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a f e j í p a r n c i i k 
Ülést tartott a megyei tanács 

végrehajtó bizottsága 
Nemrégiben a szegedi vá-

rosj tanácsnak számolt be a 
Csongrád megyei Tejipari 
Vállalat munkájáról. Akko-
ri beszámolójukban — ért-
hetően — elsősorban a vá -

i ros ellátása szempontjából 
fonlos kérdésekre összponto-
sították a figyelmet. A vál-
lalat újabb beszámoló jelen-
tése — amelyet a Csongrád 
megyei tanács végrehajtó bi-
zottságának tegnapi ülésére 
készítettek, s amelyet a tes-
tület együtt vitatott meg a 
tanács vb mezőgazdasági és 
élelmezésügyi, valamint ke-
reskedelmi osztálya által 
összeállított kiegészítő jelen-
téssel — már jóval átfogóbb. 
Foglalkozik a vállalat gaz-
dálkodásával is, de első-
sorban a felvásárlásra, a fel-
dolgozásra, a vállalati f e j -
lesztésekre és a megye ellá-
tására koncentrál. A vitá-
ban két kérdéskörre össz-
pontosította figyelmét a tes-
tület: a felvásárlás és az el-
látás. az értékesítés gond-
jaira. 

A félvásárlásban elsősor-
ban az okozza a gondokat, 
amit mindenképpen ered-
ménynek könyvelhetünk el: 
a hús- és tejprogram révén 
két esztendő alatt mintegy 
egyharmaddal növekedett a 
vállalat által átvett t e j 
mennyisége. A tej felvásár-
lási árának növelése is hoz-
zá járult ahhoz, hogy állan-
dóan növekszik a kínálat. A 
kiépült felvevőhálózat alkal-

ságokat valamilyen módon tással még lehet segíteni 
még inkább érdekeltté kell ezen a gondon, a falusi és 
tenni a kisgazdaságokból főként a tanyai boltokban 
származó tej felvásárlásában, azonban más megoldást kell 

Akadnak gondok az érté- keresni, az ellátás javításá-
kesítésben is, hiszen a ra. Erre alkalmasak lehet-
szarvasmarhaprogram és a nének azok az ú j eljárások, 
felemelt felvásárlási áraki amelyek révén 30 napra le-
következtében jelentősen het szavatolni a csomagolt 

nőtt a felvásárolt te j meny- tej minőségét. Ahhoz, hogy a 
nyisége, ugyanakkor — ép- tejipari vállalat a következő 
Den az árváltozások mia t t— ötéves tervben hozzájuthas-
csökkent a fogyasztás. Ám son ilyen berendezésekhez, 
éppen a vállalat jó munká- a tejipari tröszt és a mi-
ja következtében — nőtt a nisztérium segítségére van 
választék, javult a minőség szükség. 
és a külterületek, a közsé- A tejipari vállalat munká-
gek ellátása — az utóbbi 
időben biztató az értékesí-
tés alakulása. Az idén min-
den tejtermékből — a va j 
kivételével — többet adtak 
el. mint tavaly. A vaj i rán-
ti keresletre viszont nem-
csak az árváltozás, hanem a 
jó minőségű margarin meg-
jelenése is kedvezőtlenül ha-
tott. A vállalat a minőség 
és a csomagolás további j a -
vításával, a választék növe-
lésével és a szállítás, az 
áruterítés javításával kíván 
még inkább megfelelni a vá-
sárlók igényeinek. Ez a ru-
galmas üzletpolitika — leg-

ját egyelőre leginkább az 
hátráltat ja, hogy kicsi a 
szállítási kapacitás. Igaz, ta-
valy óta nőtt a szállító jár-
művek száma, f így az idén 
tavasszal már meg lehetett 
oldani a községek alapellá-
tását is, azonban a gépko-
csik minősége többnyire nem 
megfelelő a tej szállítására. 
A legtöbb gondot a hűtő-
és termoszkocsik hiánya 
okozza. Szerencsére a közel-
jövőben ebből a szempontból 
is javul majd a helyzet 

A megyei tanács végre-
haj tó bizottsága — megvitat-
va a beszámolót — megálla-
pította, hogy a vállalat ered-

Bern 
polgármestere 

Budapesten 
Hivatalos látogatásra Bu-

dapestre érkezett dr. Rey-
nold Tschappát, Bern pol-
gármestere és felesége. Svájc 
fővárosának polgármestere a 
két fővárost kölcsönösen ér-
deklő kérdésekről folytat 
megbeszéléseket. 

Hazaérkezett Olaszországból 
a magyar pártmunkáskiildöttség 

Hétfőn éjszaka, lapzárta után kaptuk a hírt, hogy 
dr. Komócsin Mihálynak, a Csongrád megyei pártbizottság 
első ti tkárának vezetésével az Olasz Kommunista Párt KB 
meghívására Olaszországban járt magyar pártmunkáskül-
döttség hétfőn hazaérkezett. A Ferihegyi repülőtéren a de-
legációt Horn Gyula, a KB külügyi osztályának helyetles 
vezetője fogadta. 

alábbis az eddigi tapasztala- m ényesen oldja meg felada-
tok arra vallanak — föltét- tait. A tejipar és a kereske-
lenül eredményes lesz. delem közös, jó munkájának 

A siker természetesen eredményeképpen javult a 
nemcsak a tejiparon múlik, választék, és általában az 
hanem a kereskedelmen is. ellátás. A testület úgy fog-
A vállalat már elérte azt, iáit állást, hogy azokban a 
hogy csupán négy községbe boltokban, ahol megvannak 
(Öföldeák. Nagyér, Cserebö- a tárolási feltételek, tovább 
kény és Eperjes) nem szállí- kell bővíteni a választékot, 
tanak naponta tejet, s a te-' Azt is szükségesnek tartotta 
lepülések 80 százalékába reg- a vb, hogy a vállalat javít-

sa propagandáját, ismertes-
se meg termékeit a vásár-
lókkal és a kereskedőkkel 
egyaránt. A bizottság felkér-

Épül 
a cementmű 

Miskolcon, a Hejöcsabaí Cementmű építésén jelenleg két-
ezer-háromszázán dolgoznak. Tizenkét vállalat szakemberei 
a termelőberendezéseket szerelik. Az évi egymillió-hatszáz-
ezer tonna kapacitású cementmű 1975 első felében kezd 

termelni. Képünkön: Szerelik a termelőberendezéseket. 

mas arra, hogy e megnőve- g e i 8 óra előtt érkezik a tej. 
kedott mennyiséggel is meg- A városokban naponta két-
birkózzon. ennek köszönhe. szer, Szegeden pedig —szük-
tő. hogy a felvásárlással ség szerint — naponta há-
kapcsolatos panaszok meg- romszor is szállítanak tejet te a tejipart, hogy javítsa 
szűntek. A vállalatnak a az üzletekbe. Hátrányosan tovább az ellátást, és utasí- I 
megyében több mint száz befolyásolja viszont az ellá- totta a kereskedelmi osz-
gazdasággal kötött szerződé- tást, hogy a kisebb boltok- tályt, hogy kezelje fontos 
ses viszonya általában zavar, ban nem tudják hűteni az feladatként az ellátás javítá-
talan. Az is eredményesnek árut, vagy azért, mert nem sát, s ehhez a bolthálózatban 
bizonyult, hogy a vállalat a telik hűtőgépre, vagy pedig szükséges feltételek megte-

el sem tudják helyezni a kis remtését. Végül a testület 
alapterületű boltokban. Vá- köszönetét fejezte ki a vál-
rosokban a többszöri szállí- lalat jó munkájáért . 

hűtve átadott tej után hű-
tési költséget térít. Ez azt 
eredményezte, hogy a fel-
vásárolt tej 70 százalékát 
ma már hűtve kapja a vál-
lalat. A gazdaságokkal fenn-
tartott jó kapcsolataikban az 
okoz elsősorban problémá-
kat. hogy néhány helyen 
nem fordítanak elegendő 
gondot az összegyűlt tej hi-
giénikus kezelésére. 

Sajnos, az egyéni terme-
lőktől és a háztáji gazdasá-
gokból származó te j begyűj-
tése már korántsem zavar-
talan. Kevés a gyűjtőhely 
és többnyire felszerelésük 
sem megfelelő. Ráadásul a 
gazdaságok sok esetben — 
egészségügyi és gazdaságos-
sági szempontok miatt — el-
zárkóznak az elől. hogy köz-
vetítsenek a tejipar és a ház-
táji . egyéni gazdaságok kö-
zött, vagyis, hogy fölvásá-
rolják az ott termelt tejet. 
Ezeken a gondokon minden-
képpen segíteni kell. Ré-
szint az e célra szolgáló há-
lózat fejlesztésével, részint, 
pedig azzal, hogy a gaz*te-" 

Eredmények a megye 
élelmiszeriparában 

Az Élelmezésipari Dolgo- tást adott a legutóbbi ülés ahol kétszer annyi baleset 
zók Szakszervezetének óta végzett munkáról, majd történt, mint az elmúlt év 
Csongrád megyei Bizottsága a résztvevők megtárgyalták hasonló időszakában, de pél-
tegnap, kedden délelőtt a megye élelmezésipari üze- dául a Szegedi Konzervgyár-
ülést tartott. Csikós Mihály, 
a bizottság titkára tájékozta- ^ ^ l i l p í t o t t á k , ' 

Szocialista szerződés a Testvériség 
gázvezeték építésére 

Kedden a szovjet szerelők nyíregyháza-
sóstói építési kirendeltségén ünnepélyesen 
aláírták azt a szocialista együttműködési 
szerződést, amelyet a kivitelezők a Testvé-
riség földgázvezeték építésének egy hónap-
pal a határidő előtti befejezésére kötöt-
tek. A szerződéskötésen részt vettek a Ne-
hézipari Minisztérium, az Országos Kő-
olaj- és Gázipari Tröszt, a kivitelezésben 
érdekelt vállalatok, a közreműködő keres-
kedelmi szervek, valamint a Szabolcs-
Szatmár megyei pártbizottság képviselői. 

A gázvezeték I. jelű, országhatár—Le-
ninváros közötti szakaszának jelentős ré-
szét a Szojuzzagrangaz szovjet vezetéképí-
tő szervezet építi meg. A szovjet kivitele-
ző vállalat szerelői az MSZMP XI. kong-
resszusa tiszteletére, s csatlakozva az 
SZKP munkaversenyre való felhívásához, 
vállalták, hogy a hegesztőbázisokon a he-
gesztéseket-ez év december T-ig, a nyom-

vonalon pedig december 15-ig befejezik. 
1975. január l - r e elkészülnek a csővezeték 
alapvető szigetelési és fektetési munkái-
val, és március l - r e a csövek belsejét 
megtisztítják, a vezetéket kipróbálják, és 
átadják a megrendelőnek. Közben 44 ma-
gyar munkásnak adják át építési tapasz-
talataikat, és felajánlották segítségüket, 
együttműködésüket az etilénvezeték épí-
téséhez. 

A Kőolajvezeték Építő Vállalat dolgozói 
a szerződésben foglalt beruházási szolgál-
tatásokkal támogatják a szovjet építők 
felajánlásának teljesítését, segítséget nyúj-
tanak az építkezésen felmerülő problémák 
megoldásához, kiemelten foglalkoznak a 
kivitelezéshez szükséges anyagok szállí-
tásával és év végére elkészítik a folyó- és 
csatornakeresztezéseket, továbbá a meg-
felelő időre megteremtik a Szovjetunióból 
érkező gáz északi iparvidékre szállításának 
műszaki feltételeit. 

meiben összehívott ifjúsági ban is romlott a helyzet. Ja-
parlamentek tapasztalatait, vulás tapasztalható viszont 

hogy az a Paprikafeldolgozó Válla-
ifjúság megteremtette a szo- latnál, a Csongrád megyei 
cialista demokrácia új, sajá- Sütőipari Vállalatnál és a 
tos fórumát, amelyen bátran Kőbányai Sörgyár kirendelt-
és őszintén szerepelteti ségénél is, többek között. 
gondjait és sikereit egy- A kongresszusi munkaver-
aránt. A megyei fiatalok seny eddigi eredményei is 
nagy többsége az élelmezés- szerepeltek a tanácskozás 
iDarban is kénes a közös ér- n a P ' r end ján . Az egyik leg-íparoan is Kepes a kozos er k i e m e l k e d 6 b b teljesítményt 
dekek kepviseletere. a Szegedi Konzervgyár érte 

A megyebizottság ülésén el, a szentesi Baromfifeldol-
azt is leszögezték, hogy saj- gozó Vállalat is teljesítette 
nálatos módon emelkedett vállalásait, bár munkaerő-
az üzemi balesetek száma, gondokkal küzd. A bizottság 
megvitatták ennek okait, megállapította, hogy a 
felmérték, milyen intézke- Csongrád megyei élelmezés-
dések szükségesek a baleset- ipari üzemekben a kongreSz-
elhárítás javítására. Különö- szusi verseny nagy lendüle-
sen súlyos a helyzet a Dél- tű, további jó eredmények 
alföldi > Pincegazdaságnál, várhatók. 

Biszku Béla nyilatkozata 
a Pravdában 

Biszku Béla nyilatkozatát zottság titkára a munkásosz-
közölte tegnapi, keddi szá- tály vezető szerepének érvé-
mában a Pravda. Az nyesítéséről nyilatkozott a 
MSZMP Politikai Bizottsá- lap budapesti tudósítójának, 

igának tagja, a Központi Bi- S Geraszimovnak. (MTI) 
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