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DELMAGYARORSZAG ti 
Jó ütemben épül 

Szeged új szalámigyára 
Á világon a legnagyobb — Hatalmas érlelőtorony 
Szegeden rövidesen a fél-

idejéhez érkezik, s jó ütem-
ben halad a Csongrád me-
gyei AUatíorgalmi és Hús-
ipari Vállalat több mint egy-
milliárd száz millió forint 
értékű rekonstrukciója: épít-
kezését 1972. elején kezdték 
el, 1976-ban fejezik be, de 
részlegesen már megkezdte 
a működését. 

Átadták rendeltetésének a 
húsfeldolgozó üzemet, 

amelynek klimatizált mun-
katermeiből, j-akláraiból 
évente 5000 tonna különféle 
— részben önkiszolgálásra 
előrecsomagolt — húskészít-
mény kerül majd a fogyasz-
tókhoz. 

A csaknem 70 éve működő 
vágóhíd rekonstrukciójának 
befejezése után lehetővé válik 
évente több mint félmillió 
Sertés levágása, vagyis az 
eddigi évi teljesítmény meg-
duplázása. Ugyanilyen ará-
nyú termelésnövekedést je-
lent majd az ú j szalámigyár 
felépülése; a régi, több mint 
100 éve működő „Pick sza-
lámigyár" mellett új, mo-
dern ilyen üzemet építenek/ 
S akkor a szegedi szalámi-
termelést évente több mint 
J000 vagonra, vagyis a je-
lenleginek a kétszeresére 
emelik. 

Ennek az ú j szalámigyár-
nak a legfontosabb üzem-
része az crlclötorony. amely 
61 méteres magasságával 
Szeged legmagasabb üze-
mi épülete lesz. 

Egysz erre egymillió szalá-
mirudat érlelnek majd ben-
ne, illetve vonnak be úgy-
nevezett nemespenésszel, ami 

a szalámi jellegzetes, fehér 
külső színét adja. Az ú j tí-
pusú toronyban alkalmazott 
érlelési technológia termelé-
kenysége lényegesen megha-
ladja majd a hagyományos 
módszerét, ugyanakkor a 
szegedi szalámi íze, minő-
sége a „hagyományos" ma-
rad. Ennek az érlelőtorony-
nak az építkezése is meg-
gyorsult, miután megoldot-
ták a hatalmas — 180 eme-
letes felhőkarcoló lakóház-
nak megfelelő súlyú — be-
tonépület kellő szilárdságú 
alapozását a városnak ezen a 
laza talajú részén. A külön-
böző feldolgozó üzemrészek, 
valamint az érlelőtorony kö-
zött, zárt folyosókon köz-
lekedő konvejorsorok, illet-

ve magaspályán mozgó ko-
csisorok bonyolítják le az 
anyagmozgatást. A rekonst-
rukcióval a kormány által 
meghatározott hazai hús-
program egyik legnagyobb 
szabású beruházása valósul 
meg. Méreteire jellemző, 
hogy kimondottan 

téliszalámi-gyártás tekin-
tetében a világ legnagyobb 
ilyen létesítménye valósul 
meg Szegeden. 

Az építkezést, az újabb üzem-
részek, szociális épületek te-
rületének előkészítését a vál-
lalat, illetve Szeged és az or-
szág más üzemeinek fiataljai 
is rendszeresen segítik, mi-
vel a KISZ védnökséget vál-
lalt a szegedi szalámigyár 
mielőbbi létrehozása fölött. 

Befejeződött 
a Nemzetközi Diák-

szövetség kongresszusa 
Nyolc napig, május 7—15. 

között adott otthont a ma . 
gyar főváros a Nemzetkö-
zi Diákszövetség XI. kong-
resszusának. A kongresz-
szusról szerdán az Építők 
Rózsa Ferenc székházában 
nemzetközi sajtókonferenci-
án számolt be Fathi el Fadl, 
az NDSZ főtitkára. 

Elmondotta, hogy a kong-
resszus igen eredményes 

Allende özvegyének 
látogatása a Nőianácsnál 

A Magyar Nők Országos nos, az országgyűlés alelnö-
Tanácsához látogatott szer- ke. aki ezután a vendég 
dán. tegnap Hortensia Bussi tiszteletére ebédet adott. 
Alende. a meggyilkolt chi_ (MTI) 
lej elnök özvegye. 

Erdei Lászlóné a MNOT 

volt, amit egyebek között az 
a teny is tükröz: 46 igeit 
fontos dokumentumot fo-
gadtak el, olyan határozato-
kat. amelyek teljes mérték-
ben tükrözik a Nemzetközi 
Diákszövetség tagszervezete-
it jellemző nézetazonossá-
got. A kongresszus legfon-
tosabb célja az volt. hogy 
fokozza, erősítse a diákszo-
lidaritást a szabadságukért, 
függetlenségükért küzdő né-
pekkel. erősítse a mozgalom 
egységét az imperializmus 
ellen, a nemzetközi enyhü-
lésért. az együttműködésért, 
a békéért folyó világméretű 
küzdelemben. Ezt a célját, a 
kongresszus elérte — han-
goztatta Fathi el Fadl. Egy-
hangú határozattal jelölték 
meg a küldöttek a chilei, a 
vietnami, a laoszi, a kam-
bodzsai és az arab népekkel 
való szolidaritás legfonto-
sabb teendőit. 

Kádár János 
fogadta 

Gus Hallt 
Kádár János, az MSZMP 

Központi Bizottságának első 
titkára fogadta Gus Hallt, az 
Egyesült Államok Kommu-
nista Párt jának főtitkárát. A 
szívélyes, elvtársi- légkörű 
találkozón a teljes egyetértés 
szellemében véleményt cse-
réltek a két párt együttmű-
ködéséről, a nemzetközi 
kommunista és munkásmoz-
galom időszerű kérdéseiről. 
A megbeszélésen részt vett 
Nemes Dezső, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja. 

A koreai 
küldöttség 

Burtapesttel 
ismerkedett 

A hétfő óta hazánkban tar-
tózkodó koreai kormánykül-
döttség, amelyet Kim Jong 
Dzu miniszterelnök-helyettes, 
a Koreai Munkapárt Politi-
kai Bizottságának tagja ve-
zet, szerdán Budapestlel '£-
merkedett. Vendégeink meg-
tekintették a főváros legfon-
tosabb közlekedési csomó-
pontjait. a Deák teret, a Bat-
thyány teret, majd a Kalász-
bástyáról a főváros panorá-
májával ismerkedtek. 

Faluvégi Lajos 
Romániában 

Faluvégi Lajos pénzügymi-
niszter tegnap, szerdán a Ro-
mán Szocialista Köztársaság-
ba utazott. F. Dumitrescu ro-
mán pénzügyminiszterrel a 
két országot érintő pénzügyi 
kérdésekről tárgyal. (MTI) 

Csengele óvodája 
Kétszeresen is újság, hogy óvodája van Csengőiének. 

Először azért, mert valóban új, másodszor pedig azért, mert 
ennek a falunak mostanáig nem volt óvodája. 

Könnyűszerkezetes elemekből építettek, 1 millió 600 ezer 
forintba került. A szülők két hét társadalmi munkával 

segítették a berendezést 

elnöke köszöntötte a vendé-
get, s beszédében kifejezte a 
magyar nök, asszonyok, 
anyak szolidaritását a chi-
lei néppel. Asszonyaink egy-
ségesen tiltakoznak a fasisz-
ta junta terrorja ellen — 
mondotta —, hiszen még ta-
pasztalatból tudják, mit je-
lent a fasizmus. Kifejezte 
reményét, hogy Chilében mi-
előbb a szabadság, jog és 
demokrácia uralma valósul 
meg. 

A meleg, baráti légkörben 
lezajlott találkozón Horten-
sia asszony kéréssel fordult 
a Magyar Nők Országos Ta-
nácsához: tevékenységükkel 
a nemzetközi szolidaritáshoz 
csatlakozva — segítsék le-
leplezni a fasiszta juntának 
azokat a készülő komédia-
pereit, amelyeket a Népi 
Egység kormányának egyko-
ri tisztségviselői, hívei ellen 
akarnak lefolytatni. 

Aczél György, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja. a Minisztertanács elnök-
helyettese szerdán, tegnap 
hivatalában fogadta Horten-
sia Bussi Allende asszonyt, 
a meggyilkolt chilei elnök 
özvegyét. Ezt követően hiva-
taléban togadl-a öt Péter Já-

A tervgazdálkodás 
i 

része a piackutatás 
Országos piackutatási konferencia 

Hatalmas, szép udvara van, mindenféle játékra bőven jut 
hely. A szülök vállalták, hogy hintát, pancsolót, homokozó-

kat és sok más játékot készítenek még társadalmi 
munkában 

Egerben szerdán befejező-
dött a Szervezési és Vezetési 
Tudományos Társaság által 
szervezett 3. országos piac-
kutatási konferencia. A há-
romnapos tudományos ta-
nácskozáson mintegy 500 
szakember vett részt: ezút-
tal a piackutatás gyakorlati 
tapasztalatait és feladatait 
összegezték. A plenáris ülé-
sen, valamint szekcióüléseken 
mintegy 50 előadás, felszóla-
lás hangzott el, a gazdasági, 
tudományos élet különböző 
területéről. Megállapították, 
hogy a mai magas technikai 
színvonalnak és nemzetközi 
munkamegosztásnak megfe-
lelő korszerű piackutatás, 
marketingmunka hazánkban 
nem nagy múltra tekint visz-
sza. Ugyanakkor a tanácsko-
záson egyértelmű állásfogla-
lás született abban, hogy a 

vállalati, ágazati és népgaz-
dasági szinten egyaránt nél-
külözhetetlen a piackutatás 
tapasztalatainak ismerete. 
Ezt igényli a tervgazdálko-
dás és a műszaki fejlesztés 
előkészítése egyaránt. Ez.ert 
nagyon fontos, hogy a terme-
lőüzemek, -vállalatok veze-
tői behatóan ismerjék mind 
a külföldi, mind a hazai pia-
cot és azok összefüggéseit. 

Hangoztatták azt is, hogy 
csak kellő időben, megfelelő 
terítéssel és propagandával 
kibocsátott áru találhat kö-
zönségsikerre, még akkor is, 
ha a termék egyébként mű-
szakilag, minőségileg kifogás-
talan. 

A nemzetközi kapcsolatok 
fontos szerepet játszanak ? 
piaci ismeretek feltárásában. 
Ezzel kapcsolatban — töb-
bek között — hangoztattál;, 
hogy a baráti országok gyor-

san fejlesztik gépgyártásukat 
és nem mulaszthatjuk el, hogy 
összehasonlítási alapul ne so-
rakoztassuk fel egymás mel-
lett a különböző országokból 
beszerezhető importajániato-
kat. 

Dr. Szabó László, az Or-
szágos Piackutató Intézet 
igazgatója a záróülésen a ta-
pasztalatokat abban össze-
gezte. hogy a háromnapos 
egri tanácskozás rendkívül 
hasznos volt, ráirányította a 
figyelmet a marketingtevé-
kenység fontosságára, annak 
a termelés szervezésével, a 
műszaki fejlesztéssel össze-
függő szerepére. Szinte mot-
tóként hangzott el: a piac-
kutatás a tervgazdálkodást 
szolgálja és fontos része, elő-
készitője mind a vállalati, 
mind a népgazdasági terve-
zésnek. 

Csengéiéi gyerek eddig tehát nem járhatott óvodába, ne 
csodáljuk, hogy Laczkó Tibi az elsó napon elsírta maga lg 
semmiképpen nem akart hazamenni. Hatvankel társával 

jól erezte magát 
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