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Békés, munkás, 
eredményekben 
gazdag új évet! 

Az új esztendő küszöbét ismét abban a bizfog tu-
datban léphetjük át, hogy munkánk, erőfeszíté-
seink eredményei alapján bizakodással, remény-

séggel tekinthetünk a jövőbe. Számos tény jelzi, hogy 
megyénk lakossága az V. ötéves terv harmadik eszten-
dejében kötelezettségeinek teljesítésével méltó módon 
ünnepelte a Kommunisták Magyarországi Pártja meg-
alakulásának 60. évfordulóját. 

Az 1978-as esztendőre a végzett munka alapján 
nyugodt lelkiismerettel tekinthetünk vissza a gazdasá-
gi, a tudományos és a kulturális életben egyaránt. A 
közös összefogással megvalósított munkasikereink is 
hozzájárultak ahhoz, hogy hazánkban tovább erősödtek 
a társadalom szocialista vonásai, emelkedett a lakos-
ság életszínvonala. Megyénk lakosságának alkotó helyt-
állásáért, a szocialista munkaversenyben elért sikere-
kért a megyei pártbizottság és a megyei tanács elis-
merését, köszönetét fejezzük ki. A vállalatoknál, a szö-
vetkezetekben és az intézményekben dolgozók jó 
munkájának elismerése mellett külön köszönjük mind-
azoknak a fáradozását, akik önzetlen közéleti aktivi-
tással vettek részt a munka- és a lakóhelyi környeze-
tük gazdagításában, szépítésében. A társadalmi össze-
fogás ezernyi megnyilvánulásával találkozhattunk, 
melynek eredményeként megyénk többek között ú j 
gyermek- és szociális intézményekkel, sportlétesítmé-
nyekkel gyarapodott. 

1979. év tavaszán ünnepeljük a Magyar Tanács-
köztársaság kikiáltásának 60. évfordulóját. E forradal-
mi örökség mozgósítson soron következő feladataink 
eredményes megoldására. 

Az 1979. évi feladatok teljesítése a termelés, az al-
kotó munka minden területén szorgalmat, fegyelmet, 
átgondolt munkát és nem kis erőfeszítést követel. A 
SZOT és a KISZ KB állásfoglalása alapján bontakoz-
zék ki a dolgozók kezdeményezése, a munka ésszerű 
megszervezése, a takarékos gazdálkodás, a szocialista 
munkaverseny vállalásai igazodjanak az új követelmé-
nyekhez. Mindenekelőtt fegyelmezett munka kell ah-
hoz, hogy népgazdaságunk fejlődjék, gyarapodjék. 

1979. a nemzetközi gyermekév is. Munkánkkal se-
gítsük, hogy ifjúságunk nevelése mindinkább társadal-
mi üggyé váljék, jusson érvényre az igazi gyermek-
szeretet. a szocialista családeszmény megvalósításának 
felelőssége. 

Politikai céljaink következetes megvalősit&s&val, 
tervszerű munkával, az újért, a jobbért vállait 
erkölcsi bátorsággal érhetünk el újabb sikere-

ket az új évben a fejlett szocialista társadalom építé-
sében. A naptári időkeretet mi töltjük ki a célok és a 
tettek tartalmával. Szorgalmunkon és hozzáértésünkön 
múlik boldogulásunk. 

Békét, a jól végzett munka örömét, boldogságot és 
jó egészséget kívánunk megyénk minden lakosának. 
Erősödjenek tovább szocialista vívmányaink, gyarapod-
janak eredményeink, növekedjék népünk jóléte. 

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 
CSONGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA, 

A CSONGRÁD MEGYEI TANÁCS 

Négy vállalat 

mérlege 

Építkezések, szállítások, 
fagazdálkodás, gázszolgáltatás 

A Folyamszabályozó és Kavicskotró Vállalat egyik új, szov-
jet gyártmányú kotróhajója több ezer köbméter iszaplera-
kódás eltávolításával mélyítette, szélesítette a szeged-tápéi 
téli kikötő torkolati szakaszát, és így idejében — a jegese-
dés beállta előtt — elfoglalhatták téli pihenőhelyüket a vízi 
járművek. Az uszályok, a vízibuszok, a csónakházak, a ta-
Bjahajok, a Szőke Tisza vízi étterem a védett öblözetben 
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— Jó évet zártunk — 
mondja dr. Szőcs Lajos, a 
DÉLÉP üzemgazdasági fő-
osztályának vezetője. — Ez 
természetesen komoly erőfe-
szítést igényelt a vállalat 
műszaki és fizikai gárdájá-
tól. Várható termelési érté-
künk 2 milliárd 64 millió fo-
rint lesz, a tervet 1,7 száza-
lékkal teljesítjük túl. Ez 
elsősorban a termelékenység 
növekedésének köszönhető. 
Az egy munkásra jutó ter-
melékenység ugyanis 7,8 szá-
zalékkal növekedett ebben az 
esztendőben. A tárca vállala-
tai ra nem jellemző, nálunk 
igen: növekedet^ a létszám. 
Ez összességében' 0,8 százalé-
kos eredménynövekedést ho-
zott Mindez azt jelenti, 
hogy eredményünk 8,6 száza-
lékkal jobb a tavalyináL Az 
emberi tényezőn túl nagy 
szerepe van ebben a belső 
tartalékok feltárásának, 
üzemszervezési ésszerűsíté-
seknek és a műszaki fejlesz-
téseknek is. Kitűnően bevált 
például az az újfaj ta autó-
daru, amelyet a panel® épít-
kezéseknél használunk, s 
amely mobilitásánál fogva 
gyorsabb, jobb, pontosabb 
munkát tesz lehetővé. 

— Nagy jelentőségű, hogy 
egy minisztériumi rendelke-
zés alapján létrehozhattuk 
azt az önálló tervezői cso-
portot, amelynek a panel® 
építési technológia fejlesztése 
a feladata. Munkájuknak kö-
szönhetően ebben az évben 
házgyári elemekből építet-
tünk már üdülőt, úgynevezett 
kiürítő pavilont, és sikerült 
előbbre lépnünk a HIOB-
program megvalósításában is. 

— Mindezek következté-
ben a tervezett 180 milliós 
nyereség helyett 207 milliót 
várunk. Hogy sikerül-e, azt 
persze csak a januárban él-
készítendő mérleg fogja iga-
zolni, de előzet® számítá-
saink alapján minden remé-
nyünk megvan arra, hogy a 
207 milliót reális értéknek 
tartsuk. 

— Ebben az esztendőben 
2584 lakás átadását tervez-
tük. Lényegesen többet, 2693-
at adtunk á t A tervezettnél 
hat tanteremmel többet ad-
tunk á t Megépítettünk 300 
óvodai és 80 bölcsődei helyet 
1978-ban 6 százalékkal növe-

1 kedett a bérszínvonal a DÉ-
LÉP-nél. Külön örömünkre 
szolgál, hogy az év első nap-
jától — az anyagnormák vál-
tozatlanul hagyása mellett — 
30 fillérrel tudjuk csökken-
teni naponta a dolgozók hoz-
zájárulását az étkezési költ-
ségekhez. 

Az év első tizenegy hónap-
jában több mint 9 és fél 
millió tonna árut szállítot-
tak el o szegedi vasútigazga-
tóság területéről. Ez a terve-
zettnél 238 ezer, az elmúlt 
évi teljesítménynél 56 ezer 
tonnával főbb. Kedvezően 
alakult az exportszállítások 
aránya is; a tervezettnél 19 
ezer tonnával több áru uta-
zott külföldre. Még két adat : 
az importszállítás 1,2 millió, 
a tranzitfuvarozás pedig 2,7 
millió tonna volt. A szegedi 
vasutasok az év utolsó hó-
napjában összesen 910 ezer 
tonna árut szállítottak el. Eb-
ből 120 ezer tonnányi keriü 
exportra. 

Az adatokból látható, hogy 
4 yasútoa nemcsak 

csűraforgalom van, hanem 
téli is. Decemberben 30 ezer 
tonna kavicsot, 44 ezer ton-
na ásványolajat, 165 ezer 
tonna cukorrépát adtak fel 
a szállíttatok. 

Ebben az ®ztendőben jól 
sikerült a vasúton is a cu-
korrépakampány. A szezon 
kezdetétől 25 ezer vasúti ko-
csiban majdnem 700 ezer 
tonna répát szállítottak a 
gyárakba. Tavaly majdnem 
százezer tonnával volt ez a 
teljesítmény kisebb. 

Ezekben a napokban a fu-
varozás zavartalan lebonyo-
lításához 1300-1500 kocsikel-
lene. Ennyit igényelnek a 
vállalatok. A MÁV azonban 
csak átlagosan ezer kocsit 
tud kiállítani. Az operatív 
bizottság gondokkal küzd, 
hiszen répából napi 6-7 ezer 
tonnát kell elszállítani. Je-
lentős feladatok vannak az 
exportszállításokban is; a 
HÓDGÉP ebben a hónapban 
például 300 kocsit szeretne 
megrakni exportra menő gé-
pekkel. 

Amint a számokból már 
látható — sikeres évet zár-
nak a vasutasok. Azonban a 
jó gazda gondosságával már 
a jövőre is gondolnak. Ti-
zenöt vállalattal kötöttek elő-
szállítási szerződést kő, ka-
vics, talajjavító anyagok, be-
tonáruk, homok, salak és 
műtrágya szállítására. A vál-
lalatok ugyanakkor vállalták, 
hogy 1979. első negyedében 
több mint 563 ezer tonna 
árut fogadnak, raknak ki az 
érkező vonatokból. 

Szünet nélkül csattog az 
óriás gyalu, a hasítógép, 
mormog a dobszárító, surrog 
a vágókés o Dél-alföldi Er-
dő- és Fafeldolgozó Gazdaság 
ú j üzemében. A korszerű 
üzemcsarnok annak a néhány 
évvel ezelőtt kezdődött fej-
l®ztésnek az eredménye, 
amely a DEFAG falemez-
gyárának termelékenységét 
volt hivatott növelni. Szil Ist-
ván gazdasági igazgatóhelyet-
tes elmondta, a népgazdaság 
igényeit a jelenlegi kapaci-
tással sem tudják kellően ki-
elégíteni, épp ezért az idén 
újabb fejlesztő rekonstrukció 
kezdődött, melynek eredmé-
nyeképpen 1980-ban 900 köb-
méterrel több enyvezett le-
mezt tudnak majd előállíta-
ni. Ebben az évben 33Ö0 köb-
métert készítettek a gyár-
ban. 

S még néhány adatot: az 
ugyancsak rendkívül kere-
sett, hagyomány® bútorlap-
ból 5200 köbméter, furnérle-
mezből 8 millió négyzetmé-
tert szállítottak a hazai bú-
toriparnak, míg fűrészáruból 
37 ezer, ládaipari termékből 
pedig 27 ezer köbmétert 
gyártottak a DEFAG dolgo-
zói. 

Jóllehet, a gazdaság terme-
lési értékének 80 százalékát 
a faipari tevékenysége adja, 
font® területe a munkának 
a hagyomány® erdőgazdál-
kodás, amelyet Csongrád és 
Békés megyékben közel 25 
ezer hektárnyi területen vé-
geznek. Az erdészettől elvá-
laszthatatlan a vadgazdálko-
dás, a vadászát is. 

A gazdaság dolgozóinak 
feladata az erdészeti mun-
kák közt az élőfaterm®ztés 
is, amejjrnek keretébea a s a ; 

Az épülő felsővárosi 234-®, ötszintes lakóház 

Orenburgba indulnak Szegedről a kábeldobok 

Ját kezelésű erdők felújításá-
ra, újratelepítésére szánt fa-
csemetéken kívül nagy 
mennyiségben eladásra is ter-
mesztenek fákat. A köztu-
datban hagyomány® erdé-
szeti foglalkozásként él a fa-
kitermelés. Ebben az ágazat-
ban az idén 100 ezer köb-
méter fölötti eredményt 
könyvelhettek el: a saját er-
dőkből 36 ezer köbméter, az 
idegen, más gazdaságok, tée-
szek kezelésében levő erdők-
ből 10 ezer köbméter fát 
termeltek ki 1978-ban. 

A Dél-magyarországi Er-
dő- és Fafeldolgozó Gazda-
ság 2200 dolgotója az idén 
is túlteljesítette a tervet. Az 
1978-ra előirányzott 560 mil-
liós árbevétellel szemben 
568 milliót meghaladja az 
éwégi . 

A Dél-magyarországi Gáz-
gyártó és Szolgáltató Válla-
lat, amely Bács-Kiskun, 
Csongrád és Békés megyé-
ben 70 ezer fogyasztót lát el 
vezeték® földgázzal, 380 ez-
ret pedig palack® propán-
bután gázzal, az idén félmil-
liárd köbméter földgázt érté-
kesített, ami egyben azt je-
lenti, hogy 25 millió köbmé-
terrel többet a tervben elő-
írtnál. Érdekességként em-
líthetjük, hogy — a DÉGÁZ 
számításai alapján — ennek 
csupán 13 százaléka fogyott 

t e j « b á z t a r t á s o k b a R s ü t é s t 

főzésre, a többit a kommu-
nális fogyasztásban, távfűtést 
szolgáltatva, illetve az ipar-
ban és a mezőgazdaságban 
használták fel, elsősorban a 
termelési technológiai folya-
matokban. A DÉGAZ terű-, 
létén csaknem valamennyi 
téglagyár földgázzal égeti az 
építőanyagot A Mezőhegye-
si Cukorgyárban is földgáz-
zal állítják elő a cukorgyár-
táshoz nélkülözhetetlen gőzt, 
s épp az idén álltak át Sar-
kadon is a cukorgyártásban 
a gázfűtésre. A mezőgazda-
ságban egyre több gázüzemű 
szárítóberendezést építenek, 
nemrég a pusztaszeri Hétve-
zér Tsz-ben készült el * 
nagy teljesítményű paprika-
szárító. 

A vállalat szakemberei an 
idén összesen 90 kilométer 
csövet fektettek (ennek 96 
százaléka műanyag cső!), a 
ennek köszönhetően 1978-ban 
7 ezer új lakást füthetnek 
gázzal, s több ipari és mező-
gazdasági üzem is belépett a 
fogyasztók sorába. Kiskun-
halason a vár® felszabadu-
lásának 34. évfordulóján, ok-
tóber 30-án indult meg a 
gázszolgáltatás. 

Szeged gázellátásának fej-
l®ztése érdekében az idén to-
vábbi lépéseket tett a DÉ-
GÁZ. Elkészültek a ságvári-
és petőfitelepi gázvezeték-
építési tervek, s az elképze-
lések szerint jövőre megke&t 
d ö d h e f c a k i v i t e l e z ő i .. 


