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Kapcsolat a termelőkkel 

H Zöldért nem adta töl 
Megyénkben a helyi fo-

gyasztásnak 5—6-szorosa te-
rem évenként. Az utóbbi év-
tizedben úgymond többcsa-
tornássá vált az értékesítés. 
Egyrészt a primőrök forgal-
mazására létrejött a Szente-
si Korai Zöldségtermesztési 
Rendszer. Az áfész és a ter-
melőszövetkezetek szintén 
fokozták kereskedelmi tevé-
kenységüket. Az ipari fel-
dolgozásra alkalmas zöld-
ség- és gyümölcsfélék ter-
meltetését a paprikafeldol-
gozó vállalat és a konzerv-
gyár igénye és lehetősége 
szerint saját maga. az ex-
portszállításokat zömmel a 
Hungarofruct végzi. Az áru-
termelő kisgazdaságok köz-
vetlenül is felkereshetik a 
boltokat, s a nagybani pia-
cokat. Mindebből az követ-
kezik, hogy a Zöldért egy-
egy cikknél a forgalmazás-
ban 10—20 százalék körüli 
aránnyal részesült a nyolc-
vanas években. Vagyis egyik 
résztvevő sem érezheti mo-
nopolhelyzetben magát, s az 
á rak alakulását nem befo-
lyásolhatja kizárólagosan. 

Vörös Pál, a Zöldért igaz-
gatója még egy éve sincs a 
vállalat élén, de már 15 éve 
dolgozik itt. Alkalmazottból 
mára jutott el e r re a poszt-
ra. Szavaiból azt érzem, 
tisztában van e szakma min-
den ellentmondásával. Ne-
héz időszakot él most a 
vállalat, épphogy megkezdte 
a maga „stabilizációs prog-
ramjá t" . Tavaly félévkor 
ugyanis 50 milliós veszteség 
ijesztett rá juk, s az irány-
váltást, ha az utolsó pilla-
natban is, de megkezdték. 
Az évet 13 milliós nyereség-
gel zárták, s most, augusz-
tusban 53 milliós pluszt mu-
tatott a mérleg. 

A most 1600 fős vállalat 
létszáma tavaly háromszáz-
zal csökkent. Egyrészt terv-
szerű leépítéssel, másrészt 
sokan spontán hagyták el a 
süllyedőfélben levő hajót. 
Ez azonban csak az első lé-
pés volt. A mostani, felfelé 
kapaszkodó szakasznak a 
legfőbb háttere, hogy az el-
ső félévben 72 millió forint-
tal sikerült a költségeket 
csökkenteni. Az érdekeltségi 
rendszert teljes körűvé tet-
ték. A mérce — a vállalat 
egészének helyzete helyett 
— mindenkinek a sa já t te-
rülete. Hisz a számonkérés 
csak ott lehet reális, ahol a 
döntési jogkör van. A cél-
jutalmak, prémiumok testre-
szabott feladatok teljesíté-
séért járnak. 

Az irányváltás másik, 
nem elhanyagolható eleme, 
hogy a zöldség-, gyümölcs-
forgalmazást növelni tudták, 
s így az árrésekből 16 mil-
lióval több jött össze fél év 
alatt. Sikerült növelni az 
exportot. Paradicsompapri-
kából már mostanra többet 
értékesítettek, mint koráb-
ban egész évben. A tavalyi 
azonos időszakhoz képest 
háromszor annyi vörös-
hagymát, és kétszer annyi 
görögdinnyét szállítottak 
külföldre. Hogy ez a kedve-
ző fordulat miként követ-
kezhetett be? Elsősorban a 
termelőkkel való közös ér-
dekeltség megteremtése, az 
egymás iránti bizalom meg-
erősítése volt a döntő mo-
mentum. 

A szentesi kirendeltség az 
általa felvásárolt á rumeny-
nyiséggel és az addig csak 

Nem egyszerű ma-
napság zöldség- és 
gyümölcskcreskedőnek 

lenni. Egyik oldalról a 
termelő szórja átkait, 
hogy keveset kap por-
tékájáért, másfelöl a 
fogyasztó ájuldozik 
egy-egy árcédula lát-
tán. A bűnbak mindig a 
középen álló. No, de kik 
azok. akiket annyira 
emlegetnek? Elsősor-
ban a. Zöldért vállalat. 
Régivágású gondolko-
dásunk hajlamos a le-
egyszerűsítésre. A ne-
vükben is benne van, 
hogy a „zöldet" ők ér-
tékesítik. Nem árt 
azonban, ha árnyaltab-
bá tesszük e belénk vé-
sődött képet. 

részben kihasznált eszközei-
vel belépett a KZR-tagok 
sorába. Így a tájkörzetben a 
termeltetés és forgalmazás 
egységes szervezetben, terv-
szerűbb keretek közé került. 
Az önelszámoló egység ön-
magában érdekelt a nyere-
séges gazdálkodásban. 

A közelmúltban Makó tér-
ségében alakul t gazdasági 
társaság négy szövetkezet, 
valamint a Zöldért és a 
Hungarofruct részvételével. 
A tagok teljes termelésüket 
a makói telepre szállítják, s 
így 30—40 ezer tonnára nö-
velhető az itteni forgalom. 
A közös forgalmazás végter-
mék-érdekeltségen alapul. 
A kifizetett előleg után a 
külkereskedelmi cég eladá-
si árai a lapján készítik el a 
végieges elszámolást. A leg-
nagyobb dömping idején, s 
itt ez a hagymaszedés idő-
szaka, fuvareszközökkel is 
besegítenek egymás munká-
jába Az eredmény máris 
kézzel fogható: a hagyma-
export minden korábbit fe-
lülmúlt, s a termelőknek ki-
fizetett á r is jóval magasabb 
a megszokottnál. Ez a vál-
tozás azzal is együtt járt , 
hogy a friss exportot bonyo-
lító Hungarofruct ezen a te-
lepen a száritmányok érté-
kesítési jogát is megkapta. A 
szegedi telep száritmányai-
nak egy részét továbbra is a 
Generálimpex a d j a el. S 
csodák csodája, még meg 
sem orrolt érte. Tudomásul 
vette, s ebben nem kis sze-
repe volt, hogy a Zöldért a 
gazdasági érdekeit nyíltan, 
szemtől szembe tár ta fel. 
Sőt. belföldi termelőként 
vállalta a koordinálás sze-
repét is. 

A nyílt kártyák a gt.-n 
belül is követelménynek 
számítanak. A bizalom leg-
fontosabb eleme, hogy sen-
kinek sincs takargatni-
valója, közös az érdek. A 
külkereskedő bevétele sem 
titok már, hisz az őt megil-
lető részt is szerződés rög-
zíti. 

A szegedi telepen azért 
nehezebb hasonló összefo-
gás, mert ebben a körzet-
ben rendkívül sokféle zöld-
séget, gyümölcsöt termel-
nek, s az érdekek is szét-
forgáCsoltabbak. Azért itt is 
vannak terveik az eszközeik 
jobb kihasználására. Az Er-
dei Termék Vállalattal erő-
síteni kívánják kapcsolatu-
kat, gyümölcsléhez való 
alapanyagot, s esetleg ké-
sőbb rostos ivóleveket sze-
retnének itt gyártani. Egy 
konzervüzem létesítése íS' 

kézenfekvőnek látszik. A 
Szegedi Konzervgyár bevo-
násával, olyan termékeket 
készítenének, melyre van 
kereslet, de a gyár a csúcs-
időben, a paradicsom- és 
paprikaszezonban nem ké-
pes többre. A konzervgyári 
kapcsolat másik ága egy 
Szentesen létrehozandó kö-
zös mirelitüzem lehet. 

Ezek a változások elsősor-
ban a nagyüzemekkel való 
tartós kapcsolatok kiépítését 
segítik, de ezzel az integrált 
tagi gazdaságok termelésbiz-
tonsága is növelhető. E le-
hetőség leginkább az ipari 
feldolgozásra alkalmas nagy 
tömegű árura vonatkozhat. 
A kiskereskedelmi forgalom 
sokszínű palet tája továbbra 
is a piaci hatások érvénye-
sülésétől függ. Mivel ezen a 
területen összességében 
nincs hiánygazdálkodás, az 
árakat a kereslet és kínálat 
törvényei szabják meg. A 
Zöldért itt csak egy, a sok 
résztvevő közül, s a több-
ször tapasztalható anomáli-
ák leküzdése meghaladja 
erejét. 

A 2 milliárdos forgalmú 
vállalat bevételeinek egy-
harmadát a kiskereskedelmi 
hálózata adja. a következő 
harmadot a feldolgozóipar, s 
a maradék harmadot a köz-
vetlen zöldség-gyümölcs 
belföldi és exportértékesítés. 
Mindegyik terület számotte-
vő, s bármelyik elhanyagolá-
sa megbontaná a kialakuló-
ban levő törékeny egyen-
súlyt. Kinyilatkoztatások 
helyett csak a vállalati é r -
dek lehet az egyetlen záloga 
a termelöt és fogyasztót 
egyaránt kielégítő tevékeny-
ségnek. 

Tóth Szeles István 

Szegeden 
az Országgyűlés szociális 

és egészségügyi bizottsága 
Az Országgyűlés szociá-

lis és egészségügyi bizott-
sága Pesta László elnökle-
tével kihelyezett ülést tar-
tott tegnap, pénteken Sze-
geden. A tanácskozáson 
többek között részt vett 
Hutás Imre, az Egészség-
ügyi Minisztérium állam-
titkára, Csongrád megye 
országgyűlési képviselői, 
az orvostudományi egye-
temek rektorai, Székely 
Sándor, a szegedi pártbi-
zottság e:sö titkára és 
Papp Gyula, a szegedi ta-
nács elnöke. Szilárd Já-
nos, a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem rektora 
köszöntötte a résztvevő-
ket, majd megvitatták az 
orvostudományi egyete-
mek oktató-, kutató- és 
gyógyitómunkájáról szóló 
jelentést. 
A felmérés megállapítása 

szerint a klinikai oktatás 
tárgyi feltételei nem meg-
felelőek, a modern gyógyí-
tó- és vizsgálóeszközök 
használatára való felkészítés 
nem megoldott, ugyanis a 
korszerű technikára évről 
évre egyre kevesebb pénz 
jut. A magyar orvosegyete-
mek a helyi gondokon túl 
számos olyan problémával 
küzdenek, amelyek csak 
központi segítséggel oldha-
tók meg. A magyar kutatók 
nemzetközileg elismertek, 
azonban az utóbbi években 
már több elméleti tanszéken 
gondot jelent a megfelelő 
utánpótlás biztosítása. A 
meglevő kutatóműszerek á t -
lagéletkora 15—17 év, így 
elhasználódott és elavult. Az 
eszközök felújítása gyakran 
lehetetlen, mert a régi t ípu-
sokhoz már nem gyártanak 
alkatrészeket. ' A tőkés or-
szágokból származó eszkö-
zök beszerzését a pénz, szo-

Oktatás és gyógyítás 
az orvosegyetemeken 

Kisiparosok remekei 

A Csongrád megyei kisiparosok zsűrizett remekeiből nyi-
tottak kiállítást tegnap, pénteken délelőtt a Juhász Gyula 
Művelődési Központban. Hímzők, kosárfonók, üvegműve-
sek, bőrdíszművesek, fazekasok használati és dísztárgyai 
kerültek a tárlókra. A kiállítást ma, szombaton reggel 9 
és délután 6 óra között még megtekinthetik az érdeklődők 

cialista országokból pedig 
megfelelő kínálat hiánya 
korlátozza. Az egyetemi 
könyvtárak folyóirat-állo-
mánya olyan minimálisra 
zsugorodott, hogy további 
csökkentés esetén már nem 
lehetne orvosi könyvtárról 
beszélni. Az eredményes ku-
tatómunka serkenthető 
azonban számos olyan intéz-
kedéssel, amihez pénz nem 
kell. Az elmúlt másfél évti-
zed egyik legbölcsebb tu-
dománypolitikai intézkedése 
volt a külföldi jó kutatóin-
tézetekbe való munkavál la-
lás engedélyezése. Ennek a 
gyakorlatnak a fenntar tása 
továbbra is fontos. A pécsi 
és a szegedi klinikák épü-
letgondokkal küszködnek, 
de a debreceni intézmény is 
felúj í tásra szorul. Egyes 
megyei kórházak felszerelt-
sége sokkal jobb, mint a 
debreceni, pécsi vagy sze-
gedi klinikáé. A szűkös kö-
rülmények között négy 
komputertomográph Buda-
pestre került, vidéki egyete-
mek egyet sem kaptak, és ez 
az el járás a bizottság véle-
ménye szerint minden szak-
szerűséget nélkülöz. A szer-
vezési gondokra jellemző, 
hogy a tízezer lakosra jutó 
orvosok száma szerint ha-
zánk Izrael és USA után a 
harmadik helyen áll a vilá-
gon, mégis mindenütt zsú-
foltság és elégedetlenkedés 
tapasztalható betegek és or-
vosok részéről egyaránt. 

A téma napirendi v i tá já-
ban a bizottság tagjai közül 
Velkey László (Miskolc) 
foglalkozott az orvosi pályá-
ra való alkalmassággal. 
Megemlítette, gyakran ta-
pasztalja a hivatástudat hiá-
nyát. Sajnos, a középiskola-
padból kikerülteknél is ész-
revehető, csökken az ál talá-
nos műveltség, ami elen-
gedhetetlen feltétele az em-
beri kapcsolatok megterem-
tésének. Kritizálta az egye-
temi vizsgáztatási tesztmód-
szert, ami a hazárdirozó és 
nem a lelkiismeretes felké-
szülésre késztet. Javasolta, 
a továbbképzésnél meg kell 
találni az anyagi érdekeltség 
mozgatórugóit. Karácsonyi 
Sándor (Szeged) rámutatot t 
arra , jobban oda kellene f i -
gyelni, hogy mi lesz a bi-
zottsági üléseken felvetett 
javaslatok sorsa. Ha az ész-
revetelek elsikkadnak a 
jegyzőkönyvek aktatömegé-
ben, akkor nincs sok értel-
me az üléseknek. A magyar 
egészségügyre fordított ösz-
szegeket összehasonlította a 
környező államokéval, és 
megállapította, tar thatat lan 
a hazai gyakorlat, hiszen a 
költségvetésből csak 3,8—4,1 
százalék jut az egészségügy-
re. Ugyanakkor az említett 
országokban a nemzeti jöve-
delemből jut tatott rész nem 
alacsonyabb 7 százaléknál. 
Szólt a külföldi egyetemek-
kel való szerződéses kapcso-
latokról, és megjegyezte, a 
kuUitók nem szívesen jön-
nek Magyarországra, mert 
egyre rosszabb a klinikák 
technikai felszereltsége. A 
műszerezettség jelenlegi 
színvonala et ikátlan a be-
teggel szemben. Bazsó 
György (Borsod megye) az 

álláselosztás igazságtalansá-
ga miatt kért szót. az orvo-
sok munkaköri kinevezésé-
nél gyakran nem a szakmai 
szempontok a lap ján dönte-
nek. Varga Miklós (Veszp-
rém) hangsúlyozta, vidéken 
kevés az orvos. Pesten vi-
szont 47 százalékuk dolgozik. 
Veszprém megyében jelen-
leg hatvan orvosra lenne 
szükség, és már lakással 
sem tud ják őket odakötni. 
Javasolta, a csehszlovák 
példa a lapján a fővárostól 
távolodva magasabb fizetést 
kapjanak a doktorok. Cser-
gő Tibor, a szegedi tanács 
egészségügyi osztályának 
vezetője az alapellátás szín-
vonalának javítása miatt 
kért szót. Eke Károly 
(Csongrád megye) elmond-
ta, hogy külföldön t a r t j ák 
még jó hírüket a magyar or-
voskutatók. Foglalkozott az 
MTA orvososztályának sze-
mélyi állományával, nem 
ta r t j a hasznosnak, hogy a b -
ban a pécsi iskola jutot t túl-
súlyba. Bugár Nándor. a 
Hazafias Népfront munka-
társa felhívta a figyelmet az 
egészségügyi mérnök- és köz-
gazdászképzés fontosságára, 
valamint arra, hogy ne a 
megyei kórház rovására j a -
vítsák a klinikák műszerel-
látottságát. Juratovics Ala-
dár (Csongrád megye) rá -
mutatot t arra, miképp le-
hetne javítani a műszer-
gyártás hazai feltételeit. 
Helyi példát emiitett, ami-
kor arról szólt, az olajipar, 
ahol ő is dolgozik, anyagi se-
gítséget nyúj t a szegedi bőr-
klinikának, mivel munkate-
rületén gyakran előfordul az 
égési sérülés. Mezei Károly 
(Szabolcs-Szatmár megye) 
az orvosképzésnél a nyelvta-
nítás színvonalát kifogásol-
ta, jó lenne, ha ötödéves ko-
rukban a hallgatók középfo-
kú nyelvvizsgát tennének. 
Lengyel Eva gerontológus 
arról beszélt, a fiatal orvo-
sok alaposabban ismerjék 
meg az öregedés egészség-
ügyi problémáit. Szabó Mi-
hály szegedi gyermeksebész 
a gyermekkórházak kihasz-
nálatlansága és a klinikai 
osztályok zsúfoltsága között 
vont párhuzamot. Tóth Ilo-
na, a bizottság t i tkára j ava -
solta, a képviselőtársak mi -
előbb tá jékozódjanak arról, 
hogy mi lett a választási 
ciklusban felvetett észrevé-
telek sorsa. Szót kér t még 
Gubacsi László (Bács-Kis-
kun megye), Szirtesné Tom-
sits Erika (Budapest). Bödö-
né Rózsa Edit, Csókási Zol-
tánná és Király Zoltán (Sze-
ged), Kiss István (Komárom 
megye), Gorbacz Katalin 
(Fejér megye), Lestárné 
Varga Maria (Budapest), 
Paulini Márta (Budapest). 

Az egészségügyi és szociá-
lis bizottság úgy döntött, a 
felvetett javaslatok a lap ján 
két héten belül a bizottság 
három tagja, Karácsonyi 
Sándor, Velkey László és 
Tóth Ilona egy összefoglaló 
jelentést készít, amelyet mi-
előbbi döntés érdekében a z 
Egészségügyi Minisztérium, 
illetve a kormány elé ter-
jesztenek. Végül megalakult 
az idősek gondjaival foglal-
kozó albizottság. H. M. 


