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Bővül és korszerű 
a aegyc élelmiszeripara 

Csongrádon kenyérgyár, Szentesen 20 ezer tonnás 
siló épül — Javítanak a dolgozók szociális helyzetén 

A szegedi járásban 

Szüretelnek, 
szedik az almát 

A hűvösre fordult időjá- tától függően. Tanároknak — exportszerződést nem kötöt-
rós nem akadályozza a be- ha lelkiismeretesen ügyelnek- tek. négy vagonnal mégis si-

A szegedi és a környékbeli 
élelmiszeripari üzemek eb-
bon az esztendőben is je-
lentős összegeket költenek 
beruházásokra. A beruházá-
sok zöme a meglevő üzemek 
és azok berendezéseinek kor-
szerűsítését szolgálja, de szá-
mottevő a bővítés és az ú j 
létesítmények építése is. A 
legnagyobb fejlesztést a Szen-
tesi Baromfifeldolgozó Válla-
latnál végzik, de hasonlóan 
jelentős a sütőipar és a ga-
bonafeldolgozó beruházása is. 

A Szegedi Szalámigyár és 
Húskombinát 1979-ben 73 
millió forintot fordít beruhá-
zásokra, amelyből a szegedi 
hizlalda bővítése a legna-
gyobb tétel 36 millióval. A 
makói gyárukban 10 mil-
lióért megoldják a kazánte-
lep és az energiahálózat fej-
lesztését, s egy régi jogos 
igényt szeretnének kielégíte-
ni azzal, hogy 4 millió forint 
költséggel a dolgozóknak új 
öltözőt és fürdőt építenek. A 
vásárhelyi vágóhídon a víz-
ellátást korszerűsítik, a köz-
ponti telepen pihenőt alakí-
tanak ki a dolgozóknak, de 8 
milliós az a tétel is, amelyért 

gyártó üzemét, amely 1(13 
millió forintba került, s már 
megkezdődött a próbaüzeme-
lés is. Az üzemi beruházá-
sokkal egy időben elkészült 
az igen korszerű fekete-fehér 
rendszerű öltöző, az üzemi 
étkeztetéshez konyhát és ét-
kezdét létesítettek. A szoci-
ális épületet zárt folyosó köti 
össze a termelőüzemmel. Ez 
a szegedi beruházás mérsék-
li a szőregi üzem zsúfoltsá-
gát és jobbá teszi az ott dol-
gozók körülményeit. A pin-
cegazdaság további rekonst-
rukciókat végeztet a csong-
rádi pincészetben, a szőregi 
palackozóban és a makói 
szikvízüzemben is. 

A sütőipar beruházásai kö-
zött legnagyobb méretű a 
megyei vállalat csongrádi ke-
nyérgyárának építése, amely 
106 millióba kerül, s az 
üzemépület hamarosan el is 
készül, de a kenyérgyár 
üzembe lépése csak 1981 de-
cemberére várható. A me-
gyei vállalat különben az 
idén 6,5 millió forintot for-
dít korszerűsítésekre, javítá-
sokra és gépek beszerzésére. 

pek, berendezések üzembe-
helyezésének eredményekép-
pen nem csupán arra töre-
kednek, hogy eleget legye-
nek az élelmiszeripari tör-
vény követelményeinek, az 
exportképesség fokozása ér-
dekében szükséges higiéniai 
előírásoknak, hanem javíta-
nak a dolgozók munkakörül-
ményein is. A szentesi ba-
romfifeldolgozó rekonstruk-
ciós beruházása előrelátha-
tóan egy év múlva fejeződik 
be. 

A Szegedi Paprikafeldol-
gozó Vállalat ez évben 9 
milliót költ kazánjainak kor-
szerűsítésére, s vásároltak 
már az idén egy olasz gyárt-
mányú fűszerpaprika-csoma-
golót 5 millióért, s egy NSZK-
gyártmányú őrlőmalmot. 

A konzerv- és a tejipar 
gyarapodása is említésre 
méltó ebben az évben. A 
Szegedi Konzervgyárban 27 
milliós a beruházási prog-
ram. Új készáruraktár épül 
13 millióért, s közel 10 mil-
liót költenek húsfeldolgozó 
gépekre. A tejipar Szentes 
külterületén épít egy 228 
négyzetméter alapterületű 
tranzitraktárt, ahol az oda-
szállított teiet húthetik. Az 
épület 4 millióba kerül. Az 
élelmiszeripar idei beruházá-
sai között vannak nagyobbak 
és kisebbek, s ami talán a 
legmegnyugtatóbb, hogv se-
hol sem feledkeztek el a 
dolgozó emberek szociális -és 

javí-

Vásároltak több mint egy-
gépeket és szállítóeszközöket millióért két darab ú j FNK-
vásárolnak. Az élelmiszer- kemencét, 996 ezer forintért 
iparban fokozott figyelmet technológiai berendezéseket, 
szentelnek a tisztaságra, de Szállító parkjukat is bővítet-
nem elegendő a jóakarat, a ték, 1 darab IFA, 5 darab 
fettételeket és a berendezé- Robur és 6 darab ZSUK te-
seket pénzért lehet biztosfta- herautóval szaporodott jár-
n i E célra, export higiénés múállományuk. A szegedi sü-
beruházásokra kereken 10 tőipar már nem dicsekedhet 
millió forintot szánnak az ekkora fejlesztéssel, sőt pa- munkakörülményeinek 
idén. Ma még nehéz lenne naszkodnak, hogy a szegcdi tásáról. 
megmondani, hogy terveiket I. számú üzemnél elkezdett 
valóra valtják-e az esztendő szociális létesímény építésé-
végére. ám az tény, hogy az nél vontatottan haladnak a 
első félév gyenge teljesítést munkákkal. A Szegedi Épí-
hozott, a rendelkezésre álló tőipari Szövetkezet szinte 

teljesen „föladta" ígéretét, s 
kételkednek a sütőipar dol-
gozói abban, hogy betartják 
a határidőt, amely 1980. má-
jus elsején lenne. Ez az épü-
let nagyon hiányzik a szege-
di sütőipar dolgozóinak. 

A Szentesi Baromfifeldol-
gozó Vállalat rekonstrukciós 
beruházásának célja: a ter-
melés jelenlegi mennyiségé-
nek megduplázása. A 312 
millió forintos befektetés 
eredményeképpen évente 
2100—2400 vagonos teljesítést 
érhetnek el, s a jelentós be-
ruházás igen gyorsan, három 
év alatt megtérül. Az épít-
kezések során, s az ú j gé-

takarítást. Fáznak a szürele-
( lök, a diákok is, de ez a ki-

sebbik baj. A földeken levő 
paprikát, paradicsomot fagy-
veszély fenyegeti. Szepterh-' 
ber 16-án volt már egy fi-
gyelmeztető dér. de ez nem 
okozott jelentősebb kárt. Ha 
fokozódik a tegnapi erős le-
hűlés. igen sok termény me-
het tönkre, annak ellenére, 
hogy minden erővel igye-
keznek meggyorsítani a sze-
dést. 

Harmadánál tart a szüret. 

osztályok,, munkájára — 100 
forint prémiumot'fizetnek.. 

A Öomaszéki Szőlőfürt 
Szakszövetkezet ben ,is szűre-' 
telnek. Már leszedlek 3(i 
hektár .kórai fajta Szőlőt, u 
hét végén fognak hozzá a' 

került külföldön értékesíteni. 
Húsz yagon a budapesti és 
más megyei ZÖLDÉRT vál-
lalatokhoz került. A többit 
helyben értékesítik, A cse-
megeszőlő szedése és szállí-
tása már erősen visszaesett: 

kövidinka szttreíaféséhez. A az alma és a borszőlő van 
zákányszéki Egyetértés Szak- soron. 
szövetkezetnek a Bebrits La-
jos Vasútforgalmi Szakkö-
zépiskola tanulói segítenek a 
szüretben. IIúsz honvéd is 
dolgozik a szakszövetkezet-
ben. Ásotthalmon a 71 hek-

A Dél-Alföldi Pincegazdaság tár szőlőből még 65 várja a 
információja szerint 100 ezer 
mázsa szőlőt vásároltak fel 
eddig. A szőlőtermelő gaz-
daságok közül a puszlarnér-
gesi Rizling Termelőszövet-
kezetben 2 ezer 500 mázsát 
szüreteltek le eddig. A tej-
ipartól vásároltak kiselejte-
zett ládákat, abba szedik a 
szőlőt. Szep.ember 21-e óta 
folyamatosan tart a szüret. 
Naponta 200—300 diák dol-
gozik a téeszben, hasznosan 
segítenek. 

A szegedi Radnóti Miklós 
Gimnázium tanulói dolgoz-
tak az elmúlt napokban 
Pusztamérgesen. Munkájuk-
kal elégedettek a termelő-
szövetkezetiek: reggel 8-tól 
déli l-ig dolgoznak, így v i s -
szaérnek, hogy ebédeljenek a 
menzán. 

Üj ösztönzési rendet ala-
kítottak ki: ha a diákok nem 
szednek fejenként legalább 
egy rpázsát — akkor a busz-
költség egy részét is nekik 
kell vállalniuk Ugyanúgy 
bérezik őket, mint a szövet-
kezet tagjait, mázsánként 28 
—32 forintot kapnak a faj-

szüretelőket a Felszabadulás 
Tsz-ben. 

A Csongrád megyei ZÖL-
DÉRT 32 vagon csemegesző-
lőt vásárolt fel eddig. Noha 

Ásotthalmon befejezték az 
almaszedést. 25 hektárról ta-
karították be a golden, jo-
natán fajtákat. 

A legfontosabb: ne legyen 
fagy: a ZÖLDÉRT például 
,ió. közepes almai ermésre 
számít: 700—750 vagonnal 
várnak. Eddig csak 180 va-
gonnyit vásároltak fel: a 
többi még a fákon vagy a 
rekeszekben van. 

Szoviel kitiíiilelssek a Szövstség-
gázvezeték magyar építőinek 

A KGST-oi-szágok közös kormánybizottságának elnö-
beruházásával megvalósult ke. Kovács Antal. az 
csaknem 3000 kilométer MSZMP KB osztályvezetője, 
hosszú Szüvetség-íöldgazve- Simon Pál nehézipari 
zeték legjobb magyar építői 
nek a Szovjetunió Legfel-
sőbb Tanácsának Elnökségé 
magas érdemrendeket és ki-
tüntetéseket adományozott, 
amelyeket szerdán a buda-
pesti szovjet nagykövetségen 
•tartott ünnepségen adott át 
Vlagyimir Pavlov nagykö-
vet. Az ünnepségen részt 
vett Szekér Gyula, a Minisz-
tertanács elnökhelyettese, az 
orenburgi gázvezeték-építési 

73 millióból csak 14 milliót 
költöttek el. 

A Csongrád megyei Gabo-
naforgalmi és Malomipari 
Vállalat új. 20 ezer tonnás 
gabonasilót építtet Szentesen 
116 millió forintért. A vas-
beton silót a DÉLÉP dolgo-
zói építik föl a szükséges 
melléklétesítményekkel (út-
hálózat, közúti hídmérleg, 
vízhálózat, csatornázás, kerí-
tés stb.l együtt. A munkála-
tokat elkezdték már, s előre-
láthatóan 1981 szeptemberé-
ben átadják a silót rendelte-
tésének. Dicsérik a Dél-alföl-
di Pincegazdaság Szegeden 
fölépített Márka üdítő italt 

Napirenden 

Környezetvédelmi 
mérőhálózat létrehozása 

Környezetvédelmi riasztó gadta a Labor Műszeripari 
rendszer létrehozását terve- Művek Contiflo nevű autó-
zik több országban — jc- rnata músz.ercsaládját, a Bu 
lentették be Szombathelyen fiapesti Műszaki Egyetem 
a szerdán véget ért három- alkalmazott kémiai tanszé-
napos nemzetközi környezet- kén szerkesztett radioaktív-
védelmi analitikai konferen- szennyer.ésmérő berende-(számolóját Szikszai Erzsébet, 

Szegedi úttörők parlamentje 
Sok hozzászóló, jó javaslatok 

Az elmúlt hónapban 32 
szegedi úttörőcsapatnál tar-
tottak úttörőparlamentet. A 
tanácskozásokon — amelyek-
re meghívták a szülőket, a 
társadalmi és tömegszerveze-
tek képviselőit is — több 
mint 14 ezer úttörő és kis-
dobos vett részt, s mérte fel 
az előző városi parlament 
óta eltelt három év munká-
ját; 25 helyen újjáválasztot-
ták a tisztségviselőket, és az 
úttörőtanácsokat. A küldöt-
tek tegnap, szerdán az I f jú -
sági Házban a hetedik vá-
rosi úttörőparlamenten szá-
moltak be csapataik tevé-
kenységéről, problémáiról, és 
elmondták a felnőttekhez in-
tézett kéréseiket. Részt vett 
a tanácskozáson Szántó Ti-
vadar, a városi pártbizottság 
osztályvezetője, Novákné 
Halász Anna. a városi KISZ-
bizottság első titkára. Padár 
Lászlóné, megyei úttörőelnök 
is. 

A városi úttörőtanács be-

mi-
niszter és Pásztor Gabriella, 
a KTSZ KB titkára. 

Az ünnepségen Vlagyimir 
Paviov méltatta a Szövetség, 
gázvezeték építőinek munká-
ját. amelynek .eredménye-
ként aiig három év aiatt 
hozták létre a világ egyik 
leghosszabb földgázvezeté-
két. Vlagyimir Pavlov utalt 
arra —, amint azt L. I. 
Brezsnyevnek. az SZKP KB 
főtitkárának, szovjet állam-
főnek és Kádár Jánosnak, 
az MSZMP KB első titká-
rának az építőkhöz írt leve-
le is megállapítja —, hogy 

j óz a közös beruházás, amely-
nek építésében a szocialista 
országok 15 ezer dolgozója 
vett részt, szép példája a 
szocialista integrációnak, az 
együttműködés új formájá-
nak, a szocialista összefogás-
nak és az internacionaliz-
musnak. A magvar építők a 
huszti, a bogorodcsáni és a 
guszjatyini kompresszorállo-
mások létrehozásával ielen-

: tősen hozzájárultak a közös 
munka sikeréhez. Az ú j ve-
zetéken Magyarországra ér-
kező gá- 1950-ban mór 900 
ezer lakás, s-'mos közintéz-
mény és aj ipar energiaellá-
tását segi'.L s hozzájárul nz 
1ÍSZMP XI. kongresszusán 
'•ozoft határozatok teljesíté-
séhez. 

Résztvevők az úttö rőparlamcntcn 

cián. A rendszer mérőháló- zést és a porminták vételére 
zatot jelent, amely nagyobb alkalmas szondát 
térség környezeti ártalmait A konferencián megtár-
regisztrálja, s adatokat szol- gyalták a szénmonoxid oxi-
gáltat az időbeni beavatko- dálását biztosító ú j technoló-
/áshoz, a bajok megelőzésé- gia alkalmazásának lehető-
hez. Eszközei az automata ségét, s a vizek minőségét 
elemzők. Hatónkban több meghatározó szervesanyagok 
ilyen berendezést alakítottak mérésének módozatait is. 
már ki, s azokat bemutatták A további eszmecserékbe 
a konferencián részt vett a többi európai ország szak-
bolgár. csehszlovák, jugo- embereit is bevonják, s 
szláv. NDK-beli. olasz, oszt- Európa analitikus kémikusai 
ták. szovjet ér magyar szak- '981-ben ismét Szombathe-
embereknek. Elismerés fo- lyen lalalkoznak. (MTI) 

nulás. Az úttörőtanácsok teit, hogy építsenek több 
a rókusi általános iskola ta- ügyeltek arra, hogy ne le- játszóteret a régi városrész-

bén, segítsenek abban, hogv nulója ismertette. Vitaindí- gyen bukott tanuló az őrsök-
tót Borbola István városi ben. Az iskolákban megszer-
úttörőelnök mondott. Az ér- vezték az ügyeleti rendszert, 
tékelésbő! kitűnt, hogy a vá- közreműködtek a házirend 
ros úttörői, kisdobosai az elkészítésében, társadalmi-
utóbbi három éi'ben az út- munka-akciókat kezdemé-

a színházak és a mozik több 
gyermekeknek szóló progra-
mot tűzzenek műsorukra. 
Kértél?, hogy a szülök íob-
ban segítsék az úttörők 

töröélct törvényeinek szella. nyeztek. Az úttörők a KISZ- munkáját, és hogv épüljön a 
mében éltek, az úttörötaná- szel tartott testvérkapcsola-
csok többsége mindenhit ér. tuk révén megismerkedtek a 
deklő. jó proaramokat állt- KÍSZ-élettel. 
tott össze. A közösségek A 108 küldött közül tizen-
munkáját a gyerekek maguk kilenc kért szót, s mondott 
értékelték. A legfontosabb Hasznos javaslatokat. Többek 
feladat természetesen a ta- között kérték a város felnöt-

gyerekeknek egy önálló 
sportlétesítmény. 

A beszámoló és a javasla-
tok után a fórum résztvevői 
35 tagu úttörőtanácsot és a 
megyei pariamentre 37 kül-
döttet választottak. 

Vlagyimir Pavlov ezután 
átnyújtotta a kitüntetéseket. 
A Munka VöriK Zászló Ér-i 

I demrendjét kapta Faayyas 
I János, a 2''-es számú Állami 
(Építőipari Vállalat vasbeton-
szerelő művoze'ője. a Népek 
Barátsága Érdemrendet Lö-
rincz János mérnök, a Szö-
vetség-gázvezeték magyar 
építkezéseinek pártszervező-
je. a pártbizottság titkára. 
Mátajz Imre. a CHemokomp-
IPX vezérigazgató-helyettese, 
blémeth László, a Ve-wimú-
veket Építő és Szere'ő Vál-
lalat igazgatóhelyettese. 
Plarskó József, a Vet*' mű-
veket Éoítn és Szerelő Vál-
'alut lé'esíttnéo'ri föigi 'ga-
H'ságáhak vezetője és Szerb 
Ferenc, a Vegvimúve'-et Éni-
*ő és Szerelő Vá'tals* vezér-
'gazgaíója. Ezenkívül né-
gyen érdemelték ki a Meg-
becsülés Jele Érdemrendet, 
öten a Munka Dicsősége íel-
vényt és öten a Kiváló Mun-
káért jelvényt. 


