
szocialista országokba Irányuló ki-
vitel. Kismértékben javult a me-
gyei vállalatok exportjának gaz-
daságossága . 

A vállalatok fokozott figyelmet 
fordítottak a hatékonyság javítá-
sára. Elvégezték gyártmányszerke-
zetük minősítését, és megkezdték 
stratégiai tervük megvalósítását. 
ÜjaLb intézkedések történtek az 
anyaggal, energiával és a tőkés 
importtal való takarékosság terén. 
A tervezettnek csak egyharmadá-
val nőtt a villamosenergia-fel-
használás. Előbbre léptek az 
üzem- és munkaszervezésben, va-
lamint a tudományos kutatómun-
ka eredményeinek gyakorlati al-
kalmazásában. A külkereskedelmi 
vállalatokkal való együttműködés 
új formája alakult ki a textil-
iparban a HÖDIKÖT és a KSZV 
részvételével, melynek eredményei 
azonban még nem jelentkeznek. 

A gazdálkodás eredményességét 
hátrányosan érintette, hogy a 
mérsékeltebb termelésbővülés elle-
nére a kapacitások terhelése nem 
volt egyenletes. Az önköltségcsök-
kentését szolgáló tartalékok feltá-
rásában a szabályzók változásával 
összefüggő óvatosság volt tapasz-
talható. Lassult a folyamatban le-
vő beruházások kivitelezésének 
üteme. 

OAz építőipari kivitelező 
szervezetek tevékenységének 

fő feladatát a termelékenység nö-
velése, a minőség javítása, a léte-
sítmények időben történő átadása 
alkotta A kivitelezés szervezésé-
ben. a kapacitások fejlesztésében 
kifejezésre jutott az MSZMP KB 
1978. október 12-i határozata. 

Az építésszerelési tevékenység 
volumene az országost meghalad-
va. mintegy 4 százalékkal növeke-
dett A termelésemelkedést teljes 
egészében a termelékenység növe-
lésével biztositották, a foglalkozta-
tottak száma több mint 2 száza-
lékkal csökkent Termelést akadá-
lyozó tényező volt néhány szak-
ma nan (kőműves, ács, víz-, gáz-, 
fűtésszerelő) a létszámhiány, to-
vábbá szakmunkások más megyé-
be történő központi átirányítása. 

Az építőipar munkáját a követ-
kezők jellemezték: 

— A lakásépítés ütemessége 
tovább javult, technológiájánál 
növekedett a korszerű szerke-
zetek (házgyári elemek, öntött 
szerkezetek) részaránya A befe-
jező tevékenység kapacitását ki-
sebb létszámú átképzéssel, sze-
rény gépesítéssel növelték. Csök-
kentek a mennyiségi és minő-
ségi hiányok. 

— Javult az építőipari kivite-
lező, tervező és beruházd szerve-
zetek közötti együttműködési 
készség. Megalakult a megyei 
építőipari társulás. Együttműkö-
dési megállapodást kötött a 
DÉLTERV és a DÉLÉP. 

— Az épületfenntartás! mun-
káknál a falszigetelések gyorsí-
táséi tartós importanyaghiány 
akadályozta. 

— A könnyűszerkezetes építés 
— növekedése ellenére — el-
maradt a várakozástól. 

— A kivitelezés hatékonysága 

kismértékben Javult. Á tanácsi 
építőiparban és az építőipari 
szövetkezeteknél gondot jelen-
tett a szervezési és munkainten-
zitás! hiányosság. Növekedett a 
termelés befejezetlen állománya. 
A tervezővállalatok teljesít-

ményértéke változatlan létszám 
melltt átlagosan 5 százalékkal nö-
vekedett, megközelítve a tervezet-
tet. A mezőgazdasági beruházások 
tervezési teljesítménye jelentősen 
fejlődött 

©A megye mezőgazdaságának 
fejlődését a gazdaságok az 

adottságokhoz jobban igazodó ter-
melésszerkezet kialakítására, foko-
zottabb együttműködésre, a haté-
konysági tartalékok feltárására 
alapezták. Az elért eredmények 
— erőfeszítéseink ellenére — fő-
leg időjárási okok miatt a célkitű-
zésektői elmaradtak, a termelés a 
nagyarányú búzatermés-kiesés mi-
att nem emelkedett. Zöldségfélék-
ből, szőlőből, élőmarhából szá-
mottevően nőtt az export, míg 
gabonából, burgonyából és gyü-
mölcsből csökkent. 

Mezőgazdaságunk fejlődésének 
főbb jellemzői: 

— A földhasznosítást szolgáló 
intézkedések hatására egyhar-
madával csökkent a vetetlen te-
rület nagysága. Meggyorsult a 
romos tanyák felszámolásának 
ütem'e. Megkezdődött a mező-
gazdasági nagyüzemek földren-
dezése. 

— A vetésszerkezet lobban 
Igazodott adottságainkhoz. A 
kukorica területe — a kipusztult 
vetésterületek pótlásával együtt 
— 11 százalékkal, a napraforgóé 
több mint másfélszeresére emel-
kedett. A szántóföldi zöldség-nö-
vények területe többségében a 
piaci igényeknek megfelelően 
változott. 

— A korszerű fajták alkalma-
zásának szélesítése és a követ, 
kezetesebb agrotechnika ered-
ményeként nőtt a kukorica, a 
napraforgó, a rizs és a szőlő 
terméshozama. Búzából, cukor-
répából. burgonyából és vörös-
hagymából viszont Jelentősen 
kevesebb termett. 

— Az állattenyésztés a célki-
tűzéseket megközelítően fejlő-
dött. A sertésállomány 4 száza-
léi: kai, a Juhállomány 8 száza-
lékkal volt több, mint az előző 
évben, a szarvasmarha-létszám 
nem változott. A kisüzemi állat-
állomány a szarvasmarha kivé-
telével szinten maradt. Javult 
az állatállomány tenyészértéke. 

— Fokozódott az állati termé-
kek termelése. A vágómarha-
termelés 7 százalékkal, a sertés-
hús-előállítás 3 százalékkal bő-
vült Célkitűzéseinknek megfe-
lelően csökkent a vágóbarom fi-
és a tojástermelés. A tejterme-
lés mintegy 10 százalékkal ha-
ladta meg az előző évit, és a fe. 
jési átlag eléri a 3 ezer 400 li-
tert 

— A mezőgazdasági termelés 
anyagi-műszaki bázisát főként 
épitésjellegű beruházások javí-
tották (növényház, szárítók, tá-

rolók építése, állattenyésztési 
rekonstrukciók). 

— A komplex belvízrendezés 
gyorsulása következtében továb-
bi 10 ezer hektáron befejeződött 
a csatornahálózat-építés. (Makó, 
Kiszombor, Hódmezővásárhely.) 

— A nagyüzemekben javult a 
szakmai színvonal. Több a spe-
ciális képzettséggel rendelkezők 
száma. 

— Jelentős előrelépés, hogy a 
kedvezőtlen adottságú termelő-
szövetkezetek is általában telje-
sítették feladatukat. Javult gaz-
dálkodásuk, alkalmasabbá vál-
tak a korszerű termelési eljárá-
sok fogadására. 

— Fokozódott az együttműkö-
désekben rejlő lehetőségek ki-
használása, eredményesebb a 
szerződéses termeltetés Tovább 
folytatódott a közös fejlesztések 
megvalósítása (szőlőtelepítés, 
szárítóépftés stb). 

— A háztáji és klsegitő gazda-
ságok tevékenységét a nagyüze-
mek széleskörűen (tenyészállat-
tal, korszerű növényfajtákkal,' 
különbözö szolgáltatásokkal) se-
gítették Jól bevált a háztáji éa 
kisgazdaságok tevékenységének 
Integrálására létrehozott szerve-
zet 
A mezőgazdaság fejlődése né-

hány területen lassú, esetenként 
elmarad a tervezettől és az adott-
ságoktól : 

— Az erőfeszítések ellenéra 
alig mérséklődött az üzemek 
gazdálkodásában meglevő Indo-
kolatlan differenciáltság. 

— Lassú ütemű a komplex 
belvízrendezést követő altalaj-
lazítás, kémiai talajjavítás. 

— Nem kielégítő a nagyüzemi 
szőlő-, gyümőlcstelepítés üteme. 

— Néhány beruházás tervsze-
rű megvalósítását tervezői, éa 
kivitelezői kapacitáshiány aka-
dályozta. 

— Egyes termékek — főleg 
zöldségfélék — felvásárlása te-
rületén nem sikerült felszámolni 
a feszültségeket 

OA szállítás területén a me . 
gye gazdaságának lassúbb 

fejlődést; következtében mérsékel-
tebb Igények kielégítésére kerüli 
•or. 

A vasúti áruszállítási tervek tel* 
Jesültek. azonban az igények egf 
része kielégítetlen maradt. A nö-
vekedés mértéke 1 százalék. Az 
előszállítások fokozottabban, a 
hétvégi rakodások lassabban emel-
kedtek. 

A korszerű rakodási és fuvaro-
zás; módszerek alkalmazása nem 
csökkentette a feszültségeket a na* 
pl teherkocsi-kiállítás területén. 

A közúti áruszállítás t ellesi tmé* 
nye 5 százalékkal emelkedett, s ja* 
vult hatékonysága Is. (Programo-
zott árufuvarozás, egység rakomá-
nyok alkalmazásának szélesedése* 
a kiszolgálás színvonalának eme-
lése.) Nem kielégítő azonban a 
közvetlen lakossági áruszállítóé 
színvonala. 

Tovább csökkent a vasúti (3 
százalékkal), s fokozódott (7 szá* 
zalékkal nőtt) a közúti személy-
szállítás. Mindkét területen javult 

hetséges, mely mellett építünk 
a lakosság részvételének foko-
zottabb bevonására is. A lakos-
ság életkörülményeinek javítása 
érdekében meg kell építeni 
4660 lakást, ebből 1821 célcso-
portos), 1025 óvodai férőhelyet, 
52 általános iskolai tantermet 

— A közművelődési lehetősé-
gek Javítását szolgálja a megyei 
könyvtár és levéltár építésének, 
a megyei munkásmozgalmi mú-
zeum kialakításának, a Szegedi 
Nemzeti Színház rekonstrukció-
jának folytatása, a makói múze-
um építésének befejezése. Hód-
mezővásárhelyen megkezdődik 
az Alföldi Galéria kialakítása. 

— Az egészségügyi és szociális 
ellátás további javítása érdeké-
ben készüljön el 200 gyógyinté-
zeti ágy. 370 bölcsődei hely. a 
hódmezővásárhelyi mentőállo-
más. a röszkei orvosi rendelő éa 
tanácsadó. Folytatódjon az 
ópusztaszeri 150 helyes szociá-
lis otthon építése. 

OA foglalkoztatás hatékony-
ságának növeléséhez, a bé-

rek teljesítmény szerinti differen-
ciálásához intenzívebb politikai 
tudat- és szemléletformálásra, a 
párt-, társadalmi és állami szervek 
nagyobb segítségére van szükség. 

A foglalkoztatás összességében 
alacsony hatékonysága, az e téren 
jelentkező számottevő veszteség 
mind az irányító felügyeleti szer-
vektől. mind a gazdasági egységek-
től az áj helyzetre való megfelelő 
felkészülést és határozottabb intéz-
kedéseket követel: 

— A módosított szabályozók erő* 
teljesebben ösztönöznek takaré-
kos létszámgazdálkodásra: nő az 
érdekeltség a létszámcsökkentés-
ben ott ahol a termelés nem, 
yagy alig növekszik. Szükség van 
e lehetőségek bátrabb kihaszná-
lására. Az állami szervek, helyi 
tanácsok segítsék » felszabaduló 
létszámnak az infrastrukturális 
ágakhoz és a jelentősebben fejlő-
dő. hatékony foglalkoztatást biz-
tosító vállalatokhoz való tervsze-
rű átcsoportosítását s az ehhez 
szükséges átképzést. 

— A vállalatok éljenek a sza* 
bálvozók adta létszámleépítés le-
hetőségeivel. előnyeivel. Kezeljék 
kiemelt feladatként a takarékos 
létszámgazdálkodást a vezetés 
minden szintién. Ne tartsanak 
fenn üresen álló munkaköröket 
számolják fel n kedvezőtlen 
munkakörülményeket, valósítsa-
nak meg nagyobb, de ésszerű 
munkaleterhelést mind a fizikai, 
mind a nem fizikai munkaterü-
leteken. 

— A tervszerű létszám-áteso* 
portosítás a dolgozók mozgási 
készségének fokozását teszi szük-
ségessé. Ezt vállalaton belül 
munkahelyi képzéssel, átképzés-
sel. továbbképzéssel biztosítsák. 
Az oktatási intézmények segítsék 
elő a konvertálhatóbb szakisme-
retek megszerzését, valósítsanak 
meg szorosabb együttműködést a 
vállalatokkal. 

— Az ismert és feltárt veszte-
ségek. munkaidőalapból kieső 
idők csökkentése határozott és 
következetes intézkedéseket igé-

nvei a munkahelyi vezetők részé-
ről. Az intézkedések megtételét, 
eredményességét az állami szer-
vek rendszeresen ellenőrizzék, 
iránymutatásaikkal segítsék vég-
rehajtásukat. 

OA szocialista munkaverseny-
mozgalom fejlődésének alap-

vető feladatait a kongresszusi és 
felszabadulási mtinkaverseny vál-
lalásai alkossák. Segítse elő a me-
gyei gazdaságpolitikai célkitűzések 
eredményes megvalósítását, a VI. 
ötéves tervi átmenet megalapozá-
sát. Ennek érdekében mind a ter-
melésben. mind a szolgáltatásban 
fokozottabban bontakozzon ki a 
dolgozók alkotó aktivitása, azok a 
kezdeményezések, melyek elősegí-
tik a hatékonyabb munkát, javít-
ják a termékek minőségét, új mű-
szaki. technológiai megoldásokat és 
takarékosabb gazdálkodást ered-
ményeznek. 

Kiemelt cél legyen az Ipari ter-
melés fajlagos anyag- és energia-
felhasználásának csökkentése, az 
Importanyagokkal való eredménye-
sebb gazdálkodás. Javuljon a be-
ruházások. az építőmunka szerve-
zettsége és minősége. 

A mezőgazdasági vállalások irá-
nyuljanak a hús- és tejtermelés 
gazdaságosságának növelésére. a 
takarmánygazdálkodás javítására. 
Erősödjenek a kooperációs kapcso-
latok. 

A közlekedésben dolgozó szocia-
lista brigádok irányítsák figyelmü-
ket az áruszállítás eszközeinek 
jobb kihasználására, a személyszál-
lítás kulturáltságának növelésére. 

A kereskedelemben a kulturál-
tabb kiszolgálás, n vásárlók igé-
nyeihez lobban igazodó árukínálat 
határozza meg a munka fő irányát. 

OA beruházások megvalósítá-
sánál elsődleges célkitűzés 

legyen a rendelkezésre álló pénz-
ügyi keretek ésszerű felhasználása. 
A beruházási forrásokat elsősorban 
a folyamatban levő fejlesztésekre, 
a rekonstrukciók meggyorsítására 
és befejezésére használjuk fel. El-
engedhetetlen a vállalatok közötti 
együttműködés fejlesztése. aa 
anyag- és készletgazdálkodás kor-
szerűsítése. a felesleges készletek 
leépítése. 

Az állami támogatással énülő 
beruházások pénzeszközeinek fel-
használásán túl a VI. ötéves tervi 
átmenet biztosítására is törekedni 
kell. 

Az épületfenntartó tevékenység 
feladatainak ellátásához a koráb-
biaknál nagyobb szervezettség, ha-
tékonyabb ellenőrzés és számonké-
rés szükséges. 

A jelentősebb beruházások közül 
ütemesen folytatódjon * Csongrá-
di Vízlépcső előkészítése, a Szegedi 
Házgyár rekonstrukciója, a Ma-
gyar Villamosművek 400 kV-os al-
állomásának építése, a szentesi 
gabonasiló megvalósítása. »z Autó-
közlekedési Tanintézet 3 tantermes 
iskolájának megépítése, a Szegedi 
Biológiai Központ raktárának és a 
megyei élelmiszer-ellenőrző és 
vegyvizsgáló intézet laboratóriu-
mának építése. 

Gyorsítani kell a kivitelezést Sze-
geden a nagyáruháznál, az új 
AFIT-szerviznél. a Gyógyszertári 
Központ, a KÖJAL-székház építé-
sénél. a rókusl víztoronynál, a Il-
es kórház kiürítőpavilonnál. Szen-
tesen a Tisza-híd. az autóbusz-pá-
lyaudvar. Csongrádon a kenyér-
gyár építésénél: a rekonstrukciót a 
Hódmezővásárhelyi ÁTEV-nél. a 

A csongrádi t j ifjúsági háj színházterme. (Fotó: Enyedi Zoltán) 


