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A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 
SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA 

Havi előfizetési díj: 43 forint 
Ara: 2.20 forint 

Húsvéti csúcsforgalom Magyar-dán 
vegyes vállalat 
Tetőtéri ablakokat gyártó 

üzem épül Fertődön. A ter-
mék hazai gyártására a 
Fertődi Építőipari Szövet-
kezet vegyes vállalatot a la-
pított egy dán céggel. A 
vegyes vállalat megvásárolta 
a dán alapító leányvállalat-
tól a Velux rendszerű tető-
téri ablakok gyártási enge-
délyét és gyártásj eljárását. 
Ennek a lapján fog tetőtéri 
ablakokat előállítani a fer-
tődi üzem, amelynek gyár-
tócsarnokát már építik, s 
előreláthatóan az év máso-
dik felében megkezdődhet 
az NSZK-ból és Dániából 
érkező gépsorok, berendezé-
sek szerelése. Az üzemben 
alkalmazott technológia é r -
dekessége, hogy a gyártási 
eljáráshoz szükséges hót az 
ott keletkező fahulladék fel-
használásával fogják előál-
lítani. A beruházásra a ve-
gyes vállalat alapítói fele-
fele arányban mintegy 200 
millió forintot költenek. 

Pénteken Hegyeshalomnál 
megindult a húsvéti csúcs-
forgalom. Már az éjszakai 
és a hajnal i órákban is so-
kan jöttek, ma jd délig több 
mint 10 ezer vendég —el -
sősorban osztrák és NSZK-
beli turista — érkezett ha-
zánkba a határállomáson át. 

A hozzánk irányuló for-
galmat 17 sávon fogadják. 
Ebből 16-ot a személyko-
csik, egyet pedig az autó-
buszok fogadására tar tanak 
fenn. Az útlevél- és vám-
kezelő szolgálatot egyaránt 
megerősítették. 

Pénteken egyébként a 
soproni és a kópházi á t -
kelőhelyek forgalma is 
rendkívüli módon megélén-
kült. Ezeken a helyeken is 
megerősített szolgálat dol-
gozik. A Hegyeshalomnál és 
Sopronnál belépő turisták 
többsége a Balatonra és Bu-
dapestre utazik, egy részük 
azonban helyben marad és 
Sopronban, Győrött, Mo-
sonmagyaróváron tölti az 
ünnepeket. 

A húsvéti ünnepek előtt 
megélénkült az idegenforga-
lom Bugacpusztán. Pénteken 
230 olasz és NSZK-beli tu-
rista előtt haj tot ták meg a 
sárga ménest, muta t ták be 
a felúj í tot t szabadtéri pász-
tormúzeumot. A hét végén 
és húsvéthétfőn huszonkét 
külföldi turistacsoport érke-
zik pusztanézőbe. Az odalá-
togatók a szép környezeten 
kívül megismerkedhetnek a 
puszta sajátos ál lat- és nö-
vényvilágával, megtekint-
hetik a szürke gulyát, a rac-
ka nyájat , az Európában is 
ri tkaságnak számító ősboró-
kást. A Kiskunfélegyházi 
Lenin Tsz lovasai bemuta-
tóval szórakoztat ják a ven-
dégeket. 

* 

Telt házzal nyitott pénte-
ken a siófoki szállodasor. A 
Pannónia Szálloda és Ven-
déglátó Vállalat által üze-
melletett Európa, Hungária, 
Lidó és Balaton Szálló 
együttesen 1200 vendéget fo-
gad a húsvéti ünnepeken. 

Tavaszi „zsongás" a szabadban 

Á japán 
nagykövet 
Szegeden 

Ryozo Mogi, Japán ma-
gyarországi nagykövete teg-
nap, pénteken Szegedre é r -
kezett. Látogatást tett a me-
gyei pártbizottságon, ahol 
Szabó Sándor első t i tkár fo-
gadta, és tájékoztat ta me-
gyénk életéről. 

Ezt követően a nagykövet 
felkereste Papp Gyulát, a 
szegedi városi tanács elnökét 
hivatalában, ahol tisztelgő 
látogatást tett. Majd délután 
Ryozo Mogi a Szegedi Bio-
lógiai Központban járt, ahol 
Alföldi Lajos főigazgató fo-
gadta. A vendég megismer-
kedet t a szegedi biotechno-
lógiai alapkutatásokkal, és 
szó esett a japán—magyar 
tudományos együttműködés 
lehetőségeiről. 

Ezután Ryozo Mogi a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
temre látogatott, ahol Csá-
kány Béla rektor ismertette 
az egyetemi élet fontosabb 
jellemzőit. Majd Róna-Tas 
András, a JATE altajisztikai 
tanszékének vezetője tá jé -
koztatta a nagykövetet a ja-
pán nyelvű speciális kollé-
giumról, melynek egyre 
tobb hallgatója van. Ryozo 
Mogi a japán ínyelvvel is-
merkedő diákokkal is talál-

A kék ház elkelt 

Hol dolgozunk, hogyan 
élÜnk ? |Stotisztikoi zsebkönyv] 

Megjelent a magyar sta-
tisztikai zsebkönyv, amelyet 
immár hagyományosan min-
den év áprilisában tesz köz-
zé a KSH, a Statisztikai Ki-
adó Vállalat gondozásában. 
A KSH összefoglaló adatai 
szerint az ország népessége 
ez év január elsején 10 mil-
lió 622 ezer volt, 91 ezerrel 
kevesebb, mint 1981-ben, 
amikor is századunkban a 
legtöbben éltek az ország 
jelenlegi területén. Az aktív 
keresők száma 4 millió 892 
ezer, a legnagyobb réteg 
változatlanul a munkásság, 
bár számaránya az utóbbi 
években csökkent a szellemi 
foglalkozásúak javára. Je-
lenleg a munkavállalóknak 
38.5 százaléka dolgozik az 
iparban és az épitőiparban, 
20,2 százaléka a mező- és 
erdőgazdálkodásban, 11,9 
százaléka egészségügyi, szo-
ciális és kulturális területen, 
s ezt követi a kereskedelem, 
itt tevékenykedik a dolgo-
zók 10,4 százaléka. 

A népesedési adatok sze-
rint a nök várható élet tar-
tama a legutóbbi 15 évben 
is egyenletesen — 72,6 évről 
73.6 évre — növekedett, a 
férf iaké azonban 1970 óta 
66.8 évről 65,6 évre csök-
kent. Évről évre kevesebb a 
házasságkötés és tobb a vá-
lás. 

Húsfélékből és halból az 
ország lakói — a csecsemő 

ket is beleértve — szemé-
lyenként átlagosan 80 és fél 
kilót fogyasztottak tavaly, 
60 dekával többet, mint a 
megelőző évben. A tej és 
tej termékek fogyasztása fe-
jenként két kilóval növe-
kedett, 182-ről 184 kilo-
grammra. A tojásfogyasztás 
némileg csökkent, a zsiradé-
koké nem változott, s — 
feltehetően az egészséges 
táplálkozás jegyében — az 
egy évvel korábbinál vala-
mivel kevesebb liszt, rizs, 
burgonya és cukor fogyott 
tavaly. Az élvezeti cikkek 
közül kávéból változatlanul 
3 kilogramm, borból 25 li-
ter jut egy lakosra, a sör-
fogyasztás tovább emelke-
det t — az 1985. évi fe jen-
kénti 92,4 literről 99 liter-
re. Valamelyest — 0,4 li-
terrel — csökkent az égetett 
szeszes italok fogyasztása. 
Nagyon kis mértékben, de 
mérséklődött a dohányfo-
gyasztás is. 

A statisztika szerint 100 
háztartásra 1970-ben még 35, 
tavaly m á r 106 hűtőgép ju-
tott. Ugyancsak 100 család 
16 évvel korábban 70, az el-
múlt évben 99 mosógéppel 
rendelkezett, a személygép-
kocsik száma pedig 100 csa-
ládonként hatról 36-ra, a 
televízióké 66-ról 112-re, a 
magnetofonoké pedig ki-
lencről 53-ra növekedett 

Talán nem túlzás állítani, hogy jólesik 
még a munka is a szabadban, a napsütés-
ben, sok szépíteni-, takarítanivaló akad vá-
rosban is, a földeken is. Mórahalom kör-
nyékén is mindenütt dolgoznak. A nagy-
község bővül, új lakóházak épülnek, azut-

Somogyi K á r o l y n é felvételei 

cákban pedig árkok és földhányások jel-
zik. hogy az Ativizig emberei nagyszabású 
csatornázáson dolgoznak. A lakosok virá-
got ültetnek házuk elé, a közeli tanyák 
mellett pedig a fólia alatti növényeket gon-
dozzák. 

Kapaszkodik a Délép 
A hónapokkal ezelőtti tel-

jes vezetési és gazdálkodási 
káosz után ma már látszik 
a program, amely a Délépet 
a mély gödörből szándékozik 
kisegíteni. Ésszerű, racioná-
lis és radikális elgondolá-
sok, elhatározások. Hogy 
elegendőek lesznek-e a k i -
kapaszkodáshoz? Ez nagy 
mértékben függ a végrehaj-
tás gyorsaságától és követ-
kezetességétől. Sorsdöntő volt 
a z elmúlt év vége és az 
idei év e le je az építőválla-
lat életében. Most ápril isban 
a sorsdöntő napok tovább 
ta r tanak . 

¡A csőd elkerüléséért ví-
vot t hadműveletek egyik 
sa rkpont ja a nélkülözhető 
állóeszközök értékesítése. Az 
eladásokat szerencsére a 
nem termelési célú épüle-
tekkel kezdték. A munkás-
szálló m á r korábban vevőre 
talált. Tegnap, pénteken vált 
véglegessé, hogy a Kossuth 
Lajos sugárút elején levő 
központi irodaháznak is ú j 
gazdája van. Százmillió fo-
rintért a most szerveződő 
ú j megyei adóhatóság vásá-
rolta meg. A következő 
években a Délép vezetése 
továbbra is a régi helyén 
dolgozik ma jd , mert három 
emeletet bérelnek az ú j (tu-
lajdonostól. A számítástech-
nikai eszközöknél is ú j gaz-
da várható. Az Égszi-Délorg-
gal tárgyalnak. Egy közös 
vállalat megállapítása is el-
képzelhető. A sportpálya 
gazdaságos hasznosítására, 
még keresik a megoldást. 

Hamarosan sor kerül ter-
melési célú állóeszközök 
eladására is. ' A II-es tele-

pükért többen is jelentkez-
tek. A iházgyári telepre ke-
rülnek á t az eddig a II-es 
telepen végzett tevékenysé-
gek. A paneles lakásépítésre 
nagymértékben csökkentek 
gz igények. Ezekhez képest 
ma még túl nagy terülten 
működik a házgyár. iAi 8 
hajó helyett háromban dol-
gozva is elvégezhető a jelen-
legi mértékű munka . Per -
sze nem egy, h a n e m kettő 
műszakban. Tehát ezekre az 
épülteikre ás a ján la tokat 
várnak. A kevesebb m u n -
kához kisebb .mennyiségű 
forgóeszközre lesz szükség, 
ezen a területen is leépítés 
volt, illetve lesz napiren-
den a következő hónapok-
ban. 

Az alkalmazotti gárdát 130 
fővel tervezik csökkenteni. 
Nagy gondjuk, hogy mosta-
nában sokan gondolnak a 
gyors távozásra, olyanok i6, 
akiket — a biztosabb jövő 
érdekében — inkább meg-
tartani szeretnének. Közel 
ötven áthelyezési kérelmet 
tar tanak nyilván, a beadók 
közül többieket szeretnének 
rábeszélni a maradásra. In-
kább azoktól akarnak elkö-
szönni, akiknek eddigi m u n -
k á j a nem megfelelő. 

Minden vezető egy évre 
kapta a megbízatását nem-
régiben. De még ilyen hosz-
tszú ideig sem (üldögélhet 
senki m a j d a langyos vízben. 
Mert az időszak felezőpont-
jánál értékelik a tevékeny-
ségét, s ha ez nem kielégítő, 
akkor ú j foglalkoztató után 
kell nézni. A vállalati szer-
vezet átalakí tásánál a kis 
lépések tak t iká já t követik. 
Változott a vállalati tanács 

összetétele is. Két fővel let-
tek kevesebben a budapesti 
leányvállalat megszűnése 
után. A beosztások változá-
sával a testületben személy-
cserék voltak. Nőtt a ter-
melőszervezeteknél dolgozók 
száma, így szavuknak 
súlya is. 

A Délép mostani vezetése 
világosan látja, hogy a pa-
nelos építkezés felett (leg-
alábbis a régi nagyságrend-
Den) e l jár t az idő. Megren-
delésük imost még kettőezer 
ilyen módszerrel építendő 
lakásra van. Üj szerződést 
már csak magastetős házak-
ra kötnek. A lapostetős meg-
oldást gyorsan szeretnék 
feledni. A több lábon állás 
takt ikájá t a k a r j á k a jövő-
ben követni. Ebben egy kis 
lépés, hogy az ablakgyár 
kapaci tását a jelenleginél 
jobban szeretnék kihasznál-
ni. Most 15 ezer négyzetmé-
ter t készítenek évente, pe-
dig a technológia képes len-
ne 40 ezerre is. Biztató ered-
ményt ígér a vevők utáni 
keresgélés. 

A banki bizalom most 
teljes a Délép gazdálkodá-
sával kapcsolatosan. Az ár-
bevétel ütemessége javuló, 
jelentős lépések történtek a 
vezetési fegyelem szilárdí-
tására. 

S akik a gödröt ásták a 
vál lalatnak? A múl t gazdál-
kodásán a felelőtlenség nyo-
mai nyilvánvalóak. Egyszer 
talán — ha hónapok múl tán 
is — a felelősök nevét és 
felelősségre vonásuk mi -
ként jé t is megírhat juk eze-
ken a hasábokon. , 

Bőle István 

L 


