
293 Szerda, 1961. május 17, 

Kétmilliós támogatást kapott 

a S z e g e d i T u d o m á n y e g y e t e m 

a tudományos kutatások fejlesztési alapjából 
Mire fordítják a nagy összeget? — Dr. Fodor Géza rektorhelyettes 

tájékoztatója 
A kormány mellett mű- kutatási témák többnyire Befejezésül dr. Fodor Gé-

ködő Gazdasági Bizottság közvetlenül kapcsolatosak az za rektorhelyettes elmondot-
10160/1960. számú határoza- iparral, i l letve 1961-ben fő- ta, hogy az alap rendsz® 
ta az ipari tárcák műszaki leg azok a tudományágak réssé tétele — megadása a 
fejlesztési alapjából létre- kapnak külön juttatást, ame- következő években is — 
hozta a Tudományos Kuta- lyek kutató-tevékenységük- még nem elhatározott, de 
tások Fejlesztési Alapját. kel iparunk magasabb szín- nagyon valószínű, hogy a 

Dr. Fodor Géza, a Szege- vonalú munkáját segítik elő. jövőben a tudományos inté-
di Tudományegyetem oktatá- — A kijelölt főbb tudo- zetek évről évre kapnak ha-
si és tudományos rektorhe- mányágak vizsgálatával több sonló támogatást, a már ez 
lyettese tájékoztatott ben- szegedi intézet is foglalko- évben érvényesülő elvek 
nünket a Tudományos Ku- zik. Egyetemünk 13 tanin- szerint: azaz országos távlati 
tatások Fejlesztési A lap lé- tézetének fejlesztési terveze- tudományos kutatási terv-
nyegéről, s arról, hogy van-e tét jóváhagyta már a Tudo- ben megjelölt f ő feladatok-
lehetőség a szegedi kutató- mányos és Felsőoktatási Ta- hoz kapcsolódó tudomány-
intézetek, tanszékek fejlesz- nács Elnöksége. A Tudomá- ágak művelésére. Nagy 
tésére, il letve az ott fo lyó nyos Kutatások Fejlesztési örömmel fogadták a szegedi 
tudományos munka kibővl- Alap-ból — mely összesen intézetek vezetői is a mun-
tésére ez alap segítségével, százmillió forint ebben az kájuk eredményességét eiő-

— Az egyetemeken folyó évben — közel két millió segítő anyagi támogatás új 
tudományos munkát eddig forint jut a szegedi intéze- formáját, mely lehetővé te-
egyedül a Magyar Tudomá- teknek. szi újabb, értékes műszerek 

nyos Akadémia támogatta — A Tudományos Kutatá- vásárlását, valamint a kutató 
anyagilag — mondotta dr. sok Fejlesztési Alapjával munka körülményeit meg-
Fodor Géza rektorhelyettes, kapcsolatosan még szükséges könnyítő kisegítő személyzet 
— 1960-ban a Tudományos elmondani, hogy országos v i - felvételét. 

A sxaksservezetek eredményesen 
segítették a normarendesést 

a Csongrád megyei üsemekben 
Ülést tartott az SZMT elnöksége 

Felsőoktatási Tanács ki- szonylatban és a szegedi 
dolgoztatta az országos táv- egyetemen is a koncentrált 
lati kutatási tervet. A táv- gazdálkodás elve szerint osz-
láti kutatási terv fő felada- tották el a rendelkezésre ál-
tai közül kiválasztottak ló pénzt, ami azt jelenti, 
egyes fő feladatokat, me- hogy nem -egyen! ósdi* ala-
Jyek a Gazdasági Bizottság pon osztották fel, hanem 
határozatával létrehozott egy-egy tudományág fejlesz-
a lapból már ebben az év- tésére igen nagy összegeket 
ben külön támogatást kap- fordítanak. Ez alkalommal 
nak. Az alap rendeltetése: — főképpen az iparral kap-
a tudományos alapkutatások csolatos témákkal foglalkozó 
eredményes végrehajtásához intézetek részesültek az ed-
szükséges anyagi lehetősé- digieken felüli anyagi tá-, 
gek növelése. E tudományos mogatásban. 

O r b á n Lász ló elvtárs 

V. P. 

Kedden délelőtt ülést tar-
tott Szegeden a Szakszerve-
zetek Csongrád Megyei Ta-
nácsának elnöksége. Ülésén 
megtárgyalta a Textilipari 
Dolgozók Szakszervezete me-
gyei bizottságának jelentését 
a szakszervezeti bizalmi-
munka fejlődéséről. Külön 
napirendként foglalkozott az 
SZMT 1960 novemberi ülé-
sén a termelékenység növe-
lésével kapcsolatban el fo-
gadott intézési terv végre-
hajtásáról szóló jelentéssel. 

Megállapította az elnök-
ség, hogy a megye minisz-
tériumi vállalatainál a vesz-
teségidő-felméréseket, tech-
nológiai felülvizsgálatokat, 

az ú j technológiák és tel-
jesítménykövetelmények 
bevezetését többnyire idő-
ben végrehajtották. 

A tanácsi iparban azonban 
tapasztalható lemaradás, kü-
lönösen a Szegedi Fémfel-
dolgozó Vállalatnál, a Hód-
mezővásárhelyi Majol ika-

Tegnap Szegedre látogatott Orbán László elvtárs, az 
MSZMP Központi Bizottsága tudományos és kulturális osz-
tályának vezetője és beszélgetést folytatott a szegedi felső-
oktatási intézmények képviselőivel. 

A Szégédi Tudományegyetem pártbizottságának kéré-
sére délután előadást tartott a központi egyetem aulájában 
»Az MSZMP értelmiségi politikája a VII. kongresszus után« 
címmel. A nagy érdeklődéssel kísért előadást dr. Antalffy 
György, a Szegedi Tudományegyetem rektora nyitotta meg. 

A z előadáson a 'szegedi felsőoktatási intézmények pro-
fesszori és oktatói kara vett részt, valamint a város kul-
turális életének képviselői. Orbán László elvtárs konzultá-
ciós kérdésekre is válaszait. 

Százhúszezer hold i ü t i s i É e ! , savanyu 
és szikes teiajt javítanak m az idén 
38 ezer hold alföldi szikes válik jól termővé 

Nagyarányú talaj javítási és a szabolcsi futohomok te-
munkák kezdődtek az idei rületekbőJ. 
tavaszon. Az állami gazdasá- az alföldi szikesekből pe-
gok fe a termelőszövetkeze- dig 38 090 holdat, 
tek Ezenkívül a kisbalatoni víz-

kereken 120 00® hold gyen- hasznosító társulat nagy t ® 
gén termő, többnyire rossz rületeken folytat láptalajja-
szerkezetu talaj megjaví- vitást: lecsapolással, vízren-
tására kötöttek szerződésé dezéssel nagy és értékes ter-

ít talajjavító vállalattal. Fe- mőterületeket nyernek. Á z 
kete Adorján, a Földművé- év el-so negyedeben savanyu 
lésügyi Minisztérium talaj- talajból 20 330, a szikesekből 
erőgazdálkodásí előadója tá- kereken 2000, a futóhomok-
jékoztatásul közölte, hogy a b 6 ) ^ h o l d a t tettek 

felszabadulás ota evrol evre _ , 
mind nagyobb területen ál- termővé. (MT I ) 
lítják helyre a talajszerke-
zetí és a talajkémiai egyen-
súlyt és eddig — 13 év 
alatt — ' 

576 000 hold földet tettek 
ismét jól termővé. 

Ennek a területnek egyévi 
— búzában számított — 
többlettermése 1 714 900 má-
zsa, A gazdaságossági szá-
mítások szerint 

a javítási költségek álta-
lában bárom-öt év alatt 
visszatérőinek. 
Az egy-egy évre jutó ja-

vítási költséghányad népgaz-
dasági szinten a savanyú ta-
lajoknál 3,5-szörösen, a szi-
kes talajok kémiai javításá-
nál 3,1-szeresen, a digózás-
nál pedig 6,35-szörösen térül 
vissza. 

A megjavított sovány ho-
mokföídek a javítási költ-
séget három-négy szeresen 
fizetik vissza. 
Az idei esztendőre elő-

irányzott. javítások zöme — 
74 000 hold — gyengén ter-
mő savanyú talaj, 8000 hol-
dat javítanak meg a som® 
gyí, a Bács-Kiskun megyei 

Csónakbemutató 
a Budapesti Ipari Fásáron 

Négyszőzharminchét 
tsz-t villamosítanak 1961-ben 

Pécsett kedden háromna- tizenegy megyében 747 olyan 
pos országos tsz-villamosítá- termelőszövetkezetet keresett 
si tapasztalatcsere kezdődött fel és vizsgált meg műsza-
a Déldunántúli Áramszolgál- kilag, amelyekben a a vilá-
tató Vállalat és a Magyar gításon kívül motarrneghaj-
Elektrotechnikai Egyesület tásra is felhasználják a vil-
helyi csoportja rendezésében, lamosenergiál. Ezek a ter-
A z ankéton több mint szá- melőszövetkezetek összesen 
zán vettek részt az ország két és fél ezer motorral ren-
különböző részeiből. delkeznek. A tapasztalatok 

A tanácskozás Havas Bé- azt mutatják, hogy a tsz-vil-
lának, az Országos Villamos- lamosításban jók az ered-
energiafelügyelet igazgatója- mények, azonban nagy az el-
nak vitaindító előadásával maradás a villamosenergia 
kezdődött. Az eredményekről felhasználása terén. Éppen 
szólva elmondotta, hogy ezért a most megrendezett 
az elmúlt évben a tervezett tapasztalatcsere egyik leg-
512-vel szemben 57S-al nőve- főbb célja annak elösegíté-
kedett a villamosított terme- se, hogy a közös gazdaságok 
löszövetkezetek száma. 1961- kihasználják azokat az adott-
ben újabb 437 termelőszö- ságokot, amelyeket a villa-
vetkezet villamosítására ke- mositás lehetővé tesz mind 
vül sor. a termelékenység növelésé-

Az Országos Villamosener- ben, mind a kulturális fej-
giafelügyelet az elmúlt évben lődesbev, (MTI) 

(Enyém felv.) 
A Budapesti ipari Vásár alkalmából a városligeti tavon 
nagyszabású csónakbemutat ót rendeznek. Képünkön a 

legújabb típusú, fedett farmotoros motorcsónak látható 

Francia nap volí kedden 
a Budapesti Ipari Vásáron 

Kedden végre kedvezett nak, s kapunyitáskor már 
az időjárás a vásárlátogatók- sok ezren várták, hogy 

megtekintsék a hazai fe a 
külföldi ipar remekeit. 

A látogatókat tíz órakor 
a francia rádió és televí-
zió által összeállított zene-
műsorral köszöntötték, 

kedd ugyanis a franciák 
nemzeti napja volt a vásá-
ron. 

Kedden megtekintette az 
ipari vásár több kiállítását a 
hazánkban tartózkodó ro-
mán könnyűipari miniszter. 
Alexandra Sencovici. is Nagy 
Józsefné könnyűipari mi-
niszterrel együtt. . 

A Műszaki Könyvkiadó, 
amely szintén rendezett ki-
állítást a vásáron, kedden 
délelőtt sajtótájékoztatón is-
mertette munkáját. 

Dr. Csanádi György, a 
közlekedés- és postaiígri 
miniszter első helvét,tese 
méltatta, a mOyzekJ könyv-
kiadás jelentőségét. 

Hangsúlyozta, egy esztendő 
alatt a kiadó egymillió pél-
dányban, 180 műszaki köny-
vet és négymillió példányban 
ötven folyóiratot jelentet 
meg. (MTI ) 

gyárnál. Mivel az idő előre-
haladott, félő, hogy ezekben 
az üzemekben mechanikus 
intézkedésekkel igyekeznek 
majd Időt nyerni. 

A termelőerők jobb ki-
használása érdekében üze-
meink felmérték a gépi ka-
pacitást és az idővesztesé-
get. 

A kapacitás kihasználása 
a Csongrád megyei ta-
nácshoz tartozó üzemeknél 
egy műszakra általában 
85—90 százalékos. 

A Szegedi Fémfeldolgozó 
Vállalatnál például a máso-
dik műszak szabad kapaci-
tása sajtológépeknél 100, esz-
tergagépeknél 75, a csiszoló-
részlegnél 100, a galvanizáló 
részlegnél 70 százalékos. A 
veszteségidő-felméréseket is 
többnyire elvégezték üzeme-
ink. 

A z időveszteségek mértéke 
10—40 százalékos, 

vállalatonként változik. 
Többnyire anyag-, szerszám-
ellátási hibák és szervezési 
hiányosságok miatt marad 
kihasználatlanul igen sok 
idő. 

Igen helyes módszert al-
kalmaztak a veszteségidő 
felmérésére fe ellenőrzésére 
a Hódmezővásárhelyi Mér-
leggyárban. A szakszervezeti 
bizalmiak egy-egy füzetet 
kaptak, ebbe jegyezték fel, 

I hogy mennyit vártak a mun-
kások anyagra, szerszámra, 
vagy minőségi ellenőrzésre, 
vagy miért kellett állni a 
munkásnak rajz- és tervhi-
ány miatt. Több üzemnél az 
időbérben dolgozó munká-
soknál is mérték a kieső 
időt, 

A veszteségídő okainak 
megszüntetésére hasznos 
intézkedéseket tettek tőhh 
textilüzemnél. 

Növelték a gépek fordulat-
számát. A jutagyárban át-
csoportosították a fonócsar-
nok gépeit, A Szegedi Szór-
ni® és Bőrruhakészítő 
Üzemben átszervezték a gyár-
táselőkészítő munkát, más 
helyeken átszervezték a 
munkaszalagokat és össz® 
vontak gyártási műveleteket. 

A veszteségi időtanulmá-
nyok jelentőségét nem min-
den vállalatnál ismerték feL 
Egyáltalán nem végeztek 
méréseket, például a Hód-
mezővásárhelyi Vegyesipari 
Vállalatnál. 

Több üzemben nem ter-
jedt ki a mérés a munka 
minden területére. 

Olyan is megtörtént igen 
sok helyen, hogy csak egy-, 
kettő-, vagy négyórás idő-
veszteségelemzéseket tartot-
tak. Ezért nem kaphattak 
reális képet. A > veszteség-
idők megszüntetése néhány 
helyen lassú ütemben halad, 
s még nem is tettek intéz-
kedést az okok megszűnt® 
tésére. 

A Szegedi Bubagyárban 
például különválasztották 
a műszaki intézkedéseket 
a teljesítménykövetelmé-
nyek megállapításától. 

A szabászoknál közel 30 szá-
zalékos veszteségidőt állapí-
tottak meg, de még nem tet-
tek intézkedést az okok meg-
szüntetésére. 

A műveleti előírások fe-
lülvizsgálása és az új tech-
nológiák kidolgozása terén 
komoly fejlődés tapasztal-
ható. 

A gyártmányoknak mint-
egy 70 százalékát vizsgál-
ták felül 

és dolgozták ki a módosí-
tott technológiát. Lemaradás 
tapasztalható a cipőgyárban 
és néhány tanácsi vállalat-
nál. 

A felülvizsgálással egyidő-
ben 

több vállalatnál új, kor-
szerű műveleti eljárásokat 
vezetnek be. 

A Szegedi Kenderfonógyár-
ban korszerű adagolószerk® 
zetet állítottak munkába a 
kártológépeknél. Ez az új el-
járás lehetővé tette, hogy az 
eddigi kétgépes rendszerről 
háromgépes rendszerre tér-
jenek át. A vasöntödében 
meghonosították a vízüveges 
magkészítést. A Bútor- és 
Hangszerkészítő Vállalatnál 
új hangszerlakkozási eljárást 
valósították meg. 

A felmérések eredménye 
szerint Csongrád megye ál-
lami iparában 

a munkások 52 százaléka 
dolgozik munkanormán 
alapuló teljesítménybér-
ben. 

A könnyűipar magas rész-
aránya miatt megyénkben a 
teljesítménybérben dolgozó 

. munkások száma hat száza-
lékkal magasabb, mint or-
szágosan. Április végéig 

a normák mintegy 65—70 
százalékát vizsgálták felül 

és vezették be az új te l je-
sítmény-követelményeket. A 
megye iparában jelenleg 
mintegy 8 ezer f ő dolgozik 
új normával, a teljesítmény-
bérben dolgozók több mint 
50 százaléka. Csongrád me-
gyében februárban 

a teljesítménybérben fog-
lalkoztatott munkások át-
lagosan 107,8 százalékos 
teljesítményt értek el. 
A munkások átlagkeres® 

tét vizsgálva megállapította 
az elnökség, hogy a szocia-
lista iparban dolgozók átlag-
keresete 1961 első negyed-
évében azonos volt az 1960 
első negyedévi szinttel. 

Az építőiparban öt száza-
lékkal emelkedtek a ker® 
setek. 

Természetesen a dolgozók 
egy kisebb részénél kereset, 
csökkenés következett be az 
új normák bevezetésével, de 
ez a csökkenés csak á tm® 
neti, amit több helyen elő-
idézett az anyagellátási prob-
léma fe a gyenge munka-
szervezés. 

A szakszervezeti bizottsá-
gok eredményesen segítették 
a gazdasági vezetőket a nor-
mák felülvizsgálásában, az 
új normák bevezetésében. 
Hiba azonban, hogy néhány 
helyen gyenge volt a politi-
kai munka. Általánosan ér-
veltek, s nem használták fe l 
a veszteségidőkből adódó 
konkrét példákat arra, hogy 
megértessék a dolgozókkal a 
.normarendezés fontosságát 

A z elnökség megállapítot-
ta, hogy 

a jövőben nagyobb gondot 
kell fordítani a szakszer-
vezeteknek a dolgozók tá-
jékoztatására. 

Fokozni kell a konkrét üz® 
mi érveken alapuló agitációs 
munkát. Jobban be kell von-
ni az agitációs munkába a 
választott tisztségviselőket, 
különösen a bizalmiakat. 

A z ülés további részében 
az elnökség meghallgatta a 
falusi szakmaközi gyűlések 
tapasztalatairól szóló jelen-
tést. majd határozatot hozott 
a harmadik negyedévi üdülő-
jegyek szétosztásáról. 

A Csongrád megyei Pártbizottság 
köszönete 

Az MSZMP Csongrád me-
gyei Bizottságához több üzem, 
hivatal, intézmény pártszer-
vezete, és dolgozója elküldte 
élménybeszámolóját a mező-
gazdaság átalakításának nagy 
munkájáról. 

Agitátorok és dolgozó pa-
rasztok találkozását elevení-
tik fel az emlékezések, s 
ezek mint hiteles történeti 
okmányok, sok-sok epizódot 
mentettek meg a jövő szá-
mára, a régi és az ú j harcá-
ról. 

A megyei pártbizottság 
köszönetét fejezi ki azoknak 
a pártszervezeteknek, agitá-
toroknak. akik írásaikban 
megörökítették megyénk éle-
tének e nagy sorsfordulóját, 
melyben parasztságunk elju-
tott a modern, korszerű föld-
müveléshez. 

A beküldött írások törté-
nelmi okmányként kerülnek 
megőrzésre a jövő nemzedék 
számára. 

MSZMP 
Csongrád megyei Bizottsága 


