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A nehézipari miniszter 
látogatása Szegeden 
Megbeszélés a DÉMASZ-nál - Pértnap u'aFpsr; dolgozóknak 

Tegnap, csütörtökön dél-
előtt egynapos látogatásra 
Szegedre érkezett Simon Pál 
nehézipari miniszter. A me-
gyei pártbizottság székházá-
ba érkező vendéget Szabó 
Sándor, a megyei pártbizott-
ság titkára, Török József, a 
szegedi városi pártbizottság 
első ti tkára és dr. Petrik Ist-
ván, a megyei tanács elnök-
helyettese fogadta. A minisz-
tert Szabó Sándor tájékoztat-
ta a megyében működő ne-
hézipari vállalatok elmúlt évi 
eredményeiről, illetve a terü-
letfejlesztéssel kapcsolatban 
ez évben megoldásra váró 
feladataikról. 

A megyei pártbizottságon 
tartott vezetői megbeszélést 
követően a nehézipari mi-
niszter a megyei és szegcdi 
vezetők társaságában elláto-
gatott a Djlmagyarországi 
Áramszolgáltató Vállalat 
központjába, ahol a vendé-
geket dr. Vajda György, a 
DÉMASZ igazgatója és a vál-
lalat több vezetője fogadta. 
A munkamegbeszélés során a 
vállalat igazgatója fölsorolta, 
hogy az elektromosenergia-
szolgáltatásban milyen ered-
ményeket ért el az elmúlt 
években a DÉMÁSZ kollek-
tívája, majd rámutatott azok-
ra a gondokra, amelyek aka-
dályozzák a további fejlő-
dést. Ezek közül első helyen 
az anyagellátásban mutat-

Enyedi Zoltán lelvétele 
Simon Pál nehézipari miniszter párinapi előadását tartja, 
mellette Papp György, az olajipari pártbizottság titkára. 

A helyben fölvetődő gon- NKFV igazgatója. Juratovics 
do! rra a miniszter természe- Aladár, az NKFV szegedi 

kozó nehézségeket említette t e s c n n e r n adhatott megöl- üzemének vezetője, illetve 
dási receptet. válaszában Vándorfi Róbert, a kő-
azonban többféle lehetőséget olajfeltáró üzem vezetője 
is fölvillantott, amelyek mind fogadta. Az alföldi széhhíd-

DÉMASZ rogén-termelés néhány idő-

meg az igazgató. Jellemző 
tényként elmondta: ez év ja-
nuárjában lényegében nem . . . . „ 
tudtak munkát adni a háló- hozzájárulhatnak a D 
zatszereiőknek, mert a szük- munkaerőgondjainak, s nem szerű problémájának megbe-
séges 1500 darab betonoszlo- «'ols&orban a technikai fej- ^ k ö v e t e n 

. - . . Ip ' .z tAshcn mpfTlevA a t a r l á . n u v c i u c u 
a miniszter 

vendéglátói az olajipar 
központi éttermébe mentek, 
ahol pártnapi-a gyülekeztek 
az olajbányászok. 

A megjelenteket Papp 
György köszöntötte, majd 
Simon Pál nehézipari mi-
niszter tartott pártnapi élő-

nél több villanyáram fo- g e d i olajipari pártbizottságon adást a népgazdaság mai 
gyasztására ösztönző ártarifa- papp György, a pártbizottság heIV-etfrol, valamint az elko-

pot a Beton- és Vasbeton- Vesztésben meglevő akadá-
ipari Művek nem szállította f o k n a k a leküzdéséhez, 
időben, noha azokra a meg- A kora délutáni órákban 
rendelést idejekorán föladta Simon Pál a szeged-algyői 
a DÉMASZ, Fölvetődött az a olajmedence központjába lá-
kérdés is, hogy az energia- togatott Szabó Sándor és 
hordozókban közismerten Berta István, a szegedi párt-
szegény országban célszerű-e bizottság titkárának társasá-
fönntartani a lakosságot mi- gában. A vendégeket a sze-

pendszert titkára, Pápa Aladár, az 

Óvodákról, iskolákról 
— lakótelepeken 

Szakszervezeti megbeszélés 
Az ú j lakótelepi óvodák, 

iskolák általában már meg-
nyitásuk pillanatától zsúfol-
tak, és emiatt kénytelenek a 
helyesen és jól megterve-
zett intézmények egyes he-
lyiségeit más célra használ-
ni, a napközis teremben pél-
dául sokhelyütt iskolai osz-
tályok tanulnak — állapítja 
meg az oktatásügyi dolgo-
zók munkavédelmi helyzeté-
ről szóló beszámoló, ame-
lyet mai ülésén vitat meg a 
Pedagógusok Szaksezrveze-
tének központi vezetősége. 

A nevelök — és a tanulók 
— óraközi felfrissülését 
rossz idő esetén az úgyne-
vezett beláő közlekedő te-
rek, a folyosók, a zsibon-
gók szolgálják.Az ú j — és 
nemcsak az ú j — iskolák-
ban e téren is kedvezőtlen 
a helyzet. Nincsenek megfe-
lelő helyiségek bizonyos 
bútorok, szemléltető beren-
dezések elhelyezésére, ezért 
azok az iskolák egy részé-

ben a folyosókra kerülnek, s 
ezzel csökken a szabad te-
rület. (MTI) 

vetkező években megoldandó 
legfontosabb feladatokról. Az 
általános helyzetelemzésen 
belül szólt a miniszter a ne-
hézipari vállalatok, minde-
nekelőtt a szénhidrogén-ter-
melésben és -földolgozásban 
tevékenykedőkre váró tenni-
valókról is. 

Szegedi látogatását befejez-
ve délután a zsanai E—2. 
számú fúráspontnál a gáz-
kitörés elfojtásánál serényke-
dőknél tett szemlét a nehéz-
ipari miniszter. 

Üdülésf beutalóval 
Az idén 388 ezren kapnak 

beutalót a SZOT üdülőhá-
zaiba, hétezerrel többen, 
mint az elmúlt évben. Amint 
a SZOT üdülési és társada-
lombiztosítási főigazgatósá-
gán elmondták, az üdülője-
gyek elosztásánál a vasas 
szakmában, a vegyiparban 
és a bányászatban dolgozók 
az idén is nagyobb arány-
ban részesülnek az egész-
ségre ártalmas munkakörül-
mények miatt. 

A SZOT hegyi, vízparti és 
gyógyüdülőhelyeinek egy ré-
szében most is telt ház van. 
Egy turnusban jelenleg 
mintegy tízezren pihennek. 
A nyári üdülők már a fő-
szezonra készülnek, folynak 

a tatarozási, korszerűsítési 
munkálatok. A SZOT az 
üdülőhálózat továbbfejlesz-
tésére 120 millió forintot 
fordít az idén. 

Zárszámadásokról jelentjük 

Csökkenő költségek 
a Felszabadulás Tsz-ben 

A jó hírű és sikeresen 
gazdálkodó szegedi Felsza-
badulás Tsz tegnap tartotta 
huszonnyolcadik zárszámadá-
sát a szegedi Tisza-szálló 
termeiben. A rendezvényen 
megjelent Deák Béla, a vá-
rosi pártbizottság titkára és 
Ábrahám Vince, a TESZÖV 
titkára is. 

Árendás György, a közös 
gazdaság elnöke ismertette a 
vezetőség beszámolóját az el-
múlt évi gazdálkodásról. 
Alapos és igényes munkát 
tárt a Felszabadulás Tsz ve-
zetősége a tagság eié, reáli-
san értékelve az elért ered-
ményeket, de egy pillanatra 
sem feledkezve meg a ma-
gyar mezőgazdaság, így Sze-
ged reprezentáns szövetkeze-
te előtt álló feladatokról 
sem. 

Az intenzív termelés foko-
zásában, az éghajlati adott-

ságokat figyelembe véve, 
mind nagyobb a termelői 
kockázatvállalás mind a nö-
vénytermesztési, mind az ál-
lattenyésztési és egyéb ága-
zatokban. A beszámoló és a 
hozzászólások egyértelművé 
tették, hogy a minőség, a ta-
karékosság, az önköltség-
csökkentés egyre inkább sze-
repet játszik. Jó tudni, hogy 
a Felszabadulás Tsz tagsága 
ezt gyakorlatra váltja, smin t 
a közgyűlés is meggyőzött 
bennünket, „sínen van" ez a 
gazdaközösség, érti, hogy mit 
és hogyan tegyen, mert to-
vábbra is az élen akar ma-
radni. 

Az elmúlt esztendőben 300 
szövetkezeti tag vett részt a 
szocialista munkaversenyben. 
A felajánlások gazdasági ér-
téke meghaladta a négymil-
lió forintot. A í időjárás nem 
kímélte a téesz földjeit, s ez 

a terméseredményekre is rá-
nyomta a bélyegét. Az éssze-
rű vezetés, a tagság akarata 
mégis meghozta az ered-
ményt; a kollektívában az 
állóeszköz bruttó értéke 318 
millió forint, a halmozott ter-
melési érték 188 millió, s az 
egy állományi létszámra ju-
tó halmozott termelési érték 
299 ezer forint. Az egy tíz-
órás munkanapra eső átla-
gos kereset 184 forint (pré-
mium nélkül). A mérleg sze? 
rinti nyereség 8 millió 289 
ezer forint. 

# 

A közgyűlés módosította a 
téesz alapszabályát, meghall-
gatta a különböző bizottságok 
beszámolóit, s elfogadva az 
idei termelési és pénzügyi 
tervet, titkos szavazással ú j 
tagokat választott a vezető-
ségbe. 

Sz. L. L 

Jó eredmények 
a Tisza—Maros-szög Tsz-ben 

Egyesülése óta harmadik 
zárszámadó közgyűlését 
tartott a Kübekháza, Üj-
szentiván, Szőreg, Tisza-
sziget- közös szövetkezete. A 
tegnap délelőtt Tiszaszigeten 
és Üjszeniivánon tartott 
részközgyűlés fontos megál-
lapítása: eljutottak arra a 
szintre, amit egyesüléskor 
közeli föladatként tűztek 
maguk elé. 

vei, és a tervet meghaladva 
23 millió 173 ezer forint 
nyereséggel zárta az eszten-
dőt. 

A vezetőség beszámolója 
többször is hangsúlyozta, 
hogy a nehéz esztendő elle-
nére elért jó eredmény 
több tényező együttes hatá-
sának köszönhető, de ezek 
közül a legfontosabb, hogy 
a négy községből adódó ta t-

Természeti csapással ér és a vezetőség között 
föl mély fekvésű területein- .olyan összhang teremtődött, 
ken a tartós esőzés, a tava- a m i további előrelépésre is 
lyi rendkívüli időjárás hatá- biztosíték, 
sa érezhető'ebben a szövet- Minden szövetkezetben 
kezetben is. A növényter- nőttek a termelés költségei, 
mesztés sok munkával sem ezért mindenütt előtérbe ke-
hozta a várt eredményeket, rültek az aprólékos számí-
közel tízmillió forinttal ke-
vesebb termett, mint 
amennyire számítottak. A 
jól szervezett gazdaság 
azonban ellensúlyozni tudta 
a kiesést, az állattenyésztés 
és az ipari tevékenység át-
lagon fölüli jó eredményei-

tások: miből mennyit lehet-
ne meglakaríítani? Bár sok 
kukoricát kellett drágán 
szárítaniok, csökkent a ku-
koricatermesztés önköltsége, 
és 60 fillérrel olcsóbban fej-
tek egy-egy liter tejet. Ter-
mészetesen vannak még tar-
talékok. A tervek előterjesz-

tése közben hangzott el, ha 
a silókukorica •betakarításá-
nál tapasztalható vesztesé-
geket csak felére tud-
nák csökkenteni, 40 te-
hén egész évi takar-
mányszükségletét fedez-
nék vele. A munkafegyelem 
tartalékai mellett a szak-
mai fegyelem betartása is 
előtérbe kerül: nem elég so-
kat dolgozni/minden mun-
kát hibátlanul kell elvégez-
ni. 

Részt vett a tiszaszigeti 
részközgyűlésen Papp Gyu-
la, a városi tanács elnöke, 
Rigó Szilveszter, a városi 
pártbizottság osztályvezető-
je, Vass Lajos, a téesz-szö-
vetség osztályvezetője és 
Jármai Tibor városi járási 
főügyész is . 

* 
Tegnap tartotta közgyűlé-

sét a szegedi Rákóczi- és a 
pusztamérgesi Rizling Ter-
melőszövetkezet is. 

H.D. 

Tisztelet a munkának — Részkén 
Harminc éve az idén, hogy akik a mostoha időjárási vi- velősében; a munkafegye-

megalakult a röszkei Kossuth szonyok ellenére is biztosi- lemben is vannak kívánnl-
Termelőszövetkezet. Terüle- tottúk a közösség, a nagy valók több tagtól. 
tük most háromezer hektár, 
s 1 ezer 148 tag boldogul a 
közös gazdaságban. A nyug-
díjasok, járadékosok száma 
609. 

A szövetkezeti gazdák köz-
gyűlésüket tegnap, csütörtö-

Együttműködés 
A lakosság áruellátása és 

a szolgáltatások további ja-
vítása érdekében együttmű-
ködési megállapodást írt 
alá csütörtökön Bartolák 
Mihály, a SZÖVOSZ elnök-
helyettese és Molnár Jó-
zsef, a KIOSZ elnöke. Ér-
telmében a jövőben a fo-

család eredményeit. S egy- A téesznek az idén 133 
perces néma fölállással em- millió 500 ezer forint árbe-
lékeztek azokra, a téeszgaz- vétele volt, a nyeresége pe-
dákra — harmincöt emberre dig 8 millió forint. Egy-egy 
—, akik tavaly sok, tisztes tag évi átlagkeresete tavaly 
munka után haltak meg. 37 ezer 500 forint volt. Ez 
(Miért nincs ez a tisztelet- havonta 3 ezer 127 forint ke-

kön, a község művelődési há- adás sok közösségben?!) resetnek felel meg. Ehhez 
zának nagytermében tartót- A gyűlést levezető elnök jön természetesen a háztáji 
ták. Nőkkel és férfiakkal telt — Vörös Lajos, a téesz párt- megérdemelt haszna, ami jé-
meg a terem, mert közös t i tkára — megnyitójában lentős. A téesz műtrágyával, 
munkáról. — közös sorsról tisztelettel köszöntötte a fóliával, a termékek átvéte-
volt szó a részközgyűlésen, résztvevőket, a szövetkezet lével stb. segíti a háztáji 
(Ma ismét ezt tart ják, és gazdáit. S aztán a vezetőség termelést, 
ennek oka, hogy a tagság beszámolója, amit Tanács S a ma, a jövő? A lehető 
számához kicsi a nagyterem.) Imre, a közös gazdaság ala- legjobban föltárják ezután is 

A közgyűlés egyik legfon- pító tagja, immár 25 észten- a belső tartalékokat, töre-
tosabb jellemzője volt, hogy deje elnöke ismertetett, át kednek a munkakörülmé-
tisztelettel adózott a munka- meg át volt szőve a dolgos nyek, a szociális ellátás toké-
nak, a teremtő embernek, emberek és a munka iránti létesítésére, még jobban 
Azoknak a nőknek, férfiak- tisztelettel. Ez azt is jelezte, akarnak dolgozni. A legfőbb 
nak, tagoknak és vezetőknek, hogy a közösségben a mun- tényező volt és marad a ter-
—... . . ..i kának, a dolgos embernek melésben — az ember. A 

rangja, becsülete van. Azért munkáról, a holnapokról 
ne gondolja senki, hogy va- szólt Szél Béla is, és több 
lamiféle önkritikamentes szocialista brigád nevében a 
„minden jó" hangulat volt. Tanácsköztársaság megalaku-
Cikornyamentesen, nyíltan lásának 60.. valamint a kö-
tette szóvá a vezetőségi be- zösség életrehívásának 30. 
számoló a gondokat is. Igaz, évfordulója alkalmából mun-
sok veszteséget okozott a kaversenyre hívta a téesz 
mostoha időjárás, különösen brigádjait, dolgozóit, 
a fészerpaprika-termelésben. A közgyűlés ezt is egyhan-
Ám teendők vannak egyes gú helyesléssel fogadta. Mert 
termelő ágazatok önköltsé- tudják, csak a jobb munka 
gének csökkentésében, az ál- vihet előre, 
lattenyésztés hozamainak nö- M.S. 

gyasztási szövetkezetek áru-
kínálata jobban figyelembe 
veszi a kisiparosok anyag-, 
alkatrész- és kisgépigénye-
it, ugyanakkor az AFÉSZ-ek 
az áruválaszték bővítésénél 
számolnak a kisiparosok 
termelési lehetőségeivel. 
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