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Zárszámadásokról jelentjük 
IFolytatás az t. oldalról.) 

szolt. majd a példamutatók 
megbscsülésSröl, jutnlnvvrA-
sáróL Hangsúlyozta, hogy a 
különböző alapok forrásait a 
mindennapi munkával te-
remthetik meg 1978-ban. 
Megnövekedett feladatok vár-
nak a szövetkezetben dolgo-
zókra, s kérte, tegyenek meg 
mindent a munka hatékony-
ságának növelése érdekében. 

Nagy érdeklődéssel fogad-
ták Fock Jenő felszóialisát, 
aki örömének adott kifeje-
zést, hogy a legutóbbi láto-
gatása óta szép fejlődést ért 
el a gazdaság, és ma Jó han-
gulatban számolnak be el-
mült évi munkájuk sikerei-
ről. Emlékeztetett a nagy be-
ruházás éveire, a vezetőség, 
a szövetkezet taglalnak ak-
kori gondjaira. Hangsúlyoz-
ta, voltak akkor is, vannak 
most is bátor, előretekintő, 
forradalmi módon gazdálko-
dó tsz-vezetők, szövetkezeti 
gazdák. <5k, akik érzik a 
feletősséget a gazdaságért, a 
nép ellátásáért. Vállalják a 
kockázatot a holnap érdeké-
ben, s nemcsak egy évre, 
hosszabb Időre is. Nem 
nyúj t ják kezüket a kormány 
felé, hogy adjon. Keresik a 
megoldás helyi módját. Itt, 
Fábiánsebestyénen a gazda-
ság jövője érdekében olyan 
vállalkozásba is bele kellett 
fogni, amely megvalósításá-
nak nem volt kitaposott útja. 
A szó szoros értelmében utat 
kellett törni, átverekedni ma-
gukat a nehézségeken. A Ki-
nizsi Termelőszövetkezet ve-
zetői, tagjai helytálltak ezek-
ben az években. 

— Örülök annak — foly-
tatta —,hogy nemcsak a ser-
téstenyésztést hozták rendbe, 
hanem az adottságoknak job-
ban megfelelő termékszerke-
zetet alakítottak ki. Felis-
merték, hogy a mezőgazda-
ságnak. azt is termelnie kell, 
amire az Iparnak szüksége 
van. A szövetkezeti gazdasá-
gok ne csak vár ják a terme-
lési eszközöket, vegyi anyago-
kat az ipartól. Ha az ipar kér 
nyersanyagot, akkor adja-
nak is. 

Ezután kifejtette, hogy 
mennyire becsülni tud ja a 
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mezőgazdaságban dolgozókat, 
akik munkájuknak eredmé-
nye nemcsak akaratukon, lel-
kesed tsükön múlik. A ren-
des, becsületes munka ered-
ményét a betakarítás előtt is 
elverheti a jég. Az összefogás 
erejével hatékonyabban ve-
hetjük fel a küzdelmet a 
megtermelt értékek megmen-
téséért. Emlékeztetett a más-
fél évtizeddel ezelőtti idő-
szakra, amikor Magyarorszá-
gon általánossá vált a ter-
melőszövetkezeti mozgalom. 
Amikor a legeredményeseb-

ben gazdálkodó szövetkezetek 
tagjainak életszínvonala, jö-
vedelme nem érié el a most 
gyengén gazdálkodókét sem. 
Az akkori és a mai termés-
eredményeket figyelembe vé-
ve elmondhatjuk, hogy me-
zőgazdaságunk felzárkózott a 
világszínvonalhoz, s ha az 
országos átlagokat vesszük, s 
ezen belül a fábiánsebestyéni 
termésátlagokat, akkor el-
mondhatjuk, hogy a Kinizsi 
Termelőszövetkezet eredmé-
nyei a világ mezőgazdaságá-
nak élvonalában vannak. 

Befejezésül az 1978. évi 
munkához erőt, egészséget 
kívánt a szövetkezet tagjai-
nak, és jó hangulatot, amely 
nélkül nem lehet eredmé-
nyesen dolgozni. 

A közgyűlés résztvevői 
meghallgatták a nőbizottság 
és a döntőbizottság jelenté-
sét, majd Bertus Pál tsz-el-
nök átadta a Kiváló Szövet-
kezeti Dolgozó kitüntetéseket, 
a jó munka jutalmát. 

A közgyűlés után a párt-
ós tanácsi vezetők megtekin-
tették a közös kertészeti gaz-
daság üvegházait 

A Felszabadulás Tsz-ben 

Beérett a szaktudás gyümölcse 
Eredményes esztendőt zárt 

a szegedi Felszabadulás Ter-
melőszövetkezet Az 1980-ra 
kitűzött feladatokat jórészt 
már tavaly sikerült teljesí-
teni. A tsz zárszámadási és 
tervtárgyaló közgyűlését teg-
nap, pénteken délelőtt a 
Szabadság filmszínházban 
tartották, melyen megjelent 
dr. Márta Ferenc, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag-
ja, a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkára, Udvar-
dl László, az MNB tsz-fö-
osztályának főmunkatársa, 
Berta István, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
titkára, Bányainé dr. Bir-
kás Mária, a városi tanács 
elnökhelyettese és Farkas 
Miklós, a TESZÖV titkárhe-
lyettese. 

A koncentrált, szakosított 
termelés, a* iparszerű rend-
szerek kialakulása, el terje-
dése, a tudomány, és a tech-
nika újabb eredményeinek 
alkalmazása, a szocialista 
nagyüzemek dolgozóitól., is 
nagyobb szaktudást, alapo-
sabb szakismereteket kíván. 
Ez segítheti elő a termelési 
színvonal növekedését, áz 
eredményes és jövedelmező 
gazdálkodást. A szegedi Fel-
szabadulás Termelőszövet-
kezetben idejében felfedez-
ték mindezt, mint Árendás 
György tsz-elnök hangsú-

lyozta, a jó eredményekhez 
jelentősen hozzájárult, hogy 
a szövetkezetben 40 főisko-
lát, vagy egyetemet végzett 
szakember, 64 szakközépis-
kolai végzettségű dolgozó, 
214 szakmunkás és 285 be-
tanított munkás dolgozik. 
Segédmunkás mindössze 42 
van a tsz-ben, az aktív 645 
dolgozó között. Jelenleg fel-
sőfokú tanintézetben kilenc 
ösztöndíjasuk tanul, tovább-
képző tanfolyamra pedig 48-
an járnak. 

Kimagasló termésered-
mények születtek tavaly a 
gabonatermesztésben, az 50 
mázsás hektáronkénti átlag-
termés tíz mázsával múlta 
fölül a megyei átlagot. A 
kukorica termésátlaga 60,8 
mázsa, a napraforgóé 16 má-
zsa volt hektáronként. A 
szegedi Felszabadulás Ter-
melőszövetkezet Csongrád 
megye legjobb tejtermelésé-
vel is dicsekedhet. A tehe-
nenkénti átlag tejhozam 4794 
liter veit a múlt esgtendp-
ben. Ez Ü14 literrel több <i2 
1976. évinél. Ezenkívül el-
adtak 16 ezer hizott sertést 
is. 

A termelőszövetkezet gé-
pesítettségi színvonala ma-
gasabb az országos átlagnál, 
ö tven traktorból négy na-
gyobb 100 lóerőnél. Húsz 
kombájn dolgozott az ara-

Az Új Élet Tsz-ben 

Rang szövetkezeti tagnak lenni 
A szegedi Üj Élet Ter-

melőszövetkezet ugyancsak 
tegnap délelőtt tartotta zár-
számadó és tervtárgyaló köz-
gyűlését. Vendégként vett 
részt a közgyűlésen dr. Bíró 
Ferenc, az Országos Terv-
hivatal elnökhelyettese, Nagy 
István, a Hazafias Népfront 
megyei bizottságának elnö-
ke, Szilágyi Ernő, a megyei 
tanács osztályvezetője. Áb-
rahám Vince, a Termelőszö-
vetkezetek Megyei Szövetsé-
gének titkára, Csonka Ist-
ván, a városi pártbizottság 
osztályvezetője, és Prágai Ti-
bor, a városi tanács elnök-
helyettese. A vezetőség 
számadását Kaczor Balázs, a 
tsz elnöke terjesztette elő. 

Jó évet zárt a fűszerpap-
rikáról ismert szegedi szö-
vetkez.et. Szép eredményéhez 
hozzájárult, hogy búzából 
40,24 mázsát, fűszerpapriká-
ból 91,3 mázsát takarítottak 
be, vágómarhából 188-at, 
hizósertéből 1736-ot értéke-
sí tet t A kertészet az előző 
évi eredményeket lényegesen 
túlszárnyalva 10,6 millió fo-
rint értékű árut termelt. Az 
előző évek jól átgondolt 
gazdaságfejlesztő koncepció-
jának eredményeként a ter-
més egy részét maga a szö-
vetkezet dolgozza fel úgyne-
vezett féltermékké, vagy 
azonnal fogyasztható áruvá. 
Ezzel a tevékenységével a 
zöldség értékesítésén felül 
is hozzájárult Szeged napi 
ellátásához. 

Túlnő a gazdaság tevé-
kenysége korábbi keretein, 
a fűszerpaprika termesztését 

19 gazdaságban segítette az 
ú j eljárások terjesztésével, 
ú j gépek beszerzésével, és 
kezdeményező szerepet vál-
lalt az agrokémiai központ 
társulásos alapon történő 
létrehozásában is. 

A zárszámadás adatai egy-
értelműen bizonyítják, hogy 
folytatni és fokozni tudja a 
tsz az egyesülés után is, új, 
fiatal vezetőséggel is az elő-
ző évek jó eredményeit, de 
szerepelt olyan beszédes 
szám is a beszámolóban, 
amely a könyvelésben járat-
lan embernek önmagában is 
sokat mond: tavaly 102 ú j 
tag lépett be és 72-en men-
tek nyugdíjba. Altalános 
tendenciaként fogadtuk el. 
hogy a nyugdíjkorhatár 
csökkentésével ugrásszerűen 
csökken a tagok száma, ta-
valy nem csökkent, hanem 
harminccal emelkedett az 
Ü j Élet Tsz-ben. A vezető-
ség azt a következtetést von-
ta le, hogy szövetkezeti tag-
nak lenni náluk rangot je-
lent. 

Az ellenőrző bizottság, a 
nőbizottság és a döntőbi-
zottság elnökének beszámo-
lója után számos hozzászó 
lás hangzott el. Jójárt Jó-
zsef hangsúlyozta a közös 
és a háztáji gazdálkodás szo-
ros kapcsolatát, de kemény 
bírálatot mondott az akado-
zó eszközellátásról. Elmond-
ta, hogy a tagok egy része 
kénytelen sokszor az orszá-
got összebarangolni fóliáért, 
mégsem kap eleget. Ha 
nincs fólia, csökken a háztá-
jiban a termelés, de a „ku-
tatóexpedíciók" a közösből 

is elveszik a munkaerőt, és 
tetemes kiadásokkal járnak. « 

Tegnap összegezte az elő-
ző év eredményeit és vitat-
ta meg idei tervét a balás-
tyal Alkotmány Tsz, az öt-
tömösi Magyar László Tsz, 
a sándorfalvi Magyar—Len-
gyel Barátság Tsz, a borda-
nyi Előre és a zákányszéki 
Homokkultúra Szakszövet-
kezet és a pusztaszeri Hét-
vezér Termelőszövetkezet is. 

tás időszakában, s így leg-
hamarabb sikerült befejez-
niük e fontos munkát a me-
gyében. Még öt másik tsz-
nek is segítettek a gabona 
betakarításában. 

Jó volt az elmúlt évben 
a háztáji és a közös kap-
csolata. A háztáji ágazat te-
vékenységét négy agronómus 
irányította és segítette. Meg-
szervezték a megfelelő tu-
karmányellátást, elegendő 
palántát biztosítottak és 
szállítóeszközöket bocsátot-
tak a tagok rendelkezésére. 
A terményeket a szövetkezet 
vásárolta fel. Tavaly 9 mil-
lió forint értékű paprikát, 
7 millió 910 ezer forint ér-
tékű hízósertést és 1 millió 
110 ezer forint értékű hízó-
marhát vettek át a háztá-
jiból, 

Egy tízórás munkanapra 
168 forintot kaptak a terme-
lőszövetkezeti tagok munká-
jukért. A tsz összvagyona 
345 milló forint. A szövetke-
zet árbevétele tavaly 186 
millió 664 ezer forint volt, 
ami 22 százalékkal több áz 
1976-osnál. A termelőszövet-
kezet bruttó jövedelme 41 
millió 737 ezer forint, a net-
tó jövedelem 15 millió 708 
ezer forint. Ebből tartalék-
alapra 3 millió 452 ezer, 
fejlesztésre 3 millió 565 ezer. 
kiegészítő részeszedésre 1 
millió 211 ezer forintot for-
dítottak. Természetesen jut 
ebből a szociális és a kultu-
rális alapra is. 

Dr. Márta Ferenc felszó-
lalásában a jó eredmények 
elismeréseként a Központi 
Bizottság üdvözletét tolmá-
csolta a szegedi Felszabadu-
lás Termelőszövetkezet tag-
ságának. Ezután az ellenőr-
ző, a döntő, és nőbizottsági 
beszámolókat vitatták meg, 
majd a közgyűlés jóváhagy-
ta az alapszabály-módosítást. 
Gubacsi Béla főmezőgazdász 
az 1978-as terveket terjesz-
tette a tagság elé. 

* 

Dr. Márta Ferenc tegnap 
a reggeli órákban a megyei 
pártbizottságot kereste fel, 
ahol dr. Koncz Jánossal, a 
megyei pártbizottság t i tkáré, 
val folytatott eszmecserét 

Magyar felszólalás 
Belgrádion 

• Belgrád MTI) 
Az európai biztonsági és 

együttműködési taláiKozó 
péntek délután a brit kül-
döttség vezetőjének elnök-
letével plenáris ülést tartott. 
Ezen a finn, osztrák, sváj-
ci és svéd delegáció javas-
latára elfogadta jövő heti 
munkaprogramját , amely két 
plenáris és öt bizottsági 
ülést irányoz elő. 

Az ülésen Ju l i j Voroncov 
nagykövet, a Szovjetunió 
képviselője kiégés.íté^t nyúj -
tott be a találkozó záródo-
kumentumára vonatkozóan 
január 17-én előterjesztett 
szovjet javaslathoz. Beszé-
dében kifejtette, hogy 

a szovjet küldöttség vé-
leménye szerint a találko-
zó több munkacsoportjá-
ban eredményes szerkesz-
tő tevékenység folyik. 

A záródokumentum szerkesz-
tése meggyorsítható, s rö-
vid idő alatt minden részt-
vevő számára elfogadható, 
tartalmas okmányt lehet ki-
dolgozni. Idézte Koszigin 
miniszterelnök néhány nap-
pal ezelőtt elhangzott meg-
állapítását, hogy a szovjet 
kormány véleménye szerint 
a találkozót időben, ered-
ményesen be kell fejezni. 
Aláhúzta: a szovjet delegá-

ció kész a szerkesztői mun-
ka ütemének fokozására. 

K vi tában ezt követően az 
Egyesült Államok, Jugo-
szlávia, Hollandia, Dánia, 
Lengyelország és Magyar-
ország küldöttségének veze-
tője szólalt fel. Hangsúlyoz-
ták, hogy gondosan tanul-
mányozni fogják az ülésen 
benyújtott szovjet kiegé-
szítő javaslatot. 

Dr Petrán János nagy-
követ, 

a magyar delegáció ve-
zetője beszédében támo-
gatta a szovjet előterjesz-
tést. 

Megállapította, hogy a szov-
jet dokumentumtervezet jó 
alapul szolgál ahhoz, hogy 
minden résztvevő egyetérté-
sét élvező, tartalmas zá-
ródokumentum kerüljön 
megszerkesztésre. Hangoz-
tatta a küldöttségek realiz-
musának szükségességét, s 
felhívta őket a szerkesztői 
munka meggyorsítására. 
Megismételte, 

a magyar küldöttség an-
nak érdekében fog to-
vábbra ls tevékenykedni, 
hogy a záródokumentum 
mielőbb elkészüljön. 
Az ülés felszólalói egyön-

tetűen kiemelték a szerkesz-
tői munka meggyorsításának 
szükségességét. 

Tovább tart 
a nyugtalánság 

Tovább tar t a nyugtalan-
ság n közép-amerikai ország-
ban Nicaraguában. A sztráj-
kokat és a tüntetéseket a 
Nemzeti Gárda egységeinek 
bevetésével akar ja letörni a 
kormány. 

Nicaragua 148 ezer km2 

területű, 2,1 millió lakosú 
ország. A térság indián ős-
lakosságát (1522-ben) spa-

PROVOKACIÓS CÉLLAL 
Kanadában az utóbbi idő-

ben erőteljesebbé vált a 
nemzetközi feszültség enyhü-
lésével és a szovjet—kana-
dai kapcsolatok javításával 
szembehelyezkedő erők kam-
pánya. E hadjára t legutóbbi 
megnyilvánulása volt a ka-
nadai hatóságoknak az a kö-
vetelése, hogy a szovjet kép-
viseletek több munkatársa 
íiagyja el az országot. A 
TASZSZ hírügynökséget fel-
hatalmazták annak kijelen-
tésére, hogy nz illetékes ka-
nadai hatóságok eljárását 
Moszkvában olyan barátság-
talan cselekményeknek te-
kintik, amelyeknek egyértel-
műen provokációs céljuk 
van. 

VANCE 
NYILATKOZATA 

Az etiópiai—szomáliai vi-
szályban elfoglalt nyugati 
állásfoglalás igazolásának, il-
letve Szomáliának nyújtott 
egyiptomi katonai támoga-

tás elkendőzésének szándé-
káról nyilatkozott csütör-
tökön Washingtonban Cyrus 
Vance amerikai külügymi-
niszter, Kairóban pedig egy 
katonai szóvivő. Az ameri-
kai külügyek vezetője a kül-
ügyminisztériumban üzlet-
emberek előtt megismételte 
azt a nyugaton felröppen-
tett híresztelést, amely sze-
rint „kubai katonák közvet-
lenül részt vesznek az oga-
deni harcokban". Vance ki-
jelentése azért figyelemre 
méltó, mert először hang-
zott el az az állítás ilyen 
magas rangú amerikai hi-
vatalos személyiség szájá-
ból. 

ELÍTÉLTÉK 
IZRAELT 

Genfben, az ENSZ emberi 
jogok bizottsága 34. üléssza-
ka pénteki tanácskozásán 

újabb országok — többek 
között Lengyelország, In-
dia és Törökország — kép-
viselői ítélték el Izraelt, 
amiért az általa megszállt 
arab területeken változat-
lanul megsérti az ott élők 
szabadságjogait. 

BEFEJEZŐDÖTT 
A HADGYAKORLAT 

Befejeződött a harci te-
vékenység a szovjet fegy-
veres erők Belorusz ka-
tonai körzetének nagysza-
bású hadgyakorlatán. Mi-
hail Zajcev harckocsizó ve-
zérezredes a körzet parancs-
noka, a gyakorlat vezetője 
szerint az alakulatok kivá-
lóan hajtották végre fel-
adatukat. 

ELUTASÍTÁS 
Az AFP hírügynökség a 

Phnom Penh-i rádió beje-
lentésére hivatkozva közöl-
te. hogy Kambodzsa eluta-
sította a VSZK kormányá-
nak február 5-i nyilatkoza-
tában foglalt javaslatokat. 

nyolok igázták le és az or-
szágot a spanyol gyarmatbi-
rodalom részévé tették. 1821-
ben kikiáltották az állam 
függetlenségét. 1912—1936-
között az Egyesült Államok 
megszállása alá került az 
ország. A Somoza-család 
uralma 1936-ban Anastasio 
Somoza tábornok államcsí-
nyével kezdődött, formai 
megszakítással azóta is foly-
tatódik. Külpolitikájukban az 
Egyesült Államokat követik, 
részt vettek például a Costa 
Rica-i demokratikus erők le-
verésében (1948), a guatema-
lai ellenforradalmi fordulat-
ban (1954), vagy pedig a 
Kuba ellen támadó zsoldosok 
felkészítésében (1K1) is. 

A Nicaraguai Köztársaság 
elmaradott agrárország. .A 
mezőgazdaság — a dolgozók 
55 százalékát foglalkoztatja 
— a bruttó nemzeti termék 
30 százalékát adja. Az or-

Iszág területének 27,5 százaié-
, kát művelik. A nagybirtoko-
s o k és a külfö'.di társaságok 
' ültetvényein főleg gyapotot 
' és kávét termelnek export-
célra. Az ipar fejle'lan, mind 
a bányák, mind a feldolgozó 
üzemek zöme kézműves vagy 
félig kézműves jellegű. Kül-
kereskedelmében vezető he-
lyet az Egyesült Államok 
foglalja el. 


