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Mi történt azóta?

A zöldségnek nem kell cégér
A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, dr. Dimény Imre 

mondta legutóbbi sajtótájékoztatóján:
-  A szerződések alapján várható termésmennyiség paradi

csomból, vöröshagymából és zöldpaprikából nem elégíti ki a fel
használók áruszükségletét, kisebb hiány lesz zöldbabból és ubor
kából is.

Erre az évre vonatkozik e megállapjtás.
De szóltak erről a témáról a fehérvári járás kommunistái a 

pártértekezletet megelőző taggyűléseken is. Sürgették az illeté
keseket, tegyenek valamit, mert zátonyra fut a zöldségtermelés. 
Primőr van ugyan, de drága, azokból a zöldségfélékből pedig, 
amelyekből nagy tömeg kellene minden családba, kevés van és az 
ár a fellegekben jár.

Lám, keresett cikkünk lett a zöldség. Mindig is az volt. Nem 
kell neki c é g é r ...

Inkább máshonnét 
hozunk

P allag  A n d rá s , az enyingi 
nagyközségi tanács elnöke 
e szavakkal fogad, amikor a 
zöldségellátásról érdeklődöm:

— Van a községben két 
zöldséges bolt. Nem mondom, 
mindig van bennük valami. 
De a teljes, választék hiány
zik. És ezt a 7400 ember bi
zony nem nézi jó szemmel.

— Mi az oka a hiánynak?
— Ttt helyben nem ter

melnek nagvüzemileg egy 
gramm zöldséget sem. A 
t,s7.-ben is felhagyták ezt az 
ágazatot. Igaz, építik a hús
feldolgozót. De könyörgöm, a 
hús mellé zöldség is kell, a 
zöldborsótól kezdve minden.

G ró sz F erenc , a községi 
csúcstitkár helyettese:

— Nemcsak tavaly, idén is 
hangzottak el hozzászólások 
a község zöldségellátásáról. 
Legutóbb K o llá r  J ó z s e f kér
dezte meg tőlünk: a termelő- 
szövetkezet mennyiben járul 
hozzá az ellátáshoz? Mit vá
laszolhattunk? Semmivel. 
Megvesszük máshonnét, hogy 
aztán itt eladhassuk a bol
tunkban. Tavaly tíz holdnyi 
kertészetünk volt már, idén 
pedig ezt is „feladtuk”.

— Miért?
— Kevés a munkaerő.

Egyébként is ráfizetéses.
— Pedig itt öntözési lehe

tőségek is vannak.
— Igen, a bozsoki üzem

egységben. Négyszáz holdat 
tudunk öntözni.

Aszályos alföldi 
területen 'í

A z  állami gazdaság köz
pontjában Z á v o d n i László  
igazgatótól várok választ:

— Miért nem foglalkoznak
zöldségtermeléssel ?

— Nincsenek eszközeink. 
Földrajzi fekvésünk sem ked
vező. Igaz, egyik kerületünk 
mentén ott húzódik a Sió
csatorna, de a talaj adottsá
gai nem kedveznek a kerté
szetnek Másutt pedig aszá
lyos. alföldi a terület. Hát 
akkor mit tegyünk?

— És a szándék?
— Egymagában az kevés.

Nem is tervezzük, hogy mos
tanában zöldséget termel
nénk. Mélyfekvésű, hideg 
földjeink vannak. Csak egy 
példát: az agárdiak ilyen
szempontból két héttel min
dig előttünk járnak. Márpe
dig a zöldségnél a „gyorsan” 
és a „hamar” nagyon sokat 
számít.

Helyileg a két nagygazda
ság nem tudja megoldani a
termelést. Maradt a vásárlás, 
a másod- vagy harmadkéz
ből való értékesítés. Jobb ez? 
Éppen a napokban jutott a 
kezembe A. Sztojkovnak, a 
Plovdiv kerületi Gradina 
község tsz-elnökének cikke. 
Azt írja, hogy ők 408 holdnyi 
területen folytatnak iparsze- 
rűen zöldségtermesztést. 
Évente majdnem 13 millió 
forint értékű össztermelést 
produkálnak. Egy-egy hold 
bruttó bevétele 31 625 forint. 
Ha ennek kétharmadát leve
szem termelési költségnek, 
akkor is marad tiszta nyere
ségnek holdanként 10 000 fo
rint. S ez 400 hold esetében 
„csak” négymillió haszonnal 
jár.

Bulgária más adottságú — 
hallanám a vitatkozókat. S 
én erre így válaszolnék: két
ségtelen, de az ember ma 
már sokféleképpen befolyá
solhatja a természetet. Per-> 
sze nem árt, ha teljesen gépe
sítik a munkafolyamatokat, 
előrelép a kemizálás és a 
nagy tömegű termelés.

És egy másik nagyon fon
tos tényező: az akarat.

A jó példák
Noha akadnak ilyen szél

sőségek, azt hiszem, nyugodt 
lelkiismerettel állíthatom:

megyénk öt járása közül ép
pen a fehérváriban tettek ed
dig a legtöbbet a „zöldség
ínség” felszámolásáért. Azért, 
hogy a taggyűléseken felszó
lalók megnyugtatására közöl
hessék, nem mindenütt ját
szik alárendelt szerepet ez az 
üzemág.

Olvasóink bizonyára emlé
keznek még a Sárszentmihá- 
lyi Állami Gazdaságról írt 
cikkünkre, amelyben közzé
tettük, hogy együttműködve 
az Inotai Erőművel, 80 000 
négyzetméter üvegfelület 
alatt foglalkoznak majd — 
elsősorban — primőrök ter
mesztésével. A polgárdi ter
melőszövetkezet kertészeté
ben a napokban jártunk, ahol 
a jelennél is nagyobb jö
vőt jósolnak ennek az ága
zatnak. Területüket növelik, 
s a régi hollandi ágyakat is 
korszerűbbel váltják fel. ö t 
hat évvel ezelőtt még itt sem 
kertészkedtek, idén 8,5 millió 
forint bevételre számítanak. 
S mi lesz öt év múlva? Is
merjük a lovasberényi ter
melőszövetkezet kertészetét, 
de máshová is mehetnénk jó 
példáért. Igenis ez a járás 
halad az élen ilyen vonatko
zásban a megyében. S lám, 
még itt is keveset adnak. 
Mennyit kellene termelnie a 
többi járásnak?!

Kell a zöldség. Kevés a zöldség. Nagy ára van a zöldségnek. 
Tenni kell valamit! Mégpedig azoknak, akik kezében ott a kulcs, 
ott a  lehetőség.

Orsovai Tibor

ű u á r f já k  a  Z s ig u l i i

O la jv e z e té k
S z e g e d r ő l

Befejeződött a szeged— 
százhalombattai olaj-táv
vezeték múlt év decembe
rében megkezdődött próba- 
üzemelése. A kőolajipar, a 
bányaműszaki hatóság és 
más illetékes szervek szak
emberei megállapították, 
hogy a 350 millió _ forintos 
beruházási költséggel meg
épített. 160 kilométer hosz- 
szú olajvezeték működése 
megfelel a terveknek. A sze
gedi szénhidrogén medencé
ben termelt olajat az elő
irányzottnál is nagyobb 
arányban, vagyis csaknem 
teljes egészében az új táv
vezetékben továbbítják már. 
Naponta alig néhány va
gonnal szállítanak vasúton. 
Ezzel havonta mintegy más
félezer tartályvagon szaba
dul fel más fontos célokra. 
(MTI)

F i i  a móri csőgyár
Az 1968. november 1-vel 

— a gépjavító állomás épü
leteinek hasznosításával — 
létesült móri Cső- és Elekt
ródagyár ma már 510 dol
gozót foglalkoztat. Két rész
lege, a csőhúzó- és az elekt
ródaüzem, a melléktevékeny
séggel együtt tavaly 88 mil
lió forintos termelési értéket 
ért el, ami a tervek szerint 
idén megkétszereződik.

Az üzemrészek létesítésé
vel párhuzamosan csinosítot
ták a gyárudvart és közvet
len környékét. Űj kerítést 
építettek, parkosítottak, s 
befejeződött az üzemi úthá
lózat kiépítése is. Űj, 900 
négyzetméter alapterületű 
tmk-csamokot emelnek elő
regyártott vasszerkezeti ele
mekből. Ugyancsak meg
kezdték a 600 személyes, két
szintes fürdő-öltöző építését

is, amelyet remélhetőleg még 
az idén birtokukba vehetnek 
a dolgozók.

Még ebben az esztendőben 
megkezdik az új présüzem 
építését, ami 1973. végére 
lép üzembe. Ugyancsak erre 
az időszakra építenek fel 
egy új transzformátorállo
mást is. Úgy tervezik, hogy 
még ebben a tervidőszakban 
megkezdik az új hőközpont 
és egy raktárépület létesíté
sének munkálatait, amihez 
a közeli móri vasútállomás
ról bevezetik majd az ipari 
vágányt.

Az új gyár eddigi feilő- 
dése és jövőbeni fejlesztése, 
bővítése. Mór munkaerő fog
lalkoztatásának és várossá 
fejlődésének legjelentősebb 
bázisává válik.

— ács —

T á jék o zta tó
a m egyei tanács vb-ü léséről

A  Volgái Autógyár szerelőcsarnokában a kész Zsigulik 
elhagyják a nagy futószalagot

(F o ly ta tá s  a z  e lső  o lda lró l)

— ebből 15 ezer dolgozót fog
lalkoztatnak a megyén kívül. 
A megye iparában és építő
iparában dolgozók száma 64 
ezerről 71 500-ra nőtt, az 
ossz-foglalkoztatottak 41,3
százaléka. A mezőgazdaság
ban 56 ezren dolgoznak, 
mintegy négyezerrel keve
sebben, mint öt évvel koráb
ban. Így jelenleg az aktív 
keresők 32,4 százaléka dolgo
zik itt. A közlekedésben, ke
reskedelemiben és az egyéb 
ágazatban körülbelül 45 ezer
re tehető a foglalkoztatottaik 
száma.

Az ipari és különböző fog
lalkoztatású munkahelyek 
fejlődése következtében a 
mumikiaképes korú keresők 
száma nőtt, jelenleg 81,7 szá
zalék, és ezzel közelebb ke
rült az országos szinthez, 
amely 83,1 százalék. A váro
sokban, a foglalkoztatási 
szint 90,2 százalék, vidéken 
pedig 77,7 százalék.

A munkaerő-igények a 
harmadak ötéves terv idősza
kában ugrásszerűen növe
kedtek. A bér- és jövedelem- 
szabályozás miatt az esetek 
nagy részében előnyösebb 
volt a vállalatnak a létszám- 
bővítés, mint az élőmunká
val való takarékosság.

A tervidőszak elején nö
vekedett a munkaerő nem- 
kívánatos mozgása. Ez 1969- 
ben az ipari össz-foglalkoz- 
tatottak 30 százalékát jelen
tette. Azóta a különböző 
korlátozások, illetve a válla
latok több jó intézkedése kö
vetkeztében a munkaerő- 
vándorlás jelentősen csök
kent. Az iparban és a mező- 
gazdaságban végrehajtott 
munkaszervezési intézkedé
sek pozitív irányban befolyá- 
solták a termelékenységet, és 
alapjában véve csökkentek a 
munkaerő-gondok, kivéve ez 
alól az építőipart és az épí
tőanyagipart.

A munkaerő-helyzettel 
kapcsolatos feladatokat vég
rehajtani csaja úgy lehet, ha 
a vállalati és a tanácsi, és 
munkaügyi osztályok állás

A legjobbak közül is 
kiválóak

A  dunaújvárosi 26-os szá
mú Építőipari Vállalat gaz
dálkodó egységei közül az 
elmúlt évi munkaverseny
ben elért eredményei alap
ján az 1-es számú főépítés
vezetőség nyerte el a kiváló 
címet. Munkájukról, fel
adatukról beszélgettem M ó 
ze s  T ib o r  főépítésvezetővel, 
aki 1952 óta építi Dunaúj
várost. Elmondta, hogy a 
gazdálkodó egység a Vas
mű területén dolgozik, ahol 
számos, jelentőségében is 
hatalmas létesítményt épí
tettek fel az elmúlt évek 
során, köztük például a hi
deg- és meleghengerművet.

Ez is mutatja, hogy Mózes 
Tibor irányításával olyan 
apparátus dolgozik az ipari 
beruházások területén, 
amely hatalmas feladatok 
megoldására képes.

Jelenleg a folyamatos ön
tőmű és a spirálcső üzem 
új gépsorának építésén dol
goznak, de besegítenek a 
város lakóházainak alapo
zási munkálataiba is. Éven
te mintegy 80 millió forint 
termelési értéket hoznak 
létre. Az elmúlt hónapok
ban fejezték be például a 
Fehérneműgyár bővítését, a 
Vasműben pedig az ezer 
személyes fürdő—öltöző

építését. A létesítményeket 
a beruházó dicsérettel vet
te át a főépítésvezetőségtől, 
ami — mint Mózes Tibor 
megfogalmazta — azt jelen
ti, hogy szocialista brigád
jaik a szakiparosokkal kö
zösen, nemcsak a mennyi
ségi, hanem a minőségi elő
írásokat is betartották. A 
jelenlegi munkák befejezé
sével, illetőleg ezekkel pár
huzamosan még idén júni
usban, tereprendezéssel és' 
egyéb földmunkákkal meg
kezdik a Papíripari Válla
lat dunaújvárosi gyárának 
rekonstrukciós és bővítési 
munkálatait.

A főépítésvezetőségen 24' 
munkabrigádban több mint 
háromszázan dolgoznak, s 
mindenki részt vesz a szo
cialista munkaversenyben. 
Az elmúlt évben több mint 
200 ezer forint évközi pré-

pontjad közelednek egymás
hoz, együttműködésük tovább 
javul. Ezen a területen is 
előrehaladás történt a har
madik ötéves tervben, ennék 
tervszerűbbé, céltudatosabbá 
tételét jelölte meg a vb a jö
vőre is.

A megyében bizonyos mun
kaerő-hiány van, ez többek 
között az építőipart és né
hány, mostanában nem kere
sett szakmát érint (öntő, ko
vács, nehézvillamossági szak
ember, stb.), ugyanakkor má
sutt, és elsősorban a megye 
délnyugati részében van né
mi munkaerő-felesleg.

A vb felhívta a figyelmei 
arra: továbbra is keresni
kell annak lehetőségét, hogy 
a munkások megmaradjanak 
az üzemben. Etet jelentősen 
segítheti a letelepedéshez, a

lakásépítéshez nyújtott segít
ség, és a törzsgárda megbe
csülése. Lényeges, hogy a 
képzést is segítsék az üze
mek. intézmények. Fontos a 
technikai szint emelése, a gé
pesítés fejlesztése, ez teheti 
lehetővé, hogy például a 14—• 
18 éves lányokat olyan üze
mekben is foglalkoztathas
sák, ahol pillanatnyilag a ne
héz fizikai munika ennek gá
tat szab. Az üzemek ilyen 
irányú törekvéseit is segíteni 
kellene. Jelenleg ugyanis a 
beruházás hét év alatt térül 
meg, a gépesítésre fordított 
összeg pedig 15 év alatt. Ez 
pedig nem ösztönöz kellően. 
A végrehajtó bizottság 
ugyanakkor, amikor a továb
bi feladatokat meghatározta, 
elismeréssel illette az eddig 
végzett tevékenységet.

A népfront munkája 
a mezőgazdasági lakosság 

körében
Bencsik István főtitkár 

részvételével szerdán a Ha
zafias Népfrontnál sajtótá
jékoztató volt a mezőgazda- 
sági bizottság munkájáról, 
idei feladatairól, a  progra
mot a bizottság elnökhelyet
tese, dr. Soós Gábor, a me
zőgazdasági és élelmezés- 
ügyi miniszter első helyette
se ismertette. Elmondotta, 
hogy a bizottság a népfront
mozgalom szakmai tanács
adó testületé a legkülönfé
lébb mezőgazdasági és ag
rárpolitikai * kérdésekben. 
Éves munkaterveit úgy ál
lítja ; össze, hogy nagy hord
erejű témák és a társada
lomnak csak egy-egy rétegét 
érintő kérdések egyaránt 
napirendre kerüljenek.

Megvizsgálják az idén, 
hogy az agrárértelmiség — 
gazdaságszervező és a ter
melést irányító munkáján

miumban, jutalomban ré
szesült a kollektíva, s a 
napokban megtartott válla
lati ünnepségen pedig S á n 
d or Z o ltá n  és N a g y  L á sz ló  
ács. valamint R é th á t i  P é te r  
külső csőszerelő brigádjait 
aranyplakettel tüntették ki.

A szakszervezet és a 
KISZ mozgósító, szervező 
munkájával jelentősen hoz
zájárult, hogy a főépítés
vezetőség a vállalat élenjáró 
gazdasági egységei közt is 
a legjobb eredményeket ér
je el. Bíznak abban, hogy 
ebben az évben is hasonló 
vagy még jobb eredménye
ket érnek el. Erre kötelezi a 
nagyszerű kollektívát a ki
vívott elismerés, a szocialis
ta munkahely becsülete, az 
országépítő feladatokból 
rájuk váró munkák egész 
sora.

— gubacsi —

túl — miképpen vállalhat 
az eddiginél nagyobb szere
pet a falu szocialista átala
kításában, hogyan kapcso
lódhat be intenzívebben a 
községek társadalmi, politi
kai, kulturális életébe. En
nek elősegítésére a Hazafias 
Népfront — más szervekkel, 
elsősorban a Magyar Agrár- 
tudományi Egyesülettel kö
zösen — sajátos eszközeivel 
előmozdítja olyan klubok lé
tesítését. amelyek társadal
mi és szakmai találkozó he
lyei lehetnek az agrárértel
miségnek. Vizsgálódási kör
be vonja a mezőgazdasági 
bizottság a fellendülőben te
vő kertbarát-mozgalom hely
zetét, kiszélesítésének továb
bi lehetőségeit. Nem szak
mai tanácsadásról van szó. 
inkább érdekképviseletrőL 
Arról, hogy például legye
nek olyan népfront-rendez
vények, ahol a kiskert-tulaj
donosok szóvátehetik gond
jaikat. a segítség reményé
ben. szabadidejükben vég
zett hasznos kedvtelésükhöz 
ugyanis sokszor nem tud
nak beszerezni megfelelő 
munkaeszközöket, olcsó ker
tészeti kisgépekre is szükség 
lenne, ugyanúgv mint a ve
tőmagvak, szaoorító anya
gok, növényvédő szerek szé
lesebb választékára

Tanácskozási témái közé 
sorolia a bizottság azt is: 
mit lehet tenni a mezőgaz
dasági lakosság folyamato
sabb foglalkoztatásáért. A 
véleményeket, javaslatokat 
összegyűjtve — eljuttatják 
az illetékes állami szervek
hez. A tervek között szere
pel szakíró—olvasó találko
zók, kerekasztal beszélgeté
sek rendezése, amelyeken 
alkalom nyílik majd' tájé
kozódni például az általános 
iskolai mezőgazdasági okta
tás alakulásáról, az üzemi- 

1 szakköri mozgalomról, a tsz- 
| klubokról stb. (MTI)


