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M á j u s l-e alkalmából 

Kiváló vállalatok, 
élen Járó dolgozók 

Erkölcsiff anyagi elismerés az átlagon 
felüli munkáért 

A közeli napokban 460 
vállalat és szövetkezet kapja 
meg múlt évi jó munkájáiért 
a kiváló címet, s jó néhány 
kisebb kollektíva, továbbá 
brigádon kívül dolgozó ered-
ményeit is kitüntetésekkel, 
pénzjutalmakkal ismerik el. 

A szocialista munkaver-
senyben elért eredmények 
erkölcsi-anyagi. elismerése 
május l-hez kapcsolódik, ez 
az időbeli „automatizmus" 
azonban semmiképpen nem 
jelenthet automatikus jutal-
mazást. netán egyenlősdit — 
mondták a SZOT-ban az 
MTI munkatársának. Elisme-
résben csak az a kollektíva, 
az a dolgozó részesülhet, 
amely, illetve aki a szigo-
rúbb mércével mérve is az 
átlagnál többet nyújtott, ahol 
a szocialista munkaverseny 
nem volt formális. A Kivá-
ló Vállalat, illetve Szövetke-
zet címre csak olyan kollek-
tívák számíthatnak, amelyek 
valóban jól gazdálkodtak, 
ahol szigorú törvényként ke-

zelik a szerződéses kötele-
zettségeket, s közben ered-
ményes erőfeszítéseket tet-
tek a munkakörülmények ja-
vítására, ahol megteremtet-
ték az üzemi demokrácia lég-
körét, hatékony fórumai t 

A dolgozók, a brigádok ki 
tűntetésének~Sis csak a ki-
emelkedő teljesítmény, a 
példás, a közösséget szolgáló 
magatartás, a korábban elért 
színvonalon való felülemel-
kedés lehet az alapja. 

Még az egyébként jó ered-
ményt elért vállalat sem 
kaphat kitüntetést, ha rosz-
szafcbodott a munkavédelmi 
helyzet, ha ismétlődő vagy 
súlyos munkaügyi törvény-
sértést követtek el, ha az 
ellenőrzés elmulasztása miatt 
jelentős kár keletkezett. Azok 
a kisebb kollektívák is meg-
fosztották magukat a kitün-
tetéstől, ahol nem szabtak 
gátat a fegyelmezetlenségek-
nek, s nem számithat elisme-
résre az a dolgozó sem, aki 
az elmúlt évben igazolatla-

nul mulasztott, vagy ha fe-
gyelmi büntetése van ér-
vényben. 

A Kiváló Vállalat, Kiváló 
Szövetkezet kitüntetés váro-
mányosainak több százas szá-
ma azt jelzi, hogy sok válla-
latunk, szövetkezetünk meg-
birkózott a követelmények-
kel, s valamennyi fontos kö-
telezettségének eleget tett. 

A gazdálkodás azonban 
összességében tavaly szeré-
nyebb eredményekkel járt, 
mint korábbi években, ez a 
kitüntetések viszonylag sze-
rényebb méreteiben is kife-
jeződik. Ezúttal 21-gyel ke-
vesebb vállalat és 58-cal ke-
vesebb szövetkezet kapja 
meg a kiváló címet, mint ta-
valy. 

A követelmények az idén 
közismerten tovább növeked-
nek, a jövő májusi "kitünteté-
sekért még többet kell ten-
niük a vállalatoknak. A ki-
tüntetést a legjobbak is csak 
gazdálkodásuk további javí-
tásával védhetik meg. 

Franciaország 

Magyar 
gazdasági 
napok 

Marjai József, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese teg-
nap, hétfőn Franciaországba 
utazott, a magyar gazdasági 
és műszaki napok esemény-
sorozatára. Kíséretében van 
Nagy János külügyminiszter-
helyettes, Török István kül-
kereskedelmi miniszterhe-
lyettes és Kallós Ödön, a 
Magyar Kereskedelmi Kama-
ra elnöke. (MTI) 

Olajszállítmányok 
(illésről 

Megindultak az olajszállít-
mányok a „másodszor felfe-
dezett" üllési szénhidrogén-
mezőről. A múlt hét végén 
már az elsőként megcsapolt 
15. számú kút gyűjtőállomá-
sáról több mint ötven tonna 
kitűnő minőségű, nagy ben-
zin, illetve petróleum tartal-
mú kőolajat vittek közúti 
tartálykocsikkal a szegedi 
központi tankállomásra. 

_A mező újbóli felfedezése 
egyébként azt jelenti, hogy 
mintegy másfél évtizede már 

Jelentés a földekről 
A kukorica több mint harminc 

százalékát vetették el 
A Csongrád megyei ta-

nács vb mezőgazdasági és 
élelmezésügyi osztályának 
legfrissebb összesítő jelen-
téséből kitűnik, hogy ked-
vező ütemben haladnak az 
Időszerű , tavaszi munkák. 
Befejeződött a borsó, a ta-
vaszi árpa, a zab vetése, a 
cukorrépának 95. a burgo-
nya szaporítóanyagának pe-
dig több mint 80 százaléka 
már a földben pihen. Ezek 
után a kukorica vetésére 
összpontosították erőiket a 
gazdaságok. A fontos takar-
mánygabonának a tavalyinál 
nagyobb területet, 80 ezer 
hektárt jelöltek ki, amelynek 
több mint 30 százalékátjár-
ták be eddig a vetőgépek. A 
termelési rendszerek modern, 
nagy teljesítményű beren-
dezései — mint például a 
Rába-Steiger és a John 
Deere traktorok — folya-
matosan, éjjel-nappal üze-
melnek. a hagyományos tí-
pusú régebbi gépek pedig 
nyújtott műszakban dolgoz-
nak. 

A megye gazdaságai célul 

tűzték ki, hogy május l-ig 
végeznek a munkával, köz-
ben ügyelnek az előírt tech-
nológia szigorú betartására. 
Sok nagyüzemben a maga-
sabb terméshozamok eléré-
sére ösztönző premizálási 
rendszert vezettek be és így 
a munka gyorsításának üte-
me nem mehet a minőség 
rovására. A premizálási 
rendszerrel már a talajok 
előkészítésében is érdekelt-
té tették a traktorosokat, s 
ennek köszönhető, hogy jól 
elmunkált, sima, porhanyós 
magágyba kerül a kukorica. 
Dicséretes a gazdaságoknak 
az az igyekezete, hogy a jó 
minőségű földeket fő veté-
sű kukoricával, míg a víz-
járta területeket silókukori-
cával hasznosítják. 

A Hódmezővásárhelyi Fő-
iskolai Tangazdaságban már 
megkezdték a rizs vetését 
is. A félezer hektáros vízi-
gabona-telep eg> részén ál-
talános rékonstru'kc''»t haj-
tottak végre, kedvezőbb fel-
tételeket teremtve a rizs ter-
mesztéséhez. 

termeltek földgázt és olajat 
Ullésen, a kutak azonban ki-
merültek. A geológusok ké-
sőbb, bizonyos körülmények-
ből arra következtettek, hogy 
ugyanazon a területen, de 
nagyobb mélységben sokkal 
jelentősebb szénhidrogén-
készleteket rej t a föld mé-
lye. Az ott megtalált gáznak 
már gyors ütemben épül, s 
még az idén el is készül a 
gázelőkészítő üzem, az olaj-
nak pedig elkészült az ideig-
lenes gyűjtőállomás. Ehhez a 
dolgozóknak szociális létesít-
mény, hatvan köbméteres 
tartálypark, s szeparátor tar-
tozik. Ez utóbbiban választ-
ják le a vizet, szennyeződést, 
a tiszta olajat pedig , most 
már folyamatosan továbbít-
ják a szegedi főgyűjtőn át 
Százhalombattára. 

Később újabb kutakat he-
lyeznek üzembe Üllésen, a 
kisebb-nagyobb olajlencsék 
kitermelésére. Még jelentő-
sebb lesz majd a földgázter-
melés, ennek a mennyisége 
a következő években meg-
haladja majd a napi egymil-
lió köbmétert. 

D. B. 

Diákok társadalmi munkája — Á parkokért 
Immár hagyomány, hogy 

a KISZ Szeged városi bi-
zottsága a városgondnokság-
gal kötött megállapodás ér-
telmében minden tavasz-
szail társadalmim unka-akciót 
szervez Dolgozz négy órát 
Szegedért! címmel. Vasár-
nap reggel 7 órától fél 12-
ig — harminc perccel íheg-
toldottak az eredetüeg ter-
vezett négy órát — 1800 
középiskolás diák és szak-
munkástanuló serénykedett a 
város parkjainak csinosítá-
sán; elsősorban Felsóváiro-
son, Tarjánban, az Északi 
városrészben, és az Eö-ös út 
mentén. 

A tegnapi társadalmi mun-
ka a korábbiaknál is szer-
vezettebben sikerült. Min-
denkinek jutott megfelelő 
szerszám, s a városgazdálko-
dási vállalat jóvoltából a 
gépkocsik „menetrendszerű-
en" érkezteik az összegyűj-
tött szeméthalmok elszál-
lítására. Az Északi városrész 
lakói nemcsak örömmel vet-
ték tudomásul a diákok szor-
goskodását, hanem maguk is 
bekapcsolódtak — mintegy 
százain — a gázégetésbe, a 
gereblyézésbe. A legnagyobb 
létszámmal a Radnóti gim-
názium tanulói vettek részt a 
munkában — négyszázam 
voltak —, de szép számmal 
jelentkeztek önkéntes „be-
vetésre" a Bebrits, a Vedres, 
a Rózsa, a Déri szakközépis-
kola, valamint a Kereskedel-
mi és Vendéglátóipar! Szak-
munkásképző Intézet KISZ-
esei is. A következő társa-
dalmimunka-akció május 6-
ám, vasárnap lesz. Akkor a 
tar jáni parkerdőt szépítik 
majd a fiatalok. 

A legjelesebb városépítők 
is csak aszfaltmezőkkel tar-
kított be tor. rengeteget tud-
nának létrehozni a parkok 
építői néLkül Pedig a fák 
és a virágok éppúgy hoz-
zátartoznak a városi ember 
életteréhez, mint a gyors 
közlkedési eszközök vagy a 
jó utak. Néhány négyzet-
méternyi zöld arra aligha al-
kalmas. hogy hétvégén hu-
zamosabb időre kikapcsoló-
dást biztosítson. Inkább 
azért fontos, mert tisztít-
ja a levegőt, és ha nem is 
tűnik fel, azért nap mint nap 
szerezhet kellemes perce-
ket az arra sietőknek. 

Szeged belvárosának nagy 
előnye, hogy viszonylag bő-
velkedik parkokban. A vá-
rosgazdálkodási vállalat ker-
tészeti osztálya egymillió 
négvzetrréternyi parkosított 
területnek viseli a gondját. 
Ehheá az utak és gvalogjá-
rók mentén füvesített részek 
is hozzátartoznak. Tarián és 
Odessza zöldjét a felavői 
téesz ápolja. Bár azt tart ják, 
hogy a virágágyások között 
tavasszal van a legtöbb mun-
ka. valójában a parkok 
egész évben igénylik, hogv 
törődjenek velük. Igaz a tél 

A Bebrits és a Vedres szakközépiskola tanulói 
általános iskola előtt dolgoztak 

Gedói 

Az Északi városrészben a Ba dnóti gimnázium tanulói szor-
goskodtak 

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e i 
Csinosítják az újszeged! ligetet a városgazdálkodási vál-

lalat parkfenntartói 

A vállalatoknál a munka-
körülmények tovább javul-
tak, az üzemi balesetek szá-
ma is csökkent, a helyzet 
azonban lávolról sem kielé-
gítő, mert továbbra is sok, 
sőt a korábbiaknál több a 
halálos kimenetelű beleset, 
bizonyos területeken a fog-
lalkozási megbetegedések szá-
ma is nőtt — állapította meg 

hétfői ülésén a SZOT elnök-
sége. 

Az elnökség további napi-
rendi pontként a munkahe-
lyi tömegsporttal is foglalko-
zott. A dolgozók tömegsport-
jának kiterjesztését kívánja 
szolgálni a munkahelyi olim-
pia tömeg-testnevelési és tö-
megsportmozgalom. amely-
nek megszervezéséről az el-
nökség határozatot hozott 

végi takarítás együtt jár a 
virágágyak nyitásával, s ek-
kor nyesik először a fákat 
is. Erre az időszakra átlag 
60—70 embert alkalmaznak 
parkfenntartónak, néhány hó-
napos szerződéssel. 

Elkel a munkáskéz, hiszen 
mire a virágok nyílnak, ki 
kellene takarítani a szökő-
kutak medencéit is. Az idén 
sajnos jókora előnyt szerez-
tek a nemesített korai tuli-
pánok. Április első hetében 
kezdték bontogatni szir-
maikat, amikor még jó né-
hány szökőkút nem is mű-
ködött. A sorban követke-
ző árvácskák, százszorszépek, 
nefelejcsek, s a későbbi tu-
lipánok azonban már több-
nyire a vízsugarak hűsítő 
szomszédságában virítanak. 

Az ünnepi készülődéshez 
hozzátartozik a parkok csi-
nosítása is. Ügy tervezik, 
hogy május elsejére bekap-
csolják a Közművelődési Pa-
lota előtti nagy szökőkutat, 
és világítanak majd a szí-
nes lámpák. A Széchenyi té-
ren már április 4-én működ-
tek a szökőkutak. Ettől 
kezdve csobogott a víz az 
ú j Hungária, a Sellőház és a 

gyermekklinika előtt, az űj-
szegedi ligetben és Tar ján-
ban is. Várható, hogy a mun-
ka ünnepére a Nagykörút 
mentén is végeznek a fű-
nyírással. A következő he-
tekben megszépül az iskolák, 
intézmények udvara és a la-
kóházak előtti közterület. A 
városgazdálkodási vállalat 
kertészetéből a parkokba ül-
tetett növények mellett. 20— 
25 ezer palántát neveltek fel 
erre a célra. A virágok a 
népfront közvetítésével jut-
nak el az intézmények dol-
gozóihoz, iskolásokhoz és a 
lakókhoz. Több helyen tár-
sadalmi munkában ültetik 
el a palántákat. Remélhe-
tőleg nemsokára ki lehet cse-
rélni a régi homokot a ját-
szóterek homokozójában. 
Egyelőre a Tisza magas víz-
állása miatt nehéz megkö-
zelíteni a homoklelőhelyeket. 
A kavicsos játszótereken 
és a parkok sétányain —, 
ahol még nem hódított te-
ret az aszfalt és a beton — 
újabb gyöngvkavicsréteget. 
terítenek le. A látogató még 
akkor is kénytelen lesz tu-
domásul venni a parkok ú j -
jászületését, ha csupán a lá-
ba alá néz. 


