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A Szegedi Konzervgyár az idén mintegy 
600 millió forint ér tékű á ru t ad piacra. 
Készítményeit jól iemerik a hazai fogyasz-
tók. de külföldön is szívesen vásárolják. A 
népi demokrat ikus államokon kívül na-
gyon sok nyugati országba exportálnak 

Tóth Béla felvételei 

rendszeresen. Most például őszibarack-
konzervet szállítanak Angliába. Képein-
ken kilós üvegeket töltenek meg az asz-
szonyok őszibarackkal illetve a csomagoló 
üzemben export ra készítik elő az árut . 

Szegedi termékek a BNV-n 
Hő kezelt öltöny — Tört-lakkcipő — Bordás 

szállítószalag — Delikát—8 és társai 
A szegedi üzemekben m á r 

hagyomány, hogy a Budapes-
ti Nemzetközi Vásárra — a 
magvar ipar külföldi par t -
nereknek szóló legnagyobb 
ki rakatára — mindig ú j ter-
mékekkel készülnek. Szinte 
be sem fejeződik a kiállítás, 
a szakemberek máris te rve-
zik a következőre tartogatott 
meglepetéseket: ma már 
csak alapos műszaki fejlesz-
téssel és gondos piackutatás-
sal lehet valóban érdeklő-
désre számot tar tó cikkeket 
előállí tani. 

A szegedi Emergé gumi-
gyár Budapesten az OGV pa-
vi lonjában állít ki. Amint az 
üzemben megtudtuk, a ké-
szülődés javában tar t . s k i -
jelölték a ..követeket" is. El-
sősorban a ragasztott fejes 
mélyfúró tömlő ú j a b b vállo-
zatait. a hazánkban eddig 
hiánycikkek l istáján szereplő 
nagynyomású hidraul ikus 
tömlőket, valamint a bordás 
szállítószalagot. Az utóbbi 
gyártmány is hiányt szüntet 
meg az országban, segítsé-
gével szemcsés, poros anya-
gokat lehet emelkedő magas-
ságba szállítani. Külön fi-
gyelmet érdemel a szegedi 
üzemben kikísérletezett hő-
és lángálló szállító heveder, 
amelyet első ízben muta tnak 
be az országban. A lángálló 
gumiszalag, ha meggyullad, 
olyan gázokat fejleszt, amely 
e l fo j t ja az égést, így tűzve-

szélyes üzemekben célszerűen 
alkalmazható. Az érdekes 
termékeket a szegedi üzem 
laboratór iumában kísérletek-
kel ellenőrzik. 

A Szegedi Ruhagyár na -
gyobb területen és az eddi-
giektől lényegesen különböző 
termékekkel jelentkezik. 
Amint Szahó Sándor. az 
üzem főmérnöke elmondot-
ta. igyekeztek minden eddi-
ginél divatosabb, esztétiku-
sabb cikkeket alkotni. Hogy 
ez mennyire sikerült, a kö-
zönség m a j d eldönti. Egy 
biztos: a legkorszerűbb hő-
rögzített. rugalmas, szabad-
időruhák és férfiöltönyök 
nagy érdeklődésre t a r tha tnak 
számot, mer t tervezőik a 
mai divat irányelvei szerint 
készítették őket. A gyár ú j -
donsága. hogv a slágercik-
kekből a helyszínen árusí t 
ma jd . 

Barna Ferenc, a Szegedi 
Cipő- és Papucskészitö Ktsz 
elnöke formabontó kollekció-
ról számolt be. A híres 
szegedi ktsz a BNV-n húsz 
olyan cipőmodellt muta t be. 
amely főként a külföldi 
megrendelők ízlését, kíván-
ságait követi. Ügynevezett 
tör t lakk bőrből egészen szé-
les — maxi orrú — lábbeli-
ket gyártanak. Hogy miért 
maxi orrúak ezek a cipők? 
Azért, mer t or ruk a cipő 
sarkánál is szélesebb! A 
szövetkezet termékei t más 

tekintetben is az eredetiség 
jellemzi: kizárólag bőrből, 
műanyagok nélkül készülnek. 

A Szegedi Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalat hagyo-
mányaihoz hűen nagy terüle-
ten valamennyi termékét 
bemuta t ja Budapesten. Most 
a lángálló a luminiumfól iával 
kombinált szövet és az ügy-
nevezett raschel technológiá-
val készült polieszter függö-
nyök a sztárok. A gyár gon-
dosan készül a BNV-re. hi-
szen a lángmentes szövetet 
előzőleg a csepeli vasgyárban 
termeszetes körülmények kö-
zött is kipróbál ják. 

A Szegedi Paprikafeldol-
gozó Vállalat a konzervipa-
ron belül a reprezentat ív 
élelmiszer-iparban jelent-
kezik. összesen 23 féle ter-
méket, a márkás szegedi 
paprikát és néhány újdon-
ságot neveztek. így például 
marhahús-pástétomot, a va -
das pástétomot, a halpásté ; 
tomot es a hal ikra-konzervet. 
De legjobban a Delikát—8 
sikerében bíznak, hiszen ez 
a termék a legmárkásabb 
külföldi versenytársakkal is 
jól mérkőzött az elmúlt hó-
napokban Magyarországon. 
Oly annyira jól. hogv kül -
földről is érdeklődnek iránta. 
A paprikafeldolgozó most 
összeállított termékcsoport-
ját azután a Pécsi Ipari Ki-
állításra is elküldik. 

M. L 

Hazánkba 
érkezett 

Guss Hall 
A Magyar Szocialista Mun-

, káspár t Központi Bizottsá-
I gának meghívására baráti lá-
I togatásra hazánkba érkezett 
1 Gus Hall, az Amerikai Egye-
sült Államok Kommunis ta 
Pá r t j ának főt i tkára és fele-
sége. 

A vendégeket a Ferihegyi 
repülőtéren Komócsin Zol- j 
tán, a Politikai Bizottság 
tagja, a Központi Bizottság 
titkára fogadta, (MTI) ' 

Minden perc 
számít 

Végre az utóbbi napokban már kedvezőbbre fordult 
a tavasz, benépesült a határ . Éppen ideje. Hiszen 
a mezőgazdasági nagyüzemek az idén ismét tovább 

akarnak lépni. Gyors ütemben fej lődnek és az 1968-as 
évhez viszonyítva 1,5—2 százalékkal a k a r j á k növelni a 
termelést. Az eddigi kedvezőtlen tavasz bizony sokunkban 
kétséget támasztott. Hiszen máris nagy a kiesés, nemcsak 
primőrökből, hanem más növényféleségekből is. Előzetes 
adatok szerint a város négv közös gazdaságában az őszi 
kalászosokból 7 millió forint a kiesés, a belvízkárok, az 
esőzések következtében, a járási gazdaságoknál pedig 30 
millió forint. Hata lmas összeg, nehéz lesz pótolni. 

Ehhez hozzájárul az is, hogy feszültségek keletkeztek 
a beruházási igények és azok kielégitese között. A legtöbb 
valamirevaló nagyüzemben szép elismerésre méltó beru-
házási programmal rukkol tak elő, ehhez azonban nagyobb-
részt hitel kellene. Nem lehet ezért hibáztatni őket. ezen 
a tájon néhány évtizeddel ezelőtt még csak kis területen 
virult az intenzív gazdálkodás, nagyobb részt a sivó ho-
mokkal baj lódtak a parasztemberek. Jószerivel a vetőma-
got ha visszaadta a föld. Igyekezne, lépegetne e táj , fel-
zárkózna a megelőzött, megszilárdult feketeföldi nagy-
üzemekhez. Ennek egyik alapfeltétele, hogy korszerűbb 
beruházásokat valósítsanak meg. Napja inkban azonban meg-
szigorították a beruházási hitelekét, s nem adja — helye-
sen — a bank a milliókat megalapozatlan tervekre, fel-
tételezésekre. Nehezíti még az is a helyzetet, hogy az őszi 
munkákná l lemaradások voltak, ugyanis a gépállomány 
egy része csődöt mondott. A javítással problémák vannak 
és az ú j gépek beszerzésével is. 

Mindebből következik, hogy ebben a nehéz esztendő-
ben csak azok a gazdaságok birkózhatnak meg a gondok-
kal. bajokkal , amelyek minden időt, minden percet ki-
használnak és szervezett munkával , az adottságokkal élve 
a kieséseket „kigazdálkodjék." Különösen a másodtermesz-
tésben, szerkezeti változásban, az állattenyésztésben van 
er re lehetőség. Alapvető azonban, hogy a szakemberek, a 
szövetkezetek vezetői minél többet tar tózkodjanak kint a 
területen, a s a j á t posztjukon. Az elmúlt hetekben r á juk 
já r t a rúd, ugyanis volt olyan hét. amikor hat értekezlet-
re hívták őket. Sokszor már fel is tűnik, hogy egy-egy 
tanácskozáson, értekezleten ugyanazok az emberek jelen-
nek meg, ugyanazon arcokat lát juk. Mintha az egész t á j 
mezőgazdaságának ők lennének az egyedüli, kiválasztott 
értekezői. 

Legutóbb egy mérsékelt érdeklődésű tanácskozáson 
több értelmes hozzászólás hangzott el: Nincs most hely és 
mód valamennyinek az elemzésére, csupán azokat az el-
gondolásokat ér int jük, amelyek e témakörbe vágnak. Ig r 
azok a vélemények, amelyek már évek óta el-elhangzanak, 
s évek óta ígérgetnek az illetékesek, természetesen mi 
sem változik. Például a gépalkatrészek és a gumiabroncs 
hiánya. Má már minden ígérgetés ellenére is ez olyan-
mérvű, hogy például a MEGÉV — „országos központ" — 
már az előszobából kitessékeli a vevőket, ha netalán ga-
mit aka rnak vásá ro ln i 

A tanulságokat máris levonhat juk. Semmiképpen sem 

az értekezésekből élünk. Jó, ha van. De azért min-
dennapra még' se kívánjuk. Nem szólva arról, hogy van 

nap. amikor kettőt, hármat is tar tanak. Továbbá, mások 
is részt vehetnek egy-egy ilyen tanácskozáson, nem fel-
tétlenül szükséges a gazdaságok vezetőinek, elnökeinek • 
mindenkori megjelenés. 

Sz. Lakács Imre 

Papp 
látogatása 

Csongj-ád megyébe látoga-
tott tegnap Papp Árpád az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a munkásőrség 
országos parancsnoka. , Vele 
együtt érkezett Szegedre dr. 
Ispánovics Imre országos 
parancsnokhelyettes, vala-
mint az országos parancs-
nokság több osztályvezetője. 

Délelőtt megbeszélést ta r -
tot tak a megyei pártbizot t-
ság székhazának vb- te rmé-
ben. Ezen részt vett Győri 
Imre. a Központi Bizottság 
tagja, a megyei pártbizottság 
első t i tkára és Rózsa Ist-
ván. a pártbizottság t i tkára 
is. A megbeszele&en Mákos 

Árpád 
Szegeden 

István. a munkásőrség 
Csongrád megyei parancsno-
ka tet t jelentést a társadal-
mi fegyveres testület megyei 
parancsnokságanak és me-
gyei egységeinek 1970. évi 
tevékenységéről eredmé-
nyeiről. 

Délután Papp Árpád Ró-
zsa István és Mákos István 
társaságában az algyői olaj-
bányászati központba láto-

gatott. A vendégeket Jurato-
vics Aladár igazgató fogadta 
és adott részére tájékoztatót 
a vidék olajbányászatáról . 
Papp Árpád néhány olaj ter-
melő berendezést is megte-
kintett . 

Elutazott 
Woifgang 

Rauchfuss 
Hétfőn délután elutazott 

Budapestről Wolígang 
j Rauchfuss, az NDK Minisz-
ter tanácsának elnökhelyette-
se. Néhány napos magyar-

| országi látogatása a lkalmá-
i val Timár Mátyás minisz-
, terelnök-helvettessel tár-
gyalt a vezetésükkel műkö-
dő magyar—német gazdasági 
és műszaki tudományos 
együttműködési bizottság 
munkájáró l . A tárgyalások 
során kötött megállapodá-
sokról hétfőn délben emlé-
keztetőt írtak alá. 

Az NDK miniszterelnök-
helyettesét hétfőn délelőtt 
Fock. Jenő. a Minisztertanács 

le lnóke is fogadta. 

Körhintától a „halálkatlanig 
Felkészült a nyárra az újszegedi Vidám Park 

2 ? 

Májusi meleg köszöntött a 
városra április utolsó szom-
bat-vasárnapján. A jó időben 
nemcsak a töltések oldalai 
teltek meg és a parki padok, 
gyerekek hangja harsogta tűi 
a hangszólót is az újszegedi 
ligetnek azon a részén, amit 
immár hat éve a játékok bi-
rodalmának nevezünk. Vol-
tak. akik régi ismerősként 
üdvözölték a dodzsemet, a 
hullámforgót, az óriáskere-
ket. de számukra is akadt 
meglepetés. Az újszülöttek-
nek meg. azoknak a kicsi-
nyeknek. akik először léptek 
be a Vidám Park kapu ján — 
minden ú j volt. 

A játékok újrafestve, fel-
új í tva vá r j ák az apróságokat 
és nagyokat. A szerencsejá-
tékkal kecsegtető sá t rak pol-
cain színes babák ringatják 
szoknyájukat , bohócok ágas-
kodnak — a téli holtszezont 
kihasználva a jándéktárgyak 
tömkelegét készítették el a 
park dolgozói. Halász- és va-
dászjelöltek tucat ja i próbál-
gat ják tudásukat és szeren-
cséjüket a céllövöldénél és az 
őzikék udvara melletti mir.i-
tavon. 

Tavaly nagv sikert, a ra t tak 
az egy, sátorból álló kis cir-
kuszban a csimpánzok. Idén 
helyüket sokkal félelmete-
sebb jószágok foglalták el : 
két berber oroszlán. Termé-
szetesen nem kell megijedni 
tőlük: mindössze nyolc kiló 
húst esznek naponta, azt Is 
sűrű rács mögött, s rá se he-
deritenek látogatóikra. Tű-
nődve fekszenek a. ketrecben, 
valószínűleg ilyenkor ké-

szülnék fel a megpróbál tatá-
sokra s munkára , Mert mö-
göttük a sátor egy henger 
alakú ketrecet re j t magában, 
abból figyelik az előadásokon 
végtelen nyugalommal a „ha-
lá lkat lan-mutatványt" , azt, 
hogy min t száguld körbe-
körbe a rácskatlan falán a 
motorkerékpáros akroba ta 
szinte a sátor tetejéig. Az ő 
produkciójuk bizony egysze-
rűbb: tüzes kar ikán ugranak 
át, s kinyi t ják a szájukat , 
hogy idomítójuk bedughassa 
a fejét.** 

Síró gyereket r i tkán látni 
a Vidám Parkban, s ha még-
is van ilyen legörbült S2\á.iú 
csöppség, akkor annak az az 
oka, hogy nem tud ja megér-
teni: apu vagy anyu pénztár-
cája sem tengermély. Egy 
négytagú családnak maga az 
autóbuszút belekerülhet t i-
zenhat for int jába, s bár belé-
pődíj nincs, a gavallér szülő 
könnyen ot thagyhat egy szá-
zast a sok-sok mosoly á ra -
ként. 

Különösen akkor nem úsz-
ha t j a meg olcsón a dolgot, ha 
maga is szórakozni akar . hi-
szen ott lesz a csábító alka-
lom beülni a repülő szárnyai 
alá egy-egy üveg sörre, f r is-
sítőre. A repülőpresszó, 
amely tavaly meglehetősen 
ráfizetett a boltra, idén is 
kinyit : négyszáz vendég szá-
mára ad helvét. Most már 
monopoláris helyzetben lesz, 

ment megszűnt a másik kis-
vendéglő, amelynek szom-
szédságával nem tudott ver-
senyezni. 

Érdekes és érdemes megfi-
gyelni a korosztályok találko-
zását a Vidám Parkban. A 
legkisebbek a lassan forgó 
autókörhintába ülnek, meg a 
kisebb hajóhintákba, a négy-
ötévesek a lábbal ha j tha tó 
autót kedvelik, a lovas kocsis 
ringlispilt. A kisiskolások 
már felmerészkednek a hul-
lámvasútra is. a tinédzserek 
pedig mindenhová: a lányok 
oda. ahol sikongatni lehet, a 
fér f inem kepviselöi pedig a 
forgó hordóban is szívesen 
produkál ják magukat . 

A felnőttek az óriáskereket 
szeretik, a go-kartot, a céllö-
völdét, s — bevallva, beval-
lat lanul — a dodzsemet. Az 
idősebbek az árnyas padokat, 
amelyekből, sajnos, nincs még 
elég. 

A kép nyárele j i : nyí r ják á 
füvet, itt-ott még ipari tanu-
lók festegetik társadalmi 
munkában a hintákat, üres a 
repülöpresszó melletti szökő-
kutas medence. De a Vidám 
Park tele van mosollyal, ne-
vetéssel. Készülődik. Készü-
lődik a nyárra, de még előbb 
május elsejére, a majál isra , 
amikorra megkettőzik a sze-
mélyzetet. Vár ják mindhá-
rom korosztály tavaszi roha-
m á t 

Veress Miklós 
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