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Mérlegen az első félév 
Tovább növekedet t az expor t — Építőipari 
eredmények — A beruházásokról —Javuló 

életkörülmények 
Az idén. az első félévben 

a megyei pénzintézetek 2,2 
milliárd forintot, az 1977 
első félévinél tíz százalék-
kal többet folyósítottak o 
beruházások finanszírozásá-
ra. Általánosságban jellem-
ző: több volt az építési, ke-
vesebb a gépi beruházás. Is-
meretes, hogy Magyarorszá-
gon beruházási feszültség 
van, s ez Csongrád megyé-
ben és Szegeden is érzékel-
hető. A legtöbb beruházás 
elhúzódik — nem tar t ják be 
a határidőket. A fontosabb 
létesítmények közül csak 
néhányat sorolunk fel, me-
lyeket már át kellet volna 
adni; működnie kellene a 
szegedi postaközpontnak, a 
II. számú Vízműnek, a Sze-
gedi Konzervgyár paradi-
csomfeldolgozó gépsorának 
es az Algyő és Üllés között 
létesülő gázvezetéknek. 

A mezőgazdasági üzemek 
ebben az időszakban 430 
millió forintot fordítottak 
beruházásra, ez 11 százalék-
kal több a tavalyinál. Meg-
figyelhető, hogy egyre na-
gyobb szerep jut a tanácsok-
nak. Az ő beruházásaik el-
sősorban kommunális célo-
kat szolgálnak, ezért is ör-
vendetes, hogy 850 millió fo-

rint értékű munkát fejeztek 
be. 

Csökkent a foglalkoztatot-
tak száma, 148 ezer 200 em-
ber dolgozott, ez pontosan 
egy ezrelékkel kevesebb a 
tavalyinál. A foglalkoztatott-
ság alakulását tekintve to-
vábbra is érvényes tenden-
cia, hogy amíg a fizikai dol-
gozók száma csökken, addig 
a nem fizikaiaké növekszik. 

Az ipari termelés 4 száza-
lékkal, az egy foglalkozta-
tottra jutó érték viszont 4,7 
százalékkal emelkedett. Az 
eltérést az okozza, hogy az 
iparban dolgozók száma is 
csökkent 5 ezrelékkel. Ága-
zatonként : a legdinamiku-
sabb fejlődés a nehézipar-
ban volt (11,6 százalék), az 
élelmiszeripar annyi árut 
állított elő, mint tavaly. A 
könnyűiparban viszont ked-
vezőtlenebbek a mutatók. A 
termelés 5,5 százalékkal 
csökkent. 

Erre a félévre is jellemző 
az exportértékesítés dinami-
kus növekedése. A minisz-
tériumi ipar 18,6, a tanácsi 
9,9, a szövetkezeti pedig 4,5 
százalékkal növelte export-
ját. Néhány példa: a gumi-
gyár 36 százalékkal több 
árut szállított külföldre, mint 
egy évvel korábban; a Ken-

Villamospálya Prágában 
magyar anyagokkal 

Mintegy öt kilométer 
hosszú villamospálya épül 
Prágában magyar termékek-
ből, a Budapesten már jól 
bevált nagypaneles és tömb-
sínes felépítményi-rendszer 
szerint, amely a Budapesti 
Közlekedési Vállalat és a 
Beton- és Vasbetonipari 
Művek közös szabadalma. 
Erről a munkáról kötött 
szerződést a Nikex és a 
csehszlovák Strojexport kül-
kereskedelmi vállalat, vala-
mint a Prágai Közlekedési 
Vállalat, a Dopravny Podnik, 
a BKV és a BVM. Máris 

megkezdték a termékek 
szállítását a magyar partne-
rek, hogy a csehszlovák fő-
város második metró-szaka-
szának közeli átadásáig az 
érintett villamospályaszakasz 
is elkészüljön. A magyar 
partnerek szabadalmának 
éppen az az egyik nagy 
előnye, hogy az előregyár-
tott feszített betonlemezpa-
nelekkel sokkal gyorsabb a 
pályaépítés, mint hagyomá-
nyos módon, s így a metró-
avatásig hátralevő rövid idő 
alatt elkészülhetnek a mun-
kával. 

derfonő és Szövőipari Vál-
lalat pedig szocialista orszá-
gokba történő exportját tud-
ta fejleszteni. Több termé-
ket vitt külföldre a Szegedi 
Konzervgyár és a Paprika-
feldolgozó Vállalat is. 

A most következő számok 
új lakásokat, iskolákat, óvo-
dákat, középületeket jelen-
tenek: a DÉLÉP első félévi 
termelése 12 százalékkal 
volt magasabb annál, mint 
amennyit 1977 első félévé-
ben elért. A Szegedi Magas-
és Mélyépítő Vállalat pedig 
19 százalékkal. Eredmé-
nyeik annál is inkább dicsé-
retesek, mert munkájukat az 
év első hónapjaiban akadá-
lyozta, hogy hiányzott né-
hány alapvető fontosságú 
anyag és gépészeti alkatrész. 
Szegeden az újonnan épülő 
házak fűtőműveinek üzembe 
helyezését az importból szár-
mazó védőfejek hiánya je-
lenleg is akadályozza. 

Hogyan alakultak a lakos-
ság életkörülményei? A 
bérből élők jövedelme a ta-
valyit jóval meghaladva 
nőtt. Ez örvendetes jelen-
ség. Kevésbé mondható 
ilyennek, hogy a kifizetett 
táppénz 12,2 százalékkal volt 
több, s az sem jó dolog, 
hogy kevesebb gyermek szü-
letett, mint a tavalyi év el-
ső felében. 

Az életszínvonal emelke-
dését jelzi a kiskereskedelmi 
forgalom az országos átlagot 
is meghaladó, mintegy tíz 
százalékos növekedése. A 
számok elárulják azt is, 
hogy a korlátozó rendelke-
zések ellenére sem fogyott 
el kevesebb szeszes ital. A 
boltok ugyanis lényegesen 
többet forgalmaztak, mint 
korábban. 

Néhány szó a középfokú 
oktatásról. Gimnáziumba a 
tanulók 33, szakközépiskolá-
ba és szakmunkásképzőbe 67 
százalék iratkozott. A kö-
zépfokú iskolákban tanulók 
között javult a nemek ará-
nya, majdnem fele fiú a 
felvetteknek. 

Az üzemi balesetek száma 
az év első hat hónapjában 
nagymértékben csökkent. A 
legnagyobb javulás az építő-
iparban van. 

Befelezte 
repülését 

a Progressz-2 
Pénteken befejezte repülé-

sét a Progressz—2 jelzésű 
szovjet automatikus teher-
szállító űrhajó. Az üzem-
anyag- és oxigén-utánpótlást 
szállító Progressz—2-t 1978. 
július 2-án bocsátották fel, 
majd huszonöt napig tartó 
együttes repülés után au-
gusztus 2"án távirányítással 
kapcsolták le az űrkomple-
xumról, amely a Szaljut—6 
űrállomásból és a Szojuz— 
29 űrhajóból áll. 

A teherszállító űrhajót 
távirányítással visszavezérel-
ték a Föld légkörébe. A 
Progressz—2 az atmoszféra 
sűrű rétegébe hatolva, a 
Csendes-óceán előre megha-
tározott területe fölött meg-
semmisült. 

a kenderkombájiiek 
Kooperációs tervet 

dolgozott ki az SZKR 
Hazánk hét megyéjében 9 mérések szerint országos vi-

ezer 300 hektáron vetettek szonylatban 3 ezer 500 hek-
az idén kendert. A többi tárom keletkezett kipuszlu-
mezőgazdasági kultúrához lás, elsősorban a fő termő-
hasonlóan az ipari növény helyeken: Bács, Békés, 
érése is egy hetet késett. El- Csongrád és Baranya ráe-
sőnek Csongrád megyében, gyében. Az a helyzet állt 
Hódmezővásárhely köi-zeté- tlő, hogy egyes feldolgozó 
ben indultak meg a speciá- üzemek — mint például 
:is szovjet betakarító ge- Nagylak, Mezőhegyes, Sar-
pek. Tárkány Szűcs Sándor, kad — saját körzetükből 
a Szegedi Kemdertermelesi csak minimális termés be-
Ilendszer vezetője az aratási szállítására számíthatnak, 
idény teendőit összefoglalva más helyeken viszont a 
arról tájékoztatott, hogy a várt nagy mennyiségű korot 
belvizek, de főleg a július vehetnék át. így azonban 
19-i vihar és jégverés nagy úgyszólván munka nélkül 

maradnának az előbbiek. károkat okozott a 
növényállományban. 

zsenge v a g y i s a k á r t szenvedett 
körzetekben levő telepek. 

Vállalati szervezésben 

Több mint ezer 
munkáslakás 

Szakszervezeti fórum előtt 
a szoeiálpolitikai terv 

A kohászati, a gépiari és készülő üdülői beruházások-
a villamosenergia-ipari vál- hoz már korábban 25 válla-
lalatok a tervidőszak első fe- lat járult hozzá, most újabb 
lében 409 rpillió forinttal se- 9 csatlakozott ehhez az ak-
gítették dolgozóikat lakáshoz cióhoz. Ily módon 1980-ig to-
jutni. Szervezésükben több vábbi 1800 felnőtt és több 
mint ezer lakás épült fel, há- mint 200 gyermek kényelmes 
romszázzal több, mint az elő- üdülését biztosíthatják, 
ző ötéves terv félidejéig. A munkavédelemmel kap-

A vasasszakszervezet el-' csolatos beruházásokra, a ne-
nöksége pénteki, tegnapi ülé- héz fizikai munka könnyíté-
sén a szociálpolitikai tervek sére kétszer annyit költenek, 
teljesítésével foglalkozva mint az előző ötéves terv-
megállapította: a gyermek- időszakban, s ekeretnek több 
intézmények gyorsabb ütemű mint felét már fel is hasz-
fejlesztése is sürgető feladat, nálták. Sok ú j futódarut, vil-
Kívánatos, hogy minél több lástargoncát, vontatóeszközt 
vállalat közös erővel építsen szereztek be a vállalatok, de 
gyermekintézményt. Egyes — részben a kereskedelmi hi-
vállalatok óvodájában, böl- ányok miatt — továbbra sincs 
csődéjében nagy a zsúfoltság, elegendő emelő-, szállítóesz-
a gyermekintézmények bő- köz az üzemekben, 
vítésére közel 200 millió fo- A s z akszervezet elnöksége 
rintot fordítottak eddig. felhívta a vállalatokat, hogy 

A korábbinál jóval többet készítsenek ütemtervet a 
fordítottak a vállalatok üdü-
lőik fejlesztésére. A régi szociálpolitikai terv teljesíté-
üdülőket komfortosabbá tet- seben még tapasztalható él-
ték. A SZOT szervezésében maradás megszüntetésére. 

Ezért az SZKR kooperációs 
gazdálkodási tervet készített, 
amely szerint az elosztás ko-
rábbi tervét megváltoztatják. 
A jó termésű körzetek gaz-
daságai a kóró egy részét 
az eredeti elképzelésektől 
eltérően a károsodott térse-
gek átvevő, feldolgoizó he-
lyeire szállítják. 

Az elemi csapás okozta 
terméskiesés következtében 
egy kombájnra átlagosan 25 
bektár rostnövényének be-
takarításra vár, nyolc-tíz 
hektárral kevesebb a ko-
rábban előirányozott nál. A 
meglevő gépparkkal hujjz 
munkanap alatt learatható az 
összes termés. Amennyiben 
szükség lesz rá, gép-átcsopor-
tosításokkal gyorsítják a 
munkákat. A jelenlegi hely-
zetből ítélye az idei ken-
dertermés és a múlt évről 
maradt készletek fedezik a 
hazai feldolgozó ipar nyers-
anyagszükségletét. 

Szőlő-
telepítés 

Nyári szőlőtelepítés kez-
dődik Bács-Kiskun megyé-
ben, ú j módszerrel. Ennek 
révén a termőre fordulásban 
két évet nyernek. 

Tegnap, pénteken délután 
óriási vihar söpört végig Sze-
ged fölött. Az esős idő az esti 
órákra is kitartott, s kétséges-
sé tette az idei Játékok har-
madik produkciójának, a Ma-
gyar Állami Népi Együttes-
nek első fellépését. A sze-
merkélő eső ellenére a faníá-
rok hangjaira zsúfolásig meg-
telt a nézőtér, s elkezdődött 
— a Játékok felújítása óta 
immár tizedik alkalommal — 
a népi együttes szegedi ven-
dégjátéka. A mostani elő-
adás rendező-koreográfusa 
Létai Dezső, díszlettervezője 
Székely László. A zenekart 
Daróci-Bárdos Tamás, az 
énekkart Pdszti Miklós vezet-
te. Képünk az előadás első 
részét idézi. 
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