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oklevele a P É M Á S Z a szezonra 

Növelik az exportot 

Készül 

A Szegedi Konzervgyár 
dolgozói — bár nem tekin-
tik holt idénynek a téli idő-
szakot sem — körültekintő-
en. készülnek a közelgő sze-
zonra. Bátyi Zoltán osztály-
vezető elmondta, hogy ebben, 
az esztendőben körülbelül 3 
százalékkal több konzervet 
állítanak elő, mint tavaly, 
a termelési értékük is jelen-
tősen, 7—8 százalékkal emel-
kedik. összesen 6200 vagon 
késztermék hagyhatja el a 
szegedi gyárat 1978-ban, 
hogy eleget tegyenek a ha-
zai és a külföldi megrende-
lők kívánságainak. Sajnos, 
néhány gyümölcskonzervből, 
befőttből egyre kevesebbet 
kaphatunk a gyártól. A 
meggy és a cseresznye szin-
te eltűnik a konzervgyárak-
ból, de egyre kevesebb a 
sárgabarack, sőt az ősziba-
rackbefőttek mennyisége is 
mérséklődött. Pedig minde-
gyiket szívesen vásárolnák a 
hazai és a külföldi piacokon, 
jó áron lehetne értékesíteni 
e kedvelt termékeket. 

A főzelékfélékből nagyobb 
mennyiségre számítanak a 
konzervgyárban, mint ta-
valy, 19 százalékkal szeret-
nék növelni a termelést, pa-
radicsomból pedig 18 száza-
lékkal. Savanyúságból aligha 
lesz annyi, mint a múlt év-
ben, de a tervezett mennyi-
ség bőven kielégíti a piaci 
keresletet. Hús-, étel- és 
halkonzervek mennyisége 
megegyezik az előző évben 
gyártott mennyiséggel, sem 
többet, sem kevesebbet nem 
igényel a kereskedelem a 
szegedi gyártól. Úgy tervezik, 
hogy az exportot növelik 
majd jelentősebben: a dol-
lár elszámolású piacokra 26 
százalékkal, a szocialista pi-
acokra 9 százalékkal, a há-
zi piacra pedig 5 százalék-
kal szállítanak több termé-
ket, mint a megelőző esz-
tendőben. 

A konzervgyári főszezon 
június első napjaiban a zöld-
borsóval kezdődik, s körül-
belül harminc napig tart. Ez 
idő alatt naponta 30—35 va-
gon borsószemet szállítanak 
a eyárba. • 60—65 waots 

a készétel 

késztermék hagyja el az üze-
met. A szakemberek jelen-
leg is a gépsorok rendbeho-
zatalán, ú j gépek fölszerelé-
sén dolgoznak. A nagyjaví-
tás idején a borsófeldolgozó 
berendezéseket átvizsgálják, 
az elkopott alkatrészeket ki-
cserélik. Nagy mennyiségű 
paradicsomot dolgoznak fel 
Szegeden, s hogy zavartalan 
és korszerű legyen a ter-
melés. 100 milliós beruházást 
indítottak útjára. Űj-csarno-
kot építenek- és két da rab 
feldolgozó gépsort állítanak 
üzembe. A Láng Gépgyár 
szerelói már serénykednek 
az első berendezésen, amely 
a szezonkezdetre készen lesz. 
Különben a paradicsom fel-
dolgozásához kooperációt lé-
tesítettek több környékbeli 
termelőszövetkezettel, a meg-
levő rúzsai és íorráskúti te-
lepek mellé idén az ú j mó-
rahalmi paradicsom „prés" 
is üzem bel ép. A három te-
lepről naponta 1200 vagon 
nyersparadicsomnak a levét 
szállíthatják a szegedi gyár-
ba tartálykocsikban. Egyéb 
munkákban is bővül a ter -
melési együttműködés, hi-
szen a mórahalmi tsz-ben 
konzervdobozok záró'apkáit 
készítik a kiadott gépeken, 
a kelebiai szövetkezet asz-
szonyai pedig a csomagolás-
ban nyújtanak segítséget. 

A korszerű paradicsomfel-
dolgozó berendezések mellett 
több egyedi gépet és a ter-
melékenységet javító techni-
kát, technológiát helyeznek 
el a csarnokokban. Az NSZK-
ból vásároltak hústöltő gé-
peket, hazai gyártmányú 
rozsdamentes húsdarálókat, 
keverőket és levező gépeket, 
valamint beszereztek kon-
zervdoboz és befőttesüveg-
lezáró berendezéseket. Egy 
ilyen lezárógép teljesítménye 
percenként 300 darab do-
boz, vagy üveg. Az anyag-
mozgatást szeretnék meg-
könnyíteni és gyorsítani 
ú jabb gépek vásárlásával, 
hiszen a munkaerőgondok a 
konzervgyáriaknál is jelent-
keznek. A nyári főszezonra 
idén is szeretettel vár ják a 
diákifjúsáaot. 

EnyecM Zoltán (elvétele 
Dr. Komócsin Mihály, a megyei pártbizottság első titká-

ra átadja az oklevelet Gál Lajos brigádvezetönek 

Bensőséges, meleg hangu-
latú ünnepség volt tegnap, 
szerdán délelőtt az OKGT 
Nagyalföldi Kőolaj- és Föld-
gázkutató és Feltáró Üzem 
szegedi üzemegységének 
székházában. Az RD—31 je-
lű olajfúró-berendezést üze-
meltelő 3zocial:?ta brigád 
tartotta ünnepélyes brigád-
gyűlését. Jeles alkalomból, 
hiszen ez a kollektíva 1977. 
évi munkája alapján elnyer-
te a párt Központi Bizottsá-
gának kitüntető oklevelét, 
amelyet a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom győ-
zelme 60. évfordulója jegyé-
ben kibontakozott munka-
verseny legjobbjai kapnak 
meg országszerte ezekben a 
napokban. 

Az olajmunkások klubjá-
ban megjelenteket — közöt-

senyben tanúsított, magas 
öntudatról tanúskodó helyt-
állást, amellyel Gál Lajos 
brigádja is hozzájárult az or-
szág gazdasági fejlődéséhez, 
majd átadta a Központi Bi-
zottság oklevelét a brigádve-
zetőnek. 

A kitüntetést Gál Lajos 
brigádvezető köszönte meg, 
s elmondta: az olajbányászok 
jóleső érzéssel nyugtázzák, 
hogy a párt, az ország veze-
tői sokirányú elfoglaltságuk 
mellett figyelmet fordítot-
tak és fordítanak a munká-
ban élenjárók elismerésére, 
kitüntetésére. 

Az iparág kiváló szocialis-
ta brigádja kitüntetést dr. 
Vándorfi Róbert üzemigaz-
gató adta át az RD—31 jelű 
fúróberendezést kezelő szo-
cialista brigád vezetőjének. 

Négy megyét látnak el 
villamos energiával. Évről 
évre jobb eredményeket ér-
nek el. A nehézipari minisz-
ter a Vas-, Fém- és Villa-
mosenergiaipari Dolgozók 
Szakszervezetének Elnökségé-
vel egyetértésben az elmúlt 
év feladatainak kiemelkedő 
teljesítéséért a Délmagvar-
országi Áramszolgáltató Vál-
lalatnak a Kiváló Vállalat 
kitüntetést adományozta. 

A kollektíva tegnap a 
Technika Házában tartott 
ünnepséget; ezen megjelent 
Rózsa István, a megvei párt-
bizottság tagja, továbbá a 
szegedi párt-, állami és tár-
sadalmi szervek képviselői 
is. Ott volt a Nehézipari Mi-
nisztérium, a vasasszakszer-
vezet és a KISZ Központi 
Bizottságának képviselője. Az 
ünnepségen a Kiváló Vállalat 
kitüntető oklevelet Vajda 
György, a DÉMASZ igazgató-
ja vette át a Nehé'ioari Mi-
nisztérium képviselőjétől. Ez-
után a dolgozóknak kitünte-
téseket, jutalmakat adtak át. 
A Munka Érdemrend ezüst 
fokozatát kapta Takács Ist-
ván, a békéscsabai erőmű la-
katosa. bronz fokozatát Tol-
nai Pál, a hódmezővásárhelyi 
üzemigazgatóság hálózatsze-
relési csoportvezetője vehette 
át. Miniszteri kitüntetést ka-
pott Dörner Ferenc, a bács-
bokodi kirendeltség vezetője, 

H. Kiss Imre, a békéscsabai 
üzemigazgatóság hálózatsze-
relési csoportvezetője, Gaj-
dács József, a hódmezővásár-
helyi üzemigazgatóság osz-
tályvezetője, Páli János sze-
relő, Tóth Mihály művezető, 
Agócs János erőművi osztály-
vezető, Antal József transz-
formátorjavító műhely osz-
tályvezető, Jakabovics And-
rás gépkocsivezető, Kónya 
Károly biztonságtechnikai 
osztályvezető. Tömörkény 
István beruházási csoport-
vezető. 

A KISZ Központi Bizott-
sága jubileumi oklevéllel ju-
talmazta a szegedi üzemigaz-
gatóság Kooperációs ifjúsági 
brigádját. Kitüntetést kaptak 
még Tóth Ferencné admi-
nisztrátor, Gyebnár Mihály 
munkás, Szabó Sándor beta-
nított munkás és Koncz Géza 
szakszervezeti bizottsági el-
nök. A vállalat kiváló bri-
gádjai lettek: a Ságvári End-
re, az Ifjúság, a Hitelesítő, a 
Törekvés és a Komarov. 
Arany brigádérmet kapott az 
Energia, a Kandó Kálmán, a 
Villám, az Egyetértés és a 
Takarékosság brigád. 

A vállalat Élüzeme címmel 
tüntették ki a hódmezővá-
sárhelyi üzemigazgatóságot. 
Dicsérő oklevelet kapott a 
szegedi és a békéscsabai 
üzemigazgatóság. 

Az ünnepség résztvevői 
tük dr. Komócsin Mihályt, a 
megyei pártbizottság első tit-
kárát, Török Józsefet, a sze-
gedi városi pártbizottság el-
ső titkárát és dr. Vándorfi 
Róbert üzemigazgatót — 
Papp György, az üzemi 
pártbizottság titkára köszön-

Jubileumi oklevél 
építőmunkásoknak 

tötte. Ezt követően K. Szabó 
Sándor, a szegedi üzemegy-
ség vezetője ismertette azo-
kat a termelési eredménye-
ket, amelyekkel Gól Lajos 
szocialista brigádja kiérde-
melte a Központi Bizottság 
oklevelét, illetve azzal egy 
időben az iparág kiváló szo-
cialista brigádja címet. 

Rövid beszédet mondott a 
nagyszerű munkasikerekkel 
méltán büszkélkedő olaj fú-
rós brigád tagsága előtt dr. 
Komócsin Mihály is. Ebben 
kifejezte a megyei és a sze-
gedi városi pártbizottság kö-
szönetét azért a munkáért, 
amelyet eddig végzett a bri-
gád. S nem csupán a napi 
termelésben, de a társadal-
mi tevékenységben, valamint 
a brigád huszonnyolc tagjá-
nak emberj fejlődése, műve-
lődése érdekében is. Méltat-
ta a jubileumi munkaver-

A Dél-magyarországi Ma- szegedi városi tanács nevé- bizottság Jubileumi okleve-
gas- és Mélyépítő Vállalat ben köszöntötte az építő- lét Szabó Ferenc brigádveze-
Szántó Kovács János brigád- munkásokat és a vezetőket, tőnek. Levélben gratulált a 
ja elnyerte az MSZMP majd meleg szavak kísére- brigádnak a sikerhez a sze-
Csongrád megyei bizottságá- tében átadta a megyei párt- gedi városi pártbizottság is. 
nak Jubileumi oklevelét, 
egyúttal a Vállalat Kiváló 
Brigádja kitüntetést. Az 
1968-ban alakult, jelenleg 14 
tagú nehézgépkezelő közös-
ség a Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom 60. évfor-
dulója alkalmából indított 
munkaversenyben főleg a 
drága gépek ésszerű kihasz-
nálásával, a takarékossággal 
és a fiatalok szocialista ne-
velésével tűnt ki. 

Az oklevél elnyerése al-
kalmából ünnepséget tartot-
tak tegnap, szerdán délután 
a DÉLÉP szegedi, Kossuth 
Lajos sugárúti munkásszál-
lójában. Martonosi Imre 
szakszervezeti titkár köszön-
tötte a résztvevőket, köztük 
Török Józsefet, az MSZMP 
Csongrád megyei végrehajtó 
bizottságának tagját, a Sze-
ged városi pártbizottság el-
ső titkárát. Sípos Mihály, a 
DÉLÉP vezérigazgatója a 
vállalat, illetve a Szántó Ko-
vács János brigád tavalyi somogyi Károlyné felvétele 
munkájáról beszélt. Török 
József a megyei és a városi Török József átadja a Jubileumi oklevelet Szabó Ferenc 
pártbizottság, valamint a talaádvezetónek 


