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Eredmények,
tapasztalatok, tervek
m

Irta: Dr. Romány Pál,

A

és élelmezésügyi

népgazdaság valamennyi ágában, így a
mezőgazdaságban és élelmiszeriparban dolgozók is az év utolsó hetére jutó feladatok teljesítésén dolgoznak. Van, ahol
most tetőzik a szezon, a cukorgyárakban,
a csokoládégyárakban — ugyanakkor a
tervező és irányító szerveknél már javában folynak a jövő évi népgazdasági tervezési és költségvetési munkálatok. Ehhez kiindulási alap az idei esztendő tapasztalatainak elemtése, a várható éves
eredmények megítélése. A r r a kell válaszolni: vajon az ötödik ötéves tervidőszak kezdetének eddigi teljesítményei igazolják-e várakozásainkat, milyen fejlődésre számíthatunk a mezőgazdaságban
és az élelmiszeriparban, s mire alapozzuk
a következő évek tennivalóit?

Megkezdődött
a Hilton átadása

Megkezdődött a Hilton Szálló műszaki átadása. Az
épület külső képe már végleges formát öltött. A tervezők a modern épületet sikeresen kapcsolták össze a régi, domokos rendi kolostor helyreállított részeivel. Az építkezés során feltárt régészeti leletek egy részét is itt mutatják be.

Az évi eredményeket még csak körvonalazni lehet és szabad.

Deszktől Zsombóig
Egyesülés

előtt

négy szegedi
szövetkezet

Négy szegedi fogyasztási
szövetkezet egyesülésre két>züL A tavaszi közgyűléseken a tagok kinyilvánították
m á r akaratukat, hogy a doroszmai, a szőregi, a tápéi
és a szegedi ÁFÉSZ használja ki azokat az előnyöket,
emelyeket egy ú j nagy 6zövetkezet kínál, és 1977. január 1-től Szegedi és Vidéke
Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet néven
szerepeljen.
Elsősorban
„méreteivel"
kelt figyelmet az alakulófélben levő szövetkezet. A
szőregi
gondoskodott eddig
például Deszk és Kübekháza
lakóinak kereskedelmi elláfásáról, a dorozsmai föladata volt Bordány és Zsombó
bolthálózatának
fejlesztése
is, az ú j szövetkezet tehát
a Deszktől Zsombóig terjedő
hatalmas területen 11 ezer
saövetkezeti tag — tulajdonos! és körülbelül 50
ezer ember napi gondját ve-

sal mindenütt megszervezik
a zökkenők nélküK takarmányértékesítést, és a kisgazdaságokban termelt zöldség- és gyümölcs fölvásárlását. Az ötödik ötéves tervben megteremtik a föltételeit annak is, hogy Szegeden
két munkás- és iskolaszövetkezeti ABC-áruház,
Deszken, Dorozsmán, Tápén és
Röszkén élelmiszerbolt, Üjszentivánon és Bordányban
vendéglő, Tápén cukrászda
épüljön. Az ú j üzletek fölépítésére 200 millió, a régebbiek korszerűsítésére 60
millió forintot fordítanak.
A nagy szövetkezet gondolatából aggodalom is fakadhat. Mi lesz, ha a 11 ezer
tag valamelyike úgy érzi,
számára csökkent a beleszólás lehetősége, az ő igényeit nem veszik figyelembe, hiszen messze vannak a
fejesek és n e m is érnek rá
az ő apró ügyeivel foglalkozm. Olykor kozszajon le-

szi a nyakába.
Az anyagi erők összevonása, a kínálkozó lehetőségek maradéktalan kihasználása olyan a j t ó k a t is megnyithat, amelyekkel
eddig
egyetlen külön működő szövetkezet sem tudott megbirkózni. Néhány
adat
a
tervezetből: 1977-ben összesen 22 százalékkal nagyobb
bevétellel számolnak, mint
amennyi az egyesülés előtt
volt. A bolti forgalom 600
millió, a vendéglátás 130
millió, a fölvásárlás pedig
35 millió forintos árbevételt
h o z h a t A vásárlások' és a
zöldség-gyümölcs értékesítés
után a tagok 400 ezer forint
visszatérítést
kaphatnak.
Közművelődésre és sportra
200 ezer forintot fordítanak.
Jelentós anyagi ráfordítás-

vő fogalmazással ez az ag-

fogyasztási
godalom így hangzik: nagy
szövetkezet — kis demokrácia. Azért érdemes ezt a
gondolatot
előre
fölvetni,
mert az esetleges veszélyek
elhárításának a
lehetősége
a 11 ezer tag kezében van.
Akik az egyesülés előkészítésének körültekintő
munk á j á t végzik, azt tervezik,
hogy
minden
településen
olyan szervezetet
hoznak
létre, amely az eddiginél elevenebb és
gyümölcsözőbb
kapcsolatot tud tartani a tagokkal és intézkedni is tud
a
gondok
megoldásában,
Természetes igény, követeimény, hogy a szövetkezeti
demokrácia átmenetileg sem
csorbulhat. Minden bizonynyal az ú j fórumok létrehozásáról is döntenek' a november 16-án kezdődő részközgyűléseken, amikor megfogalmazzák az ú j alapszabály tételeit és részletezik a
célkitűzéseket is.
gazdasági
H. D.

Mélyítik
a
medrét

Tisza

Biztosítják a hajózó utat az uszályoknak
A
Folyamszabályozó
és
Kavicskotró Vállalatra
jelentős többlet feladatot ró a
Tisza alacsony őszi vizállása, amely m á r
hetek óta
tart. A folyó magyarországi
alsó szakaszán a vízmélység
ugyanis helyenként a két
métert sem érte el és a hajózó út szélessége
hatvanhetven méterre
leszűkült,

Leleplezték
Julius Fucík szobrát
Pénteken bensőséges ünnepség színhelye volt a budapesti DIVSZ-székház kertje, ahol leleplezték Julius Fucík
cseh kommunista újságíró, kritikus, a fasizmus elleni
harc hősének szobrát. A Csehszlovák Szocialista Ifjúsági
Szövetség ajándékát, Karel Kucera alkotását, a márványtalapzatra helyezett bronz mellszobrot a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség fennállásának 31. évfordulója alkalmából avatták feL
Pietro Lapiccirella, a DÍVSZ elnöke méltatta
Julius
Fucik forradalmi helytállását, s emlékeztetett arra, hogy
31 esztendővel ezelőtt a DÍVSZ is a fasizmus elleni harc
jegyében született meg.

Igaz, hogy az év vége felé közeledünk,
de mégiscsak hátra van még abból sok-sok
munkanap. Egy munkanap teljesítményének értéke pedig közepes gazdaságban is
fél millió forint körüli. Bábolnán pedig
már napi 3 millió forintban, a Szegedi
Szalámigyárban napi 12 millió forintban
számolnak.

Ezért egy nagy teljesítményű vedersoros kotróhajóval
mélyítik a medret, összekötve a homokkitermelést a folyószabályozással.
Az
FK
11 l-es kotró jelenleg a Tisza gyálaréti szakaszán dolgozik. A medret elsősorban
azért kell mélyíteni,
mert
exportárut, terményt szállitó uszályok közlekednek. A
Tiszatáj
Termelőszövetkezet
algyői rakodó helyéről
dúlnak a folyó jugoszláviai
szakaszára, m a j d rátérnek a
dunai vizi útra. Ezeknek a
60 vagonos óriás uszályoknak a
merülési mélysége
220 centiméter. Ugyanakkor
más, kisebb uszályok pedig
termésköveket szállítanak a
klinikák előtti parti mederszakasz
leterheléséhez.
A
leapadt
folyóban a
kellő
mélységű és szélességű vízi
utat,, a biztonságos hajózás
lehetőségét teremtik meg a
FÓKA Vállalat szegedi kii rendeltségének dolgozói.

Az köztudott, számos kedvezőtlen jelenség, köztük az aszályos nyár ellenére kenyérgabona termésünk kiváló, a hektáronkénti termés az eddigi legjobb volt. Az
elért eredmények igazolják, hogy pontos
technológiával, korszerű gépesítettséggel,
gondos, hozzáértő munkával és megfelelő
fajták termesztésével akkor is érhetők el
jó eredmények, ha az időjárás
kevésbé
kedvező az adott kultúra termesztéséhez.
Természetesen mindezt tudva is tudomásul kell vennünk, hogy a leggondosabb
munkával sem lehetséges a mezőgazdasági termelést függetleníteni az időjárástól.
Ezt példázza az idei cukorrépa, burgonya,
és zöldségtermés alakulása is. Az időjárási tényezőkkel tehát számolni kell és
ezért még többet kell tenni a termelési
biztonság kibontakoztatása érdekében.
Az említett kultúrák esetében ez azt jelenti, hogy a fajtaarányok javítására, a
korszerű vetőmagellátásra, a területi koncentrálásra, a f a j t á k termőképességének
jobb kihasználására, s az emberi hozzáértésre fokozottan ügyelnünk kell. Mindezek érdekében
bővíteni
kívánjuk az
iparszerű termelési rendszerek területét,
fejlesztve a rendszergazdák integrátori tevékenységét is.
Itthon
és
Európa-szerte
mindenkit
közvetlenül és érzékenyen érint a burgonyatermelés visszaesése. A nagyüzemi vetésterület és az intenzív termelési rendszerek arányának növekedése megalapozza a termelési biztonságot, a
termelési
színvonal jövőbeni emelését. Az intenzív
burgonyatermelés és forgalmazás tervezett
fejlésztése szükségessé teszi a rendszerek
bővítéséhez a műszaki feltételek megteremtését, a tárolókapacitások bővítését, a
központi felvásárlás szervezési és egyéb
feltételeinek korszerűsítését.
A kertészeti termékekből a lakosság ellátása egyenetlen volt és számottevő áremelkedés következett be. Az év második
felében az ellátás javult, és központi intézkedések
történtek annak érdekében,
hogy a téli és koratavaszi ellátás zökkenőmentes legyen. A késő tavaszi fagyok,
majd a hosszantartó szárazság a termést
kedvezőtlenül befolyásolta. A legnagyobb
kiesés egyes zöldségféléknél
és a nyári
gyümölcsöknél volt tapasztalható. A kedvezőtlen termelési eredmények
nyomán
mind a lakossági ellátás, mind a gyümölcskonzerv-termelés,
mind
pedig a
fris6 gyümölcsexport kevesebb a tervezettnél. Lényegében hasonló helyzet alakult ki a szőlőtermelés területén is.
Takarmánytermesztésünkre is kedvezőtlen volt az aszályos időjárás. A takarmánytermő területek fokozottabb hasznosítása, a tartalékok feltárása, a takarékosabb takarmányozás, a melléktermékek
etetése azonban lehetőséget
teremtenek
állatállományunk fejlesztésére.
A szarvasmarha-állomány fejlődését elősegítő intézkedések hatására tejtermelésünk kimozdult a holtpontról. A tejhozam
növekedésének eredményeként
mind a
tejipar, mind a mezőgazdasági feldolgozó
üzemek együttesen teljesítik előirányzatukat. A tejipar felvásárlása a tervezettet
meg is haladja.
Sertéstartásunk fejlődésére utal, hogy —'
az év elején észlelt alacsony nyitóállomány ellenére — vágósertés-termelésünk
várhatóan megfelel a tervezettnek; a tenyészállat-állomány pedig az év végére

több lesz anhál. A tenyészállomány gyors

mezőgazdasági
miniszter

növekedése máris érezteti kedvező hatását. Élénk a malac- és süldőkínálat. E téren az a törekvés, hogy minél több m a lacot hizlaljanak meg! E célkitűzés megvalósítását
takarmányhiány
sehol nem
gátolhatja. Az abrakellátás
biztosított!
A
húsellátás
és
a
választékbővítés
miatt egyaránt lényeges, hogy a baromfiágazat éves tervét húsból és tojásból egyaránt túlteljesíti. A juhtenyésztésünk is
kedvezően fejlődik.
A belföldi élelmiszer-ellátás összességében megfelelő. Igaz, hogy a zöldség- és
gyümölcsellátás évközben akadozott. Kedvező jelenségként értékelhetjük viszont a
kiegyensúlyozott sertés-, baromfihús- és a
tojásellátóst. A korszerű táplálkozásnak
megfelelő élelmiszerek kínálata és fogyasztása, valamint a háztartási munkát könynyítő félkésztermékek választéka az elmúlt évihez hasonló színvonalú, de újabb,
készülő beruházások segítik már a közeljövőben a továbblépést.
Az ágazatainkkal szemben
támasztott
népgazdasági feladatokat az ötödik ötéves
tervtörvényben megfogalmazottak szerint
kell teljesítenünk.
Ennek érdekében legfontosabb tennivalóink a következők: a belföldi
igények
mennyiségi és választékbeli kielégítése továbbra is elsőrendű feladat.
Külkereskedelmi tevékenységünket úgy
kell alakítani, hogy teljesítsük a szocialista országokkal szemben vállalt kötelezettségeinket. Fáradozunk azon, hogy az
import egyidejű csökkentése mellett, a tőkés export erőteljesen növekedjék.
Érdemes munkálkodni az élenjáró üzemek bevált gyakorlati
tapasztalatain&k,
módszereinek, a tudomány legújabb eredményeinek elterjesztésén. Ezek révén is
előre léphetünk az évek óta adósságlistánkon szereplő feladataink
megoldásában.
Nagy tartalékok rejlenek a ma még alacsonyabb színvonalon gazdálkodók felzárkózásában is. Számításba kell venni, hogy
növekvő termelési feladatainkat csökkenő
létszámmal kell megoldani. Ezért különösen
jelentős a m u n k a , és üzemszervezés színvonalának javítása, az ezt szolgáló módszerek, ajánlások kidolgozása.
Feladataink teljesítése érdekében —
az egyre izmosodó nagyüzemek mellett
— ki kell használnunk a kisgazdaságok
lehetőségeit is. Az idén hozott intézkedések a termelési biztonságon alapuló, szervezett termékelőállításhoz jó alapot adnak.
Fontos törekedni arra, hogy — ahol ehhez a feltételek adottak, vagy megteremthetők —, ott a kisüzemekben is korszerűbb fajták, eljárások terjedjenek.
Az 1976. évi gazdasági fejlődés fő eredményei azt mutatják, hogy népgazdaságunk fejlődése tervszerű. A legfontosabb
gazdaságpolitikai célok megvalósulását segítő gazdasági folyamatok kibontakozóban
vannak. Gazdaságunk tehát jó úton halad,
az előrehaladás ütemét azonban fokoznunk
kell és lehet a jövőben. Az ú j esztendőben kedvezőbb feltételek mellett telepíthetők ú j ültetvények, nagyobb állami támogatást élvez több beruházás és jobb
felvásárlási árak kerültek bevezetésre a
kertészeti és állattenyésztési termékek fontos cikkeinél. Ujabb intézkedések segítik
a bürokrácia, a fölösleges előírások számának csökkentését és 1977-tól egyszerűbb, kedvezőbb lesz a kistermelés adózása is. Mindehhez számottevően hozzájárul — a növekvő termelés mellett — a
mezőgazdasági üzemek jövedelmének emelkedéséhez, ú j vállalati fejlesztési források teremtéséhez.

M

ennyiségileg fokozódó, minőségileg
jobb belföldi ellátás — vagyis a hazai
szükségletek elsődleges kielégítése,
emellett az exportképesség
fokozása, a
fejlesztés, a hatékonyság javulásának gyorsítása: ez a fő feladat, ez a cél! Mindennek érdekében — ahogyan pártunk XI.
kongresszusának
határozata
kimondja:
„Biztosítani kell a szocialista termelési viszonyok további fejlődésének feltételeit,
ki kell dolgozni a gazdálkodás olyan ú j
módjait és szervezeti formáit, melyek elősegítik a mezőgazdaság további iparosodását, a mezőgazdasággal szoros kapcsolatban működö ipari vállalatok, illetve az
állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek közös tevékenységét,
összehangolt
fejlesztését".
Hiszem, hogy
ú j a b b tapasztalatokkal
gazdagodva minden gazdaságban, vállalatban, minden munkahelyen ezen dolgoznak a jövőben is. Az irányító szervek dolgozóinak megtisztelő kötelessége ezt a törekvést támogatni, segíteni az egész országban.

