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Híradás 
ipari vásárbél 

Erősödnek a magyar—jugoszláv 
gazdasági kapcsolatok 

A szegedi ipari vásár iránt 
egyre nő az érdeklődés, va-
sárnap több mint huszonöt-
ezer ember kereste föl a 
Marx téri vásárvárost, sokan 
jönnek át a szomszédos Ju-
goszláviából is, különösen 
Szabadkáról és környékéről. 
A jugoszláv kiállítók tegnap, 
hétfőn délelőtt sajtótájékoz-
tatón ismertették bemutatko-
zásukat. A tájékoztatón részt 
vett Berta István, a szegedi 
városi pártbizottság titkára is, 
valamint a megyei és a vá-
rosi tanácsok képviselői. A 
vásár igazgató tanácsa nevé-
ben Réti Csa báné, a városi 
tanács kereskedelmi osztá-
lyának vezetője köszöntötte a 
jugoszláv és a hazai sajtó 
képviselőit, majd Márton Pál, 
a szabadkai területi gazda-
sági kamara elnöke adott 
szerb és magyar nyelven tá-
jékoztatót 

Elmondta, hogy az Idei sze-
gedi ipari vásárra rekord-

A vásárdíjas jugoszláv UNIVERZAL kiállítóstandja 

nallá. Cipőiparuk szívesen A nagy látogatottságra jel-
vásárolna magyar műbőrt Az lemző, hogy a huszonötezre-
újvidéki Industroservis ve- dik vásárnéző már szomba-
zérigazgatója, Stevan Kon el- ton záráskor ajándékot ka-

számú" kiállító érkezett egész mondta, hogy egyre több tex- pott a Szegedi Kanzervgyár-
Jugoszlávia területéről: ösz- tíliát vásárolnak tőlünk, s tói, s az ötvenezredik ismeg-
szesen 94 iparvállalat, illetve minden remény megvan erra érkezett hétfőn öt óra után 
kereskedelmi szervezet jött i s . hogy Szegeden áruházat a vásár pénztárához, Horváth 
el a vásárra A „C" pavilon- építsenek a jugoszlávok. Györgyi szegedi lakos, aki az 
ban és a technikum szabad- A sajtótájékoztató után érettségi fáradalmait piheni 
téri területén bemutatott ter- Mane Diktíc, a szabadkai vá- még, s csak augusztus else-
mékek választéka és száma sár igazgatója mutatta be a jén lép munkába, partnere 
is az idei vásárban a legna- kiállítókat. Örömmel nyűg- volt a vásárlásogatáson Ba-
gyobbi Hangsúlyozta a ka- tázták, hogy a kanizsai UNI- kos László, s így mindkettő-
mara elnöke, hogy a kiállí- VERZÁL Kereskedelmi Vél- jüket ajándékkal várta a vá-
tott jugoszláv áruknak ön- lalat bemutatója elnyerte a sárigazgatóság és a jugoszláv 
maguknak kell bizonyítaniuk vásárdíjat. Szögi Péter mér- kiállítók vezetője. Mane 
a magyar közönség előtt, kü- nők, a vállalat igazgatója ar- Diklic a Standard Divatáru-
lönösen ami a minőségét il- ról is hírt adott, hogy ered- ház ajándékát adta át, egy 
leti. Elsősorban textil és bőr, menyes tárgyalásokat kezde- safari női kosztümöt, dr. Zsó-
a fafeldolgozó ipar, a villa- ményeztek szegedi vállala- tér Mihály, a szegedi vásár 
mo6-, fém- és gépipari ter- tokkal, elsősorban szintetikus igazgatója pedig porcelán ká-
mékekre célzott, melyeket a fonalakat ajánlottak a Ken- véskészletet ajándékozott az 
magyar vásárlók is jól is- derfonó és Szövőipari Válla- ötvenezredik látogatónak. 

mernek. latnak. Az UNIVERZAL ki- v á l t o z a t l a n „ divatbemutatók 
Részletesen beszélt a határ állítási standján szép textí- Változatlan a divatbemutatók 

menti gazdasági, kereskedel- liákat, rövid- és kötöttárukat, sikere, s fovarosi enekesek, 
mi és termelési kooperáció- vas- és fémárukat, mezőgaz- színművészek föllépése a 
ról, az árucseréről és a vá- dasági gépeket és szerszámo- bemutatók szüneteiben: va-
laszték növeléséről. A kis- kat, hangszereket, vadászfel- Harangozó Teri, teg-
határ menti árucsere értéke szereléseket, v * 
— Csongrád és Bács megye 
közeli részein — tavaly 2 
millió dollár volt, az idén vi-
szont szépen javult a forga-
lom, és már fél év alatt na-
gyobb volt, mint az egész el-
múlt évben. Mind a két fél 
jelentős erőfeszítéseket tesz a 
kapcsolatok további bővítése 
érdekében, s már érezhetőek 
a korábbi tárgyalások ered-
ményei. A tavaszi szabadkai 
Pannónia Vásáron megkötött 
szerződések értéke 503 ezer 
dollár volt, a szegedi vásá-
ron, már az első napokban 
közel 2 milliós üzletkötések-
re került sor. A jelentősebb 
szegedi partnerek között em-
lítette a FÜSZÉRT Vállala-
tot, a RÖVIKÖT és a DÉL-
TEX vállalatokat örvende-
tes, hogy a kiállító jugoszláv 
munkaszervezetek a piacku-
tatás és kereskedelmi ügyle-
tek mellett keresik a magyar 
partnereket különböző terme-
lési együttműködésre, több-
irányú kooperációra. E célt 
szolgálja az is, hogy a sze-
gedi vásár ideje alatt öt gaz-
dasági területen tizenegy 
szakmai megbeszélésre kerül 
sor, ahol a szakemberek rea-
lizálhatják elképzeléseiket, 
amelyeknek keretet adott a 
két ország, s a határ menti 
területek párt-, tanácsi és 
gazdasági bizottságainak 
ajánlásai. 

A tájékoztatón külön is 
bemutatkozott 
a Beocstni Cementgyár, s a 
ZORKA Vegyipari Vállalat. 
Az újságírók kérdéseire el-
mondták a jugoszláv kiállí-
tók képviselői, hogy szeret-
nének minél több árut el-
adni a határ menti terüle-
teknek, s viszont a vásárlási 
szándékuk is hasonló. Nyár-
farönköket, szalmát, zölds ég-
és búzavetőmagvakat máris 
jelentős mennyiséget vásárol-
tak. Együttműködési megál-
lapodás született a szegedi 
kenderfeldolgozó ipar és a 
zentai, valamint az apatini 
kendergyárak között, az itt 
termelt kendert jugoszláv 
gyárakban dolgozták föl ío-

díszműárukat, 
italokat, s más árukat mutat-
nak be ízlésesen. 

nap Szuhay Balázs szórakoz-

tatta a közönséget. 

Ülést tartott 
a járási 

pártbizottság 
Tegnap, hétfőn délután ki-

bővített ülést tartott az 
MSZMP szegedi járási bi-
zottsága a járási tanácsi hi-
vatal nagytermében. Ezen 
részt vettek a községi párt-
bizottságok és pártvezetősé-
gek titkárai, valamint az ap-
parátus dolgozói. 

Jáhni László, a járási 
pártbizottság első titkára 
méltatta a nemrég elhalálo-
zott Takó Klára, a járási 
pártbizottság tagjának, a 
Sándorfalvi ÁFÉSZ elnöké-
nek életútját. Érdemeit jegy-
zőkönyvileg ismerte el a 
pártbizottság, amely egyper-
ces felállással tisztelgett az 
elhunyt emlékének. 

Ezt követően tájékoztatót 
fogadott el a járási pártbi-
zottság az 1978. évi gazda-
ságpolitikai célkitűzések vég-
rehajtásának első félévi ta-
pasztalatairól, amelyet Jáhni 
László terjesztett elő. Napi-
renden szerepelt Krasznai 
Mihálynak, a járási pártbi-
zottság párt- és tömegszer-
vezeti osztályvezetőjének 
előterjesztésében a soros ká-
derpolitikai tennivalók, a 
Csongrád megyei pártbizott-
ság ez év június 11-i határo-
zata alapján. A pártbizott-
ság ezután elfogadta a vég-
rehajtó bizottság második 
félévi munkatervét, amelyet 
ugyancsak Krasznai Mihály 
terjesztett elő. 

Hazaérkezett 
az SZMT 

delegációja 
Vasárnap hazaérkezett 

Szegedre Odesszából a Szak-
szervezetek Csongrád megyei 
Tanácsának kéttagú delegá-
ciója, amelyet dr. Ágoston 
József, az SZMT vezető tit-
kára vezetett. 

Az üzemi demokrácia 
gyakorlati tapasztalatai 

Az SZMT titkárságának tanácskozása 
az Autójavítónál 

Tegnap, hétfőn szegedi ter- ti élet tapasztalatait ismertet- methunyásra, a fegyelmezet-
melőüzemben tartotta tanács- ték a résztvevőkkel. Véle- lenség megtürésére. Feltétle-
kozását a Szakszervezetek ménykülönbség nélkül meg- nül fontos, hogy „Ne csak nő-
megyei Tanácsának titkársá- állapították: az első félévben pos oldalon tartózkodjunk, 
ga. Ezen az üzemi demokrá- jelentős előrelépés történt az hanem néha az árnyékos rész-
cin megvalósulásának tapasz- üzemi demokrácia megvalósí- re is álljunk." Mondja el a 
talatait vitatták meg a XI . tásában, annak ellenére, hogy bizalmi: „barátom, te ebben 
sz. AF1T vezetőinek beszá- ma még a dolgozók jelentős a hónapban ekkor meg ekkor 
mólója alapján. része nem él e lehetőséggel, megszegted a munkafegyel-

Balogh Artúr, a vállalat néha az egyéni, avagy ki- met, rosszabbul dolgoztál, 
igazgatója és Fehér Zoltán s e b b csoportérdekeket helye- ezért én nem javasoltam ju-
vszt-titkár beszámolt azokról ^ k előtérbe. talmazásodat". Mindezzel nö-
az intézkedésekről, amelyek Czeglédi Sándor szocialista vekszik a bizalmi tekintélye 
lehetővé teszik az üzemi de- brigádvezető és bizalmi azt fs a műhely kollektíváját a 
mokrácia kiszélesítését az bizonyította, hogy a munká- i ° b b munkára serkenti, 
autójavító vállalat minden sok érdeklődése igen nagy. , A , t o b b m i , n t

f háromórás te-
üzemegységében. Elmondot- Tanácskozásról visszaérve nácskozas befejezeseként az 
ták, hogy a vezetés demokra- azonnal kérdezik: „Miről SZMT titkársaga megallapi-
tikus módszere el sem kép- volt szó — rólunk beszél-
zelhető az üzemi demokrácia tek-e?" 

1976-1980: 

Tízezernél több 
Éj kórházi ágy 

— Jelentőségének megíele- teremtésének lehetőségeit az 
löen nagy figyelmet fordítót- érdekeltek vizsgálják, s az 
tunk a lakosság egészségügyi 1979—80. évi tervezési mun-
és szociális ellatására. Lehe- ka során megteszik a szüksé-
tőségeinkhez mérten javítót- ges intézkedéseket. A költ-
tuk a személyi feltételeket, ségnövekedés főbb okai 
tovább bővítettük az anyagi ugyanazok, mint másutt az 
alapokat — mondotta Lázár építőiparban: új szerkezete-
György az országgyűlés nyá- ket és anyagokat alkalmaa-
ri ülésszakán. tak, az eiörejelzettet megno-

Egyik nagy gondunk a kór- ladóan az árak, a várható 
házak zsúfoltsága. A kor- költségeket korabban alabe-
mány elnöke ezzel kapcsolat- csülték, továbbá a tervmodo-
ban emlékeztetett arra, hogy sítasok, az előkeszites hiá-
a felszabadulás után elsősor- nyossagai, s az ujabb hatosa-
ban a vidék rendkívül elma- R> előírások ugyancsak növel-
radott egészségügyi ellátását ^ k a költsegeket. 
kellett megjavítani; a társa- A tervidőszakban, a tízez* 
dalom erre sok energiát és res számot meghaladóan, to-
anyagi erőt fordított, s fordít vábbi mintegy ezer új kórhá-
jelenleg is. zi ágy használatba adásával 

Az ötödik ötéves terv cél- számol az Egészségügyi Mi-
kitűzései között mintegy tíz- nisztérium. Az elmúlt két ev-
ezer új kórházi ágy létesíté- b e n átadott 4700 ágy közül 
se szerepel. A kormány az el- 1 5 0 0 átadása a negyedik öt-
múlt évben a helyzetet ele- é v e s t e r v idejéről maradt el, 
mezve kijelölte az egészség- e z n e m s o k munkát igényelt, 
ügy fejlesztésének közelebbi A vizsgálat azt is megállapí-
és távolabbi feladatait. A kö- t o t t a- h°gy 1976-ban még las-
zeli teendők körében az s a n haladt egyes kórhazaié 
Egészségügyi Minisztérium építése, tavaly általában gyor-
mostanában megvizsgálta: s u l t a munka, így részben 
hol tartunk a kórházfejlesz- Pótolni tudták az elmaradá-
tési és rekonstrukciós prog- sokat. 

ram végrehajtásában, a Mi- Az Egészségügyi Minisztere 
nisztertanács pedig legutóbbi rium szerint az ötödik ötéves 
ülésén megtárgyalta és jóvá- terv kórházi ej lesztek tervei a 
hagyta a vizsgálat tapaszta- sok nehézség ellenére megva-
latait tartalmazó jelentést lósíthatók, sőt további, job-

Eszerint a tanácsoknál — a b a n szervezett munkával, a 
kivitelezési nehézségek mel- műszaki feltételek javításá-
lett — a kórházi beruházások va l- 3 2 anyagi eszközök össz-
jelentékeny költségnövekedé- Pontosításával némileg túl is 
se okozza a legnagyobb gon- teljesíthetők. De ha el is ké-
dot Ezt a tanácsok nem ké- « z ü l 1 9 8 0 végéig a tervezett-
pesek teljes egészében saját n e l t ö b b . a mintegy 11 ezer 
fejlesztési alapjukból fedezni. UJ korházi ágy. mégsem 
Ezért a kórházfejlesztési ugyanennyivel növekszik a 
program központi problémá- gyógyításra rendelkezésre ál-
ja a költségnövekedés rende- 10 ágyak száma, mert az el-

zése; ez az előfeltétele a terv ^ f
u ' á s ' a rekonstrukciók mi-

att a régi állomány egy resze, 
teljesitesének. mintegy öt százaléka időköz-

Az 1976—77-ben végbement ben kiesik a használatból. 

4700 ágyas fejlesztésnek meg- Az ötödik ötéves tervi be-

közelítőleg a felét vizsgálták ruházásokat jellemző sok 

meg, és ezeknél minimális g°n<J és számos feszültség 

költségeltérést tapasztaltak. A mellett — az eddigi tapaszte-

folyamatban levő — és 1980- latok alapján — az érdekelt 

ig befejezendő — 1750 kórhá- szervek már foglalkoznak a 

zi ágyat magában foglaló fej- következő középtávú terv elő-

lesztés költségei 14 százalék- készítésével. Az átmenet zök-

kal emelkedtek. A további bő- kenőmentessége érdekében a 

vítéseknél azonban már 34 várható pénzügyi felhaszná-

százalékos költségnövekedés lásából mintegy 1,8 milliárd 

mutatkozik, ez egymilliárd- forint az „átmenő" fejleszté-

százmillió forint többletet kö- seket szolgálja '— ez 4000 új 

veteL E többletköltségből kórházi ágy létesítésenek.elö-

630 milliót a tanácsok fedez- készítésére elegendő, 

nek, a fennmaradó összeg elő- Szabó Gabriella 

totta, hogy igen hasznos a 
termelőüzemekben megtartott 

szélesítése nélküL Az együt- H a a munkások javaslata ^ Ó ^ T a T l a ^ T véíeménS 
tes tanácskozáson a munka- megvalósul egy-egy részkér- a f ü ^ m i demokrácia l Sé í ő f 
sok választott kepviseloi, a d é . s b e n > a k k o r a munkahelyi ^ ^ ^ i l l S 
bizalmiak ismertetik azokat légkör is változik, 

problémákat, amelyek nap a probiemakat, ameiyeic nap Rehák Sándor bizalmi vi-
újdonságaival mint nap előfordulnak a tatta, hogy mindenütt kiala-

munkapadok mellett A kü- k u R a k már a jó kollektívák, 
lönbözó fórumokon, a válla- Náluk sok a bejáró, ezért azok 
latvezetés közvetlen véle- a m U nka befejezte után lakó-
ményt. kap munkájáról. A helyükre sietnek. A rájuk bí-
szocialista brigádok tanács- z o t t feladatot betsülettel tel-
kozása, a nők fóruma, az újí- jesitik; kollektív munkára 
tók tanácskozása mind-mind hívni őket azonban lehetet-
olyan összejövetel, ahol el- i e n . 
hangzanak kérések és mun- Katona József, a műveze-
kát ssgító, problémákat meg- tők bizalmija azt kérte, hogy 
szüntető javaslatok. Beleszól- a műhelyvezető és a bizalmi 
hat tehát a dolgozó a válla- együttesen döntsön a fegyel-
lat munkájába. Ezáltal erő- mezés, vagy a jutalmazás kér-
södik a tulajdonosi szemlélet; désében. Ne történjen meg 
a jogokat és kötelezettségeket a z> hogy a bizalmi „mosom 
együttesen gyakorolják. kezeim" alapon nem vállal 

A tanácskozásra meghívtak felelősséget, avagy meggon-
több bizalmit, művezetőt és dolatlanul rá akarja bírni a 
szb-titkárt is. Ok a gyakorta- munkahely vezetőjét a szle-

gyakorlati tapasztalatairól, 
problémáiról. 

Hótól 

Ipari-tudományos 
konferencia Szegeden 
Az MTESZ Csongrád me- utolsó napjaiban jóval 250 

gyei szervezete 1968 óta vesz felett volt a jelentkezők sza-
részt a szegedi nyár tudo- ma. Az ország szinte minden 
mányos programjának szer- pontjárói jönnek Szegedre 
vezésében. Azóta rendeznek könnyű- és élelmiszeripari, 
ipari-tudományos konferen- valamint mezőgazdasági 
ciákat Szegeden. Idén a Ma-
gyar Kereskedelmi Kamara 
dél-magyarországi összekötő 
bizottsága a partner. 

A szervezők jó munkát vé-
geztek, hiszen már június 

Tapasztalatcsere 
Tegnap, hétfőn megyénkbe helyettesével. Pest megyei 

látogatott Barinkai Oszkárne, vendégeink felkeresték a Mó-
a Pest megyei pártbizottság ra Ferenc múzeumot, ellátó-
titkára és Simon János, a gattok a Sajtóházba és meg-
szeníendrei városi pártbizott- tekintették a Szegedi Ipari 
ság első titkára. A megyei Vásárt. Délután Hódmezővá-
pártbizottságon időszerű mű- sárhelyre látogattak, ahol dr. 
.•észetpolitikai kérdésekről ta- Szalontai József, a városi 
nácskoztak dr. Koncz János- pártbizottság első titkára 
sal, a megyei pártbizottság a d o t t tájékoztatót. Felkeres-
titkarával, Deák Bélával, a . . . „ ., , . . . , . . . 
szegedi városi pártbizottság t é k C s t f c ó s A n d r á s festomu-
titkárával és Szabó G. Lász-  v é s z t  é s Fekete János kerá-
loval, a megyei tanács elnök- mikusmú veszt is. 

szakemberek, kereskedők és 
szövetkezetiek. 

' A kétnapos rendezvény 
•nyitóelőadását ma Török Ist-
ván külkereskedelmi minisz-
terhelyettes tartja, hazánk-
nak a világgazdaságban be-
töltött szerepéről, ugyancsak 
a megnyitón hangzik el Pu-
lai Miklós előadása A Ma-
gyar Nemzeti Bank elnökhe-
lyettese a konvertibilis áru-
alap-bővítő beruházások hi-
telpolitikájáról beszél. 

Ezután három szekcióban 
kezdődik el a munka. Az 
elsőben Csongrád megye ex-
portjának alakulásával, a 
nezőgazdasági és élelmiszer-
pari kérdésekkel, a harma-
'.ikban a könnyűipar tenni-
•alóival foglalkoznak. Az itt 
elhangzó előadások a konfe-
rencia után nyomtatásban is 
megjelennek majd. 

B. i. 

v < 


