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Ülést tartott 
a Minisztertanács 

A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: 
A Minisztertaács csütörtökön ülést tar-

tott. 
A kormány megtárgyalta és jóváhagyó-

lag tudomásul vette Isidoro Malmiercának, 
a Kubai Köztársaság külügyminiszterének 
hazánkban tett hivatalos baráti látogatá-
sáról szóló jelentést. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi-
niszter jelentést tett az aratás eredményes 
befejezéséről. A Minisztertanács elismeré-
sét és köszönetét fejezte k i az á l lami gaz-
daságok, termelőszövetkezetek vezetőinek 
és dolgozóinak, mindazoknak, akik példa-
mutató helytállással hozzájárultak, hogy a 
nehéz körülmények ellenére tervszerűen 
megtörtént a gabonatermés betakarítása. 
A kormány felhívja a gazdaságok kollek-
tíváit. hogy az őszi munkacsúcs idején is 
hasonló szervezettséggel, közös összefogás-
sal és szakszerűséggel végezzék feladatai-
k a t és kötelezi az illetékes kormányzati 

szerveket, hogy ehhez minden szükséges 
segítséget adjanak meg. 

A Fővárosi Tanács elnöke, valamint az 
építésügyi és városfejlesztési miniszter je-
lentést tett a budapesti komplex lakás-
építési terv megvalósításának helyzetéről. 
A kormány elfogadta a jelentést és hatá-
rozatot hozott a további feladatokról. 

A Minisztertanács jóváhagyólag tudomá-
sul vette a nehézipari miniszter jelentését 
a tárca vállalatainál folyó szervezési tevé-
kenységről és az erre a tervidőszakra ki-
tűzött feladatok végrehajtásáról 

A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság 
elnöke beszámolt a tejtermelés, -feldolgo-
zás és -fogyasztás helyzetének vizsgálatá-
ról. A Minisztertanács tudomásul vette a 
jelentést és felhívta az érintett miniszte-
reket és országos hatáskörű szervek veze-
tőit. hogy tegyék meg a vizsgálat tapaszta-
latai nyomán szükséges intézkedéseket. 

A kormány ezután egyéb ügyeket tár-
gyal t 

Munka- és üzemszervezés 
a NIM-vállalatoknál 

Hatékonyabbá vált a mun-
ka- és üzemszervezés a Ne-
hézipari Minisztérium válla-
latainál — állapította meg a 
minisztérium a Miniszterta-
nács elé terjesztett jelentésé-
ben, amely beszámolt arról, 
hogy az ágazat időarányosan 
teljesítette a kormány által 
két évvel ezelőtt elfogadott 
szervezésfejlesztési program-

Ját 
A korszerű szervezési mód-

szerek alkalmazása jelentő-
sen hozzájárult a vállalatok 
gazdasági eredményeinek nö-
veléséhez A fejlesztést segí-
tette, hogy a minisztérium és 
a vállalatok nemzetközi ösz-
szehasonlítás a lapján hatá-
rozták meg, mit kell tenniük 
annak érdekében, hogy a 
munka termelékenysége el-
ér je a világszínvonalat. Erre 
feladatra tízéves programot 
dolgoztak ki. Az eredmény: 
az utóbbi két és fél évben 
a termelékenység növelésével 
több mint 5000 dolgozó mun-
káját takarították meg. 

A tárca vállalatainak szer-
vezési részlegeiben dolgozó 
csaknem ezer szakember két 
év alatt 500 szervezésfejlesz-
tési témát dolgozott ki. Ja-
vaslataik megvalósításával, a 
korszerű szervezési módsze-
rekkel a különböző termelé-
si folyamatokban összesen 
2000 dolgozóval csökkenthet-
ték a létszámot. A fejlett 
6zervezési módszerek érvé-
nyesítéséhez szükséges anya-
gi ráfordítás a termelési 
költségnek 0,5 százalékát sem 
érte el, és ez a költség is át-
lagosan fél éven belül meg-
térült. 

Ugyanakkor a gazdaságo-
sabb és termelékenyebb ter-
melésből származó haszon 
2,3 százalékkal, 870 mi l l ió 
forinttal növekedett. 

A termelési folyamatok 
szervezői gondosan vizsgál-
ták a nagy értékű gépek, be-
rendezések jobb kihasználá-
sának lehetőségeit, a kény-
szerű állások csökkentését. 
Ennek alapján sok intézke-
dés született, amelyek ered-
ményeként 1976-ban és 1977-
ben a bánvászatban 9,9, az 
alumíniumkohászatban 3 9 
és a vegyioarban 2,6 száza-
lékkal javították a gér>ek és 
berendelések kapacitásának 
kihasználását. 

A vállalatok mind ered-
ménvesebben alkalmazzák a 
hálótervas programozást is. 
A többi között az OKGT 
Nagva'földi Kutató és Fel-
táró Üzeme ennek alapián 
12 százalékkal növelte fel-

tárófúrási teljesítményét. Az 
ágazat valamennyi nagyvál-
lalata a hálótervezési mód-
szerrel programozza berende-
zéseinek nagyjavítását, a 
rendszeres karbantartási 
munkálatokat és a műszeres 
ellenőrzéseket. A karbantar-
tások hatékonyságának nö-
velését segíti, hogy a mi-
nisztérium kezdeményezésére 
a borsodi és a veszprémi 
körzetben rriűködő vegyipari 
vállalatok megkezdték üzem-
fenntartási tevékenységük 
központosítását. 

A minisztérium sok köz-
ponti intézkedéssel is segí-
tette a korszerű vállalat-
szervezést. A legjobb mód-
szerek megismertetésére 11 
alkalommal szervezett a vál-
lalatok részére tapasztalat-
csere-ankétot, és sok témá-
ban készített módszertani 
ajánlásokat. Kezdeményezé-
sére a Veszprémi Vegyipari 
Egyetem az országban első-
ként megkezdte a főiskolai 

előképzettségre épülő szer-
vezőmérnökök képzését. A 
N I M ipargazdasági és üzem-
szervezési intézete pedig le-
hetővé tette, hogy a vállala-
tok megismerjék és alkal-
mazzák a korszerű külföldi 
szervezési módszereket. 

A minisztérium vizsgálatai 
szerint az eddig elért ered-
mények ellenére a vállala-
tok. egy része még nem hasz-
nál ja ki eléggé a fejíett szer-
vezési módszerek alkalmazá-
sában rejlő lehetőségeket. 
Nem tekintik kielégítőnek a 
fejlődés ütemét és tervsze-
rűségét sem, ezért további 
intézkedéseket tesznek. A 
többi között szorgalmazzák a 
munkanormák alapján bére-
zett dolgozók arányának nö-
velését, a nagy termelőbe-
rendezések kihasználásának 
feilesztését, az egységes szá-
mítógéppark kialakítását és 
a korszerű számítógépes 
programok széles körű elter-
jesztését. (MTI) 

Szegedi gáz 
Kardoskút 

mélyén 
Hazánk téli és nyári föld-

gázfogyasztása között nagy 
az ingadozás, ami esetenként 
ellátási nehézségeket okoz-
hat. Ezért országos programot 
dolgoztak ki, amely szerint 
három jelentős földalatti gáz-
tároló segítségével oldják 
meg a problémákat. Ezeket 
nyáron feltöltik, télen pedig 
„megcsapolják". Ezeknek a 
tárolóknak egyikét az Oros-
háza melletti Kardoskúton 
alakították ki. 

Csővezetéken most bocsá-

tották út jára a szegedi szén-

hidrogén-medencében kiter-

melt gázt Kardoskútra, hogy 

az ottani kimerült gázréte-

gekben, min t természetes tar-

tályban szolgáljanak téli tar-

talékként. Az első órákban 

átlagosan továbbított 25 ezer 

köbméteres mennyiséget fo-

lyamatosan 40 ezerre, vagyis 

körülbelül napi egymillió 

köbméterre növelik. Ez a 

földalatti „óriástartály" mint-

egy 200 mil l ió köbméter gáz 

befogadására alkalmas, amely 

feltöltve jelentős segítséget 

nyújt az országnak a téli fo-

gyasztási csúcsidőszakokban. 

A tartalékolási rendszer 

tontds része a Szegeden több 

százmilliós költséggel má r 

korábban felépült gázfeldol-, 

gozó, az 'úgynevezett csúcs-

üzem. Ez a víztől, szennyező-

déstől megtisztított földgázt a 

nyári holtidényben Kardos-

kútra, télen pedig közvetle-

nül az országos vezetékháló-

zatba bocsátja. Ugyancsak 

jelentős a Kardoskúton üzem-

behelyezett, nagy teljesítmé-

nyű kompresszorok és más 

berendezések szerepe, ame-

lyek a kitermelt gázokat is-

mét a föld alá kényszerítik. I 

D. B. 

Átadás előtt 
az odesszai óvoda 

mti-
á l l 

A festőállványzatot már lebontották, kívülről elkészült 
a „piros óvoda" 

Orvostanhallgatók segédkeznek a takarításban 

Műszerek 
Moszkvába 

Naponta 200 talajminta, 
mintegy 2800 jellemzőjének 
kimutatására alkalmas auto-
matikus laboratóriumot és 
egyéb műszereket indított út-
nak csütörtökön a Szovjet-
unióba az esztergomi Labor 
Műszeripari Művek, a hónap 
végén Moszkvában megnyíló 
össz-szövetségi mezőgazdasá-
gi technikai kiállításra. 

Bővülő vendégjárás 
Jú l ius végéig összesen 2,6 

mil l ió magyar ál lampolgár 
utazott külföldre az idén, s 
8,7 mi l l ió külföldi érkezett 
hazánkba — állapít ja meg az 
Országos Idegenforgalmi Ta-
nács statisztikai tájékoztató-
ja, amely az év első hét hó-
napjának legfontosabb ide-
genforgalmi adatait összege-
zi. Ebből kitűnik, hogy a 
külföldre utazó magyarok 

Hazaérkezett delegációnk 
Temesvárról 

Románia nemzeti ünnepe 
alkalmából a Román Kom-
munista Párt Temes megyei 
Bizottsága meghívására, a 
testvérmegyei kapcsolatok ke-
retében Csongrád megyei 
párt- és tanácsi küldöttség 
tartózkodott Temesváron, 
ahol részt vettek a román 
nemzeti ünnep eseményein. 

A küldöttség-. Török József, 
a szegedi városi pártbizottság 
első titkára, a megyei párt-
végrehajtóbizottság tagja, a 
delegáció vezetője, Nagy Gi-
zella, a Szegedi Textilművek 

munkásnője, a megyei párt-
végrehajtóbizottság tagja és 
Kovács Imre, a Csongrád me-
gyei tanács elnökének álta-
lános helyettese tegnap, a ké-
ső esti órákban visszaérkez-
tek Szegedre. 

A nagylaki határátkelőhe-

lyen küldöttségünket Szabó 
Sándor, a megyei pártbizott-

ság titkára, Szabó Jánosné, 

a megyei tanács elnökhelyet-

tese és Sarró Ferenc, a ma-

kói járási pártbizottság mb. 

első t i tkára fogadták. 

száma 12 százalékkal, 276 
ezerrel emelkedett, az előző 
év azonos időszakához ké-
pest. Ez a többlet egyúttal 
jelzi azt is, hogy tovább nö-
vekedett az érdeklődés a szo-
cialista országok iránt, mert 
a 276 ezerből 273 ezer ezek-
be az országokba utazott. 

A határainkat átlépő kül-

földiek száma 2,1 mill ióval, 

32 százalékkal haladta meg 

az egy évvel ezelőttit A 

nyár, s abból is elsősorban 

a júl ius növelte meg vendé-

geink számát, mert csupán 

ebben az egyetlen hónapban 

csaknem annyian érkeztek 

hazánkba — 4 mi l l ióan —, 

mint az első félévben együtt-

véve. A külföldiek egynegye-

de csupán átutazó volt, egy-

ötöde csak kirándulóként lá-

togatott hozzánk, s az éj-

szakát már nem töltötte ná-

lunk. A látogatók többsége 

— 4,8 mi l l ió vendég — tu-

ristaként járta az országot. 

A szocialista országokból 

érkező turisták száma ebben 

az időszakban 23, a tőkés or-

szágokból érkező vendégeké 

26 százalékkal nőtt, 

Újszegeden, a Vedres utca 

Tisza feíöli oldalán impozáns, 

liláspirosra festett homlok-

zatú, kétszintes épület csalja 

magához az arrajárók tekin-

tetét A kisgyermekes szülők 

szinte naponta „ellenőrzik" 

hogyan haladnak az építők, 

s mindennapos vendégek már 

a készülő gyermekintézmény 

vezetői, dolgozói is. Óvoda 

lesz ugyanis az ú j házból — 

Szeged legnagyobb óvodája. 

Nyolc csoportban kétszáz, 

3—6 év közötti kisgyermek 

napközbeni otthona lesz az 

épület, melyet Bocskai János 

(SZTV) tervezőcsoportja el-

képzelései a lapján a DÉLÉP 

dolgozói öntöttek formába. 

A Beton- és Vasbetonipari 

Művek három különböző 

gyáregységéből érkeztek az 

UNIVÁZ-elemek, s má r csak 

szakipari munkásoknak akad 

dolguk az augusztus végére 

tervezett műszaki átadás 

előtt. Festők és mázolok, ta-

pétázók és asztalosok, vil-

lanyszerelők és a takarítás-

ban segítségül hívott orvos-

egyetemi építőtáborozók se-

rénykednek, hogy mielőbb 

átadhassák az óvoda 16 pe-

dagógusának, 12 dajká jának, 

s gyermekeiknek az épületet. 

Az ú j napközis óvoda külön-

legessége nem csupán az, 

hogy nyolc csoportot fogad-

hat, hanem az is, hogy va-

lamennyi odesszai igényjogo-

sult kisgyereket felvehettek, 

s ezzel az újszegedi város-

részben lényegében megszű-

nik az óvodák előtti szülői 

„sorbanállás" — legalábbis 

ebben az óvodás tanévben. 

A növényvéde lem 
nehéz éve 

A hazai növényvédelem 
egyik legnehezebb éve az idei, 
ezt bizonyítják az eddigi ta-
pasztalatok. A mintegy 8—10 
ezer növényvédő gép a hét 
közepén szinte megszakítás 
nélkül dolgozott. 

Augusztus vége felé — 
minden bizonnyal a korábbi 
rendkívüli időjárás következ-
tében — szokatlan jelenségek 
fordulnak elő. 

Különösen Győr-Sopron, 
Komárom és. Csongrád me-

gyében tapasztaltak erős po-
cokjárást, és helyenként olyan 
erős fertőzés alakult ki, hogy 
soron kívül meg kellett kez-
deni a vegyszeres védekezést, 
irtást. 

A szélsőséges, hol esős, hol 

pedig meleg, de párás időjá-

rás rovására írják, hogy né-

hány körzet kivételével or-

szágszerte jelenleg is erős a 

peronoszpóra fertőzési ve-

szély,. 


