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Épülő 
agrokémiai 
telep 

A Bólyi Mezőgazdasági 
Komb iná t kilenc környékbeli 
termelőszövetkezettel közö-
sen agrokémiai társulást 
hozott létre, amely három 
helyen — Mohácson, Bóly-
ban és Magyarbólyban — 
épít telepet. Az első már 
felépült Mohácson. A máso-
dik. s legnagyobb telep most 
épü l Bóly határában. (MTI-
fotó — Bajkor József) 

Exportnövelő hitetek 
és lehetőségek 

ötéves tervidőszakunk első á l ló összegből a kis- és kö- az exportnövelő hitelösszeg-
két esztendeje elfogadható zépvállalatok mindössze 2,3 
eredményekkel zárult. Tavaly százalékos arányban része-
kedvezően alakult az ipari és sedtek. Azért is szembetűnő 
mezőgazdasági termelés, a ez az arány, mert a kis- és 
nemzeti jövedelem növekedé- középvállalatok exportban 
se, a lakosság jövedelme és betöltött szerepe ennél jóval 
életszínvonala meghaladta a nagyobb, arról nem is szólva, évben 1500 tonna fehér saj-
tervben kialakított szintet, hogy ezek a kisvállalatok al- tot exportálhatnak. 
Ugyanakkor jobb is lehetett katrészeket, részegységeket 
volna a külkereskedelmi te- száll ítanak vagy bedolgozó-
vékenység, mivel a népgaz- ként működnek közre az is-

hez, hosszabb visszafizetési 
lehetőséget adtak számára. A 
vállalat kisteleki űzőmének 
rekonstrukciója, a gépsorok 
fölszerelése jól halad, úgy 
tervezik, hogy m á r ebben az 

daság egyensúlyi helyzete 
nemigen javult . A Magyar 
Nemzeti Bank elnöke, dr. Ti . 
m á r Mátyás á l lamt i tkár feb-
ruár i sajtótájékoztatóján el-
mondta , hogy külkereskedel-
münkben az import a terve-
zettnél jobban növekedett, az 
export pedig nem érte el az 

mert és nagyban exportáló 
vál lalatok részére. 

A Csongrád megyei válla-
latok az ötödik ötéves terv 
első két évében tizenhat fe j . 
lesztéshez összesen 269 mi l l ió 
forintot vettek igénybe a 
Magyar Nemzeti Banktól , 
hogy növeljék konvertálható 

előirányzott szintet Részben export árualapjukat . Ez az 
emiatt , részben a beruházá- összeg — ál lapították meg a 
eok növekedése következté- szakemberek — a megye gaz-
ben a nemzeti jövedelem nő- daságának nagyságrendjéhez, 
vekedéséből a tervezeUrf" na- exporthagyományaihoz mér-

Mivel az exportnövelő be-
ruházások, fejlesztések na. 
gyobb hányada gépvásárlás 
viszonylag rövid idő alatt 
megvalósíthatók. A Szentesi 
Baromfifeldolgozó Vállalat 
beruházásai, rekonstrukciós 
bővítése a kivétel csupán. Az 
előbbiek viszont má r az in-
dítás évében, vagy ebben az 
esztendőben befejeződtek, il-
letve készen lesznek. Ká r 
hogy éppen egy-két mező-
gazdasági jellegű beruházás-
ná l ta lá ln i elmaradást. így 
például a Csongrád megyei 
ZÖLDÉRT hagymatisztító-

gyobb hányadot használ tunk ten rendkívül alacsony, s az gép-beszerzései, s a Panko-
lo l belföldön. országosan e célra elkülöní- tai Á l l am i Gazdaság sertés-

tett hitelkeretnek még az telepének rekonstrukciója hú-
egy százalékát sem éri el. zódik el a tervezettnél hosz-
De a fölvett hiteleknek is szabb ideig. Pedig az élelmi-
mintegy kétharmadát három szeripari és mezőgazdasági 

egyenesen iparvál lalat — a Kenderfonó termékek iránt valamelyest 
hitelpoliti- és Szövőipari Vál lalat , a Szen- élénkül a kereslet a tőkés 

tesi Baromfifeldolgozó Válla- piacokon is. 
lat és a Csongrád megyei 
Tejipari Vál la lat —, a fönn-
maradó egyharmadot pedig 
mezőgazdasági üzemek és a 
Csongrád megyei Z Ö L D É R T 

A z előbbiekből 
következik, hogy 
kai gyakorlatunkban nagyobb 
körültekintésre lesz szükség, 
pénzt adni csak olyan befek-
tetésekre szabad, amelyek 
változtatnak a jelenlegi struk-
túrán , és számottevően jav í t , 
j ák a hatékonyságot Olyan 
k i tűnő minőségű és választé-
kú árucikkeket termelnek, 
amelyeket jó l el lehet adni 
bármelyik piacon, ahol dol-

A bank — természetesén r 

kapta. A megyei szervezetek népgazdaság érdekeit szem 
előtt tartva és azt védve — 
a má r odaítélt hitelek sorsa' 
is nyomon követi. Időről idő. 
re megvizsgálja, hogy m i a 

zett exportnövelő hitelekkel. 
A konvertálható export nö-
velésének ösztönzésére, elő-
segítésére elkülönített pénz-
összeg — az ötödik ötéves 
tervidőszakra 45 mi l l iárd fo-
rint — ál l t a beruházási ke-
retekből a vál la 'atok, szövet-

Í»1 
A szegedi kenderfeldolgozó 

gyárakban jól érzékelték, 
h o g y a h a g y o m á n y o s kende r-

ezzel a pénzösszeggel és sa-
já t forrásaikkal együtt kö-
rülbelül 459 mi l l i ó forint ér-
tékű beruházást valósíthat 

lárral fizetnek érte. A lapok tak meg. Dicséretes, hogy az késedei meskedés oka. Hiszen 
sokat foglalkoztak az elmúlt exportnövelő beruházások je- a m i k o r 3 vál lalatok export-
két esztendőben az ügyneve- fentős részét gépvásárlásokra növelő hitelt kérnek és kap 
— -—iir «...... fordították. nak, akkor szerződésben vál-

la l j ák a kötelezettségeiket. 
Amenny iben nem teljesítik a 
hitelszerződésben foglaltakat 
könnyen életbe léphetnek 
szankciók is, kamatlábeme-
lés, visszafizetési határ idő 
módosítása, de végső soron 
a bank élhet a hiteifelmondás 
jogával is. Mindezeket komo-
lyan kell venni, mert a nép-
gazdasági egyensúly javításá-
ról van szó. Ak ik éltek e hi-
tel adta lehetőségekkel, tart-
sák be a vál la l t ígéreteiket, 
s még többen próbá l j ák meg-
pályázni azt a keretet — 
egyre korlátozottabb összeg-
gel á l l rendelkezésre —, ami 
még fölosztható. Valóban ezt 
követelné a Csongrád megyei 
vál lalatoktól az a hagyomány 
is, amelyet a magyar export-
ban betöltenek. 

G . I . 

kezetek és mezőgazdasági anyagok mellett a műszálas 
üzemek rendelkezésére. A hi- termékeket szívesen megvé-
tel elnyeréséhez szigorú föl- súrolják a tőkés országok 
tételeket szabtak. A leglé- piacain, tehát az ilyen ter-
nyegesebb föltétel az volt, mékek minőságét és válasz-
hogy a hitelt igénybe vevő tékát érdemes bővíteni. E 
vál ia 'at a tőkés piacon jól célokra adott a bank 70 mil-
eladható termékeket gyárt , l ió forintot, mely összeget a 
son, és a hitelössz: 'et rövid nagyvál lalat három éven be-
időn belül fizesse vissza. lü l visszafizeti. Elsősorban a 

A Nem/eti Bank elnöke el . pol ipropilén műszálas kötö-
mondta, hogy tavaly és ta- zőzsinegeket, köteleket kere-
valyelőtt a tervezettnél na- sik a vásárlók és dollárral 
gyobb összeget, körülbelü l 22 fizetnek érte. Kétszeresen is 
mi l l iárd forintot vettek igény- hasznos az ilyen bővítés: 
be a vál lalatok, s ebben az konvertálható devizát hoz és 
évben mintegy 12 mi l l iárd így hozzájárul a néépgazdasá-
ál l a rendelkezésre, am i azt gi egyensúly javításához — 
jelenti, hogy a 45-ből hozzá- végeredményben csakis ezért 
vetöleg 34 mi l l iárd m á r kaphatták meg a 70 mil l iós 
„kézben van". Tehát a kö- hitelt —, ezenkívül javí t ja a 
vetkező két esztendőre alig hazai piaci kínálatot, jobb 
maradt valami. De ebből azt termékekkel igényesebbé te-
a következtetést ls levonhat- szi a felhasználókat, 
j ák a vállalatok, hogy érde- A tej ipar is jelentős össze 
r os igyekezni a hazai hitel- get, 40 m i " i ó forintot vet' 
1 ketöságeknél is, nem várni igénybe a Nemzeti Banktól 
s káig, mert az élelmesebbek örvendetes, hogy a tejipari 
n egelőzik a lassan mozduló- vál ia 'at nem csupán egv ke 
k?t. resett tejtermék, a fehér 

Sajnos a szegedi és a kör- krémsajt gyártását honosítja 
n ékbe!i vál lalatok nem so. meg, hanem egyben iparo 
rolhatóak a mozgékonyabbak sitja is közeli nagyközségün-
közé. A bank elnöke is meg- ket, Kisteleket. A fehér saj-
jegyezte, hogy a kis- és kö- tot, „mint a cukrot", úgy ke-
zépvállalatok részesedése az resik a fejlett és a fej lődő 
exportfejlesztési hitelekből országok piacain. A merve' 
igen aia-sony. Tavaly pél- tejipari vál la lat k e d v e l föl 
dául az ipar rendelkezésére lételek mellett jutott hozzá 

SZ-vezetosf|-
v á ' a s z r á s o k 

irányításáról 
M egyénk 1269 KISZ-alaoszervezetében 

a napokban kezdődött meg az 1977 
—78-as KISZ-mozgalmi év lezárása. 

Má r hagyományossá vált. hogy februártól 
má jus közepéig a KISZ-alapszervezetek 
két taggyűlést tartanak, amelyen értékelik 
az e lmúl t mozgalmi évet. megválaszt ják a 
KISZ-vezetőségeket és kidolgozzák az ú j 
mozgalmi év akcióprogramját, va lamint a 
közösségi megbízatás rangiára emelik a 
KISZ-tagok egyéni vállalásait is. A párt-
szervek és -alapszervezetek jelentős if-
júságpolitikai feladata e nagyon fontos po-
litikai akció irányítása. A megyei pártbi-
zottság if júságpolit ikai bizottsága állásfog-
lalást dolgozott ki a nártszervek és -szer-
vezetek számára a feladat eredményes 
megvalósításának elősegítésére. 

Ebben az évben az irányító pártbizott-
ságok feladatai is jelentősebbek, mert 
nemcsak az üzemekben, intézményekben 
lesznek KlSZ-küldöttgvűlések, hanem já-
rási. városi, sőt megyei szinten is. 

Az if júságpolit ikai bizottság felhívta a 
figyelmet arra, hogy a legfontosabb párt-
feladat e területen: segíteni a KISZ-akc'só 
politikai célkitűzései megvalósításit. Az 
ifiúsági szövetség legfőbb politikai célki-
tűzése hogv még iobban mozgósítsa tagiait 
a pár tunk X I . kongresszusán kitűzött célok 
va l f ra váltására a K I S Z I X . kongresszusán 
hozott ha'ározatok folvamatos és követke-
zetes végrehajtására. A KISZ-tagok mun-
káiénak. magatartásának egyéni értékelése 
is azt a célt szolgálja, hogv valamennyi if-
jú kommunista becsülettel helytálljon a 
munkában, a tanulásban, a haza védelmé-
ben. 

KTSZ-szerve7eteínk alap"e+*en eredmé-
nyes munkáró l számolhatnak be megvénk-
ben is. Ennek egv része látványos, mint 
a Szegeden és Makón rendezett belvízren-
dezési építőtáborok, hc 'vtáüás az őszi me-
zőgazdasági csúcsmunkák ide'én. a véd-
nökségi akciók, az egyetemisták segf'sége 
a falusi kö7mű"elödésnek. va lamint a 
szakmunkásképzésnek. 

A K'S^-tagok munká j á nak másik része 
kevésbé lú+vánvos. Az a'aoszer vezetek 
opvre köve'ke-tesobben me"követe' ik tag-
ia'któl a mindennaoos munkában , tanulás-
ban való helytállást. A K7SZ-tagnk télie-
sített vá' laiásai is egvrg tobban kötődnek 
a gazdaságpolitikai célkitűzések megyaló-
sításához. 

A pártszervezetek a tagfelvétel eredmé-

nyeinek tanulságai szerint, egyre iobban 

tudnak a Dárttaggá nevelésben is támasz-

kodni a KISZ-szervezetekben tovább fej-

lődött politikai nevelőmunkára. A pártszer-

vezetek és a közvélemény előtt is emelke-

dett a KISZ-tanság rangja, növekedett az 

ifjúsági szövetség tekintélye. Ezt a párt-

alapszervezetek eddig megtartott beszámo-

ló taggyűléseinek tanasztalatai is bizonyít-

ják. Reál isan értékelve az i f iúkommunista 

közösségek fejlődését á l lap í t j ák meg egyre 

több esetben. 

Fontos feladatként jelölte meg az ifjú-

ságpolitikai bizottság, hogy minden párt-

alapszervezet vezetősége az irányító KISZ-

bizottsággal közösen minősítse a hatáskö-

rébe tartozó KISZ-alanszervezetek tevé-

kenységét. Fontos, hogv lön is értékeljék 

a pártmegbízatások teljesítését, a fiatalok 

aktivitását a munkaversenyben és társa-

dalmi munkában , a politikai akcióban va-

ló részvételt tanu lásukat a polit ikai és 

á úam i oktatásban. 

A beszámoló taggyűlések kapcsán min-

denhol értékelték a tömegszervezetekben 

dolgozó kommunis ták munká j á t . Most a 

pártvezetőségek feladata, hogy ál lást fog-

laljanak abban a kérdésben, hogy a KISZ-

ben dolgozó fiatal párttagok továbbra is 

tagjai maradjanak-e az ifjúsági szövet-

ségnek? A KISZ-ből történő kilépési ja-

vaslatot — párttagok esetében — mind ig 

a pártvezetőségek hagviák lóvá. A tovább-
ra is KISZ-ben maradó párttagok kivétel 
nélkül pártmegbízatásként kap iák az ifjú-
sági szövetségben végzendő munká t . 

A KISZ a párt ifjúsági szervezete. En-
nek megfelelően, különös gonddal kell irá-
nyítani a pártvezetőségeknek a K I SZ ká-
dermunká já t . A KISZ-választásokat meg-
előzően a pártszervezetnek ál lást kell fog-
laln ia a vezetőség összetételének, a t i tkár 
személyének kér lésében. A pártszervezetek 
javaslatai azt segítsék elő. hosv a KTSZ-
titkárok és -vezetőségek alkalmasak le-
gyenek a párt if iúsáei szövetsége vezeté-
sére. Arra. hogy a KISZ-alaoszervezeteket 
minél jobb i f iúkommunis ta közösséggé fej-
lesszék. képviselni tud iák a párt politiká-
já t a fiatalok között. Ennek érdekében 
most is szükséges, hogy még több fiatal 
párttagot bízzanak meg a KISZ-ben vég-
zendő. hosszabb távú. 2—3 éves munká-
val. Ez 'e l elő lahct segíteni a K'SZ-veze-
tés stabil i tásának fokozását is. A KISZ-
választásoknál az e lmúl t évben a vezető-
ségek ösme'étele t' özte a KTSZ-taasá-
gon belüli rétegeket. Ennek érvényesítése 
mellett tovább kell nöyelni a munkásfia-
talok. a leányok és fiatalasszonyok arányát 
— m i n 'en szinten — az első számú veze-
tők között. 

A KTS7-alar>szervezetek a második tag-
gyűlésükön fogadiák el az 1978-79-es évi 
akcióprogramjukat. A pártvezetőségek se-
gítsék a tervezőmunkát is. Jelöltön ez 
meg olyan kollektív pártmegbízatásokat, 
konkrát politikai, termelési feladatokat, 
amelvek egvben a KlSZ-tagsáeval egvütt-
járó követelménvek teljesítését is szolgál-
ják. Az ilyen pártmegbízatásokat könnyen 
be tud ják éoíteni a KlSZ-szervcetek 
program íp'kha. Különösen fontos. hogy 
minden KISZ-szervezet — akár üzemi, 
akár diák — vállaljon részt aazdasíapoli-
tikai célkitűzéseink megvalósításából. 

A pártmegbízatások teljesítéséhez. a 
politikai munkához a nártveze'^sépek 
nyú j t sa l ak segítséget a KTSZ-vezetőséaek-
nek. Kü'önösen fontos, hogy a kezdő Ifjú-
sági vezetőket m á r az első naookban 1 ássák 
el megfelelő tanácsokkal, biztosítsák a 
KtSZ-bizottságok által szervezett, felkészü-
lések I-betőség'Mt. Era-iménves. ha a oárt-
vezetőség reszortosai is konkrát munka-
kaocso'a fnt a'sikítanak ki a K'^Z-vezetőség 
reszort ja iva l . se™ítséget nvúi tva a heivj 
fpiadctok elvégzéséhez. Fzt a várásatás 
után hn l vWk tn 'm i ' l meg keU tenni, ne-
högy kudarc ér'e a kezdő KISZ-vezetőket, 
és meghátrá l janak. 

Q KTcZ-mozgalml év befoipráse ide-
'én az ifíi isáoi s 'öretrág munká j a 
erc 'ménvetöen és hiányosságaiban 

tükrázdik a helyi párt irányítás színvona-
la is. 

A pártvezetősé"ek ez alkalommal ne feled, 

kezzenek meg a KISZ tevékenységét segítő 

sok iiősebb párttag munkájának elismeré-

séről sem. Ugyanakkor fel kell tárni a 

párt irányítás hiányosságait, meg kell ha-

tározni a feilesztés feladatait is. Most. az 

akció kapcsán, arról is hú tükörképet kap 

a pártszervezet, hogy hogyan működnek az 

if iúság nevelése más területei. A társadal-

mi munkamegosztást, ha szükséges ponto-

sítani kell. Hiányosságok esetén be kell 

számoltatni az á l lami , gazdasági vezetőket 

if iúságnolit ikai munká jukró l . 

A K ISZ akció jának segítése nem csunán 

a oártvezetőségek. hanem minden vírttag 

felelősségteljes feladata. A megyei pártbi-

zottság if júságpolit ikai bizottsága indokolt-

nak tartia. hogy ebben az időszakban min-

den párttag többet foglalkozzon a környe-

zetében élő. dolgozó fiatalokkal. Minden 

párttagnak éreznie kell. hogy a kommu-

nisták szép, személyes feladata az if jú-

kommunis ták nevelésével való foglalkozás. 

O l áh Miklós. 

a megyei pártbizottsága munkatársa 

Felkészül ss a tél végi belvízre 
A vízügyi igazgatóságok, 

a tanácsok, a víztársulatok és 
a mezőgazdasági nagyüze-
mek országszerte befejezték 
a tél végi — kora tavaszi 
belvíz elleni védekezés elő-
készületeit. Több ezer kilo-
méteren iszaptaianították, 
gaztalanították a belvízcsa-
torna-hálózatot, a megjelölt 
helyeken rendebhozták a 
belvízátemelő szivattyútele-
peket, a hordozható szivaty-
tyúkat, s megtisztították a 
zsil ipé' '0 ' a hidak az át-
ereszek környékét, hogy 

minden akadályt elhárítsa-
nak a levezetendő belvíz út-
jából. A mú l t év közepén 
megalakult országos vízkár-
elhárítási bizottság irányí-
totta a felkészülést, amit a 
területi operatív testületek 
hangollak össze az érdekel-
tek között. 

A várható belvizet jelző 

tényezők közül a hidrológiai 

és a meteorológiai adatqk ed-

dig nem uta lnak különösebb 

veszélyre, mert az utóbbi év-

ben a Dunán tú lon és az Al-

földön a sokévi át lagnál ke-

vesebb csapadék hullott. En-

nélfogva a talajvíz szintje is 

alacsonyabb a szokásosnál. 

Csupán a Tiszántúl néhány 

körzetében haladja meg a 

közepest, á l ta lában egy mé-

terrel. Óvatosságra int azon 

ban az a tapasztalat, amely 

szerint előbb-utóbb „pótló 

lag" lehul l ik a korábban el-

maradt csapadék, ezért most 

a jelenleg várhatóná l na-

gyobb belvíz elhá-ítására is 

felkészültek. (MTI) 

Előre-
gyártás 

A Csőszerelőipari Vál la lat 
•öbányai ú j gyárában dol-
gozik a házgyári és a köny-
íyűszerkezetes építési prog-
am egyik legfontosabb se-
;édüzeme, ahol a lakások vi -
ellátását, csatornázását és 
szellőzését biztosító vezetéke-
ket készítik. I tt a különböző 
rendeltetésű csővezetékeket 
egy egységbe, úgynevezett 
„vizes magba" építik, meivet 
a színhelven má r csak be 
kell kötn i a hálózatba. 


