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a 
Növekedett 

kiskereskedelmi forgalom 
4z év elejétől november húskészítményekből kielégí- igényeket teljes mértékben 

végéig kereken 282 milliárd tették az igényeket, tőkehús- nem tudták kielégíteni. Ez 
a ta- ból még mindig mérsékel- okozott gondot az iparcikk-

tebb volt a kereslet a tava- kereskedelemben is, ahol a 
forintos forgalmat 
valyinál folyó áron 11 szá-
zalékkal, összehasonlítható lyinál, baromfiból változat- termelői árrendezés lakossá 

ieti cikkekből — némi vá- egyes import fűszerekből rendkívül megélénkült, a bú-
lasztékhiánytól eltekintve — nem volt elegendő és sok toroké például olyannyira, 
egész évben kiegyensúlyo- helyen kifogásolták néhány- hogy lényegében csak a kö-
zött volt az ellátás. A ruhá- fa j ta cigaretta hiányát is. A rábbi előjegyzéseket tudta 
zati szakmában a kereslet burgonya-, a zöldség- és a teljesíteni a kereskedelem, 
és a kínálat az év nagy ré- gyümölcskereslet összességé- Az igényekhez képest kevés 
szében ugyancsak összhang- ben megfelelő kínálattal elé- volt szinte valamennyi hír-
ban volt, néhány termék, gítette ki a szocialista ke- adástechnikai cikkből, vil-
például szőnyeg, szőrmeáru reskedelem, s a termelői fel- lanybojlerből, centrifugából, 
főleg az utóbbi hónapokban hozatal is — a burgonya ki- porszívóból, mosógépből, hű-
kevésnek bizonyult. A tüze- vételével — magasabb volt tógépből nem tudtak kellő 
lőkereskedelem a jó minősé- a tavalyinál. A háztartási választékot kínálni, 
gű szeneket kivéve megfele- vegyiáru-ellátásban - a A z eddigiek alapján a mi-

hazai es az importbeszerzé- nisztérium az éves tervezett 
sek csokkenese miatt — forgalom 1—1,5 százalékos 
adódtak zavarok. túlteljesítésével számol. A 

A ruhazati cikkek forgal- mintegy 3—4 milliárd forin-
ma a kiugróan magas okto- t o s többlet főleg az iparcik-

evvel ezelőttit Az elelmi- ben utan is elenk maradt, . . , , , . 
szer-ellátás a forgalom 14,3 de az ipari szállítások e l - ' k e k b o 1 a d o d l k ' d e a s z á m í " 
százalékos növelése ellenére maradása, valamint az erős tottnál magasabb lesz az 
sem okozott gondot. Hús és készletcsökkentés miatt az élelmiszer-forgalom is. (MTI) 

lő ellátást nyújtott. 
Novemberben tovább nö-

vekedett a kiskereskedelmi 
forgalom, amely 14,8 száza-
lékkal haladta meg az egy 

Karácsonyi séta 
H ozzáértőbb emberek majd utólag se- százával. S akkor hol vannak még az 

gítenek a pontosításban, jómagam ipar, a mezőgazdaság, a tudomány újabb 
nem emlékszem olyan karácsony- e redményei ! . . . 

Mit adtunk érte cserébe? Munkás hét-
köznapjainkat, kinek-kinek lelkiismerete 

ra, amely — mint a mostani — négynapos 
ünnep lett volna. Csaknem száz óránk 
van arra, hogy kirázzuk magunkból a las- diktálta szorgalommal; a szabad időnket, 
san vége felé járó esztendő gondgörön- melyben muskátlit ültettünk az erkélyre 
gyeit, hogy megsimogassuk hónapok óta és elegyengettük a sáros utca hepehupáit; 

a véleményünket a lakásszövetkezeti köz-
gyűléseken és az újság levelezési rovatá-

nem látott nagyanyánk kezét, hogy óra-
csörgés nélkül ébredjünk és nyugodt lel-
kiismerettel olvassunk éjfélig. Talán jut ban. A bizakodásunkat, a tehetségünket 
időnk arra is, hogy megkérdjük serdülő és a yitakészségünket. A kíváncsiságun-
fiunkat, mostanában kinek viszi az isko-
latáskáját a Kárász utcai bámészkodás-

kat és az ötleteinket. Akadékoskodást és 
hanyagságot is, persze. Nagyravágyást és 

kor, s nem lesz teher, hogy városnéző sé- hitetlenkedést. Akartuk, ami eleve hiába-
tára kísérjük el a látogatóba jött vidéki 
rokonokat. Egyébként — emlékezzünk csak 
rá! — régóta ígérgetjük már ezt a csa-

való volt és megteremtettük, amiben sen-
ki sem bízott Szóval hasonlított az elő-
zőhöz, mégis tele volt újdonsággal az idei 

tangolást magunknak is — annyi mindent esztendő, 
olvas, hall az ember, aztán sosincs elég Kaptunk személyi számot és Hild-érmet. 
ideje, lelkiereje, hogy maga is megnézze, gyalogosok vezérelte közlekedési lámpát 
kipróbálja, véleményt alkosson r ó l a . . . és lehetőséget arra, hogy nézzük a tele-

Most például volna egy szabad negyed- vízió második műsorát. Járhat tunk Film-
órájuk? Éppen csak annyi idejük, hogy tékába és NB l-es kézilabda-mérkőzések-
míg e sorok végére érnek, útitársak le- re. És lám, épp ezen az úton jutottunk el 
gyünk? Egy gondosan ápolt, de azért a a fához! Ezen az előre megtervezett, me-

4 , „ „„ .C i í 1 — x 1/övKnn of í erAvi irolrUov Óc lohotőcóöpli", maga természetességétől meg nem fosz-
tott, nagyra nőtt fát szerelnék megmutat-

net közben az igényekhez és lehetőségek-
hez hangolt, hol sima, hol huppanókkal 

ni. Menjünk trolival, vagy inkább a 17-es tarkított úton értünk mi, szegediek a vá-
autóbusszal? Az ú j hídon át, vagy gvalo- ros fejlődését jelképező, természetességé-
gosan a rakparton? Az Odesszai körút 
osztott pályás úttestjén, esetleg a szélesí-

től meg nem fosztott, a gondozók keze-
munkájá t mégis fölmutatni tudó fenyő-

A lakók is segítenek — Év végére készen lesznek 
Régi vágya Szeged lakói-

nak, hogy a körtöltésen túl-
ra is eljusson a vezetékes 
gáz. Miután az ott lakón 
igénye napról napra nőtt, 
nem lehetett tovább halogat-
ni, pneg kellett kezdeni a 
munkát. Előbb Ságváritelep-
re vezették el az olcsóbb 
fútőenergiát. A Szabadkai, a 
Gera Sándor és a Szabó Já-
nos utcában ásták ki az ár -
kokat, fektették le a mű-
anyag csöveket a DÉGÁZ 
dolgozói. A két és fél kilo-
méteres fővezetéknek méter 
mély árkot húztak. Sajnos 
több helyen az utat is föl-
törték — emiatt óvatosabb 
és lassabb a forgalom. 

Amint azt Szabó László, a 
Dél-alföldi Gázgyártó és 
Szolgáltató Vállalat szegedi 
üzemének vezetője elmond-
ta, most kötik be a házak-
hoz a gázt. Év végére 150 
lakásban szeretnék befejezni 
a szerelést. Eddig már 70 
helyen elkészültek a mun-
kával. A többieknél is meg-
gyújthat ják a lángot, ha fel-
szerelik a falra a nyomás-
szabályozó szekrényeket 

A szakmunkákat a válla- , 
lat emberei, a segédmunka 
nagy részét a lakók végez-
ték. A gerincvezetéktől a 
ház faláig mindenki maga 
ásta a vezeték csatornáját. k e t hasznaihatnak. 
Karácsonyig csaknem egy Ott jár tunkkor — kihasz-
kilométeres szakasz készült nálva a jó időt — az ün-
el. 100 ezer forint értékű nepek elölt a Szabó János 
munkával segítették a válla- utcában dolgoztak az embe-
latot. s elsősorban magukat r e k . Hoffer Imre és Tóth 
ez ott lakók. István méretre darabolta a 

Űj eljárást próbált ki egy- csöveket, Maróti József 
úttal a DÉGÁZ. Először ve- Egyed Károly háza falán a 
zették Szegeden emelt nyo- szekrénytartó csavaroknak 
mással a gázt. Ez annyit je- véste a helyet. A többiek 
lent, hogy két atmoszféra mélyítették az árkot, törték 

Nagy László felvétele 

Maróti József, a DÉGAZ dolgozója szekrénytartónak vési a 
falat 

lidítik meg a szabályzók, vezeték több mint 2 millió 
Az eljárás nem veszélyesebb, forintba kerül, s a lakóknak 
mint az előző technológia — nem kell fizetniük a bekö-
mondotta az üzemvezető —, tésért. 
a korábbi tapasztalatok erről _ _ _ _ 
meggyőzlék a szakembere-

hogy 
harmadába kerül, mint a ré-
gi. És más méretű — job-
ban beszerezhető — csöve-

tett Szilléri sugárúton? Megállhatunk egy- fához. Bárhonnan indultunk, egyszerre ér-
egy pillanatra útközben? Ugye nem olyan tünk ide: Szeged 1979-es karácsonyához, 
sietős az utunk, hogy rá ne érnénk né- S ez egyszer ne tűnjék méltatlannak, hogy 
hány színes diafelvételt készíteni? Hiszen újrabontogattuk az idei ajándékcsomago-
ezek a színes házsorok jól mutatnak majd 
a kép hátterében! 

Hogy honnan indulunk, végül is mind-
egy. A sportosabbak a DÉLÉP újszeged! 
sportközpontjától, az épülő Maty-éri eve-

kat, s megnéztük a csillogó díszek hát-
oldalát is — az ünnepek csöndes óráiból, 
ugye, er re is szánhattunk egy keveset. 

A közös számadáson kívül persze kinek-
kinek nyilván meglesz a maga számára 

zőspályától, vagy a ' SZEOL AK készülő megfogalmazott értékítélete. Lesz, aki la-
edzőtermétől; a színházbarátok az átala-
kított Szabadság mozitól,. vagy a nagy-
színház állványokkal, építőanyagokkal kö-
rülbástyázott főbejáratától; a haspártiak a 
Hóbiárt bisztrótól. S hogy merre vezet 
utunk, választhatunk. A Dóm tér tükör-
ablakos ú j látványossága, a téli kikötőbe 
vontatott, s megújulásra váró üdülőhajó, 
vagy az algyői szénhidrogénmező adat-
gyűjtő központja felé is kanyarodhatunk, 
meg a belvárosi kereskedelmi központ, a 
Dugonics téri két áruház építkezési terü-
lete -irányába is — végül csak el jutunk 
annak megfogalmazásáig, hogy mennyi 
mindennel gyarapodott a város ebben az 
évben is! 

kást könyvelhet el, s lesz, aki „csak" te-
lefont. Lesz, akinek a város másik végén 
levő óvodába vették fel a gyeVekét, eset-
leg még oda sem; sokan szóvá tehetik, 
hogy a nemzetközi gyermekévben sem 
építettünk jégpályát és tegnapelőtt is egy 
órát kellett állniuk a gép mellett anyag-
hiány miatt. Nem kaptunk velúrcsizmát 
és japán magnetofont. De bízzunk abban, 
hogy arról sem feledkezünk meg: öt éve 
még eszünkbe sem juthatott volna ilyen 
drága karácsonyi ajándékot v e n n i . . . 

gen, talán azt is 1979 adományának r tekinthetjük, hogy tárgyilagosságot 
is tanultunk. Felelősségteljesebb gon-

dolkodást és közéleti kíváncsiságot. Az ú j 
Mert ugye észrevették útitársaim, hogy szabalyozo rendszert tartalmazó Magyar 

csupa újdonságot ejtettünk útba? Olyan Közlöny hamarabb elfogyott mint a Gyo-
létesítményeket, amelyek 1979-ben lettek a kerek. Az u j híd avatasan többen voltunk, 
városkép részeivé, s olyanokat, amelyek m i n t ahányan Banfi-hajszeszt vettek Sze-
máról holnapra még változóan, 1979-ből geden. A közérdekű bejelentéseket tartal-
1980-ba lépvén lesznek jelzői az átalaku- m a z o levelek között egyre kevesebb a nev-
lásnak, a város gyarapodásának. Mert telénül írott es a szemelyeskedo, s mind 
1979 karácsonyán az a vád éppen nem * ° b b munkahelyi kis közösség kapcsolodik 
érheti Szeged városát, hogy lakóinak szúk 
marokkal mérte az ajándékokat. Neveze-
tes évfordulókon, a nagyárvízre, a felsza-
badulásra emlékezvén pontosabban is 
megmértük a fejlődést, s szinte számolat-
lanul írtuk egymás alá az újabb tétele-
ket: fedett uszoda, centenáriumi • emlék-
mű, iskolai bitumenes sportpályák, óvo-
dák, játszóterek, új tantermek, lakások 

be az Egy iskola — egy brigád mozga-
lomba. Több szó esik a csúszópénzekről, 
mint a megcsúszó autókról, több a késle-
kedő építkezésekről, mint. a vonatkésések-
ről. Vagyis: személyes érdekeltségünkhöz 
felzárkózott társadalmi érdeklődésünk. En-
nek is köszönhető, hogy nyugodt, békés 
ünnepnapok ezek a mostaniak. 

PALFY KATALIN 

túlnyomással áramlik a gáz 
a fővezetékben és csak köz-
vetlenül a lakások előtt sze-

Bűzwstiemesítés 
tÉliáií 

az aszfaltot. A tanácstag a 
társadalmi munkáról intéz-
kedett. A töltésen túli gáz 

Termelési sikerek 
Vasárnap felszínre hozlak termelését mindig a 

az 1979-re tervezett utolsó gyantáshoz igazítják, 
tonna kőolajat is a kőolai-
és földgázbányászati válla-
lat dunántúli és alföldi 
olajkútjaiból. Így az év vé-

f o -

A sárvári cukorgyár va-
sárnap is teljes üzemmel 
dolgozott. Szeptember 38-a 
óta megállás nélkül üzeme-

géig 8000 tonnát termelnek lő gyár a szokásosnak meg-
felelően ezen a -napon is 260 
vagon répából készített terven felül ebből a fonto3 

energiahordozóból. Az idő 
előtti tervteljesítést a kuta-
tó- és feltárómunka iobo 

cukrot. Eddig őszesen 2650 
vagon kristály- és 'porcuk-
rot állítottak elő. A kam-

építőanyag 
Az építőanyag-ipar mi- okozott az ellátásban. A tég-

nisztériumi, tanácsi vállala- >a; és cserépipar gz év 11 
.. , , hónapjában 2.5 szazalekkal es a szövetkezetek az ev t ö b b t e r m é k e r t s z á U í t o t t az 

első 11 hónapjában — amint országnak, mint tavaly. 
az ÉVM gyorsjelentéséből 

i kitűnik — a múlt év azo-
' nos időszakához viszonyítva 
i 3,2 százalékkal bővítették 

termelésüket. Az év utolsó 
hónapjában várhatóval 
együtt «tehát megvalósul a 
népgazdasági előirányzat, a 
3 százalékos fejlődés. Külö-

előkészítése. az ú j lelőhe- pány január közepéig tart. 
lyek egyes kútjainak a ter-
vezettnél előbb történt meg-
nyitása tette lehetővé. A 

fóldgá akutjainak 

A répa a korszerű tároló-
helyeken van már, onnan 
szállítja a MÁV és a Volán 
a kívánt ütemben a gyárba. 

mmű&tfflmwm 

Tavasz, nyár és az ősz találkozásának lehetünk a szem-
tanúi a Gabonatermesztési Kutató Intézet klímaházában. 
A tenyészedények százaiban nevelik a sok országból szár-
mazó búzatörzseket, szakaszosan hasznosítva a területet, AZ 
üvegház egyik részében tavaszi fejlődési stádiumban van-
nak a növények, máshol pedig —, mintha csak nyár len-
ne — erőteljesen kalászolnak. Ezeknek megkezdték a ..be-
takarítását". A kalászokból nyert magot mindjár t földbe 
teszik, s ez már őszi feladat. Így találkozott a három év-
szak a gabonanemesítők munkája nyomán. 

Az üvegházi aratásnál minden kalászt megvizsgálnak. 
Szemügyre veszik a szár magasságát, szilárdságát, a leve-
lek állását és formáját. Ezek után választják ki a tovább-
szaporításra alkalmas egyedeket. Mindez előfeltétele a 
nagyhozamú, jó ellenállóképességű, új faj ták előállításának. 
Képünkön: vizsgálják a növények fejlettségét. 

A beton fontos alapanya-
gából, a kavicsból az idén 
már zavartalan volt az ellá-
tás a termelés 6 százalékos 
bővítésével. Rugalmas alkal-
mazkodással, az export át-
ütemezésével az üvegipar 
megoldotta, hogy az oroshá -

gyár nagyjavításának 
nősen dinamikusan bővítette i d e j é n s e k e j e t k e zzenek ér-
termelését a finomkerámia- z é k e n y . s íküveg-ellátási ne-
ipar és az üvegipar, s így a h é z s é g e k a z országban. A 
dollárért értékesített export- födémgerendák és födémele-
termékeinek szállításait a m e k l r á n t i n a g y keresle> 
tervezettnél ióval nagyobb m j a t t a B e t o n „ 

és Vasbeton-
arányban, .több mint 20 szá- i p a r i M ű v e k dolgozói az é* zalékkal bővítette. 11 hónapjában 14 százaié'v 

Az alapvető építőanyagok kai bővítették a feszített fö-
gyártásában mindenkeléit a démgerenda termelését és 
hazai ellátás javítására tó- fenntartották a leállításra 
rekedtek, de a nagy erőfe- érett, gazdaságtalan lágyvas-
szítések ellenére sem sike- betétes födémgerendák gyár-
rült minden anyagfajtából tását is. hogy már " e'ié' 
maradéktalanul kielégíteni a az ellátási fe-zö1 ket, 
számítottnál jóval nagyobb fejlesztés n:egg;o <al 
igényeket. A hazai termelés - következő években továb, 
kiegészítésére rendelt im- növelik az ellátást a födém• 
port építőanyagok szállítási építéshez szükséges termé 
késése is átmeneti gondokat kékből. (MTI) 


