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Készételek és paprika exportra 
Üf szárítók és malmok 

' Mit mondhatnak a Szegedi 
Paprikafeldolgozó Vállalat 
vezetői a néhány nap múlva 
t a r tandó üzemi termelési ta-
nácskozásokon? Mindenek-
előtt azt, hogy a dolgozók 
igyekezete az első negyedévi 
terv 9,8 százalékos túl tel je-
sítését eredményezte. (Az éves 
termelési terv 810 millió fo-
rint.) Az exporttermékek 
gyártásiban is megfelelő az 
ütem; ezfekből az első három 
hónapban 710 vagonnyit fu-
varoztak a megrendelőkhöz. 
A napokban kerül t le a sza-
lagról a káposztás rolád — 
száz tonnát zártak dobozok-
ba, és szállí tanak néhány hét 
múlva a Német Szövetségi 
Köztársaságba. Ugyanoda 
rendszeresen érkezik a pap-
rikaőrlemény, amin t Auszt-
r iába és — az idén első al-
kalommal — az Amerikai 
Egyesült Államokba is. E f ű -
szerből összesen 2400 tonnás 
kivitelt vállaltak a szege-
diek. További 600 tonnát — 
jórészt az eresebb fa j tából — 
a Szovjetunióba és a Német 
Demokrat ikus Köztársaságba 
visznek. Az első negyedévben 
összesen 132 vagon paprikát 
expor tá l tak; a hazai piacon, 
az egész évben 3200 tonnát 
adnak eL 

Levesporokból az idén 4230 
tonnát állítanak elő. Ebből a 
termékből a Szovjetunióba is 
j u t ; a magyar boltok a ta -
valyinál 5 százalékkal kap-
nak többet. Továbbra i sked 
veitek a hús- és készételek — 
az év végéig 247 vagont töl-
tenek meg ezekkel. A tyúk-
pörköltet a szovjet fogyasz-
tók, a sa já t levében elkészí-
te t t tyúkhúst az NDK-beliek 
kedvelik. Tavaly december-
ben még újdonságnak számí-
tott a sa já t levével együtt 
dobozba rakot t sertéscsülök, 
az idén már megkezdődött a 
kiszállítás az NDK-ba. Az 
említet t legfontosabb termé-

Huszár István 
hazaérkezett 
Péntekén hazaérkezett 

Moszkvából Huszár István 
miniszterelnök-helyettes, az 
Országos Tervhivatal elnöke. 
A két ország gazdasági kap-
csolatait érintő kérdésekről 
tárgyalt N. K. Bajbakov mi-
niszterelnök-helyettessel, a 
Szovjetunió Állami Tervbi-
zottságának elnökével. 

Lázár György fogadta 
a ghanai külügyminisztert 

Lázár György, a Miniszter-
anács elnöke pénteken az 

Országházban fogadta Roger 
Joseph Felli ezredest, a Gha-
nai Köztársaság külügymi-
niszterét. 

A szívélyes, baráti légkörű 
eszmecseréken részt vett Pú-
ja Frigyes külügyminiszter. 

Pénteken a Külügyminisz-
tér iumban P ú j a Frigyes és 
Roger Joseph Felli ezredes 
vezetésével befejeződtek a 
magyar—ghanai hivatalós 
tárgyalások. A tárgyalásokról 
közlemény jelenik meg. 

Munkabér a minőség alapján 

A raktárban címkét ragasztanak a készételek dobozaira 

keken kívül például jégkrém-
es fagylaltporokat, fogyókú-
rát segítő italporokat és szá-
rí tott zöldségeket gyárt a 
paprikafeldolgozó vállalat. 

A tavalyi feladatok közül 
néhányat nem sikerült idő-
ben megoldani, ezért vörös-
hagymából, gyökérből és fű -
szerpaprikából sokat dolgoz-
tak fel az idén, januárban és 
februárban. Szűkös a szárl-
tókapaeitás — ezért akkor tá j t 
valamennyi gép állandóan 
működött. A gyökérrel még 
mir.dig bibelódnek, mégpedig 
mindig ott, ahol van szabad 
ember és szabad eszköz. Je -
lenleg Üllésen, a gáztüzelésű 
szárító segítségével. 

Sok volt a paprika tavaly, 
és ennek csak örülhetünk. Á 
vállalatnak viszont nemcsak 
örömöt, hanem gondot- is je-
lentett, az említett sovány le-
hetőségek miatt . A közeljö-
vőben végre enyhül a gond: 
három nagy tel jesí tményű 
szárítógépet vásárolnak tő-

kés országokból. Törekednek 
arra, hogy kedvező legyen a 
gépi és az épületberuházások 
aránya, ezért olyan helyek-
re telepítik a berendezése-
ket, ahol a műhely rendel-
kezésre áll; Mihály telekre, 
az Ű j Élet Termelőszövetke-
zetbe, Forráskútra, a Haladás 
Tsz-be és Röszkére, a Kos-
suth Termelőszövetkezetbe. 
Az első Binder szárítógép 
már az idén dolgozni fog. 
Két évtizedet dolgoztak a je-
lenlegi darálók, így nem cso-
da, hogy erősítésre van szük-
ség. Két ú j malmot is üzem-
be állít a paprikafeldolgozó 
— egyiket várhatóan 1978 ok-
tóber közepén. A fejlesztés-
nek jelentős a hatása a mi-
nőségre is, hiszen' az eszkö-
zökkel igen apróra őrölhetik 
a paprikát.- Eleget tehetnek 
a tőkés ^megrendelők kíván-
ságának: l isztf inomságúra da-
rálhatnak, nem szemcsésre; A 
beruházáshoz 49 millió forin-
tos állami támogatást kapnak. 

A tanács az egészségügyért 

Új kórházi pavilon 
és szociális otthon 

A város — és jórészt a 
megye — egészségügyi el látá-
sa a szegedi klinikákon, kór -
házakon alapszik. Arról nem-
régiben tájékoz'.attuk olva-
sóinkat, hogy a közeljövőben 
milyen épületekkel gazda-
godnak az egyetem fekvőbe-
teg-intézetei, milyen fölúj í -
tásokkal igyekeznek javítani 
a gyógyítómunkát. A városi 
tanács vb egészségügyi osz-
tályán dr. Dudás Béla főor-
vos adott tájékoztatást a ta -
nácsi beruházásokról. 

Ebben .az ötéves tervben 
két egészségügyi intézmény 
építését finanszírozza a ta-
nács. Az ú j szociális otthon 
az l -es kórház ker t jében fog 
állni. A kiviteli tervek elké-
szültek. A munka megkez-
dése már csak attól függ, 
hogy az ÉVM engedélyezi-e 
és mikor a túl közel eső 
konyha és mosoda f ennmara -
dását. (Ha lebontanák és úi ra 
fölépítenék, ez körülbelül tíz-
millió forintot emésztene 
föl!) 

Az ú j szociális otthon gar-
zonházelemekből készül 
ma jd . A nyolcszintes, 50 mi l -
lió forint beruházással épülő 
ház 200 idős embert fogad 

be, egy-egy lakás két -három 
egészséges lakónak nyúj t ké-
nyelmes otthont. A nagyon 
elavult Mátyás téri szociális 
otthont az l -es kórház jelen-
legi épületébe költöztetik, itt 
ápolják a gyöngébb, beteg 
öregeket. 

Az l -es kórház jövendőbeli 
„szálláshelye" már készül a 
II-es kórház udvarán. Az ú j 
kórházi pavilon szintén ház-
gyári elemekből áll majd . A 
hatszintes épület 70 millió 
forintjába kerül a városnak. 
Hogy mit nyer ezzel az egész-
ségügy? A régi szárnyban 
műtő, infúziós, laboratórium, 
központi sterilizáló, ú j gáz-
kazánház kap helyet, a pa-
vilonba pedig a belosztályo-
kat költöztetik be. 

Ezenkívül kapcsolódó beru-
házásként egy felnőtt- és 
gyermekrendelőt, öregek 
napközi otthonát k,ap az Észa-
ki városrész, Fölsőváros sza-
kosított körzeti rendelőt, 
Odessza és az Északi város-
rész 80 személyes bölcsödét. 
Jelentős összeget fordítanak 
felújí tásokra, korszerűsíté-
sekre is. Ezek közül ta lán a 
legjelentősebb. 3,5 millió fo-
rintból gázfűtésű lesz a ren-

delőintézet. Jövőre remélhe-
tően föllélegeznek az SZTK 
dolgozói — és a környék sok 
füstöt és mérget nyelt lakói 
is. 

Ch. A. 

I Lehet-e kérni a text i lmun-
kástól, hogy gyorsan dolgoz-
zék és csakis első osztályú 
kelmét szőjön? Egyáltalán 
szabad-e elvárni a magas tel-
jesítményt és a jó minőséget, 
ha mindez ném csupán ra j ta 
múl ik? Hiszen, ha rossz a 
gép, vagy gyenge minőségű 
a .fonal, minden igyekezet 
hiábavaló. A fe ladat : a ve-
zetők teremtsenek jó műsza-
ki feltételeket, a dolgozóiktól 
pedig követeljenek gondossá-
got. A Szegedi Textilművek-
ben hatásos módszerrel pró-
bálkoznak; a szövőnők szá-
mára kidolgozták a minőség 
javítására erőteljesen serken-
tő bérezést, a művezetőket 
viszont a termékmennyiség 
növelésére ösztönzik. 

Az üzemvezető. Orvos 
László mindenekelőtt a fele-
lősség tisztázását t a r t j a fon-
tosnak. 

— Mindenkitől csak azt 
követeljük még, ami ra j t a 
múlik. A szövő lehetséges hi-
bái : hanyagul indí t ja a gé-
pet, a gubancos szövetrészt 
nem javí t ja ki, vagy a gép 
hibájáról nem szól a műve-
zetőjének. Ezek mind a mi-
nőségre hatnak, tehát a bé-
rezésnek is az ezzel kapcso-
latos gondosságot kell tük-
röznie. Ű j megoldást vezet-
tünk , be: napi 78 forint alap-
fizetést mindenképpen meg-
kap a dolgozó, további 48 fo-
rintot pedig akkor, ha vala-
mennyi terméke első osztá-
lyú. Minden öt méter kifo-
gásolható szövetre l forint a 
levonás. (A napi teljesítmény 
fél kilométer kelme.) 

Mivel a szövődében kollek-
tív bérezést valósítottak meg, 
a szövőcsalád mind a 9 dol-
gozójának bére - csökken 1 
forinttal . Ha tehát vala-
kinek rosszul megy a mun-
ka, a társak segítenek — ér-
deküknek megfelelően. De 
nemcsak segíthetnek, a fize-
tésbe is beleszólhatnak. A 
művezetők javaslata a lapján 
havonta 2200 forintot oszta-
nak el egymás között asze-
rint, hogy ki dolgozott a leg-
többet és legjobban. 

— Mikor vezették be ezt 
a bérezési formát? 

— A sikeres kísérlet után, 
tavaly augusztus 1-én. 

— Miért kellett a régin 
változtatni? 

— Korábban az első osz-
tályú termékért 100 százalé-
kos darabbért adtunk, a má-
sodrendűért a felét fizettük, 
a nem szabványos szövetért 
pénz sem járt . Vagyis, ha 
valaki sok kiváló kelmét 
szőtt, selejtet is elengedhe-
t e t t 

— A minőségi szemlélet 
alapvető, ám az sem mellé-
kes, hogy miként használják 
ki a gépeket, mennyi termé-
ket állítanák elő. Hogyan 
ösztönöznek a teljesítmény 
növeléséra? 

— Ezért a művezetők fe-
lelnek. Prémiumuk, sőt az 
alapbérük egy része is ve-
szélybe kerül, ha nem gon-
doskodnak megfelelő anya-
gokról, eszközökről és a gé-
pek azonnali javításáról. 

— A szövőnőnek — a mi-
nő-,égi bérezés miatt — nem 
érdeke, hogy szóljon egy gépe 
hibájáról. Legjobb neki, ha 
azt magára hagyja ... 

— Szerencsére r i tkán for-
dul elő. Ha mégis, a műve-
zető észreveszi, hiszen a 8 
órát csaknem tel jes egészé-
ben dolgozói körében tölti. 

Ju ta lmazhat is: havonta 200 
forintos bónt adhat a leg-
szorgalmasabb beosztott já-
nak. Mivel a 2200 forintot is 
az ő javaslata a laoján oszt-
ják el, nem mellékes, hogy 
kiről milyen véleményt al-
kot. 

— Jónak látszik ez a bé-
rezési forma — de vajon 
eredményes-e? Kaposvári 
László gyárrészlegvezető nap-
lóban lapoz és sorol ja : 

— Az első osztályú á ruk 
részaránya tavaly 9S.8, idén 
januárban és februárban 97,4 
százalék volt. Márciusban 98 
százalék felett voltunk. 

Teljes képet csakis akkor 
kaphatunk, h a a minőséggel 
együtt a termelékenységet is 
vizsgáljuk. Tavaly jóval túl-
teljesítették tervüket a szö-
vödeiek, idán 535 ezer négy-
zetméterrel íőbb kelmét ígér-
nek. Az eddigi munka alap-
ján esélyesek a vállalás tel-
jesítésére. 

Régebben, fizetési napokon 
sok szövőnő találgat ta: meny-
nyi pénz lehet a borítékban. 
Most már nincs szükség a ta-
lálgatásra, hiszen elég, ha a 
szövőcsalád táblá iára tekin-
tenek. Azon olvasható, hogy 
az előző nanon — és a hó-
nap elejétől összesen — 
mennyit termeltek és milyen 
minőségben. 

Sz. J. 

Mér a* Idén 

Hz Adria vezetéken olaj 
érkezik Százhalombattára 

December 10-én m á r kőolaj érkezhet Százhalombattá-
ra. az Adria-távvezetéken. A fogadóállomás — a szivattyú-
tér és a 120 ezer köbméteres tar tá lypark — építésében 11 
magyar, két csehszlovák építő-szerelő vállalat vesz részt. 
A rövid határidő megtartása qpak a kivitelezők jól szer-
vezett, összehangolt tevékenységével lehetséges. A mintegy 
félmilliárd forint értékű beruházás ütemtervének teljesí-
tésére szocialista együttműködési megállapodást írtak alá 
pé teken S-ázhalPnv láttán a külkereskedelmi és kivitelező 
vállalatok képviselői, szocialista brigádvezetői. 

A dokumentumban egyebek között rögzítették, hogy va-
lamennyien részt vesznek abban a közös munkaverseny-
ben, amelyet a dunai kőolajipari beruházás szakszervezeti 
intéző bizottsága kezdeményezett. 

Az Adria-vezeték teljes beruházása 1980-ig fejeződik 
be, amikorra elkészül a végleges hírközlés, a műszerezés és 
a telemechanikai berendezés is. 

A közelgő VIT jegyében 

Társadalmi munka-
akciók, vetélkedők 

A közelgő, tizenegyedik, 
Havannában megrendezendő 
Világifjúsági és Diáktalálko-
zóra hónapok óta készülnek 
Szeged f iatal jai is. A VIT je -
gyében a városi KlSZ-bizot t-
ság kezdeményezésére most 
és a jövő hét végén nagysza-
bású munkaakciókat rendez-
nek Szegeden. Ma, szomba-
ton és holnap, vasárnap — 
majd a jövő hét végén — a 
város üzemeiben, gyáraiban, 
nagyvállalatainál VZT-mű-
szakokat szerveztek. Ehhez 
kapcsolódva holnap és a jövő 
vasárnap bonyolí t ják le a 
Dolgozz négy órát Szegedért! 
társadalmi akciót. A városi 
KISZ-bizottság a városgond-
noksággal közösen dolgozta 
ki a feladatokat. Szeged több 
pont ján, elsősorban az ú j 
lakótelepek környékén és a 
város nagy forgalmú helyein 
több ezer fiatal veszi kezé-
be vasárnap reggel 7 órakor 
az ásót, kapát, gereblyét, fes-
tőecsetet, hogy el tűnjön a 
izemét, ú j ruhá t öltsenek a 
padok, s földbe kerül jenek a 
virágok. A társadalmi m u n -
kaakcióból elsősorban közép-
iskolások és azon vállalatok, 
intézmények fiatal jai veszik 
ki részüket, ahol nincs lehe-

tőség VIT-műszakok szerve-
zésére. 

Több héten át zajlottak a 
VIT-velélkedő városi selej te-
zői. Szegeden tizenkét selej-
tezőn mér te össze felkészült-
ségét 118, egyenként ötfős 
csapat. Minden selejtezőből a 
két legeredményesebb együt-
tes került a holnap, vasárnap 
megrendezendő városi dön-
tőbe. A Tisza-szálló hangver-
senytermében délelőtt 10 óra -
kor kezdődik a 12 csapat ver-
sengése. Délelőtt írásbeli fel-
adatokat oldanak meg a f ia-
talok, a legjobb tíz csapat a 
délutáni feladatok során el-
dönti, melyik közülük az az 
egy, mely továbbjut az or-
szágos területi selejtezőbe. A 
selejtezők azt bizonyították, 
hogy a csapatok jól felké-
szültek a versenyre, sok ú; 
ismerettel gyarapodott polit ' -
kai, társadalmi, történelmi, 
kul turál is tudásuk. A Kö-
szöntünk VIT, köszöntünk 
Havanna! Szeged várori dön-
tőjével egy időben holnan 
rendezik meg a Csongrád 
megyei döntőt is. A verseny-
re Hódmezővásárhelyen, a 
Komócsin Zoltán Vendéglá-
tóipari Szakközépiskola és 
Szakmunkásképző Intézetben 
kerül sor. 


