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Tanácskozás 
a mezőgazdaságról 

Tegnap Szegeden, a megyei 
tanácsházán aktívaülést tar-
tottak. A megjelenteket, köz-
tük dr. Dénes Lajos minisz-
terhelyettest, és Szabó Sán-
dort, a megyei pártbizottság 
ti tkárát dr. Perjési László, a 
megyei tanács elnöke kö-
szöntötte. A téeszek, szakszö-
vetkezetek, állami gazdasá-
gok, felvásárló és feldolgozó 
vállalatok vezetőinek összejö-
vetelén Szilágyi Ernő, a me-
gyei tanács vb mezőgazdasá-
gi és élelmezésügyi osztályá-
nak vezetője ismertette az 
idej esztendő eredményeit és 
az őszi tennivalókat. Elmon-
dotta többek között, hogy a 
gazdaságok kölcsönösen se-
gítik egymást — főleg az 
Idén alakult mikrokörzetek 
mutatnak ebben jó példát. Az 
őszi betakarítást jól és gon-
dosan kell szervezni, hogy a 
132 ezer vagon termés idejé-
ben a helyére kerüljön. Ahol 
a helyzet úgy kívánja, a j á n -
latos több műszakban üze-
meltetni a gépeket. 

A betakarítással egy idő-
ben készülnek a közösségek 
a jövő esztendőre. Csaknem 
százezer hektár gabonát vet-
nek az ősszel. Az idén a ta-
valyinál jobban igyekeznek 
előkészíteni a talajt a kalá-
szosoknak. Megfelelően tár-
csáznak, hengerelnek és az 
előírás szerinti mélységbe 
vetik a kenyérnekvalót. 

Dr. Dénes Lajos mezőgaz-
dasági és élelmezésügyi mi-
niszterhelyettes hozzászólásé* 
ban a gazdálkodás felelőssé-
géről beszélt, majd a beruhá-
zásokról szólva megállapítot-
ta : úgy kell gazdálkodni, 
hogy a befektetett pénz mi-
nél nagyobb hasznot hozzon. 
Nem az a fontos, hogy min-
denáron többet teremjen a 
föld. Elmondotta még, hogy 
a népgazdaságnak alapvető 
érdeke, gyarapodjon a közös, 
összhangban a háztájival. A 
gyakorlatban dolgozó és az 
irányításban részt vevő veze-
tők együttműködése nélkü-

lözhetetlen feltétele a hala-
dásnak. 

Szabó Sándor, a megyei 
pártbizottság titkára a tarta-
lékok kihasználására hívta 
fel a szakemberek figyelmét. 
A mezőgazdaságtól minden 
évben több termést várnak, 
annak ellenére, hogy keve-
sebb a föld, s kevesebb az 
ember. A gazdaságosság, mi-
nőség, versenyképesség — a 
mezőgazdasággal szemben tá-
masztott követelmény. Ezt 
minden gazdaságnak be kell 
tartania, ha nem akar elma-
radni az egyre élesedő ver-
senyben. 

Az értekezleten elhangzott 
kérdésekre Szilágyi Ernő vá-
laszolt. 

Dr. Perjési László zársza-
vában külön említést tett a 
veszteségmentes betakarítás-
ról, hangsúlyozta, hogy a la-
kosság ellátásáért a termelők 
és a vállalatok közösen fele-
lősek. 

Carolin, Cézár, Beatrix 

Bútorújdonságok 
Szegedről 

Bútor van elég. a válasz-
ték azonban szegényes. Ke-
vés az olcsó, szemrevaló bú-
tor. 

A Szegedi Bútoripari Szö-
vetkezetben ú j termékek 
gyártását kezdték meg, — 
bővíteni kívánják a válasz-
tékot. A rusztikus stílusu 
Carmen és Corvina bútor-
családból már több mint 50 
garnitúrát szállítottak a Del-
ta Kiskereskedelmi Vállalat-
nak és Békéscsabára. Továb-
bi ötven — szekrénysorból, 
dohányzóasztalból és egv 
üvegezett kisszekrényből 
álló — együttes az Otthon 
Áruházba kerül. 

Bár még a szeptemberi 
naptárlapokat sem szakítot-
tuk. le, a SZEBISZ -ben m á r 
készen vannak az elkövet-
kezendő évi bútorújdonsá-
gok tervei. A Carolin és a 
Cézár elnevezésű garnitúra 
rekamiéi, foteljei plüssből 
készülnek: évente 200—200. 
A rusztikus jellegű Beatrix 
bútorcsaládot kétféle válto-
zatban gyárt ják ma jd ; pá-
colt tölgyíurnér borítással és 
natúr kivitelben. A francia-
ágyból, két darab kétajtós 
gardróbszekrényből és fé-
sülködő asztalból összeállí-
tott hálószoba-garnitúra is 
jövőre kerül az üzletekbe. 

A szövetkezet időarányo-
san teljesítette tőkés export-
tervét Elkészültek azok a 
bútorok is, amelyeket a Szov-
jetunióban épülő KGST-
gyermeküdülőbe szállítanak, 
előreláthatólag novemberben 

Mint a szövetkezetben el-
mondták, jövőre kevesebb 
széket exportálnak a tőkés 
piacokra, mint az idén. Az 
ülőgarnitúrák gyártásakor 
ugyanis rengeteg hulladék 
keletkezik. (Eddig ezt eltü-
zelték, illetve a dolgozóknak 
adták el, mivel más, fafel-
dolgozással foglalkozó vál-
lalatok nem vették át a szö-
vetkezettől a hulladékot. Pe-
dig drága importanyagról 
van szó!) Ha kevesebb szé-
ket gyártanak exportra, ak-
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A Carmen bútorcsalád szekrénysora 

kor jut idő az eddig selejtbe az öltözők, a fürdők és az 
ment anyag feldolgozására irodák. Ezeknek a helyisé-
is. Az eddig bútorgyártásra geknek továbbá a bei-
fel nem használt fadarabok- ső utaknak és a kazán-
ból is székeket gyártanak háznak a megépítése még 
majd, ezeket a hazai piacon e gy évig eltart, 
értékesítik. — 

A szövetkezetben elkészül-
tek az energiatakarékossági 
tervek ls. A munkaerőhiány 
miatt a délutáni műszakok-
ban jóval kevesebben dol-
goznak, mint a délelőttiek-
ben. A gépeket és a nagy 
teljesítményű porelszívókat 
viszont ekkor is működtetik. 
A jövőben nem' mindig tar-
tanak délutáni műszakot. 
Csak akkor dolgoznak, ha 
olyan létszámú brigádokat 
tudnak szervezni, hogy a gé-
pek üzemeltetése kifizetőd-
jék. Felülvizsgálják és kap-
csolókkal szakaszolják az 
elektromos hálózatot. A kon-
denzátorok javításával növe-
lik a gépek hatásfokát. 

A szövetkezetben már na-
gyon várják, hogy elkészül-
jön az ú j központi telep. En-
nek egy része, az üzemcsar-
nok már készen van, csak a 
gépeket kell beállítani. Vi-
szont nem készültek még el 

Mihail 
Szolomencev 
Budapesten 

Mihail Szolomencevnek. az 
SZKP KB Politikai Bizottsá-
ga póttagjának, az OSZSZSZK 
Minisztertanácsa elnökének 
vezetésével, Luandából úton 
hazafelé, szerdán szovjet 
párt- és kormányküldöttség 
utazott át Budapesten. A kül-
döttség budapesti tartózko-
dása során Borbély Sándor-
nak, az MSZMP Központi 
Bizottsága titkárának kísére-
tében megtekintette a fővá-
ros nevezetességeit és láto-
gatást tett a Budapesti Nem-
zetközi Vásáron. 

Az eseményen részt vett 
Vlagyimir Pavlov, a Szovjet-
unió magyarországi nagykö-
vete. (MTI) 

Polinszky 
Károly 

hazaérkezett 
Moszkvából 

Polinszky Károly oktatási 
miniszter szerdán hazaérke-
zett a Szovjetunióból, ahol 
Mihail Prokofjev közoktatási 
és Vjacseszlav Jeljutyin fel-
ső- és szakoktatási miniszter 
vendégeként eszmecserét 
folytatott a két ország ok-
tatásügyének időszerű kérdé-
seiről. (MTI) 

Pártvezetők 
látogatása a BNV-n 

Apró Antal, Benke Valéria, 
Biszku Béla, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagiai, 
Brutyó János, a Központi El-
lenőrző Bizottság elnöke, 
Győri Imre. a Központi Bi-
zottság titkára és Méhes La-
jos, a Budapesti Pártbizott-
ság első titkára szerdán meg-
látogatta az őszi BNV-t, a 
fogyasztási cikkek nemzetkö-
zi bemutatóját! 

A vendégeket Veress Péter 
külkereskedelmi miniszter és 
Földes László, a Hungexpo 
vezérigazgatója fogadta. A 
vásárról szóló, a BNV ada-
tait ismertető rövid tájékoz-
tató után a vendégek megte-
kintették a szakosított kiállí-
tás legjellemzőbb árucsoport-
jainak — a háztartásvegv-
ipar, a barkáes- és játékkiál-
lítás. az öltözködés, a bútor-
és lakberendezés, a szabad 
idő és a közlekedés, valamint 
az élelmiszeripar — bemuta-
tóját, és a szocialista orszá-
gok kiállításait. 

Szerdán az utolsó hivata-
los szakmai napot tartották 
az őszi BNV-n. Az utolsó 
szakmai nap fő témája a di-
vat volt. 

Nem vadonatúj, ám alig-
hanem örökérvényű az utol-
só szakmai napon tartott ta-
nácskozáson elhangzott meg-
állapítás: a divat értéknöve-
lő tényező. S különösen az a 

közelről érdekelt ruházati 
ipar és kereskedelem számá-
ra. Nálunk és néhány más 
országban iá jnég meglehető-
sen lassú, nel>?zkes a divat 
követése. Hosszú .az ú j módi 
termék útja. Éppee ezért a 
vállalatok együttműködés ki-
szélesítésének, az időben tör-
ténő. divatra ható gazdasági 
döntések átgondoltságának, a 
korszerű értékesítési módsze-
rek gyors elterjesztésének 
fontosságát, hangsúlyozták. 

Ismét benépesedtek a tár-
gyalótermek is a vásáron A 
Lenfonó- és Szövőipari Vál-
lalat három nagy partneré-
vel — a FER-rel, a Centrum-
mal és a Skálával — össze-
sen félmilliárd forint értékű 
termékére kötött, illetve köt 
csütörtökön megállapodást. A 
Graboplast cipőgyárakkal 
tárgyalt, s ezek összesen más-
fél millió négyzetméter gra-
boxán műbőrre tartanak 
igényt, megtakarítva 14 ezer 
tonna nyersbőr behozatalát. 

A Fékon Ruházati Válla-
lat jövőre 2,5 millió darab 
inget ajánlott fel a belkeres-
kedelemnek. a Magyar Se-
lyemipari Válalat csaknem 
200 ezer négyzetméternyi ter-
mékét adta el eddig a vásá-
ron. Az egyik jugoszláv part-
nerével itt a BNV-n állapo-
dott meg az MSV 130 ezer 
négyzetméter bélésanyag 
szállításáról. (MTI) 

Hűtffraktár Szentes 
és környéke ellátására 

Új vajgyártó gépsor a tejipari vállalatnak 
A Csongrád megyei Tej-

ipari Vállalat az idén év 
elején ú j termékkel, ponto-
sabban termékcsaláddal je-
lentkezett a piacon. A csong-
rádi krémtúró elnevezésű, 
fűszerekkel ízesített készít-
mények fél éve kínálják ma-
gukat a vásárlóknak, s Sze-
geden és Csongrád megyén 
kívül az elmúlt fél év alatt 
a Balatonra, Budapestre, 
Miskolcra, Szolnokra és Ka-
posvárra is került belőlük 
a fogyasztók asztalára. Az 
eddigi tapasztalatok szerint a 
legkedveltebb a hagymás-
paprikás ízesítésű, amely a 
körözöttre emlékeztet legin-
kább. Alighanem ennek kö-
szönhető a sikere. 

Energiatakarékosság 
8300 tonna olajnak meg-

felelő energiát takaríthat-
nak meg idén a fővárosi ta-
nács felügyelete" alá tartozó 
vállalatok, intézmények és 
intézetek — állapították meg 
a tanácsi szakemberek, akik 
az energia hatékony fel-
használásáról folytattak meg-
beszéléseket a helyi képvi-
selőkkel és energetikusok-
kal. 

A városházán elmondták: 
időről időre mindig áttekin-
tik az energiahordozók fa j -
tánkénti alakulását, és ala-
posan tájékozódnak azok „el-
fogyasztásának módjáról". A 
cél, hogy mindenütt a legjobb 
hatásfokkal használják fel a 
szenet, a fát, az olajat, a 

gazt, a hő- és az elektromos 
energiát. 

Az ésszerű, takarékos gaz-
dálkodást indokolja, hogy a 
vállalatok, az intézmények 
és az intézetek által fel-
használt energiahordozók fa j -
tánként! összetétele az el-
múlt esztendőkben jelentősen 
megváltozott, a korszerű tü-
zelésre áttérve a gáz és az 
olaj irányába tolódott. A szá-
mok tükrében ez azt jelenti, 
hogy az olajfogyasztás ta-
valy 14 százalékra, a gázé 
43,3 százalékra, a távfűtési 
hőé 9 százalékra, a villa-
mos energiáé 9.1 százalékra 
emelkedett, miközben a szi-
lárd anyagúak aránya 24,6 
százalékra csökkent. (MTI) 

Az elmúlt fél évben ú j ter-
mékből összesen 787 mázsát 
készítettek a szegedi gyártó-
soron, s a létrehozott gyár-
tókapacitás napi 35—40 má-
zsa áru előállítását teszi le-
hetővé. Ez azonban a jelen-
>egi körülmények közt meg-
haladja a fogyasztói igénye-
ket. Legutóbb ugyanis je-
lentősen csökkent a rendelés. 
Míg júliusban 164 mázsát 
szállítottak az üzletekbe, ad-
dig augusztusban a felénél 
is kevesebbet kértek a bol-
tok, 72 mázsát. Különös el-
lentmondás, hogy visszakül-
dött. tehát eladhatatlan áru 
nem volt. még olyan helyek-
-ől sem, ahová próbaképpen, 
megrendelő nélkül is küld-
tek, újabb szállítmányt vi-
szont nem kértek az élelmi-
szerboltok többségében. 

A megye tejtermékkel v a l ó 

ellátásának érzékeltetésére 
érdemes megjegyezni, hoev 
a tejipari vállalat a saját 
készítményein kívül mintegy 
60-féle terméket forgalmaz, 
melyet az ország más tej-
ipari vállalatai gyártanak. 
Legutóbb — a vásárlók örö-
mére — hosszú „bujkálás" 
után megjelent a boltokban 
a sokat emlegetett Camem-
bert sajt, a veszprémi saj t-
üzem gyártmánya. 

A szentesi tejüzemet fel-
számolták. s a vállalat hűtő-
raktár építésével kívánja 
megoldani a város és kör-
nyékének folyamatos tejellá-
tását. A 3,8 millió forint ér-

tékű beruházás elkészült, és 
így a 2,5 vagonos befogadó-
képességű ú j raktár lehetővé 
teszi, hogy az eddigi kamio-
nos tejjzállítás helyett ki-
sebb. olcsóbb üzemköltség)! 
autókkal, a napi szállítási 
csúcs után megfelelő ütem-
ben szállítsák a tejet, tej ter-
méket Szentesre. 

A szentesi befejezett épít-
kezéssel csaknem egyidőben 
elkészült Szegeden a válla-
lat központjában az ú j mik-
robiológiai laboratórium, 
amelyben e héttől kezdve 
már folyamatosan vizsgálják 
a tejmintákat. Szegeden lesz 
egy másik beruházás. A va j -
gyártást korábban korszerűt-
len körülmények közt. két 
helyen. Szegeden és a szom-
széd megyei Bácsbokodon 
végezték. Most tervezik, hogv 
modem vajgyártó gépsort 
állítanak üzembe Szegeden. 

A vállalat az elmúlt fél-
évben mintegy 20 millió li-
ter fogyasztói tejet forgal-
mazott, s mint Csápenszki 
István, a Csongrád megvei 
Tejipari Vállalat igazgatója 
elmondta, tárgyalásokat foly-
tatnak arról, hogy Jugoszlá-
viába a kishatármenti áru-
forgalom keretében tejet 
szállítanak. Ez még nem 
megkötött exportüzlet, vi-
szont eldöntött és a tervek-
nek megfelelő az exnortáru-
•ermelés a kis'eteki sa j t -
üzemben. A múlt fél évben a 
Közel-Keletre 100 vagon 
krémfehér sajtot szállítottak 
Kistelekről. 
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