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Agrokémiai tanácskozás 
Szegeden 

Műtrágyaszállítás és -tárolás 
A műtrágya elterjedésével 

többet jövedelmezett a föld 
a gazdaságoknak. Manapság 
már elképzelhetetlen egy szö-
vetkezet, állami gazdaság 
vagy a kiskert mesterséges 
táplálék nélkül. Gyárak, üze-
meg dolgoznak azon, hogy le-
gyen elegendő pótlóanyag a 
homokban, a feketeföldek-
ben. A műtrágya hasznos se-
gítsége a gazdáknak. Csak 
egy a baja, évről évre emel-
kedik az á ra — mindig ú ja-
kat, jobbat gyártanak. 

Ez és még más is gazdasá-
gosságra inti a mezőgazdá-
szokat. Nem mindegy, milyen 
ta la j ra és mennyi műtrágyát 
adagolnak. Ha „túletetik" a 
földet abból is kár szárma-
zik. Nemcsak azért, mert 
sokba kerül, hanem azért is, 
mert a fölösleges műtrágya 
kedvezőtlenül befolyásolja a 
ta la j összetételét. Ennek el-
kerülésére némelyik gazda-
ság már idejében mintát vesz 
a talajból. Kikéri a szakem-
berek véleményét, hogy mi-
ből mennyit adagoljanak a 
jó termés érdekében. 

A műtrágya zömét még 
most is vagonókban szállít-
ják, annak ellenére, hogy az 
utóbbi időben sokat javult a 
csomagolás technológiája. Az 
ömlesztett áru rakodása gé-
pesíthető. Nem úgy, mint a 
zsákos árué. Ehhez még min-
dig ember kell, aki kirakja. 
Éppen a szállításból adódik 
mostanában a legtöbb baj . 
Nem érkezik meg időben a 
szükséges tápanyag, és ez 
akadálya a folyamatos mun-
kának. Kevés a vagon, a vo-
natokat más cikkek fuvaro-
zására használják ilyenkor 
ősszel. 

Az AGROKER Vállalat 
ezen úgy próbált segíteni, 
hogy rábeszélte a gazdaságo-
kat, idejében gondoskodja-
nak a műtrágyáról. Vagyis 
ne csúcsidőben szállítsanak, 
hanem amikor kevesebb a 
vasút munkája. Például ta-
vasszal — az első negyedév-
ben —, mert akkor még van 
miből választani, és köny-
íiyebben kapnak Jtevarost is. 

A másik kényszerű megol-
dás az, ha nem vasúton, ha-
nem a betonúton szállítják 
az árut. Ha a téesz megy el 
a gyárba — előzetes meg-
egyezés szerint—, az AGRO-
KER kifizeti a fuvard í j a t 
Így akkor viszi a műtrágyát, 
amikor neki jó. 

Gond mostanában, hogy a 
gazdaságok nem veszik meg 
idejében a műtrágyát, arra 
való hivatkozással, hogy 
nincs hol tárolniuk, és keve-
set is fizetnek érte. Nemré-
giben fölemelték a tárolási 
díjat, és így jobban megéri a 
gazdaságoknak is. (A szegedi 
gazdaságok közül a dorozs-
mai József Attila téesz, a já-
rásban pedig a szatymazi 
Homokgyöngye gazdái éltek 
ezzel a lehetőséggel.) Ezelőtt 
három évvel 15 ezer 600 ton-
ná t tároltak a Csongrád me-
gyei gazdaságok, két éve ke-
vesebbet, az idén pedig töb-
bet. A félévi felmérések sze-
rint 10 ezer 500 tonna mű-
trágyára vigyáznak a gazda-
ságok. 

A Csongrád megyei AGRO-
ker Vállalat tavaly az első 
félévben 44 ezer tonnát for-
galmazott. amelynek értéke 
250 millió forint vo l t Az 
Idén. ennél kevesebbet, de 
más összetételű árut kínál-
tak. Eladtak 43 ezer 994 ton-
na hatóanyagú műtrágyát, 
306 millió forintért. Nemcsak 
az áremelkedés miatt alakult 
ez így, hanem változott a vá-
laszték is. Az idei tervük 74 
ezer tonnára szólt, s eddig el-
adtak 57 ezer 074 tonnát 
Október végéig még vásárol-
nak a gazdaságok, hogy le-
gyen tavaszra is. 

A gazdaságoknak is van 
fölvetnivalójuk: az első fél-
évben nitrogénműtrágyából 
nincs elegendő választék, 
granulált kálisóból kevés a 
készlet, akárcsak szuperfosz-
fátból. A komplexműtrágyák 
összetétele nem mindig a ter-
melő igénye szerinti. 

Ettől függetlenül évről év-
re javul az ellátás. Erről, és 
még az idei műtrágyaellátás-
ról tartott tegnap agrokémi- I 
ai tanácskozást Szegeden az I 

AGROKER Vállalat a Do-
rozsmai úti telepen. A 
Csongrád megyei tanács vb 
mezőgazdasági és élelmezés-' 
ügyi osztálya, a MAE Csong-
rád megyei szervezetének nö-
vényvédelmi szakosztálya, a 
Csongrád megyei Növényvé-
delmi és Agrokémiai Állomás 
és a Termelőszövetkezetek 
Területi Szövetségének ren-
dezvényén a Szeged környé-
ki gazdaságok növényvédel-
mi szakemberei vettek részt 
A műtrágyaforgalom alaku-
lását Kovács Csaba, az AG-
ROKER osztályvezetője, a nö-
vényvédelem és a tápanyag-
utánpótlás teendőit Füleki 
László városi növényvédelmi 
főfelügyelő ismertette. 

Magyar 
kormány-

küldöttség 
utazott 
Líbiába 

Szekér Gyulának, a Mi-
nisztertanács elnökhelyette-
sének vezetésével tegnap, 
csütörtökön magyar kor-
mányküldöttség utazott Lí-
biába. a líbiai forradalcén 10. 
évfordulója alkalmából ren-
dezendő ünnepségekre. A 
delegáció tagja Garai Róbert 
külügyminiszter-helyettes is. 

* 

Virizlay Gyulának, a SZOT 
titkárának vezetésével ugyan-
csak tegnap utazott szakszer-
vezeti küldöttség Tripoliba, 
hogy részt vegyen a szep-
tember 1-i líbiai forradalom 
tizedik évfordulójának ün-
nepségein. (MTI) 

Bányásznapi ünnepség 
a Nehézipari 

Minisztériumban 
A hatvan évvel ezelőtt, 

1919. szeptember 6-án eldör-
dült tatabányai csendőrsor-
tűz márt í r ja inak emlékét 
idézve immár a 29. bányász-
napon köszönti az ország a 
szén-, olaj-, bauxit-,, érc- és 
ásványbányászat mintegy 120 
ezer dolgozóját A Nehéz-
ipari Minisztérium csütörtö-
kön tartotta bányásznapi ün-
nepségét amelyen részt vett 
Kovács Antal, az MSZMP 
KB osztályvezetője, Simon 
Pál nehézipari miniszter, a 
bányaipari és a Vegyipari 
Szakszervezet, a KISZ KB, 
az ágazat intézményeinek, 
bányáinak számos képvise-
lője és veteránja. 

Juhász Ádám nehézipari 
államtitkár méltatta ünnepi 
beszédében a bányászok küz-
delmeit, erőfeszítéseik ered-
ményeit Hangsúlyozta, hogy 
áldozatvállalásaikra nemcsak 
az egykori nagy „széncsa-
ták" idején, hanem mindig 
bizton számíthatott az or-
szág. Ezzel a segítőkészség-

Ölést tartott az SZMT elnöksége 
Napirenden: a munkaverseny 

Már az esztendő első he-
teiben eredményesen bonta-
kozott ki a szocialista mun-
kaverseny Csongrád megye 
üzemeiben, gyáraiban, a kü-
lönböző mumtahelyeken. Az 
utóbbi hetekben a brigádok, 
munkáskollektívák sorra ha-
tározták el, hogy a párt XII. 
kongresszusa, hazánk felsza-
badulásának 35. évfordulója 
tiszteletére ú jabb felajánlá-
sokkal egészítik ki korábbi 
vállalásaikat. A szocialista 
munkaverseny első félévi 
mozgalmi tapasztalatait ér-
tékelte csütörtökön délután 
tartott ülésén a Szakszerve-
zetek Csongrád megyei Ta-
nácsának elnöksége. 

A testület Oláh Mihály-
nak, az SZMT elnökének ve-
zetésével elsőként meghall-
gatta dr. Ágoston Józsefnek, 
a Szakszervezetek megyei 
Tanácsa vezető titkárának 
tájékoztatóját a legutób-
bi elnökségi ülés óta vég-
zett munkáról. Ezt kö-

vetően jóváhagyta az üze-
mi demokrácia érvényesülé-
sének, a vállalati szakszerve-
zeti tanácsok, a bizalmiak, a 
szocialista brigádvezetők ér-
tekezleteinek tapasztalatait 
összegző jelentést, amelyet 
az SZMT szeptemberi ülése 
elé terjesztenek. 

Az elnökség megállapítot-
ta, hogy az első félévben a 
szocialista munkaverseny 
elősegítette a megyei pártbi-
zottság 1979. évi gazdaság-
politikai állásfoglalásában 
megjelölt feladatok, a válla-
lati tervek és cselekvési prog-
ramok valóraváltását. Ennek 
ellenére nem volt egyenletes 
a termelőmunka üteme. 

A szocialista és e címért 
küzdő brigádok a mozgalom 
hármas jelszava jegyében 
munkálkodtak a gazdaság-
politikai feladatok megvaló-
sításában. Versenyük lendü-
letét több helyen fékezte a 
termelés megfelelő feltételei-
nek hiánya. 

A nemes vetélkedés ered-
ményeként értékelte az el-
nökség az újítási verseny el-
ső félévi sikereit, amelyben 
különösen a Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalat, a Szege-
di Konzervgyár újítói értek 
el kiemelkedő eredményeket. 

A megye szocialista bri-
gádjai, munkáskollektívái el-
ső félévi eredményeiket ér-
tékelve határozták el, hogy 
a párt XII. kongresszusa, ha-
zánk felszabadulásának 35. 
évfordulója tiszteletére ki-
egészítik korábbi vállalásai-
kat. A dolgozók versenyére 
jellemző, hogy eredményesen 
valósítják meg vállalatuk, 
szűkebb kollektívájuk előtt 
álló konkrét feladatokat. 

Az elnökség határozatban 
jelölte meg a kongresszusi és 
felszabadulási munkaverseny 
segítségével kapcsolatos idő-
szerű szakszervezeti felada-
tokat 

gel — szabadnapjaik egyré-
szét is termelő munkával 
töltve — dolgoznak most az 
ország energiaellátási gond-
jainak enyhítéséért, a XII. 
pártkongresszus és a felsza-
badulásunk 35. évfordulója 
tiszteletére kibontakozott 
munka versenyben. 

Az ünnepségen Simon Pál 
miniszter eredményes mun-
kájuk elismeréseként har-
minc dolgozónak nyújtotta 
át a Bányász Szolgálati Ér-
demérem arany, ezüst és 
bronz fokofeatát, s 18-an vet-
ték át a Kiváló Bányász, 14-
en pedig a Kiváló Munkáért 
kitüntetést. Ezt követően a 
miniszter fogadást adott a 
kitüntetettek tiszteletére. • 

Ezekben a napokban or-
szágszerte sor kerül a bá-
nyásznapi ünnepségekre, 
amelyeken összesen 9455 dol-
gozó kapja meg a Bányász 
Szolgálati Érdemérem kü-
lönböző fokozatait, 78-an a 
Kiváló Bányász, és 241-en 
pedig a Kiváió Munkáért ki-
tüntetést. Ugyancsak a na-
pokban osztják ki a hűségju-
talmakat is, amelynek össze-
ge eléri a 790 millió forintot. 

(MTI) 

Sarlós István 
hazaérkezett 
Bulgáriából 

Sarlós István, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja, 
a Hazafias Népfront Orszá-
gos Tanácsának főtitkára ve-
zetésével hazaérkezett Bulgá-
riából a népfront küldöttsé-
ge. A Bolgár Hazafias Front 
képviselőivel megbeszélése-
ket folytattak időszerű nem-
zetközi kérdésekről, a két 
szervezet közötti kapcsolatok 
továbbfejlesztéséről, az 
együttműködés további erő-
sítéséről, tájékoztatták egy-
mást országaik helyzetéről. 
Sarlós Istvánt fogadta Todor 
Zsivkov. a Bolgár Kommu-
nista Párt Központi Bizott-
ságának első titkára, az Ál-
lamtanács e lnöke 

Harmincszor az Egyenlítő körül 

Céljuk a minőség 
javítása 

A zaj szinte elviselhetet-
len: 1070 szövőgép zakatol. 
Illetve majdnem ennyi. Jó-
pár gépet kikapcsoltak, kény-
szerből. Nincs elég szövőnő. 

A Szegedi Textilművekben 
elmondták, az idén júliusban 
annyian hagyták el a gyá-
rat, hogy az már rekordnak 
számít. Ebben a nyári hó-
napban 28 olyan fiatal szak-
munkásnő fordított hátat az 
üzemnek, akinek lejárt a 
szakmunkásvizsga utáni két 
évre szóló szerződése 

A textilművekben nemcsak 
az a gond, hogy egyre keve-
sebb a szakmunkás. Nőttek a 
minőségi követelmények is. 
Ennek hatását érzik az 
üzemben. A régi előírások 
szerint 96—97 százalék kö-
zött volt a szőtt anyagok el-
ső osztályú részaránya. A 
szigorítás után az első fél év-
.ben 81,5 százalék a kifogás-
talan termék. 

A termékszerkezet korsze-
rűsítése sem egyszerű dolog. 
A mintegy ezer kínai szövő-
géppel csak minta nélküli 
szövetet tudnak gyártani. Az 
idén a Pamutnyomóipari Vál-
lalat Soroksári úti üzemé-
ből Szegedre érkezett 120 
Picanol-gép. Ezeken már 
mintázott anyagokat is lehet 
szőni. Az ú j gépek üzembe 
helyezése — mivel ezekkel 
ú j szakemberek nem jöttek 
— maga után vonta a m u i v 
kaerő átcsoportosítását — és 
a késztermék mennyiségének 
a csökkenését. Ugyanis egy 
Picanol-gépen azonos idő 
alatt kevesebb anyagot lehet 
szőni, mint az ázsiai ország-
ból származón. A feladat te-
hát adott volt: kevesebb em-
berrel működtetni a kínai 
gépeket. Ezt csak úgy tud-
ták megoldani, hogy azokat 
kisebb fordulatszámra állí-
tották. 

A fonodában, ahol naponta 
1 millió 350 ezer kilométer 
fonalat állítanak elő — 
majdnem harmincszor érné 
körül az Egyenlítőt —, ked-
vezőbb a helyzet. A minő-
ség javítása és a takarékos 
gazdálkodás egyébként is 
nagy felelősséget ró a dolgo-
zókra. Hiszen a szövődében 
csak olyan anyagokból tud-
nak szőtt termékeket előállí-
tani, amilyet kapnak. 

A Szegedi Textilművekben 

az idén 16 millió forinttal 
kívánják mérsékelni a ter-
melési költséget. Ezért csök-
kenteni kell a tartalék anya-
gok, alkatrészek mennyisé-
gét, azaz felhasználását és 
az energiaköltséget is. Ezek 
az intézkedések takarékos 
gazdálkodásra ösztönzik a 
gyár kollektíváját és ez a 
megoldás legtöbbször együtt 
jár a minőség javulásával. 
Például ha a gépek műszaki 
állapotát állandóan figye-
lemmel kísérik, és a hibát 
azonnal kijavítják, akkor ke-
vesebb selejtes anyag kerül 
le a gépekről. 

Az energiával, főleg az 
árammal úgy tudnak takaré-
koskodni, hogy nem használ-
nak az üzepben villamos re-
zsókat és fűtőtesteket. A mo-
torokat, ahol ez indokolt, ki-
sebb teljesítményűre cseré-
lik, megjavítják a kondenzá-
torokat, s így jelentősen nő-
het a gépek hatásfoka. Éj-
szaka nem gőzzel, hanem 
termálvízzel fűtenek, felül-
vizsgálják a fűtővezetéket és 
megjavítják az ablakok hő-
szigetelését is. 

Az üzem nehéz helyzetét 
megértve tették meg válla-
lásaikat a XII. pártkongresz-
szus és hazánk felszabadulá-
sának 35. évfordulójára meg-
hirdetett munkaversenybén 
a textilművek szocialista 
brigádjai. 

A minőségellenőrzési osz-
tály Jó Minőségért brigádja 
például a termékszerkezet 
átalakításának gyorsításáért 
tett felajánlást. A Picanol-
gépeken kísérletként gyár-
tott szövetek minőségi vizs-
gálatát azonnal megcsinál-
ják, ha kell, munkaidő után 
is. A munkaversenyt kezde-
ményező Ho Si Minh brigád 
tagjai pedig már elvégezték 
a pluszként vállalt négyórás 
társadalmi munkát. 

Az üzemben az első fél 
évben 400 ezer forint túlóra-
pénzt takarítottak meg. Ezt 
az összeget az év hátralevő 
hónapjaiban azok között 
osztják szét. akik a munka-
versenyben a terv teljesíté-
séért a legtöbbet teszik. Ez 
nyilván ösztönzően hat a 
dolgozókra, hiszen prémium-
ra csak azok számíthatnak, 
akik valóban minőségi mun-
kát végeznek. 
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