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esztendő is. Igaz, a 
naptár szerint m ár három 
hete, hogy az év második 
felét koptatjuk, de a term e
lőmunka eredményeinek 
összegezéséhez általában ép
pen ez a három hét szüksé
ges, s érthető, hogy a vál
lalatok, szövetkezetek, gaz
daságok, intézmények fő
könyvelői csak ilyenkor, jú 
lius végefelé tesznek pon
tot az ev első felére.

Mindig fontos, nagy fi
gyelmet érdemlő az összege
zés. Most azonban különös 
figyelmet érdemel minden 
gazdálkodási mérleg, hiszen 
negyedik ötéves tervünk in
duló eszlendejenek első hat 
hónapjáról kapunk képet a 
számok összefüggéséből. S 
m ert a jó ra jt általában 
meghatározza a verseny to
vábbi kim enetelét is, el
m ondhatjuk: ha most jól
vizsgáztunk az országban, s 
itt  Fejérben, akkor kedvező 
kilátásaink nyílnak a kö
vetkező négy és fél eszten
dőre is.

Elsőként az elm últ évek
hez viszonyítva legnagyobb 
feladatnövekedést vállaló épí
tőiparra kell figyelnünk. A 
dunaújvárosi székhellyel 
üzemelő, de több megyé
ben eredményesen tevékeny
kedő 26-os Állami Építőipa
ri Vállalat az év első felé
ben is meglehetősen sok aka
dályt küzdött le ahhoz, hogy 
teljesíthesse feladatát. De 
sikerült. S ez elsősorban a 
hatalm as méretű beremendi 
építkezéssel mérhető. Ugyan- 
aKkor Százhalombatta i i  to
vább épült, szépült, gazda
godott m unkájuk által.

Kimagasló és tömegek 
számára is látványos m un
kasikert é r t el a Fejér me
gyei Állami Építőipari Vál
lalat is, hiszen fennállása 
— és a  város történelme 
során — először sikerült öt
száz lakást átadniuk az év 
első hat hónapjában, s ezzel 
jelentősen túlszárnyalni még 
az ujoaránvos terveket is. 
M unkájukról, akárcsak a 
Fejér megyi Tanács Építő
ipari V állalatának eredm é
nyeiről m ár az elm últ hó
napokban beszámoltunk, 
részsikereikről tudósítottunk. 
Most, a félévi mérleg lezá
rásakor csak elism ételhet
jük: várakozáson felül ra j
toltak. s ha ezt az ütemet 
tartani tudják, akkor négy 
és fél esztendő múlva Szé
kesfehérvár és Fejér megye 
lak __ _ ndjaí valószínűtlenül 
szép m éretre zsugorodnak. 
Ehhez természetesen a  szö
vetkezeti és magánépítőipar 
segítségére is szükség van 
és lesz a jövőben is.

A várakozásnak megfele
lő eredményeket könyvelhe- 
hetett el a Videoton, a 
SZIM székesfehérvári Kö
szörűgépgyára, s az Ikarus 
székesfehérvári gyára is.

A Könnyűfémmű és a 
Dunai Vasmű a szüntelen 
bővítés közben meglehetősen 
sok nehézséggel találta  szem
ben magát, de gondjaik el
lenére is ta rtan i tudták a 
tervezett ütemet.

to lh a tn á n k  tovább az 
*'-7 üzemeket, de a  lé

nyeg mégiscsak egy: Fejér 
megye ipari üzemei, szö
vetkezetei jól rajto ltak  az 
új tervidőszakban, s ha gaz
dasági eredményeik mellett 
a  szocialista versenymozga
lom továbbfejlesztésén is 
eredményesen m unkálkod
nak az év1 második felében, 
akkor a kisebb-nagyobb 
kollektívák alkotó lendüle
tével megerősödve az indo
kolt tervtúlteljesítéseknek 
sem lehet akadálya.

Bizakodó hangulat a földeken

Az á llam i g a z d a s á g o k  
[búzája ed d ig : 22  m ázsa

A vásár egyik legszínvonalasabb kiállítási pavilonját, a 
Videotonét tömegesen keresik fel a szegediek. Apró Antal 

elvtárs is hosszan elidőzött a készülékek előtt.
Foto: Z elm an F.

Kedden délután tanácsko
zást tartottak a megye veze
tő mezőgazdasági szakembe
rei, hogy számot vessenek a 
nyári betakarítási m unkák 
jelenlegi helyzetéről. Lipthay 
Károly, a Fejér megyei Ta
nács Mezőgazdasági és Élel
mezésügyi Osztályának veze
tője beszámolt arról, hogy 
valamennyi m unkafolyam at 
előbbre tart, m int egy évvel 
ezelőtt a hasonló időszakban. 
A mezőgazdasági nagyüze
mek a gabonafélék 55 száza
lékát ara tták  m ár le, és he
lyezték biztonságba a magot. 
A m últ hét végén lehullott 
csapadék lassította az a ra 
tást, s több helyen attól ta r 
tanak, hogy az eddigi kiváló 
minőségű és fajsúlyú gabona 
értéke romlik.

Az őszi árpa aratása m ár 
befejeződött, az átlagterm és a 
tervezettnél jobb, 17—18 má
zsa körül várható. Az összes 
kalászos aratásával a kis- 
apostagi Napsugár és a fel- 
csúti Új Élet Termelőszövet
kezet végzett. Jó néhány á l
lami gazdaság és tsz m ár 
csak 3—1 napi m unkával 
szám ol

Az állami gazdaságok je
lentése szerint a kenyérgabo-

A dunaújvárosi tanács vég
rehajtó bizottsága kedden 
tárgyalta meg a tanácstagi 
jelölő gyűléseken elhangzott 
észrevételek, javaslatok in té
zéséről szóló jelentést.

A végrehajtó bizottság ülé
sén, Sófalvi István tanács
elnök hangsúlyozta a tanács
tagok által fölvetett észrevé
telek és javaslatok intézésé
nek fontosságát. Az 1971. évi 
tanácstagi jelölő gyűléseken 
177 észrevétel, illetve javas
lat hangzott el. A végrehajtó 
bizottság elé került beszámo
ló csoportosította a hozzá
szólásokat. A legtöbb észre
vétel az utak, járdák építésé
vel, javításával, a közvilágí
tással, vízszolgáltatással, a 
lépcsőházak rendjével, a

na jól fizet: az előzetes becs
lések szerint 19 m ázsát vár
tak, az eddig learato tt te rü 
leten 22,2 mázsa átlagterm ést 
takaríto ttak  be. A termelő- 
szövetkezetek átlaga 16—18 
mázsa körül lesz.

Eddig zökkenőmentesen és. 
számottevő hiba nélkül foly
ta tta  tevékenységét a Gabo
nafelvásárló és Feldolgozó 
V állalat is. A gyors ara tás 
ugyan m egnehezítette a vál
lalat m unkáját, az első fél
idő akadályát azonban sike
resen vették. Jelenleg 7600 
vagon kenyérgabonát táro l
nak saját raktáraikban, il
letve a közös gazdaságok tá 
roló helyein. Eredetileg 17 
ezer vagon áru  átvételére 
készültek fel, az utóbbi n a 
pokban viszont a mezőgaz
dasági üzemek mintegy ezer 
vagonnyi pótszerződést je
lentették be. És hogy e nagy 
mennyiségű búza idejében 
biztonságba kerüljön, ez m ár 
nemcsak vállalati ügy, ha
nem bizonyos felelősséget ró 
az állam i gazdaságokra, ter- 
melőszjövetkezetékre is.

Szó esett az AGROKER 
Vállalatról is, amely az a ra
tási időszakban ügyeleti

közlekedés zsúfoltságával 
foglalkozott.

A végrehajtó bizottság na
pirendjén szereplő tájékoz
tatásban m ár a  jelentésben 
felvetett javaslatok megvaló
sításáról, illetve a megvaló
sítás lehetőségeiről is szó 
volt M egállapították, hogy 
ez ideig 21 javaslat nyomán 
született tényleges intézke
dés. Egyébként a tanácstagi 
jelölő gyűléseken felszólalók 
többsége m ár a választás 
napját megelőzően is írásban 
kapott választ.

418 pártosoport
Az MSZMP Dunaújvárosi 

Városi Végrehajtó Bizottsága 
is ülést tarto tt. A tanácskozás 
napirendjén szerepelt többek

szolgálatot szervezett, s  még 
vasárnapokon is a közös gaz- i 
daságok rendelkezésére állt. 
Az ara tás kezdetére az a lkat
rész-ellátás gondjai enyhül
tek, valam ennyi kom bájnt 
k ijav ítha ttak  a  tsz-ek, állam i 
gazdaságok. A tavaly és ta 
valyelőtt még sűrűn emlege
te tt alkatrészek hiánya meg
szűnt és most, ha a fehérvá
ri rak tárban  nem is áll azon
nal rendelkezésre egy-egy 
fontosabb gépelem, tartozóik, 
azt 24 órán  belül Budapest
ről beszerzi a vállalat.

A tanácskozás résztvevői 
egyöntetűen állapították
meg, hogy nemcsak a közös 
gazdaságokban tervszerűbb 
és jobban szervezett az a ra 
tás, hanem azt hasznosan tá 
mogatja, segíti a  felvásárló 
és gépellátó vállalat is. Fon
tosnak tarto tták  megemlíteni 
még azt a  tényt, hogy az 
AGROKER nagy erőfeszíté
seket te tt a közős gazdaságok 
m űtrágya-ellátásának jav ítá
sáért. Egy év a la tt több, m int 
.50 millió forinttal em elkedett 
a  m űtrágya értékesítése, s 
ez most az ara tás idején a 
magasabb term éshozamok
ban jelentkezik.

«. t

között a pártcsoportok m un
kájának értékelése.

Dunaújváros 118 pártalap- 
szervezetében 418 pártcso
port működik. A végrehajtó 
bizottság különösen jelentős
nek értékelte a pártcsopor
tok m unkáját az új p á rtta 
gok előkészítésében, a p á rtta 
gok megbízatással való ellá
tásában és annak ellenőrzé
sében.

A végrehajtó bizottság 
ülésén második napirendi 
pontként szerepelt az MSZMP 
Politikai Bizottságának 1970 
januári állásfoglalása tük ré
ben a munkásosztály helyze
téről szóló jelentés.

Az ülésen megjelent és fel
szólalt Takács Imre, a me
gyei pártbizottság titkára is.

S. E.

Szeged hagyományos ün 
nepi heteinek egyik legran
gosabb eseményé a most 26. 
alkalom m al megrendezett 
ipari vásár. Az elm últ na
pokban m ár többször közöl
tünk  tudósítást a  vásárról, 
most új'ibb érdekes h ír ér
kezett.

M int megírtuk, a  megnyi
tást követő napokban Szege
den já r t p árt és állam i ve
zetők — közöttük Apró An
ta l és Nyers Rezső — elis
meréssel beszéltek a  lá to t
takról. Az elismerést első
sorban azzal érdemelte ki a 
vásár, hogy minden vonat
kozásban a  belkereskedelem, 
tehát a  hazai fogyasztók ér-

E l s i f e g í l Y R V Ü t i
olimpia

Kedden reggel kezdődött 
Budapesten az első európai 
ifjúsági vöröskeresztes ta lá l
kozó és elsősegélynyújtó 
olimpia versenysorozata. El
sőként Ausztria, Belgium, 
Bulgária, Csehszlovákia és 
Dánia versenyzői álltak  ra j t
hoz. Délután az ifjú magyar 
vöröskeresztesek öt csapata 
lépett pályára s vizsgázott az 
elsősegélynyújtás gyakorlati 
tudnivalóiból.

dekeif szolgálja. A rendezők 
külön érdeméül tudható be, 
hogy a  jugoszláv vállalatok 
közül is csak azoknak biz
tosítanak kiállítási lehetősé
get, amelyek részesek a  ha
tárm enti árucsere forgalom
nak, vagyis term ékeik meg
vásárlásával szűkíthető a  hi
ánycikkeik köre.

Néhány nappal ezelőtt sor 
került a  kiállítási d íjak 
odaítélésére is. A szakér
tőkből álló zsűri összesen 63 
benevezett gyártm ányt bí
rá lt el. Bár a Videoton Rá
dió és Televízió Gyár kol
lektívája hozzászokott m ár 
a sikerekhez, jóleső érzéssel 
vették a h írt: szegedi ki
állításukat a vásár első dí
jával jutalm azta a zsűri. Ezt 
elsősorbán árubem utatójuk 
példásan színvonalas meg
rendezésével. valam int te r
mékeik gazdag választékával 
érdem elték ki. A zsűri kü
lön is kiemelte a m ár so
rozatban gyártott színes tv- 
készüléket, amely jól repre
zentálja a  gyártás jelenlegi 
műszaki színvonalát.

Textilipar
Javuló munka
körülmények

Dunaúfvároal /elentém

Megvalósítják a javaslatokat

Huszonkilenc
diploma

Tegnap délután diploma- 
osztó ünnepséget ta rto ttak  a 
Gép- és Híradásipari Szak- 
középiskola dísztermében. A 
Bánki Donát Műszaki Főis
kola kihelyezett gépgyártás
technológia szak huszonki
lenc frissen végzett hallga
tója kapta meg üzemmérnöki 
diplom áját. Az okleveleket 
dr. Bakondi Károly, a  Buda
pesti Műszaki Egyetem ta n 
székvezető tanára, az állam 
vizsga-bizottság elnöke adta 
át.

A főiskolai szintű oktatás 
négy évvel ezelőtt kezdődött 
Székesfehérváron. Az esti 
tagozat hallgatói napközben 
a Videoton, SZIM, Já rm ű ja
vító, valam int a környék 
ipari üzemeiben dolgoztak. 
H etenként három  alkalom 
mal — tizenöt órára — ültek 
be az iskolapadokba. Négy
éves tanulás után három 
tárgyból tettek  vizsgát: szer
számgépek, képlékeny alakí
tás és forgácsolás elméletből.

A Textilipari Dolgozók 
Szakszervezetének elnöksége 
legutóbb egy évvel ezelőtt 
tárgyalt arról, hogyan tehető 
eredményesebbé az újító moz
galom a textiliparban. Az ak 
kori határozatok nyomán ho
zott intézkedések végrehajtá
sát és az újítási szabályzatok 
készítésének tapasztalatait 
v ita tta  meg kedden ta rto tt 
ülésén az elnökség.

A továbbiakban m egvitatta 
a munkakörülm ények jav ítá
sának ötéves vállalati tervei
ről készült jelentését.

A vállalatok 846 millió fo
rin to t irányoztak elő munka- 
védelmi és szociális beruházá
sokra, és ebbe még nem is 
szám ították bele a szövő- és 
kártológépek cseréjét. A kö
vetkező években számottevő
en javulnak a textilipari dol
gozók munkakörülményei. A 
Pamutnyom óipari V állalatnál 
például 26 millió forintot, a 
Győri Textilipari V állalatnál 
több m int 7, a Kenderfonó és 
Szövőipari V állalatnál kilenc, 
a Rostkészítő Vállalatnál 
csaknem 16 millió forintot 
fordítanak öltözők, mosdók, 
fürdők létesítésére. Üdülők 
építésére, berendezésére m int
egy 11 millió forintot kíván
nak fordítani. (MTI)
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