5

Szerda, 1979. augusztus 15.

Szovjet mezőgazdasági kiállítás
Kedden, a budapesti nemzetkozi
vásárközpontban
megnyílt a szovjet mezőgazdasági.
élelmiszeripari
és
mezőgépipari
kiállítás.
A
megnyitón részt vett Borbély Sándor,
az MSZMP
Központi Bizottságának titkára, Szekér Gyula, a kormány elnökhelyettese,
Romány Pál mezőgazdasági és
élelmezésügyi
miniszter.
Soltész István kohó- és gépipari miniszter, valamint a
minisztériumok és a főhatóságok több más vezetője. Ott
volt
Valentyin
Karpovics
Meszjac, a Szovjetunió mezőgazdasági
minisztere
és
Valgyimir
Jakovlevics
Pav' Ion, a Szovjetunió budapesti
nagykövete.
A vendégeket Romány Pál
miniszter üdvözölte. Kiemelte: a Szovjetunió
tudományos, szakmai
segítségének
meghatározó szerepe van a
, magyar
mezőgazdaság
és
élelmiszer-termelés
fejlesztésében. A két ország legújabb
műszaki-tudománvos
eredményeit bemutató kiállításoknak Immár
hagyomá-

nyukvan. Az elmúlt években
a Szovjetunióban két ízben
— Leningrádban és Kijevben — mutatkozott be a magyar mezőgazdaság. Most Budapesten a korszerű gépek,
műszaki technológiák egész
sorát felvonultató
szovjet
szakmai kiállítást rendeznek.
Valentyin Karpovics Meszjac az SZKP Központi Bizottságának és a
Szovjetunió Minisztertanácsának nevében üdvözölte a vendégeket
Ismertette a szovjet
mezőgazdaság
eredményeit,
amelyeket az egyre
jobb
eredményeket elérő intenzív
nagyüzemi termelés, továbbá
a korszerűsödő
élelmiszerinari feldolgozás tette lehetővé. Kifejtette, hogy a szocialista
országok
gyümölcsöző két- és többoldalú kapcsolatot építettek ki az ipari
és a mezőgazdasági termelés fokozására.
Ezután megnyílt a kiállítás a vendégek előtt. Az 1500
négyzetméter fedett és 2000
négyzetméter nyitott területen bemutatott gazdag anyag

összeállításán 12 szovjet minisztérium és főhatóság dolgozott, hogy minél teljesebb
képet adjon a szovjet mezőgazdaság és élelmiszeripar
változatos termékeiről, s az
ezek előállítását megalapozó
technikáról, illetve tudományos eredményekről.
A kiállítás augusztus 26-ig
tart nyitva, a vendégek naponta 9—18 óra között díjtalanul látogathatják. A rendezők változatos programot
állítottak össze.
*
Szekér
Gyula, a Minisztertanács
elnökhelyettese
tegnap az Országházban fogadta Valentyin
Karpovics
Meszjaeot.
Vlagyimir Jakovlevics Pavlov, a Szovjetunió budapesti
nagykövete tegnap a nagykövetség épületében fogadást
adott Valentyin
Karpovics
Meszjac tiszteletére. A fogadáson megjelent
Szekér
Gyula. Romány Pál. Szentágothai János,
a
Magyar
Tudományos Akadémia elnöke, valamint társadalmi étetünk tóbb más képviselője.

Hol van a fokhagyma prés?
— Kérek egy fokhagymaprést.
— Ugyan m á r . . . — mosolyog rám a pult másik oldaláról az eladó. — Nálunk
két éve volt utoljára. S
különben is hiába keresi,
importáru
Meg hiánycikk. A kereskedők a megmondhatói annak,
hogy hányan keresik, főleg
háziasszonyok a
burgonyapaszírozó kicsinyített mását,
a fokhagymaprést.
Importáru — cseng a fülemben az eladó hangja.
Csökönyös vagyok.
Akkor
legalább
megtudom,
hogy
honnan hozzuk be ezt az
árut, amit nem lehet kapni.
Az egyik külkereskedelmi
vállalat képviselője elmondta, hogy idén ebből a hiánycückboi ötezer darabot hoztak be külföldről: a kétezer
darab hongkongi, és a háromezer darab lengyel gyártmányú présgép már kapható az üzletedben.
Reménykedve jártam sorra
a szegedi boltokat, háthasikerül fellelnem valahol ezt
a háztartási gépet. Egyre
több üzletből léptem ki lógó
orral, és csüggedésem is egyre nőtt. Már-már lemondtam arról, hogy az életben
valaha is látok fokhagymaprést, amikor az Anna-kúti
vasboltban megcsillant egy
halvány reménysugár.
— Mi július 12-én kaptunk 20 darabot — mondja
Dudás Imre
üzletvezető-helyettes.
— Van még belőle?
— Hová g o n d o l ? . . .
A
tájékozódás
kedvéért
megkérdeztem.
— Hongkongi vagy lengyel
gyártmányú volt?
— Egyik sem. Magyar!

Madárlátta prés
Nyilvánvaló, ha Magyarországon valahol
valakik
gyártanak
fokhagymaprést,
akkor azt felajánlják valamelyik, háztartási gépeket
forgalmazó kereskedelmi vállalatnak. Ezek
közül az
egyiknek, a VIDIÁ-nak Szegeden van a központja. Ott
a háztartási osztályon tűvé
tettek mindent, de csak arra
derült fény. hogy a cég raktárába utoljára öt évvel ezelőtt érkezett
fokhagymaprés,
Olaszországból.
A
VASÉRT központjában Kádor Ede kereskedelmi igazgató elmondta, hogy az idén
ők csak kétezer darab hongkongi présgépet szállítottak
a budapesti és az annak környékén lévő boltokba. S mondott még valamit.

— Miért?
— Egyszerű a dolog. Mi
minden, az általunk forgalmazott új termékről kérünk
költségvetést.
Vagyis
arra
vagyunk kíváncsiak, hogv a
gyártók hogyan kalkulálják
ki azt az árut. amit nekünk
mondanak.
— Ez eddig tényleg egyz
szerű . . .
— Igen, de a szegedi partnereink azóta a tájunkra
sem néztek, nemhogy árkalkulációt küldték v o l n a . . .
A VASVILL-nek
Debrecenben van a központja, ö k
nem kértek költségvetést a
présgépről. Rendeltek belőle
350-et, Szegedről. S ebből
húszat
visszahoztak
városunkba. az Anna-kúti vasboltba. A Szegedi Órás-Ékszerész Könnyűfém Szövetkezet raktára és a már említett vasbolt között jó. ha
van két kilométer távolság...

Huzavona
Mondhatja erre bárki, mi
kivetnivaló van abban, hogy
a debreceni nagykereskedelmi vállalat Szegedről rendel
árut, és
azt
városunkba
hozza vissza eladfti? A versenyszellemhez ez is hozzátartozik. A logika azonban
azt diktálja, hogy — főleg,
hogyha
hiánycikkről
van
szó — a gyártó cégnek először a helyi kereskedőket
kellene megkeresni az ajánlataikkal.
— A szegedi áprilisi hiánycikk-kiállítás után felvettük a kapcsolatot a Szegedi
Órás-Ékszerész
és
Könnyűfém
Szövetkezettel
— mondja Szokol Lajos,
a
VIDIA
háztartási osztályának helyettes vezetője.
—
Rendeltünk tőlük háromezer
darab fokhagymaprést,
viszont mi is kértünk árkalkulációt. Azt nem
kaptuk
meg. így aztán május óta
halódik ez az ügy.
— Miért nem küldenek
költségvetést a présgép mellé?
— Mi csak az árhatóságoknak vagyunk kötelesek
ilyen jellegű
felvilágosítást
adni — mondja
Ágoston
László, a Szegedi Órás-Ékszerész Könnyűfém Szövetkezet műszaki vezetője.
— Ha a megrendelőnek
nem küldenek árkalkulációt,
akkor a nyakukon marad a
fokhagymaprés...
— A FERROVILL-tól most
rendeltek tőlünk 500 darabot.
— Mennyi van a raktárukban ?
— Tízezer 'darab...

— Még az idén februárban
•>•>
megkerestek bennünket Sze— Exportra
gyártjuk a
gedről, az órás-ékszerész szöilletve
vetkezetből.
Felajánlották, fokhagymaprést —
szállítanak nekünk fokhagy- gyártottuk — teszi hozzá.
maprést.
— Mennyit?
— Tavaly 60 ezer darabot
— Megegyeztek?
adtunk d , a zömét Jugo— Nem.

szláviának. Az idén ls elkezdtük a présgépek gyártását. de februárban az ARTEX Külkereskedelmi Vállalattól kaptunk egy levelet,
amelyben közölték
velünk,
hogy külföldön nem tudják
eladni a kisgépet.
— Itthon kellett
volna
piacot k e r e s n i . . .
— Felkerestük az öt nagykereskedelmi v á l l a l a t o t . . .
— Jelenleg augusztus van,
és összesen 350 darabot adtak e l . . .
Még annyit mondott halkan. hogy most már sokszorosítani kellene az árkalkulációkat és azokat elküldeni
az érdekelt nagykereskedelmi vállalatoknak...

S belepi a por...
Ha valaki azt hiszi, hogy
ezzel bezárult á kór a fokhagymaprés körül, téved. A
Szegedi
Órás-Ékszerész
Könnyűfém Szövetkezet kétféle présgépet gyárt.
Az
egyik a csiszolatlan — termelői ára 16,50 forint —, a
másik a csiszolt — előállítási ara 21 forint Ez a kétfajta présgép két változatban kerül a boltokba. Csomagolás nélkül, illetve díszdobozba rakva.
A szövetkezettől tavaly a
külföldi megrendelők 55 ezer
darab csomagolás
nélküli,
csiszolatlan
fokhagymaprést
igényeltek. Csak 5 ezer darabot kértek a csiszoltból,
díszdobozba csomagolva!
A VIDIA és a FERROVILL megrendelői
csiszolt,
dobozba csomagoltra tartanak igényt.
A szövetkezet raktárában
ugyanakkor tízezer
darab
csiszolatlan
fokhagymaprés
porosodik...
Hogy is van ez? Miért
föltételezik, hogy a külföldi
háziasszonynak jó a csiszolatlan présgép is, a magyarnak nem?
Horváth István

Az MSZMP XII. kongreszszusa és hazánk felszabadulásának 35. évfordulója tiszteletére kezdeményezett országos
munkaverseny-mozgalom a szegedi járás területén is széles körű visszhangra talált. Eddig több
mint 20 termelőszövetkezet,
szakszövetkezet, állami gazdaság, ipari üzem, az ÁFÉSZek üzlethálózata párt- és
gazdasági vezetősége fogalmazta meg a munkakollektívák konkrét felajánlásait
A többi között például a
pusztaszeri Hétvezér Tsz-ben
a kalászosokat ért veszteséget a fűszerpaprika teljes értékű betakarításával, a paprikaszárítás három műszakos
megszervezésével
ellensúlyozták. Ez 8 és fél millió
forintot eredményez majd.
További
1 millió forintot
nyernek a szocialista
és
munkabrigádok által vállalt
energiatakarékossággal.
Az
állattenyésztésben dolgozók a
hízómarha értékesítésében 90
százalékos
exportminőséget,
gazdaságos
takarmányozást
vállaltak.
Ennek
várható
eredménye több mint 600
ezer forint.
A mórahalmi
Homokkultúra Szakszövetkezet
dolgozói
bruttó termelési eredményüket 1979-ben 128 millió forint
értékben
határozták
meg, az előző évinél 6 százalékkal magasabb összegben. A fagykár, az aszályos
időjárás viszont jelentős kárt
okozott. Kongresszusi és felszabadulási
munkaversenyükkel ezt a veszteséget
akarják behozni a munka
hatékonyságának
növelésével, tartalékok feltárásával,
a termelésben a minőség javításával, célszerűbb eszköz-,
anyag- és energiafelhasználással, a háztáji gazdálkodás
sokoldalú segítésével. A szocialista brigádok vállalták a
többi között, hogy ebben az
évben befejeznek még 50
hektár szőlőtelepítést.
A jeles hazai és nemzetközi események, ünnepi alkalmak tiszteletére
kezdeményezett szocialista munkaverseny-mozgalom a szegedi járás mezőgazdasági és
ipari üzemeiben, kereskedelmi hálózatában eddig is jelentős eredményeket hozott
A csepeli dolgozók ismeretes
munkaverseny-felhívásához
a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom tiszteletére például a szegedi járásban a
kollektíváknak mintegy
85
százaléka csatlakozott a gazdaságpolitikai
célkitűzések
elérését segítő vállalásokkal.
Mérhető eredmény: előtérbe került a termékek és termeivények produkálásában a
minőség javítása. A mezőgazdaságban mintegy 5 százalékkal emelkedett az I.
osztályú termékek aránya.
Ezt a felvásárlási adatok
tükrözik. Ebben az időszakban újabb brigádok alakultak. Ezek száma a mezőgazdaságban 24, az iparban és
az ÁFÉSZ-ek területén 22. A
kifejezetten ifjúsági brigádok száma pedig 16-ra emelkedett. A fiatalok kezdeményezésére, lendületes munkájára jellemző: 42 hektár
új erdőtelepítés és közel 170
ezer kilogramm hulladékvas
összegyűjtése, értékesítése. A
kommunista
műszakokban
3296-an vettek részt.
A versenymozgalom
ki-

Új berendezés

Terménytárolók hőmérője
Üj berendezést fejlesztettek ki a gödöllői MEM műszaki intézetben, amelynek
segítségével 32 mérési ponton
uralkodó hőmérséklet
mutatható ki egy időben. A
műszer
rendkívül hasznos
szolgálatot tehet a mezőgazdaságban, ahol sok az olyan
létesítmény,
amelyben egy
helyen nagy mennyiségű terményt — például burgonyát,
gyümölcsfélét, szemes terményeket — tárolnak. A felhasználásig jó minőségben
kell megőrizni
ezeket az
anyagokat, s gyakran az a

döntő, hogy megfelelő-e a
tároláshoz előírt hőmérséklet. Mivel e termékeket általában ömlesztve, zárt tárolótornyokban, több méter magasan tárolják, a belső hőmérséklet ellenőrzése nehéz.
E gondot oldhatja meg a
most kifejlesztett, úgynevezett számkijelzéses rendszerű műszer, amelyhez EMG
gyártmányú
adatrögzítő is
kapcsolható.
Segítségével
idejében elkerülhető a tárolt
termények
túlmelegedése
vagy túlzott lehűlése.

es szemlélettel

bontakozását, a vállalások
konkréttá formálását segítő
bizottságok időről időre öszszegezték, értékelték járásszerte az eredményeket,
és
segítették a lemaradottakat.
Ennek eredménye az újítómozgalom sikere is több mezőgazdasági és ipari üzemben, jóllehet ez a mezőgazdaságban még nem eléggé
szervezett. Ennek
ellenére
tavaly 26, a termelési költségek csökkentését, az anyaggal és energiával való takarékosságot szolgáló, az áruszállítást 6egítő újítást fogadtak el és alkalmaznak a
szegedi járásban.
A gazdaságod többségében
megbecsülés kiséri a munkaversenyt, amely a gazdasági
feladatok
megvalósítását
éppúgy segíti, mint a kollektívák és az egyének boldogulását. Számokkal ugyan
nem ' mérhető jellemformáló
ereje, annál inkább érződik
ez a kollektívák összeforrottságában a munkafegyelem
javulásában,
az
egységes
szemlélettel és egyetértéssel
vállalt feladatok végrehajtásában, és abban az ösztönzésben, hogy ki-ki igyekszik
gyarapítani szakmai és politikai műveltségét
A szegedi járás ipar! és
mezőgazdasági üzemeiben a
dolgozók 25 százaléka vett
részt eddig is á szocialista
versenymozgalomban.
Az
eredmények elismerését bizonyítja, hogy 57 brigád birtokosa már a szocialista cim
különböző
fokozatainak.
Ilyen címért küzd 21 kis közösség. A brigádok többsége
tsz-ekben, kisebb része szakszövetkezetekben
dolgozik.
Az utóbbiakban dolgozó brigádok számát
gyarapítani
van még lehetőség, csak élni kell vele. Ugyanakkor a
tsz-ekben növelni kell az ifjúsági brigádok számát is.
Általános a megállapítás a
szegedi járásban, hogy a vállalások konkrétek, kapcsolódnak a gazdasági, gazdaságpolitikai
célkitűzésekhez.
A vállalásokban helyet kap
például az önköltség csökkentése,
a
takarékosság

anyaggal és energiával, a
munkaidő jobb kihasználása
stb. Az önálló kezdemenyezések soln/étűek. A mozgalomban az is jellemző, hogy
fizikai és műszaki dolgozók,
irányító
munkakörüak
és
beosztottak jól, eredményesen munkálkodnak
együtt
nemcsak a termelési jellegű
vállalások teljesítésében, hanem üzemen kívül is. A kommunista műszakok községpoltt
tikai célokat is szolgálnak. A
községekben bölcsődék, óvodák, játszóterek, sportpályák
születtek a szocialista brigádok összefogásával.
E mozgalom
eredménye
1970 óta évről évre mind jer
lentősebb járásszerte. A lehetőségek azonban — különösen szervezésben, a KI6Zszervezetek mozgosító erejében, a vállalások konkréttá
tételében, az egyéni eredmények, kezdeményezések jobb
lemérhetőségében — nincsenek még teljesen kihasználv a S ebben sokat tehetnek a
községi és a
munkahelyi
pártszervek, a gazdasági vezetők, ha időről időre — közösen és külön-külön is —
megtárgyalják, értékelik • a
szocialista munkaverseny- és
brigádmozgalom eredményeit,
s az újabb feladatokhoz segítséget adnak, fejlesztve a
mozgalom hatókörét számban
és erőben egyaránt.
Hogy ez mennyire fontos,
azt bizonyítják az újabb
csatlakozások a kongresszusi
és a felszabadulási munkaversenyhez. Jelentette csatlakozását a sindorfalvi
Magyar—Lengyel
Baritság
Tsz.
amelynek szocialista brigádjai
konkrét
vállalásokkal
több mint félmillió forinttal
teszik
eredményesebbé
a
téesz bevételét és közel 300
ezer forint költségmegtakarítást vállaltak.
Bejelentette
csatlakozását a bdlástyaX Rákóczi Tsz is, továbbá a szegedi kábelgyár kisteleki
gyáregysége,
e kisteleki
Egység
ÁFÉSZ
S a csatlakozások
száma várhatóan tovább gyarapodik.
l . r.

Készülődés
alkotmányunk ünnepére

Az alkotmány és az új kenyér ünnepiének hagyományos rendezvényei az idén
az
ország sok településén
már augusztus 17-én megkezdődöd nek. Az ünnep vezérgondolata ebben az évben is a munkás-paraszt szövetség eszméje. Ennek jegyében tartják meg országszerte
városokban és községekben,
üzemekben és termelőszövetkezetekben
a
munkás-paraszt találkozókat.
A hagyó,
mányoknak
megfelelően a
legnagyobb szabású találkozót az Ópusztaszeri
Nemzeti
Emlékparkban
rendezik a
honfoglaló Árpád fejedelem
emlékművénél.
Az ünnep sok és változatos eseménye közül is kiemelkedőnek
ígérkezik
a
balassagyarmati
munkás-paraszt-határőr
találkozó, amelyen Balassagyarmatot határőrvárossá avatják. Ebből
az alkalomból rendezik meg
a palóc autóstalálkozót, és
országos autós ügyességi versenyt tartanak.
Több helyen új üzemek
avatása teszi emlékezetessé
az alkotmány napját. Pécsett
átadják a város legkorszerűbb könnyűipari üzemét: a
Pécsi Kesztyűgyár mintegy
félezer dolgozót foglalkoztató új bőrruházati részlegét.
Nagykanizsán megkezdik a
próbatermelést a zalai kőolajipari vállalat új bitumenfúvató üzemében, Székesfehérváron
ezervagonos
hűtőházat adnak át, Turkevén pedig felavatják a Vörös csillag Tsz több mint
ezer férőhelyes új tehenészeti telepét

Hagyományos
eseménnye
vált az is, hogy az ünnep alkalmából kitüntetéseket, jutalmakat osztanak. Az eseményeknek ebben a sorában
a legjelentősebb a MÉM termelési nagydijának kiosztása.
Külön színt képviselnek az
események
sorozatában az
önálló nemzetiségi rendezvények. Közülük is a legjelentősebb az immár 17. alkalommal megrendezésre kerülő országos nemzetiségi fesztivál, amelynek ebben az évben Tata városa ad otthont
Se szeri, se száma azoknak az új létesítményeknek,
amelyeket
az
alkotmány
napja alkalmából adnak át
országszerte, amelyek a városokat és a falvakat gazdagítják. A veszprémi' Dózsavárosban új
egészségházat
avatnak, Miskolcon a Búza
téren aluljárót
adnak át.
Pest megye községei közül
nyolctantermes
iskolával
gazdagodik Budakalász, hattantermes iskolát adnak át
Gombán és ugyanennyivel
bővül a nagykovácsi iskola.
Verőcemaroson
napköziotthonos
óvoda,
Budakeszin
anya- és csecsemővédő intézet, Kemencén tv-átjátszóállomás épült fel. Kisorosziban a klubkönyvtárat és a
játszóparkot, Nagykörösön a
társadalmi
munkában készült tekepályát veszik használatba. Sülysápon szövetkezeti ABC-áruházat adnak át.
Hasonlóképpien 6ok új gyermekintézménynek,
művelődési és sportlétesítménynek
örülhetnek az ország más területein is. (MTI)

