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Kiállítások, BYT-bizottság
alakul
bemutatók
A Hungexpo

A kőbányai vásárközpontban az idén tíz nemzetközi
Szakkiállítást és szakvásárt,
külföldön pedig, a múlt évihez hasonlóan, csaknem tíO
bemutatót rendez a Hungexpo — jelentette be csütörtöki
sajtótájékoztatóján
Földes László, a vállalat vezerigazgatója. Hangsúlyozta,
hogy a vásárrendezés eszközeinek, a vállalat szolgáltatásainak fejlesztésével járulnak hozzá külkereskedelmi
céljaink hatékonyabb eléréséhez, a magyar exportkínáist sokrétűbb és célirányasabb bemutatásához. E törekvéseknek
megfelelőer
ebben az évben a külföldi
inagyar bemutatóknak csakpem 50 százalékát szakkiáiIitásokon
rendezik
meg.
mert a magyar
vállalatok
fgy közvetlenebbül szólhatnak külföldi partnereikhez
A KGST megalakulása 39.
évfordulójának jegyében a
hazai és a külföldi kiállítá•okon egyaránt ismertetik a
szocialista
együttműködésben elért eredményeket és a
bemutatott
termékekkel
ajánlatot tesznek újabb termelési kooperációkra.
A budapesti
nemzetköz'
vásárközpontban április első felében egyszerre
négy
nemzetközi
seregszemlé'
rendeznek: az Agromasexp'nemzetközi
mezőgazdasági
élelmiszeripari gép- és mű-

Hétfőn Budapesten tartja
alakuló ülését a Béke-világtanács fejlődési munkabizottsága — mondotta Laukó
Károly, a BVT titkára, az
OBT tagja, az MTI munkatársának adott nyilatkozatában.
A nemzetközi békemozgalom az új munkabizottság
megalakításával még inkább
össze kívánja fogni az erőket a függetlenségért és önállóságért küzdő
országok,
mozgalmak támogatására, a
politikai és a gazdasági fejlődés segítésére. A BVT és
a fejlődési munkabizottság
továbbra
is mozgósítja &
nemzetközi közvéleményt a
nemzetek közötti igazságos
kizsákmányolás nélküli gazdasági kapcsolatok
megteremtéséért, és igyekszik erősíteni a fejlődő országok
közötti szolidaritást — mondotta többek között Laukó
Károly.

tájékoztatója

szerkiállítást, az Autoservice nemzetközi
gépjárműfenntartó és javítóipari kiáilítást, a Hungaroolast nemzetközi műanyagipari kiátlítást és a Limexpo nemzelközi könnyűipari gépkiállitást.
A fogyasztási cikkek nemkínálatát
bemutató
z e tközi
őszi BNV-t s iptember második felében rendezik meg
egy időben az Intarc-lavexpo
nemzetközi játék); (állítással,
amelynek jelentőségét
aláhúzza, hogy 1379. a nemzetközi gyermekév. A kőbányai
vásárváros idei programja
október vég-én fejeződik be
egyszerre három szakkiáiütással, amelyeknek témája
környezetvédelem, a kor. . . . . .
roziovédelem, valamint
az
ipari elektronika,

Vegyianyag-export
A világ 89 országának
vállalataival áll kapcsolatban a Chemolimpex. Ebben
az évben a hazai vegyipaii
íejlesztések nyomán a korabbinál több pvc-t és más
vegyi alapanyagot valamint
gumiabroncsot szállít
exlortra. Fokozni kívániák a
kooperációs kapcsolatokat is,
ielenleg több mint 80 ilyen

megállapodásuk van érvényben. Minderről Horváth Ede
vezérigazgató
számolt
be
csütörtöki
sajtótáiékoztaíóján a vállalat székházában
Azt is elmondta, hogy ú j
szerzése
érdekéber.
Pjacok
.
.
kiáll(táson és
a z w s o r a n 44
kiállításon és
nemzetközi
szakvásaron
vesznek részt. (MTI)

Gázkitörés Zsanán
Intézkedések a tűz megfékezésére
Kfskunmajsától
délnyugatra, Zsanához közel, a 2-es
számmal jelzett fúrási terűleten"' szerdán (január 24-én)
éjjel 1 óra 15 perckor begyulladt és azóta is ég az
1800 méter körüli mélységbői feltörő gáz. A Kőolajés Földgázbányászati Vállalat ú j kutatási területének
második kútjánál a magfúráshoz készülődtek, amikor
& nagynyomású gáz kidobta az utolsó pár fúrócsövet
Szokás szerint a kitörésgáüé
szerkezetet azonnal lezárták,
ám ekkor oldalirányba Keresett kiutat magának
a
gáz. s le'épve a lefúvató vezetéket. felszínre tört A gá/
azonnal be is gyulladt, feltehetöen a nagy sebességgel
az acélnak vágódó kőzettörmelék csiholta a szikrát.
» .„
...
A kornyék tanyáit
nem
veszélyezteti
a 20—25 méteres szélességben égő gáz.
és szerencsére balesetet, sér ü l é s t sem okozott a kitörés

A 12—15 méter
magas
messzire ellátszó füstöt okádó lángok a kút árbocát —
a köznyelv ezt hívja fúrótoronynak — megdöntölt'.
Hogy a tűzközelbe kerüli
fémszerkezeteket.
berendezéseket biztonságosan menthessék. az OKGT kitörésvédelmi szakemberei, a mentés
irányítói úgy határoztak, lefektetik a sérült
árbócot.
Szerdán délelőtt ez meg <s
történt. Nyolc traktor húzta aztán azt a vontatókölelet. amelvet az alumíniumból készült pigmentéit védőruhába öltözött mentő brigád rögzített az árbóchoz.
Tegnap délelőtt húzták ki a
lángokból a lefektetett szerkezetet.
A gyorsan helyszínre érkezett mentőbrigád 25 tag. . .
.. .
jának a megrongálódott oerendezések
eltávolításában.
a tűz eloltásának elökészftésében a tűzoltóság, a honvédség,

a

rendőrség

és

az

OKGT szakszemélyzete
is
segít.
A tűz eloltásához, a kitöelfojtásához mindaddig
r és
kezdenek hozzá, amíg
nem
lángok közvetlen közeléa
b gi minden izzó fémtárgyat
távolítottak. Közben
ei n e m
pedig a
tűz környékének
hűtésére, a mentésben részt
vevő száz ember védelmére
biztosítják a szükséges vizmennyiséget. A
helyszínen
négy vízkutat fúrnak, ezekbői, valamint egy ezerméteres. a helyszínig lefektetei*
duplavezetékből és tartálykocsikból biztositiák a 60J
köbméternyi vizet Jól hai a dtak tegnapig a víztárolók építésével is, ezek
a
vízellátás folyamatossá tételéhez kellenek. Az
OKGT
"""ási f ^ * á l y ó n a * v e z e l 5 "
ie dr. Htngl József — ő az
kitörésvédelmi paországos
Tibor.
r a n c s n o k — és Götz
az OKGT biztonságtechnikai
és tűzvédelmi főosztályának
vezetője kérésünkre tegnap
elmondta: a tűz elfojtásához
turboreaktiv
oltóberendezési
használnak
majd.
Szeged'
olvasóink emlékezhetnek rá
az emlékezetes algyői kitörés eloltásában is ezek
a
• eoülőgépturbinák voltak a
műszakiak segítségére.
A
műszakilag legnehezebb feladat persze majd csak a tűz
eloltása után következik: a
mentésben résztvevőknek a
kút elzárására kell megtalálniuk
a
legmegfelelőbb
megoldást.

Gazdaságpolitikai

messziről

felvétele

jelzi

HTESZ-ben

Dr. Komócsin Mihály előadása a Technika Házában
A népgazdasági
tervben
előírt feladataink megoidása nem utolsósorban
attól
függ. hogy a termelés első
vonalában — a gyárakDan.
ipari és mezőgazdasági szővetkezetekben, a hivataiokban és intézményekben dolgozo műszaki ertelmiseg
milyen mértékben veszi ki
mondható a Műszaki és Természettudományi
Egyesületek Csongrád megyei Szervezetőnek immár hagyományos évindító gazdaságpol'tikai aktívaülése, hiszen ezeken rendszerint a feladatok
megoldásának
lehetséges
módjairól esik szó.
így történt ez tegnap délután a szegedi
Technika
Házában rendezett aktívaülésen is, amelyen ott volt
többek között dr. Túri Is>
vánné. az MTESZ főtitkárhely^ttese, dr. Petrik István.
. ...
ia
megyei tanács
elnoknelyettese, Berta István, a sz-•
gedi városi pártbizottság ú t kára Párgai Tibor, a szegeJ 7
, ... . .
"
di tanacs
elnökhelyettese,
valamint Csongrád megye é3
Szeged város szinte
vala
mennyi vállalatának,
ipari
és mezőgazdasági
szövetkezetének műszaki és gazdasági vezetője. Az aktívaúiési
dr. Kovács Kálmán egyetemi tanár, az MTESZ megye,
szervezetének elnöke nyitocta meg, majd dr. Komócsin
Mihály, a megyei pártbizottság első titkára tartott előadást

Tegnap délelőtt a szegedi
Sajtóházban irodalmi folvjiratunk, a Tiszaiéi 1978. év"
számainak értékelésére került sor. A vitán részt /e't
Agárdi Péter, a Közoonti b >
'.ottság
munkatársa.
Bíró
Zoltán, a Kulturális Minisztérium főosztályvezetője és
dr. Koncz János, a megvei
pártbizottság titkára.
Zimonyi Zoltán, a Kulturális Minisztérium munkaa társa ismertette a minisz'iriumi értékelést, amely nagy

rén megoldandó
feladatóinkkal is, amit híven fejez
ki, hogy a százegységny •
késztermék
előállítására
egyre
több
nyersanyagot
fordítunk.
, .
...
A hároméves
ejemzréé't"
követőentendenciák
"dr." KPemzését követően dr K >mocsin Mihály az 1978-can
elért eredményekről beszé.t

I?ef nagymU1eientőségS snem
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A Z OSSZkcp pOZltlV
Referátuma első részében
a megyei pártbizottság elsó
titkára
népgazdaságunKnaK
az ötödik ötéves terv e.ső
három esztendejében
elé-t
eredményeit elemezte. Rámutatott többek között arra.
hogv bár alapvető céljainkat
elértük — hiszen a termetes
ás az életszínvonal is
a
* ervezetthez közelálló mentékben növekedett —. gazdasági természetű gondjaink
enyhüléséről mégsem
beszélhetünk.
Mindenekelőtt
azért nem, mert külkeresne
delmünk egyensúlya a tervezettel ellenkezően tovább
romlott. Ebben számos rajtunk kívül ál ló tényező —
ilyen a világniacon bekövetkezett
árrobbanás.
a
nyersanyagok
fölértékelése,
a késztermékek
viszonviac
alacsonvabb
árszintiéne
stabilizálódása
— iátszri
közre. Tudomásul kell azonban vennünk, hogy
munkánkban fogyatékosságok is
akadnak
szép
számmal
Ilyen például az, hogy
a
beruházási
programoKOt
évek óta túlteljesítjük, a
termelés
növekedési üteme
elmarad az állóeszközök bő
vülésének ütemétől mind az
marban, mind a mezőgazdaságban. A vártnál neii izebben boldogulunk a te;
mékszerkezet átalakítása te

Vita a Tiszafáfrél

Végh László

az

Használjuk ki jobban
lehetőségeinket

P. K.

A „Zsana ÍJ." fénye és füstje már
gázkitörést

aktivaülés

elismeréssel szólt a Tisza a j
múlt évi munkájáról. Szélisebb eszmecsere alakult k
a folyói-at előtt álló felatatokról többek között a lap
regionális szerepének er'ós.
téséről.
.
. . .
. , . ,
. aAn v h , t a tapasztalatai nags
£
hozzájárulnak
ahr.cz.
hogv nagy multu
irodai tt
^ i r a t u n k .meg
jobo^n
betölthesse
irodalomszentező és kultúrpolitikai szere
pét

tó/^^uT^g
láttak
napvilágot,
az
máris látható, hogy a megtermelt nemzeti iövedele.nnél tavaly is többet forditottunk
f öi h a lmozásra. ilictve
fogyasztásra.
Gonaot
okoz az is. hogy a tervezettől ielntősen elért a felnalmozásra, illetve a fogvaszlásra fordított nemzeti j >
vedelem hányad.

Megyénk gazdasága
te-re észetesen nem kivétel
a
népgazdaság egészében. Ezen
a szinten is megmutatko*:nak munkánk gyöngeséget
A

segeinek elaoadasat például
^ k késedelmesen pótoljuk
valóban intenzív módszerekkel. Ipari és mezőgazdasági
üzemeink egy részében ha'
még a bazisszemlélet amimegnyilvánulása,
nek
e gyik
hogy a ráfizetéssel előállított termékeket is évről évre nagyobb tömegben állitják elő.
f]eal- L o r S Z e r u
'
. „

t e r m e k b ő l kell tobb

Az idei esztendőben k i ű zött termelési és gazdálkodási feladatokról szólva
a
megyei
pártbizottság első
titkára elsőként az emlitette, hogy minden vállalatfe mezőgazdasaal
nál> i p a r i
szövetkezetben a gazdálxjdás hatékonyabbá tételére, a
jobb
minőségű
termének
előállítására, az exporttorvek pontos teljesítésére sell
fordítani a fő figyelmet
Vállalatainknak a lehetőségek arányában hozzá Keli
a népgazdasagi
járulniuk
egyensúly javításához.
Ehhez elengedhetetlenül
n
zátartozik, hogy a termelés
növelését
szorgaimázzáx
mindenütt, ahol a kül- és
belpiacokon egyaránt gazdaságosan értékesíthető te"mékeket gyártanak.
Ahol
viszont a termelési ráforditások meghaladják a reál:-

zálható nyereséget, ott elsődleges feladat a vesztescgek okainak igen tüzetes, tudományos alaposságú fel tórása. Ezt követően döntnető
el ugyanis, hogy mely tecmékek
előállítása
tehető
n y e r e ségessé, s melyek gyáttósát
kel]
abbahagyni.

Differenciált
. ..
,
tejleezteS
-

e 8

Ravtnnm&a

oszionzes

Szólt arról is a gazdaság
P a t i k a i aktíván tartott ériadásaban dr. Komocsin Mi^a y, hogy a gazdasági szóba yzorendszer
legutoobi
változtatásai
következteber.
bizonyosra
vehető:
megyénkben is jelentős eltéréstovább
s e i fejlődnek majd
A
a g a z dálkodó egységek.
korszerűbb termékeket gyértóknál minden bizonnyal naP ^ b összeg képződik fetlesztésre. és a bérek nóvei é s ére is, míg a piacokon
igen nehezen eladható
csak
árukat előállítható váliaiatoknál szerényebbek lesznek
a lehetőségek. Ez elsősorban
arra int, hogy az idei bérfejlesztési lehetőségek
föihasználása során igen Kőrültekintően
differenciálja^ e l i
Z T Z *
a z átlagosnál magasabb sztmélyi
jövedelemhez
csak
azok
jussanak hozzá, a*:*
az átlagosnál valóban többet, jobban, eredmenyesebben dolgoznak.
Népgazdaságunk mai heivzétében ugyanis a
tegnapi
eredményekkel
elégedetteknek a tegnapi keresetekkel
kell beérniük. Ez következik
abból hogyha a népgazdasági egyensúly javításához a
;
obb munkán keresztül vezet az egyetlen út. akkor e.i»
nek kifejezésre kell lutnia •
munka díjazásában is.
Előadása befejező
részében a megyei pártbizottság
első titkára a megye gavdaságának ágazatok szervati feladatairól beszélt. Hangsúlyozta, hogy a
megvet
pártbizottság ez évi gazdaságpolitikai
állásfoglaláséban rögzített előirányzatok
teljesíthetőek,
reálisak. A
sikerhez azonban az eddiginéi is
körültekintőbben,
okosabban kell kihasznal.it
lehetőségeinket.

Magyar-csehszlovák áricsere-forgalmi megállapodás
A
magyar—csehszlovák
gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok 1978-ban is tervszerűen fejlődtek. A fej.ő
dés alapvető mutatói
arra
utalnak. hogy a
realizált
kölcsönös szállítások a kéország között megkötött 197S
—1980. évi hosszú lejáratú
árucsere-forgalmi és fizetési
egyezményben rögzített
főbb arányokkal összhangban történnek.
Az 1973. évi eredmények
•negfelelő feltételeket
biztosí'ottak ahhoz, hogv
a
'-ét
ország tárgvaló delegá!
- ói 1979-re magasabb cé"
'űzzenek maguk elé a kélridalú áruforgalomban.
A január 25-én aláírt áru"sere-forgalmi és
fizetésjegyzőkönyv 987 millió rube'
összegű forgalmat
irányoz
elő. felenként kiegyensúlyozott á"u kontingensekkel.
A gépipari termékek szái-

4

lítási előirányzata a forgalomnak több mint a felét
adja. A csehszlovák kivitelben 57 százalékot, a magyar
kivitelben 55 százalékot képvisel. A csehszlovák kivitelben Tátra és Skoda tehergépkocsikat, kommunális és
más speciális
gépkocsikat.
továbbá kotrógéoeket. rakodógépeket, autódarukat
és
traktorokat tartalmaz.
A
ma<?var kivitelben a csukló"
autóbusz (550 darab) továbbá különféle
rendeltetési)
futóművek (autóbuszhoz, tehergépkocsikhoz.
építőipart
gépekhez mezőgazdasági génekhez) töltik be a fő szerepet.
Az 1979. évi iegvzőkőnvvet
magyar részről Tordai Jenő
külkreskedelmi miniszterhelyettes. csehszlovák
részről
Premysl Strougal külkereskedelmi
miniszterhelyettes
írta alá.

