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Gazdasági prognózis az idei évre 

Növekvő termelés 
Csongrád megye iparában 
Az esztendő nagyobbik 

része már a hátunk mögött 
van. Ha nem is lehet még 
vegleges adatokat összegezni, 
de a Központi Statisztikai 
Hivatal megyei igazgatóságá-
nak legutóbb kiadott jelen-
tése az év első kilenc hónap-
jának eredményeiről többé-
kevésbé sejtetni engedi, hogy 
mit várhatunk 1970-töl. 

örvendetes, hogy a tavalyi 
visszaesés után főként a köz-
gazdasági szabályzó rend-
szer változásainak hatására 
az iparban fokozódott a ter-
melő tevékenység, javult a 
hatékonyság, a korábbi 
e \ekre jellemző nagymérté-
kű létszámnövekedés pedig 
megállt. Ha a tavalyi év ter-
melési eredményeihez viszo-
nyítunk, kiderül, hogy az 
idei év kilenc hónapjában 
tíz százalékkal növekedett 
az ipar produktuma. 

Az ipar főcsoportok fej-
lődése differenciált volt. A 
minisztériumi iparban a ne-
hézipar 17, az élelmiszeripar 
8 százalékkal növelte termelé-
set, ugyanakkor a könnyű-
ipar termelése az egy évvel 
korábbi szinten maradt. 
Egészséges fejlődést mutat 
az iparvállalatok értékesíté-
se. A megyei székhelyű ipar 
eladásainak 34 százalékát ->-
az előző évinél 3 százalék-
kal nagyobb hányadát — 
vette át a belkereskedelem, 
16 százaléka — az. 1969. évi-
nél 2 százalékkal kevesebb 
— külföldre került. Néhány 
adat a termelésről: kőolajból 
68.3 ezer tonnát termeltek a 
szegedi medencében, amely 
mennyiség 64 százalékkal 
több a tavalyi háromnegyed-
év termelésénél. A kender-
feldolgozó iparban 6—10 szá-
zalékkal mérséklődött a ter-
melés. kötöttáruból többet 
gyártottak mint a múlt év 
hasonló időszakában. 

A Beruházási Bank adatai 
szerint a megyében az év el-
ső kilenc hónapjában 1,3 
milliárd forint beruházási 
teljesítés történt. A teljesítés-
ből az építés aránya 42. szá-
zalék, 10 százalékkal keve-
sebb, mint egy évvel koráb-
ban. A vállalati beruházá-
sokból az építési arány még 
a 40 százalékot sem éri el, a 
hitellel megvalósuló beruhá-
zások pedig háromnegyed 
részben gépbeszerzések. 

A már évek óta nehézke-
sen folyó beruházásoknál az 
árvízveszély és a védekezés 
még további elhúzódásokat 
eredményezett. A fontossá-
guk miatt külön kiemelt 
több mint negyven beruhá-
zásból a korábbi éveknél na-

gyobb anyag-, létszám- és 
szállítóeszköz-hiány miatt 
alig van program szerint 
épülő. A szentesi téglagyár-
nál az építés elhúzódása mi-
att. a már odaszállított gépi 
berendezések tárolása is 
gondot okoz. Csak felsoro-
lásképpen: Szeged földgáz-
ellátásánál a kivitelező Üt-, 
Vasútépítő Vállalat a szerző-
dést felbontotta és abbahagy-
ta a gázvezeték lerakását; a 
vásárhelyi Furíürol üzemben 
a termelés megkezdését a be-
rendezések technológiai hi-
bája hátráltatja; az újszege-
di uszodát jelenleg nem épí-
tik, a biológiai kutatótelep 
kivitelezésnél az alvállalko-
zók nagyobb része későn 
kapcsolódott be a munkába; 
emiatt most zsúfoltság van a 
munkahelyeken, s ez min-
den bizonnyal rontja az el-
végzett munka minőségét. 

A foglalkoztatottak száma 
az elmúlt időszakban 3 ezer 
fővel emelkedett, ami mérsé-
keltebb a múlt évi 5 ezer fős 
növekedéshez viszonyítva. 
Ezen belül az iparban — ha-
sonlóan, mint országosan — 
évek óta> először stagnált a 
létszám, az építőiparban és 
a kereskedelemben foglal-
koztatottak „ s z a m a .pedig vál-
tozatlanul nagymértékben 
nőtt. 

A lakosság részére a banki 
kifizetések az elmúlt három-
negyed évben 13 százalékkal 
emelkedtek, 3 százalékkal 
jobban, mint országosan. A 
növekedéshez hozzájárult az 
árvízvédelmi munkálatokkal 

kapcsolatos munkabértöbblet 
kifizetés, valamint a vállala-
tok megváltozott, a bérmeg-
takarításokat folyamatosan 
felhasználó bérpolitikája. A 
lakosság pénzbevételeit meg-
haladóan 16 százalékkal nö-
velte takarékbetét-állomá-
nyát. A megtakarítási hajlam 
környezetünkben jobban 
nőtt, és nagyobb, mint az or-
szágos átlag. A pénzjövedel-
mek gyors emelkedése élénk 
árukeresletet eredményezett. 
A kiskereskedelmi forgalom 
az előző évinél gyorsabb 
ütemben emelkedett, s 13 
százalékkal haladta meg az 
egy évvel korábbit. 

A kereskedelem a tavalyi-
nál jobban növelte a készle-
teket. Kár, hogy a készlet-
növekedés nem járt együtt a 
választék kívánatos bővülé-
sével, sőt néhány áruféleség-
nél az elmúlt évi árualappal 
sem rendelkezik a kereske-
delem. Így például nagymér-
vű a hiány tüzelési berende-
zésekből (olajkályha, tűz-
hely és gáztűzhely), közleke-
dési eszközökből, ezen belül 
is kerékpárból. Tréningruhá-
ból 60 százalékos ellátás 
várható, a megrendelt gyer-
mek iskolaköpenyeknek is 
csak egyötöde érkezett meg,. 
s a további szállítmányok 
valószínűleg csak az elfekvő 
készleteket növelik, mivel a 
cikk augusztusban és szep-
temberben keresett. Javult 
viszont az ellátás húsból és 
húskészítményekből, zöldség-
ből és gyümölcsből. 

G. I. 

Dr. Korom Mihály 
látogatása 

/ 

Dr. Korom Mihály igazság-
ügy-miniszter tegnap Csong-
rád megyébe látogatott. En-

| nek során felkereste Hódme-
zővásárhelyt. Útjára elkísér-
te Győri Imre, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag-
ja, a Csongrád megyei párt-
bizottság első titkára, Hód-
mezővásárhely országgyűlési 
képviselője. A vendégeket ' 
a városi pártbizottságon 
Hódmezővásárhely pár!- és 
állami vezetői fogadták, 
majd elkísérték a Mérleg-
gyárba és az Alföldi Porce-
lángyárba. A két üzemben 
tájékozódtak a vendégek a 
termelésről, s felkeresték az 
üzemrészeket. 

A gyárlátogatások után dr. 
Korom Mihály a helyi ta-
nács dísztermében városi 
aktivaülésen — amelyen ott 
voltak a megyei igazságügyi 
szervek vezetői is — idősze-
rű jogpolitikai kérdésekről 
adott tájékoztatót. 

E n y e d i Z o l t á n f e l v é t e l e ! 

Dr. Korom Mihály az Alföldi Porcciángyárban Habuda 
Ádámnak, a Finomkerámiai Müvek vezérigazgatójának 
és Hlgi Lászlónak, a vásárhelyi gyár igazgatójának 

társaságában 

Befejeződött 
a DÍVSZ kongresszusa 

A gátak helyreállítására 
már 20 millió forintot költöttek 

ösz i YÍzügyi bejárás - Folyamszabályozás 

Szerdán befejezte munká-
ját a Demokratikus Ifjúsági 
Világszövetség VIII. kong-
resszusa. A küldöttek elfo-
gadták azt a politikai prog-
ramot, amely a következő 
négy esztendőre megszabja 
a DÍVSZ tevékenységének fő 
irányát. A deklaráció egye-, 
bek között hangsúlyozza 
szervezett, egységes harcot 
kell folytatni az érdekeit 
körömszakadtáig védelmező 
imperializmus ellen. 

A Demokratikus Ifjúsági 
Világszövetség nyitva áll a 

közös célokért küzdő vala-
mennyi szervezet előtt. Kész 
arra, hogy e célok érdekében 
együttműködjön bármilyen 
nemzeti, regionális, vagy 
nemzetközi haladó szövetség-
gel. A kongresszus elhatá-
rozta, hogy „Az ifjúság vá-
dolja az imperializmust" jel-
szóval öt földrészt ácíogo 
kampányt indít, s felhívja 
az ifjúság törekvéseiért, jo-
gos követeléseiért sikraszálló, 
valamennyi szervezetet: tá-
ruljanak hozzá a mozgalom 
sikeréhez. 

Az Alsótiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság körzetében a 
nyári nagy árvízveszély 
idején megrongált gátak 
helyreállítását két szakasz-
ban végzik: az idén 30 mil-
liós beruházással, jövőre 
pedig további 53 milliós 
költséggel. Polgár István 
igazgatóhelyettes főmérnök 
elmondotta, hogy megfelelő 
ütemben folynak a munkák, 
s eddig csaknem 20 millió 
forintot költöttek a töltések 

j erősítésére, újjáépítésére. A 
1 munkák felét a szegedi igaz-
gatóság házilagosan végzi, 
másik részének kivitelezésé-
vel pedig különböző vállala-
tokat bíztak meg. 

A legkritikusabb töltéssza-
kaszon, a rossz emlékű ma-
kói buzgárcsoport feltárásá-
nál megtalálták a mintegy 
harminc centiméter átmérő-
jű főbejáratot a mentett ,öl-
dali kitorkollásnál. Ezt és a 
többi járatot injektálással 
számolják fel. Mivel a töl-
tést két helyen át kell vág-
ni és kibontani, ezért a hely-
reállítást egy ideiglenes kör-

.gát védelme alatt végzik el. 
Sok nagy teljesítményű föld-
munkagép dolgozik a buzgár 
rombolta szakaszon. Ugyan-
akkor a víz felőli oldalon 
négyszáz méter hosszúság-
ban, tíz méter mélységben és 
ötven centiméter szélesség-
ben kiemelik a laza szerke-
zetű földet és agyagos víz-
záró rétegből egy erős föld-
alatti résfalat képeznek ki. 
Ez majd nagyon hosszú ide-
ig megakadályozza a legki-
sebb buzgárosodást is. 

A Maros bal partján, Kis-
zombor, Ferencszállás, Klá-
rafalva térségében — ahol 
annak idején talajfelpuhulá-
sok és ennél is veszélyesebb 
felpúposodások keletkeztek 
— többféle védelmi anyag-
gal, úgynevezett leterhelő 
paplannal erősítik meg a 
sérült gátakat. Ezt csinálják 
a Tisza körtvélyesi szaka-
szán egy teljes kilométer 
hosszúságban, valamint a 
zalotai részen is. 

A Tisza jobb part ján a 
makóinál kisebb, de szintén 
nagyarányú csongrádi buz-

gársornál és a csongrádi "Kid 
a'latti röltéskiszögelléSnél an-
nak veszélyes volta miatt a 
rézsű lejtésének csökkenté-
sével végeznek gátérősitési 
munkákat. Még az idén 
helyreállítják egy kisipari 
szövetkezet kivitelezésében a 
fakadó vizektől teljesen 
tönkrement zalotai gátőrhá-
zat és amint vállalkozót ta4 
Iáinak rá. az elpusztult le-
velényi gátőrházat is. 

A gátak újjáépítésével 
együtt megkezdődtek a terv 
szerinti folyamszabályozási 
munkák, amelyek között a 
legjelentősebb a Tisza 
csanyteleki partvonalának 
megvédése a hullámverések 
romboló hatásától. Az Alsó-
tiszavidéki Vízügyi Igazga-
tóság vezetői megtartották a 
több napos öszi vízügyi be-
járást. Megvizsgálták a* 
árvédelmi műveket, beren-
dezéseket és- ennek alapján 
készítik el a további kor-
szerűsítésre vonatkozó ' in-
tézkedési terveket. 

Tóth Béla 

ÖSZ A PIACON 
Gyönyörű november van — hogy el ne kiabáljuk. S a 

hosszúra nyúló őszidőben a sok évi átlagnál is gazdagabbak 
a piacok. Különösen a Marx téri, ahol — ahogy fotóriporte-
rünk is meggyőződött róla — szerdán is tele voltak minden-
fele széppel, jóval az elárusító asztalok, pavilonok. Nem 
kell még sietni a bevásárlással, igy a háziasszonyok is hosz-
szasan időznek, alkudoznak virágra, levesbevalóra, sülitökre 
stb. Első képünkön a virágok koronázatlan királynője ilyen-
kor az őszirózsa, fehér őszirózsa. Az igazi vásárlók azon-
ban csak akkor méltatják tekintetre, ha előbb megvették az 
ebédrevalót. Második felvételünkön: A kiskerttulajdonosok 
asztala bazári rendetlenséget mutat. Van azon virág, tök 
— főzni- és dísznek való — meg gyökér, pattogatni való ku-
korica — lehet kérem, válogatni. Tessék! 

S o m o g y i . K a r o l y n é í e l v e t e l e l 


