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Első szegedi zárszámadás 

Küzdelmes esztendő 
a Komszomol Tsz-ben 

A hagyományokhoz híven 
elsőként tartotta meg zár-
számadásé) a Szeged környé-
ki gazdasagok közül a Kom-
szomol Tsz. Tegnap a gyála-
réti pártházban délelőtt a 24. 
zárszámadó közgyűlésre gyü-
lekezett a kis termelőszövet-
kezet tagsága, hogy meghall-
gassa Csorba Mihály elnök 
1973-as évről szóló beszámo-
lóját. A szövetkezet legna-
gyobb rendezvényén megje-
lent Nieszner Ferenc ország-
gyűlési képviseló, Va! Rezső, 
a városi pártbizottság, Ba-
jusz Tamás, a városi tanács, 
Kálmán János pedig a TE-
SZÖV képviseletében. 

Az elmúlt év gazdálkodá-
sában sem történt semmi 
szenzáció, elmaradtak a lát-
ványos dolgok, beruházások, 
küzdelmes esztendő járt a 
870 hold közös művelésű te-
rületen boldoguló száz dol-
gozó szövetkezeti tagra. A 
növénytermesztésben a csa-
padékszegény esztendő igen-
igen megártott a földeknek, 
fűszerpaprikából, vöröshagy-
mából 40 százalékos termés-
kiesés volt, pri taminpapriká-
ból még nagyobb, mindössze 
15 mázsa termett holdan-
ként, ami csak 20 százalékos 
eredménynek felel meg. Ku-
koricából is tetemes veszte-
séggel takarították be a ter-
mést, a kenyérgabona, őszi 
árpa és lucerna fizetett töb-
bet a tervezettnél. A kender 
25 holdon, a vegyszeres 
gyomirtás áldozata lett. 
Mindössze lucernamagfogás-
sal javítottak a bevételeken, 
terven felül 120 ezer forint-
ban értékesítették ezt a ke-
resett aprómagot. 

Különösen a növényter-
mesztésben dolgozó asszo-

Somogyi Károlyné felvétele 

A közgyűlésen résztvevők egy csoportja 

nyok tettek ki magukért az 
elmúlt évben. Ilyen egyönte-
tűen nem lehet dicsérni az 
állattenyésztésben és a gé-
peknél szorgoskodókat. Bár 
a másik fő ágazat, az állatte-
nyésztés billentette helyre a 
gazdaság egyensúlyát, külö-
nösen a sertéstenyésztés je-
lentett jó bevételt a közös-
nek. Ebből 400 ezer forint 
tiszta hasznot kapott a Kom-
szomol tagsága. Az összes ár -
bevétel tavaly 6 millió 300 
ezer forint volt, s félmillió 
forint a tiszta gazdálkodási 
eredmény. A korábbi gya-
korlattól eltérően most eb-
ből 270 ezer forint készpénzt 

tartalékként képzett a gazda-
ság. 

A tagoknak 70 ezer forin-
tot földjáradékként, 2 millió 
300 ezer forintot munkadí j -
ként, 68 ezer forintot alka1-
mazotti munkabérként, és 63 
ezer forintot táppénzként fi-
zettek kL Az egy tízórás 
napra jutó kereset 110 fo-
rintra alakult a pirinyó gaz-
daságban. Nemcsak a köz-
gyűlésnek örültek tegnap a 
szövekezetiek, de annak is, 
hogy azt követően összesen 
60 ezer forintot fizettek ki a 
tavalyi munkában kitűnt 
dolgozóknak jutalomként. 

Sz. L L 

Eredmények, feladatok 
éSeimiszer-yazdaságunkban 

A Magyar Agrártudományi Egyesület közgyűlése 
Dr. Dimény Imre felszólalása 

Csütörtökön a Magyar Tu- velése, hogy a terveknek eredményeként előrelátható-
dományos Akadémia disz- megfelelően a tehénállomány lag a jelenlegi egy hektár 
termében megkezdődött a 
Magyar Agrártudományi 

1980-ra elérje a 950 ezret, mezőgazdasági területre ju-
ezen belül a nagyüzemi állo-

Egyesület VI. tisztújító kül- mány részaránya 56 száza-
döttközgyülése. A közgyűlés lékra növekedjék. Ugyan-
elnökségében helyet foglalt ilyen sürgető tennivaló a 
dr. Dimény Imre mezőgazda- sertéstenyésztés és a sertés-
sági és élelmezésügyi minisz- hústermelés további dinami-
ter, dr. Valkó Endre, az kus fejlesztése. Az állatte-
MTESZ főtitkára. Láng Ist- nyésztés fejlesztésével pár- zőgazdasági terület 
ván, a Magyar Tudományos huzamosan az eddiginél gyor- egy 80 százalékán 

sabban kell előrehaladni a 
tömegtakarmányok termesz- nek a kártevők ellen. 

Akadémia főtitkárhelyettese. 
Dr. Soós Gábor mezőgaz-

dasági és élelmezésügyi mi-
nisztériumi államtitkár. a 
Magyar Agrártudományi 
Egyesület elnöke megnyitó-
jában a 15 ezer tagot szám-
láló egyesületnek a mezőgaz-
daság fejlesztéséért kifejtett 
hasznos tevékenységéről be-

tó 171 kilogramm ható-
anyag 1980-ra 300 kilo-
grammra növekszik. Ugyan-
csak gyors ütemben nő a 
növényvédő szerek használa-
ta. A következő tervidőszak 
végére elérhető, hogy a me-

mint -
raár 

komplex módon védekezze-

tésében és a hazai fehérje-
termelés. különösen a szója-
termesztés fokozásában. Az 
elmúlt évben csaknem 500 
ezer tonna növényi és álla-
ti eredetű fehérjét importált 
a mezőgazdaság, amelynek 
értéke 140 millió dollár. A 

szélt, majd György Karoly, drága fehérjebehozatal csök-
az egyesület főtitkára fog- kentésére célszerű növelni az 

Dr. Dimény Imre beszéde 
után a közgyűlés a résztve-
vők felszólalásával, vitájával 
folytatódott Pénteken a köz-
gyűlés határozatainak elfo-
gadásával és az egyesület 
tisztségviselőinek megválasz-
tásával zárul a közgyűlés. 

» Szeretem a nehéz 
feladatokat..." 

A hosszú hajú, komoly te-
kintetű lány külsőre ugyan-
olyan, mint bármelyik mai 
fiatal. Még a hangjában csen-
gő határozottság is ugyanaz, 
mint a nemzedéktársakéból 
jól ismert fiatalos öntudat 
hangja. Tettei azok, amelyek 
megkülönböztetik, kiemelik 
a hasonló korúak közül. 

A huszonéves Nagy Gizel-
la a legifjabb párttitkárok 
egyike Szegeden. A textil-
művek szövő C műszakjában, 
a nyolcas számú alapszerve-
zetben tölti be ezt a fontos 
funkciót. Nem régóta: tavaly 
nyáron kapott bizalmat a 
kommunistáktól. 

* 
Reseterlcs Sándorné, a tex-

tilművek pártbizottságának 
titkára elmondja, hogy eb-
ben az alapszervezetben bi-
zony elég gyenge volt a pár t-
munka, az előző titkár sok-
irányú elfoglaltsága, csalá-
di problémái miatt, nem 
tudta megfelelően ellátni a 
feladatát, ezért is mondott 
le. Nagy Gizellát pedig azért 
küldték öthónapos pártisko-
lára, hogy legyen kit a he-
lyére álb'tani. 

Nem kis bátorság kellett ah-
hoz, hogy elvállalja a meg-
tisztelő, de nehéz megbíza-
tást. Szerencsére volt hozzá 

•előzetes gyakorlata: a KISZ-
titkári funkcióban szerzett 
tapasztalatok. 

— A bizalom miatt örül-
tem neki, de tudtam, hogy 
ez még többre kötelez. Na-
gyon jó volt előtte a pártis-
kola, sok minden világosabb 
lett, nagyobb az áttekintő 
képességem, talán nem túl-
zás úgy mondani: más em-
berként, lényeglátóbb szem-
mel nézem azóta az esemé-
nyeket, feladatokat, problé-
m á k a t 

— Meg aztán — fejtegeti 
tovább — a természetem is 
i lyen: szeretem a rázós, a 
nehéz feladatokat Amik az 
embert próbára teszik, de 
gazdagítják is. Szépnek is 
tartom a titkári munkát, szí-
vesen beszélgetek emberek-
kel, szívesen teszek értük va-
lamit — érdekel és szere-
tem. 

A dolgát az is nehezítette, 
hogy viszonylag ismeretlen 
területre került a gyárban — 
korábban ugyanis más alap-
szervezethez tartozott. Ott 
végzett pártmunkát — szer-
vezőtitkárként S a bátorság 
nagyobbik fele tulajdonkép-
pen ehhez kellett: ú j társak 
közé kerülni, a pártalapszer-
vezet első emberének, külö-
nösen emberpróbáló szituá-
ció. 

— Még független ember 
vagyok, nem köt a család, 
nem kell hazasietnem mű-
szak után — mondja a párt-
titkárnő — így ezt az időt 
is kihasználhattam a megis-
merkedésre. Sokat vagyok 
bent munkaidő után is, az 
az érzésem, s a tapasztalata-
im is bizonyítják: ilyenkor 
kötetlenebb, fesztelenebb be-
szélgetésekre van alkalom. 

Beül a klubba a KlSZ-fia-
talok közé, sok minden szó-
ba kerül a baráti társalgás 

során. Két KlSZ-alapszerve-
zet tartozik a nyolcas ' pár t -
alapszervezethez. Nagy fon-
tosságot tulajdonít a velük 
való foglalkozásnak. 

— Én is közülük kerültem 
ki — utal KISZ-es múl t já-
ra, mozgalmi iskolájára. 

A beszélgetések fontossá-
gát bizonyította a beszámo-
ló taggyűlést megelőző idő-
szak is. Üj ti tkárként úgy 
érezte, minden elbeszélgeté-
sen részt kell vennie. S nem 
bánta meg, hogy időt áldo-
zott rá. Olyanok is igen hasz-
nos javaslatokkal álltak elő, 
akik a taggyűléseken passzí-
vak voltak. Ez is arra biztat-
ja : személyesen kell foglal-
kozni az emberekkel, csak 
úgy lehet igazán személyre-
szabott feladatokkal megbíz-
ni őket. Elve, hogy csak a 
cselekvő , tagság irányításá-
ban vizsgázhat igazin a 
pártvezetőség: abban, hogy a 
képességeknek legjobban 
megfelelő megbízatásokkal 
lát ja el, mind nagyobb fel-
adatok megoldására ösztönzi 
a kommunistákat. 

* 
— Mik az idei legfontosabb 

tennivalók? 
— Sajnos, sok volt a hiá-

nyosság tavaly, ezek meg-
szüntetése, a mérce maga-
sabbra állítása az elsőrendű 
feladat. A pártcsoportok nem 
éltek eléggé azzal a lehető-
séggel, hogy területükön ön-
állóbban tevékenykedjenek. 
Küldetésüknek csak a „mini-
mális programját" teljesítet-
ték. 

A textilművekben igen cél-
szerű kezdeményezés is segí-
ti a pártcsoportvezetők fej-
lődését. Az alapszervezeti ve-
zetőségi tagokkal együtt idén 
márciusban is háromnapos 
továbbképzésen vesznek 
részt. Itt az elméleti témákat 

a gyakorlati tennivalókhoz 
kapcsolódva is elemzik. 

„Pártmegbízatása 14 tag-
nak volt az alapszervezet-
ben, ezen az arányon már 
javítottunk: jelenleg 21 elv-
társnak van konkrét megbí-
zatása. Gyakori eset volt, 
hogy a pártmegbízatást ki-
adtuk ugyan, de teljesítésé-
hez nem nyújtot tunk rend-
szeres segítséget" — mon-
dotta a beszámoló taggyűlé-
sen a párttitkárnő. Ezt lá t ja 
a legfontosabb teendőnek a 
továbbiakra: az aktivitás nö-
velését. 

S a tennivalók tömkelegé-
ből még egy főfeladatot 
emel ki : ú j munkás pár t ta-
gok fölvételét. Tavaly egyet-
len felvétel volt. Szerinte a 
KISZ-esek, a szocialista bri-
gádtagok közül 7—8 olyan ia 
akad, akire perspektivikusan 
számítani lehet. A szövő elő-
készítőben és a nagyszövödé-
ben jelenleg igen-igen kevés 
a párttagok száma: erősíteni 
kell az élgárdát ezeken a 
fontos területeken. 

— Hosszú évek óta először 
—- nincs létszámhiányunk! — 
mondja nem kis örömmel. — 
Talán megoldódnak a gond-
jaink ilyen vonatkozásban is. 

* 
íme, néhány vonás a fiatal 

párt t i tkárnő portréjábóL 
Amivel legelégedettebb: so-
kat tett azért, hogy megis-
merjék és befogadják, s egy-
re többször tapasztalja, hogy 
hozzá fordulnak: szövőnők, 
művezetők, akinek mondani-
valója van. 

Idén, az ú j évvel talán 
több ú j kezdődött el az alap-
szervezetben, a szövődéből, 
mint eddig. A pártvezetőség 
nemcsak reméli ezt — cse-
lekszik is érte. 

Simái Mihály 

lalta össze az elmúlt öt év 
eredményeit. 

Dr. Dimény Imre minisz-

állati eredetű fehérjék ter-
melését is. Megfelelő szer-
vezőmunkával a vágóhídi 

ter az élelmiszer-gazdaság melléktermékeket hatéko-
eredményeiről és a felada- nyabban fel lehet használni 
tokról szólt. — A mezőgaz- — hangsúlyozta a miniszter. 
daság fejlődésével — mon-
dotta — mindinkább korsze-
rűsödik táplálkozásunk, az 
egv napra jutó fejenkénti fe-
bérjefogyasztás jelenleg 100 
gramm, a húsfogyasztásban 
pedig az egy főre jutó meny-
nyiség az idén eléri az évi 
68 kilogrammot. A táoiálko-

Gyakran akadozó ellátás 
miatt sürgető a kertgazda-
ság fejlesztése. A zöldség-
termesztésre jól berendezke-
dett gazdaságok körének bő-
vülésével 1980-ra elérhető, 
hogy az átlagtermések 30—40 
százalékkal növekedjenek. 
Ugyanakkor a lakosság 

zás további korszerűsítésére zöldségellátásának javításá-
növelni kell az egy főre jutó 
fehérjefogyasztást, és ezen 

ra a korszerűen felszerelt 
gazdaságok mellett támogat-

belül különösen az állati ere- ni kell a háztáji és kisegítő 
detű fehérjék arányát, a tej-
és te j termékfog vasztást. s 
meg kell teremteni a zöld- ben rejlő termelési 
ség-, gyümölcs, és tojásfo- ségeket. 
gyasztáis fokozásának feltéte-
leit. 

Fontos feladat a szarvas-
gnarha-állomány gyors tó-

gazdaságokat. s kiaknázni a 
házikertekben és kiskertek-

lehető-
ket. 

A mezőgazdaság termelé-
sének további növelése meg-
kívánja a kemizálás fokozá-
sát is. Az Ipar fejlődésének 

Házgyáriak 
- Bordányban 

Jogszabály-összeállítás 
a beruházások hatósági 

engedélyezéséről 

Szocialista szerződést kö-
tött a közelmúltban a bordá-
nyi általános iskola a Sze-
gedi Házgyár egyik szocialis-
ta brigádjával a most bonta-
kozó „egy iskola — egy 
üzem" mozgalom keretében. 
A Rózsa Sándor-brigád vál-
lalta a szerződésben, hogy 

patronálast. annak ellenére, 
hogy közülük csak egy lakik 
Bordányban, a többi szege, 
di. Az egyik szaktanterem 
felszerelésének bővítésében 
máris jelentős munkát vég-
zett a brigád. A szerződés-
ben az iskola azt vállalta 
többek között, hogv a végzős 

tagjai egyenként legalább diákoknak üzemlátogatást 
16 óra társadalmi munkát 
áldoznak évente az iskola 

szervez, bemutatja nekik a 
házgyár korszerű berendezé-

felszerelésének pótlására. Az seit. a panelgyártás folya-
igazgató arról értesített ben-
nünket, hogy a brigád tagjai 
igen lelkesen vállalták a 

matát, és a házgyár nagyobb 
ünnepségein a bordánvi út-
törőcsapat is részt vesz. 

A hatósági előírások fe-
lülvizsgálatáról intézkedő 
kormányhatározat alapján 
az építésügyi és városfej-
lesztési miniszter — az ér-
dekelt ágazati miniszterek 
és az országos hatáskörű 
szervek vezetőinek közre-
működésével — összeállítot-
ta a beruházások hatósági 
engedélyezésével összefüggő 
jogszabályok jegyzékét. Ez 
az összeállítás a mintegy 60 
korábbi rendelkezésben 
megállapított különböző ha-
tósági jellegű jogköröket és 
szerveket ismerteti a létesít-
mények elhelyezéséhez, épí-
téséhez és üzembe helyezé-
séhez szükséges hatósági 
hozzájárulások szerinti bon-
tásban. Felsorolja és megje-
löb jogkörét annak a mint-
egy 30 hatósági szervezet-
nek, amely első fokon in-
tézkedik. A jegyzékből ki-
tűnik, hogy ezeknek az el-
ső fokú hatóságoknak 
együttvéve majdnem 130-fé-
le különböző engedély — 
jogosítvány — kiadásában 
kell dönteni, s a beruházók-
nak pedig szabályszerűen 
beszerezni e hozzájáruláso-
k a t Természetesen nincs 
egyetlen olyan beruházás 
sem, amelyhez a hatósági 
engedélyek teljes sorozatá-
ra szükség lenne. 

A jogszabályok korszerű-
sítésénél — ami több évet 
vett igénybe — fontos köve-
telmény volt az" egyszerűsí-
tés, mégpedig az a törek-
vés, hogy a hatósági dönté-
sekre a lehetőség szerint 

összevontan kerüljön sor. 
Az egyszerűsítés különösen 
jelentős a lakosságnak szük-
séges építési engedélyek ki-
adásánál. A módosított jog-
szabályok ugyanis megszün-
tették a tűzvédelmi, a köz-
egészségügyi, a járványügyi, 
a műemlékvédelmi és más 
szakhatóságok önálló enge-
délyezési jogkörét, s most 
már csak akkor működnek 
közre a területfelhasználási, 
az építési, és a használatba-
vételi engedélyek kiadásá-
nak eljárásában, hogyha a 
létesítmény jellege eltér az 
általános érvényű szakható-
sági előírásoktól. így a sa-
játház építtetőjének nem 
kell végigjárni ezeket a 
szakhatóságokat, mert ele-
gendő egy helyen, a tanács-
hoz benyújtani kérelmét, és 
a tervekhez csatolni a ter-
vező nyilatkozatát, misze-
rint a műszaki tervek meg-
felelnek a szakhatósági elő-
írásoknak. Előrelépést jelent 
az is, hogy az ú j intézkedé-
sek — elsősorban a taná-
csoknál — decentralizálták, 
egyértelműen meghatározták 
a döntésre jogosult hatósági 
szerveket és azok fórumalt. 

A most összeállított beru-
házásengedélyezési jegyzék 
rövidesen megjelenik a Ma-
gyar Közlönyben, és az 
Építésügyi Értesítőben, s 
nagy segítséget ad ahhoz, 
hogy az érdekeltek köny-
nyebben kiigazodjanak az 
engedélyezési eljárásokban, 
és gyorsabban, szakszerűb-
ben intézzék a beruházások 
előkészítését 


