
Magyar—szíriai 
gazdasági 
megállapodás 

Dr. Bíró József külkeres-
kedelmi miniszter és Zuheir 
El-Khani szír gazdasági és 
külkereskedelmi miniszter 
szombaton a magyar Külke-
reskedelmi Minisztériumban 
gazdasági és hitelmegállapo-
dást írt alá. A megállapodás 
komplett berendezések és 
beruházási javak hitelre tör-
ténő szállítását teszi lehető-
vé. 

A szír miniszter magyar-
országi tartózkodása alatt 
látogatást tett Apró Antal-
nál, a Minisztertanács elnök-
helyettesénél, Nagy Józsefné 
könnyűipari miniszternél és 
több megbeszélést folytatott 
dr. Bíró József külkereske-
delmi miniszterrel. 

A miniszter a szerződés 
aláírása után elmondotta, 
hogy magyarországi tárgya-
lásait igen sikeresnek, az 
aláírt megállapodást hasz-
nosnak értékeli. (MTI) 

KözpontI program : 

A közúti járműgyártás 
fejlesztése 

A kormány legutóbbi ülé-
sén központi fejlesztési prog-
rammá nyilvánította a köz-
úti járműgyártás fejlesztését. 

A közúti járműgyártás fej-
lesztése a gépipar legfonto-
sabb beruházása, s mintegy 
száz vállalat és szövetkezet 
együttműködését teszi szük-
ségessé. A nagyszabású fel-
adat megvalósítását a kohó-
és gépipari miniszter vezeté-
sével a Gazdasági Bizottság 
határozatának megfelelően 
tárcaközi bizottság irányítja. 
Ebben 12 főhatóság, továbbá 
a Fővárosi Tanács vb képvi-
selői vesznek részt. E bizott-
ság gondoskodik a beruházá-
sok, a gyártás, a hazai és 
nemzetközi kooperáció, az ér-
tékesítés és más feladatok 
összehangolásáról, majd tit-
kársága útján a tervek vég-
rehajtásáról. A program az 
anyagbeszerzéstől az értéke-
sítésig a folyamat teljes 
komplexumát magában fog-

lalja. A közúti járműgyár-
tásra világszerte jellemző 
vertikális kooperáció köve-
telménye ebben az esetben is 
érvényesül és megteremti a 
belföldi gyártási kapcsolatok 
mellett a fokozott nemzet-
közi együttműködés lehetősé-
geit. Létrejöttek a különbö-
ző nemzetközi szerződések, 
például azok a megállapodá-
sok is, amelyeknek alapján 
a magyar ipar a szovjet a 
lengyel, az NDK-beli és a 
jugoszláv iparral együttmű-
ködik különféle részegységek 
kölcsönös szállításában. Az 
államközi megállapodások 
bizonyossá teszik, hogy a jár-
műipar termékeinek nagy ré-
sze külföldön értékesíthető. 

A programmal összefüggő 
beruházások összege új áron 
számítva 8,9 milliárd forint. 
Ennek mintegy 70 százaléka 
állami egyedi nagy-, 30 szá-
zaléka pedig vállalati beru-
házás. 

Mindenki megmagyarázza 
— a vevő megfizeti 
Miért magasak a fogyasztói árak? 

A hibát a vezetők követték el az Építőipari Ktsz-beo 
Evekkel ezelőtt reális le-

betó&égnek tűnt, hogy a Sze-
gedi Építőipari Ktsz jelen-
tős fejlődésnek indul. Sajnos 
nem így történt A szövet-
kezet amelynek ügyei nem 
újkeletúek messze elmarad a 
tőle várható teljesítménytől. 
Azaz: 1967 végén mintegy 18 
és félmillió forint értékű 
munkát végzett, körülbelül 
annyit, mint öt évvel ezelőtt 
Még a maga szabta tervek-
től is elmaradt kevesebb la-
kást épített az előirányzott-
páL 

Mai helyzete I965-re nyú-
lik vissza. Az akkori elnököt 
műszaki vezetőt jó néhány 
társával egyetemben közön-
séges bűncselekmények miatt 
felelősségre vonták, levál-
tották. A szövetkezet élére 
új vezetőség: új emberek ke-
rültek. Előbb Bali Ervint el-
nöknek, Eszenyi Aladárt mű-
szaki vezetőnek bízták meg, 
majd Fősz János lett a meg-
bízott elnök. A tagok, a 
munkások bizalmatlansága 
azonban megmaradt. A cse-
rélődő új vezetők mai napig 
sem kaptak bizalmat. Mert 
nem feleltek meg posztjai-
kon. Például Eszenyi Aladár 
műszaki vezető saját karri-
erjét intézte inkább, s csak 
másodkézből törődött a közös 
érdekekkel. A vezetés anar-
chiájára több példa is akadt, 
eleg azonban említeni a 
Pusztaszeri, a Szilágyi utcai 
építkezések problémáit. Né-
hányszor csak az idegen 
munkavállalóknak ajánlott 
„célprémium" segített. A 
szövetkezet súlyos ezreket fi-
zetett kötbér címén, vagy 
azért, mert saját rossz mun-
káját kellett kijavítania. 
Érthető, hogy a Szegedi Épí-
tőipari Ktsz becsületes dol-
gozói nyugtalankodtak. Meg-
érezték, egyre rosszabbul ha-
lad a ktsz kormányrúdja: 
véleményüknek egymás kö-
zött és párttaggyüléseken is 
hangot adtak. A megbízott 
elnök azonban alig vette fi-
gyelembe mindezt. A vezető-
ség között állandósult a vita 
a tevékenységet illetően is. 
Húzódoztak eleget tenni a 
legfontosabb követelmény-
nek:/abba akarták hagyni a 
többszintes, többlakásos tár-
sasház építkezéseket 

Az áldatlan állapot, ha lehet, 
fokozódott, a vezetők között 
nőtt a bizalmatlanság. A szö-
vetkezet vezetősége — amely-
ben a tagok közül egyetlen 
párttag sincs — az önállóság 
címén szinte teljesen figyel-
men kívül hagyta a párt-
alapszervezet véleményét 
Egy vezetőségi gyűlés után a 
vezetőség egy tagja kijelen-
tette: „munkást nem lehet 
bevenni a vezetőségbe, mert 
nehezen kapcsol". 

Jellemző, hogy a szövetke-
net vezetősége az idén nem 
ls határozott meg kötelezd 
lakossági szolgáltatási tervet 
S mindennek betetőzésére 
nemrég új választással is 
próbálkoztak. Persze erről 
sem a felettes szervet, a KI-
SZÖV-t, sem a pártbizottsá-
got nem értesítették időben, 
nem kérték kl a szükséges 
véleményeket. Alig lehet ér-
teni, hogy a vezetőség még 
a saját pártalapszervezetét 
is „elfelejtette" megkérdezni 
erről a választásról. Ehe-
lyett jelölteket állítottak, jó-
részt saját személyükben. 

Egyéb dolgok is sértették 
a becsületes tagságot. Az el-
nök a közösség megkérdezése 
nélkül — Fósz János szerint 
a vezetőség döntése alapján 
— tavaly egy használt Chev-
rolet személygépkocsit vásá-
rolt a ktsz számára, körülbe-
lül 61—65 ezer forintért. A 
szövetkezetben azt beszélik, 
hogy a kocsi további 100 
ezer forintban került, míg 
hibáit úgy-ahogy kijavítot-

ták. A drága autót aztán in-
kább magáncélra használták, 
mint a közösség érdeké-
ben . . . 

Válaszút elé érkezett a 
Szegedi Építőipari Ktsz be-
csületes tagsága: a vélemé-
nyek megegyeznek abban, 
hogy feltétlenül változásra 
van szűkség. Változtatni kell, 
mert bebizonyosodott, hogy 
a jelenlegi vezetési módszer, 
a vezetők nem felelnek meg 
a követelményeknek. Nem 
tudtak megfelelő gazdaság-
politikát folytatni: miközben 
állandóan csökken a terme-
lő munkások létszáma, egyre 
több az alkalmazott, ma már 
180 kőművesre, szerelőre, 
festőre 57 „irodista" jut. A 
jelentős gépesítés ellenére 
kis mértékben nőtt a terme-
lékenység, az egy főre jutó 
termelési érték 5 év alatt 
alig változott, annak ellené-
re, hogy új gépeket állítottak 
munkába. A szövetkezet 
munkásai saját zsebükön ér-
zik mindezt. Nem vitás, hogy 
megfelelő vezetéssel az egész 
kollektíva nyeresége, s a 
munkások keresete is na-
gyobb lenne. 

A baj nem is a kollektíva 
szorgalmában, erőfeszítései-
ben van. Minél előbb új, 
szakmailag jól képzett, szi-
lárd jellemű vezetőre, a tag-
ság bizalmát élvező, jószán-
dékú vezetésre van szükség 
ahhoz, hogy az Építő Ktsz 
kikerüljön a zsákutcából. 

M. I. 

Magasaik a piaci fogyasztói 
árak. Miért s hogyan? Nyo-
mára próbálunk jutni. 

Példázatok 
Egy baksi termelő mondta, 

Tábityné. 
— Amikor bevittem a sze-

gedi piacra az első szabad-
földi karalábé szállítmá-
nyunkat csomója 3 forintért 
kelt. Ez volt az ára, ennyiért 
adtam én is. Ha magamnak 
vettem volna, bizony egy 
forintnál többet nem szá-
nok rá. 

A deszkiek mondták. 
— Annyi saláta termett 

itt, hogy végül már ingyen 
is adtuk volna, csak vigyék, 
ne foglalja a földet Az is-
tennek se kellett Itt ma-
radt a rengeteg a nyukun-
kon. 

A termelőszövetkezetek 
vezetői sopánkodtak. 

— Mi lesz, ha termőre 
fordul az új nagyüzemi te-
lepítésű szőlők, gyümölcsö-
sök zöme? Lesz-e piaca az 
árunak? Lesz-e kereslet? 
Máskor pedig ilyeneket 
mondtak. 

— Ne minket szidjanak a 
fogyasztók, hogy magasak 
az árak. Olcsón termelünk, 
a sápot a kereskedelem ve-
szi l e Filléreket löknek a 
zöldáurért az üzletekben 
meg dupla áron adják. 

A kereskedelem így sum-
mázza. 

— Nagyobb a rizikó, nőt-
tek a költségek, sok a bi-
zonytalansági tényező, nem 
biztonságos a piac. A zöld-
ség-gyümölcs kereskedelem 
korszerűtlen, kevés az anya-
gi és erkölcsi támogatás. 

Tények 
A zöldség- és gyümölcster-

mesztés rohamosan fejlődik. 
Csongrád megye és a sze-
gedi táj szerencsés adottsá-
gú, megterem itt bőven a 
szükséges árumennyiség. 

A megyében csaknem 16 
ezer hold gyümölcsösből 12 
ezer hold termő, ez nagyobb-
részt a szegedi járásra vo-
natkozik. Hazánk mezőgaz-
dasági termékei, s így a sze-
gedi táj termékei nagy ke-
resletnek örvendenek, mint-
egy 20 százaléka kerül ex-
portra e termékeknek. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy 
a tőkés államokba exportált 
áruk 50 százalékát a mező-
gazdaságból szállítják. 

A táj. a megye évről évre 
növeli termelését. A kedvező 
adottságok, lehetőségek kö-
vetkeztében a felvásárlás az 
utóbbi 10 esztendőben két 
és félszeresére emelkedett. 
Tavaly például, amikor mo-
nopol-helyzetben volt a 
MÉK, 14 ezer vagonos ter-
vével szemben 12 ezer 300 
vagon zöldséget és gyü-
mölcsfélét vásárolt fel. Bár 
export-tervét nem tudta tel-
jesíteni. mégis 4 ezer 297 va-
gont irányított a külföldi 
piacokra. 

Nem a termelés 
az oka 

Ismertek az adatok, hogy 
az elmúlt évi mezőgazdasági 
termelés eredményeként 

mennyit fejlődtek, gyarapod-
tak a közös gazdaságok. A 
járásban a halmozott ter-
melési érték 518 millió fo-
rintra emelkedett. A szegedi 
gazdaságokban a forgóesz-
közök értéke 25, a tiszta va-
gyon pedig 21 százalékkal 
nőtt. Kétségtelen, hogy mind 
a szegedi, s mind a Szeged-
hez köziéi eső gazdaságok 
termelésére igen-igen pozití-
van hat a nagy felvevő piac, 
és a könnyebb, valamint ol-
csóbb szállítás. Az elmúlt 
éri jó eredményekben nagy 
szerepet játszott az ültetvé-
nyek termőre fordulása, az 
egyre nagyobb tért hódító 
zöldség- és gyümölcstermesz-
tés, kertészkedés. Vitatni 
sem lehet tehát, hogy a 
nagyüzemekben bevált jö-
vedelmező, gazdaságos a 
zöldség- és gyümölcstermesz-
tés. Ismét egy példa; Bak-
son a Magyar—Bolgár Ba-
rátság Termelőszövetkezet-
ben 1967-ben két és fél mil-
liót fizetett a kertészet. Az 
idén kisebb területről össze-
sen 206 holdról már 3,6 mil-
liót akarnak árulni. Ebbe 
120 hold fűszerpaprika is 
beleértendő, örülünk neki. 
De vitatkozni sem lehet raj-
ta, ha itt búzát termelnének, 
s 10 mázsás átlagot veszünk 
holdanként alapul, akkor 
sokkal kevesebbet jövedel-
mezne a föld. nem sokkal 
többet kapna a gazdaság 600 
ezer forintnál. Micsoda kü-
lönbség Igaz, a munkaráfor-
dítás, a költségek is nagyob-
bak így. De ma már nem 
ritka az olyan szövetkezet, 
ahol a kertészet minden 
egyes holdja meghozza a 
300 ezer forintot. 

Miért mondtuk el mind-
ért? Bebizonyítandó, hogy a 
termeléssel, az alapokkal 
nincs itt semmi hiba. Pon-
tosabban, semmi alapvető 
hiba. A magas, igen magas 
fogyasztói árakat nem a 
termelési költségekben kell 
keresni. 

Hegszűnt 
a monopol-
helyzet 

A korábbi években nem 
alakult ki a termelés és az 
értékesítés összhangja, sok 
esetben nem volt és még ma 
sincs érdekazonosság a fel-
vásárló monopolhelyzetben 
levő vállalat és a termelő 
üzem között. Megesett, tur-
káltak, válogattak az áru-
ban. földön maradt szedet-
lenül a sok-sok paprika, 
tönkrement a paradicsom, 
önkényesen leszállították az 
átvételi árat, nagy árréssel, 
lassan jutott el az áru a 
fogyasztókhoz. A felvásárló 
vállalatok uralták a piacot, 
sablon osan és csak a válla-
lati érdeket nézve diktálták 
a feltételeket. Magas jöve-
delemhez jutott így a köz-
vetítő kereskedelem, tavaly 
a MÉK, bár korántsem a 
legsikerültebb esztendőt zár-
ta, összes árbevétele 434 

millió 690 ezer forinttal zá-
rult, a nyereség 9 millió 709 
ezer forint lett 

Az Igazság megköveteli, 
hogy megemlítsük, akadt 
azért előnyös vonása, oldala 
is a monopolhelyzetnek, 
megfelelő árukészlettel befo-
lyásolhatták, letörhették a 
szabadpiaci árakat. Aztán a 
korszerű nagyüzemi gazdál-
kodással s a szóbanforgó ér-
dekellentétek következtében 
egyre inkább előtérbe ke-
rült az az elv: ne csak ter-
meljen a gazdaság, hanem 
értékesítsen is. Vagyis, a cél 
ma már árutermelés, a vég-
termék értékesítéséig. Egy-
szóval kirekeszteni a közve-
títő kereskedelmet, önálló 
exportjogot kiharcolni, nyil-
vánvaló nagyobb haszonra 
szert tenni. 

Mert az is igazság, hogy 
a mezőgazdasági termelő-
szövetkezetek szerződési kö-
telezettségüknek eleget téve, 
árujukkal megjelentek a 
piacon. Persze, ők sem tör-
ték le valami nagyon az ára-
kat. Tavaly a járásból 57 
vagon gyümölcs és 54 vagon 
zöldségféle utazott az ország 
messzi védékeire. 

Az idén magasak a fo-
gyasztói arak. Kilesi a kíná-
lat, különösen zöldségből, 
burgonyából és baromfiból. 
Hellyel-közzel rákenik ezt 
az aszályos időjárásra, meg 
amire lehet Pedig nemcsak 
az időjárás határozza meg a 
fogyasztói árakat, hanem 
több más tényező is. Jó né-
hány szerv, sokszor tisztes-
ségtelen haszonhoz jut. Az 
eddigi tapasztalatok szerint 
a többcsatornás értékesítési 
rendszer akadozik. Néhány 
adat; 

Március 26-án a salátát 
vásárolták 3,20-ért, az üzle-
tekben megjelent 3,60—4,20 
forintért. Egy hónap múlva 
már csak kilencven fillérért 
vették, de 1—2,60-ig árulták, 
illetve ennyi lett a fogyasz-
tói ára. 

Karalábéból ugyanekkor 
a felvásárlási ár kettő forint 
ötven fillér, a fogyasztói ár 
pedig három ötventől hét 
forintig felszaladt. Május 
nyolcadikán darabja nyolc-
van fillér, jó üzleti fogással 
öt darabot kötve egy cso-
móba, hat-tizenkét forint az 
ára. Rá egy hétre a kara-
lábé darabja húsz fillér, leg-
alábbis a felvásárlási ára, 
ismét okos húzással tíz da-
rabot csomózva 3,50—7,50-ig 
kínáltak a vásárlóknak. 

Hol drágul meg tehát az 
áru? Ctközben, amíg a fo-
gyasztó asztalára kerül. Le-
húzza a sápot a nagykeres-
kedelem, a kiskereskedelem 
sem szerelemből foglalkozik 
az árusítással, az árrések 
magasak. Végső soron a fo-
gyasztón csattan az ostor. 

SZ. L. I. 

SZOMBATI PIACI ARAK 

Idénypotlék 
Az Építésügyi Minisztéri-

um, a Közlekedés- és Posta-
ügyi Minisztérium, a íonó-
csofc és az Országos Vízügyi 
Hivatal felügyelete alá tar-
tozó építőipari vállalatok 
rendszeresen külső építési 
munkahelyen dolgozóinalt, 
továbbá az Országos Műem-
léki Felügyelőség időszaki fő-
foglalkozási munkásainak 
idénypótlékot kell fizetni a 
most megjelent miniszteri 
utasítás szerint 

Energiarendszerek 
egységesítése 

A Szovjetunió vilammos-
energia termelésének több 
mint 60 százalékát az egysé-
séges energiarendszerhez 
tartozó erőművek állítják 
elő. Az ötszáz erőművel ren-
delkező egységes energia-
rendszer csaknem hatmillió 
négyzetkilométernyi terület-
re terjed ki. Most elhatároz-
ták, hogy e rendszerhez csa-

tolják az Urálon túli energia-
rendszereket. 

A Szibériai Energetikai 
Kutatóintézetben szerkesz-
tett elektronikus géppel ta-
nulmányozhatók az olyan 
nagy energiarendszerek 
elektrodinamikai modelljei, 
amelyeknél az áramvezeték 
hossza 6000 kilométerig ter-
jed. 

Az áru megnevezése Ara (forint) 
1 kg 1 kg -tói -ig 

Csirke 
Tyük 
Sárgarépa (csomó) 
G.vókér (csomó) 
Vöröshagyma (csomói 
Zöldpaprika (db) 
Uborka 
Zöldborsó 
Paradicsom 
Fehér káposzta 
Kelkáposzta 
Kara lábé 
Tök 
Zöldbab 
Burgonya 
Savanyú alma 
Málna 
Sárgabarack 
Őszibarack 
Meggy 
Tojás 
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