
Többiét és hiány a beruházási 

mérlegben | A Beruházási Bank igazgatójának 
nyilatkozata 

Másfél hónapja munkálko- rendezést előbb szállítottak, dekének megfelelően első-
dunk már második ötéves 8,5 millió forint értékű a sorban az elmúlt évi adós-
tervünk utolsó esztendeje lemaradás. Az építőipari ság törlesztését szorgalmaz-
tervfeladatainak megvalósí- munkában ennél jóval több za. Emellett természetesen 
tásán. Év eleji tennivalóink az adósság, 9,6 mill ió forint, az idei befejezésre tervezett 
közé tartozik az előző esz- Itt a nagycsarnok, a tisztító beruházósok megvalósítására 
ter.dő munkájának értéke- üzemrész, a szociális épüle- igyekszik összpontosítani az 
lése. Már ismerjük megyénk tek és a kazánház építésé- erőt. Szeretné elérni, 
ipán , mezőgazdasági terme- ben, szerelésében jelentős a az 
lésének tavalyi tényszámait, lemaradás. 

Beruházási tevékenységünk A beruházások hiánylis-
táján tartják nyilván a 

hogy 
áthúzódó beruházások 

1965-re tervezett készenléti 
fokát is elérjék. 

Ezt segíti majd a szigo-
ami a 

számvetése is elkészült. Eu-
ró! kértünk tájékoztatót Ku- b a ' n k b a n a""Tisza " Áüami rúbb gazdálkodás, 
tivan Rezsőtől, a Magyar A r u h ó z 4 5 m i i l i ó s > a J ó z s e f többi kozott azt is je lent i , 
Beruházási Bank^Csong iad A m & Tudományegyetem hogy c ^ o l y a n , U J f i ú -

kollégiumának 5,3 milliós, s megyei igazgatójától. 
— A korábbi esztendők-

zások megvalósítását kezd-

. „ , , . , . „ Nehézipari Minisztérium h e t j k ,el vállalataink, ame-
hoz Mie) len vállalataink, in- n é h á n y b e r u h á z ásának na- lyeknek mar 1964 decembe 
tézmónyeink jobban készí-
tették elő a tavalyi beruhá-
zási. Ennek ellenére sem 
éltül: el az 1963. évi terv-
teljesítés szintjét. Ismeretes, 

gyobb értékű lemaradását. 

Szigorúbb gazdálkodás 

rében készen álltak a terv-
dokumentációi, szerepeltek a 
népgazdasági vagy a helyi 
tervekben, rendelkezésre áll 

beruházásokról a pénzügyi fedezet és a ki-Az idei . _ 
hogy akkor mindössze ne- s zóiva hangsúlyozta Kutiván vitelezéshez szükséges építő-
hány százalékos volt a le- R e z s ő elvtárs, hogy Csöng- ipari kapacitás, 
maradás, most viszont csak r A d megyében is sokkal szi-
90 százalékos teljesítmény- g o r úbb gazdálkodást valósi-
ról számolhatunk be. Az tanaj^ m e g Már a januári zőgazdasági, a 
építőipar még jobban elma- tevékenységet is ez a na- közlekedési és 

— E kötöttségek alól in-
dokolt esetben csak a me-

vízügyi, a 
a lakásépí-

radt; 86,S százalékot ért el. gvobb szigorúság jellemezte, tési beruházások mentesül-
Ha mindehhez hozzátesszük, 
hogy 1964 decemberében 
szinte egész hónapban za-
vartalanul dolgozhattak épí-
tőipari vállalataink, az elő-
ző évben pedig a hideg 
miatt akadozott a munka, a 
szállítás, még szembetűnőbb 
az elmaradás. 

A két nagy csoport, a mi-
nisztériumi, valamint a ta-
nácsi beruházások közül az 
előbbiekben értünk el jobb 
eredményt Csongrád megyé-
ben. A tanácsi beruházások 
teljesítése csak 85,8 százalé-
kos, az építőipari tevékeny-
ség itt is ez alatt maradt 

Legjobb a vegyipar 
— A minisztériumi beru-

házások között a vegyipar-
ban jelentős a túlteljesítés, 
7,5 százalékkal haladta meg 
a tervet Érdekes, hogy az 
építőipar ebben az ágazat-
ban 133 százalékra teljesí-
tette tervét Ez a gumigyár 
építésében elért sikerekből 
származik, ahol 12 millió fo-
rinttal ruháztak be többet. 
Ezzel az egyes gépek ha-
marabb kezdhették meg a 
próbagyártás^ sőt az üzem-
szerű termelést is. Az év 
utolsó hónapjában 3 mill ió 
forint értékű árut adott nép-
gazdaságunknak idő előtt a 
szegedi gumigyár. 

Számottevő teljesítést ért 
el az építőipar saját minisz-
tériuma beruházásainak 
megvalósításában is. A 
Csongrádi Csőszerelő Válla-
latnál a tervezettnél 1,5 mil-
lióval használtak fel töb-
bet. Ennek azonban komoly 
szépséghibája van: a terve-
zett költséget ennyivel túl-
lépték. A beruházás tehát 
drágábban valósul meg. El-
lenben a szegedi cementrelé 
állomásnál elért túlteljesítés 
pozitív. Ezzel elősegítették 
az építőipar technológiájá-
nak tökéletesítését, a nehéz 
fizikai munka gépesítését. 

— Említésre méltó —foly-
tatta Kutiván Rezső elvtárs 
— az Élelmiszeripari Mi-
nisztériumhoz tartozó mun-
kák eredménye. Itt az épí-
tőipar 4 százalékkal telje-
sített többet a tervezettnél. 
Ezzel a túlteljesítéssel két 
exportáló vállalat tevékeny-
ségét mozdította elő. Jelen-
tős a szentesi baromfifeldol-
gozó, s a Csongrád Megyei 
Húsipari Vállalat beruházá-
sainál elért túlteljesítés. 

A hiánylista 
— Az állami gazdaságok 

építkezésében, s az Egész-
ségügyi Minisztériumhoz tar-
tozó beruházások megvalósí-
tásában is teljesítette köte-
lezettségét az építőipar. A 
könnyűipari beruházásokkal 
viszont nem dicsekedhetünk 
Számottevő a lemaradás a 
textilmüvek építésénél. Itt 
nem kapták meg időre a 
szükséges berendezéseket, a 
többi között egy komplett 
nyújtóművet, elmaradtak a 
szövődéi gépek szerelésével, 
nem készült el a tervezett 
időre a távfűtési berende-
zés es a termálkút vizének 
hasznosításához szükséges 
gázkiválasztó berendezés. 

A nagylaki beruházás 
megvalósításánál, annak el-
lenere, hogy több gépi bc-

A bank a népgazdaság ér- hetnek. 

Apró Antal 
hazaérkezett 

Berlinből 
Apró Antal, a Miniszter-

tanács elnökhelyettese, aki 
mint a KGST Végrehajtó 
Bizottságának soros elnöke, 
Eerlinben részt vett Bruno 
Leuschnernek, a Német De-
mokratikus Köztársaság Mi-
nisztertanácsa elnökhelyette-
sének, az NDK volt KGST 
képviselőjének temetésén, 
hétfőn este visszaérkezett 
Budapestre. 

KGST állandó bizottság 
tanacs&ozasa 

Pozsonyban hétfőn meg-
kezdte tanácskozását a 
KGST kőolaj- és földgázipari 
állandó bizottsága. Az ülés-
szak munkájában Bulgária, 
Csehszlovákia, Lengyelor-
szág, Magyarország, a Né-
met Demokratikus Köztár-
saság, Románia és a Szovjet-
unió küldöttsége vesz részt. 

A napirenden a tudomá-
nyos munkák koordinálásá-
nak kérdése szerepel a kő-
olajipar területén. 

A P Á R T S Z E R V E Z E T J A V A S L A T Á R A 

IVrííí hét a& iskolában 
•r 

Több és eredményesebb családlátogatás 
Ha a számszerűséget néz- nulmányi eredménye iránt, adásokat, amelyeket mindig 

nénk, akkor keveselni lehet- mert a legelső rossz jegyek- más-más tanár tartott min-
ne a Gagarin Általános Is- nél restellkedtek benyitni az dennap előforduló nevelési 
kola tantestületében a párt- iskolába segítséget kérni és problémákról és azok meg-
tagok számát. Ügyszintén a adni. oldásáról. Sajnos, többnyire 
szomszédos Móra Ferenc Ál- S ez a „restellkedésük" az- azok a szülők látogatták eze-
talános Iskolában is. E két óta is tart. Az iskola párt- ket a rövid és mindenki szá-
móravárosi, kifejezetten kül- szervezete és igazgatósága mára közérthető előadásokat, 
városi iskola kommunistáinak sokat vár a kiegészített, va- akiknek a gyermekével külö-
erejét azonban megsokszoroz- lójában az alaposabb, min- nösebb probléma sem a ta-
zák a tennivalók. Ezekből denre kiterjedő családlátoga- nulásban, sem a magatartás-
kiveszik részüket a párton- tásoktól a gyermek- és ifjú- ban nem volt. 
kívüli pedagógusok is. A ta- ságyédelemben is. Ahány A nyílt tanítási héten bár-
nítási napok és órák újabb család, annyi környezetta- mely szülő beülhet gyerme-
és újabb részproblémákat nulmány áll majd az iskola ke osztályába. Gyönyörköd-
hoznak felszínre a nevelés- rendelkezésére, hogy a kö- het vagy kesereghet fia vagy 
ben és oktatásban, illetve ré- vetkező évek nevelési, okta- lánya feleletein, az óraközi 
gebbiek variálódnak, ismét- tási terveit még reálisabb szünetekben figyelemmel kí-
lődnek. Az élet által diktált alapokra tudják fektetni. sérheti magatartását, viszo-
követelmények nőnek, mi- __ nyát tanulótársaihoz. A ta-
közben a kimenő nyolcadik öziitok az órán pasztaltakat természetesen 
osztály helyébe ú j elsősök utána megbeszélheti a szak-
jönnek, s ez ismétlődik év- A Mora Ferenc Altalanos tanárokkal, osztályfőnökkel 
ről évre. Iskolaban úgynevezett nyílt Az iskolai munka irónti egy. 

tanitasi hét megrendezését heti szülői édeklődés is alap-

Család és iskola javasolta a pártszervezet. j á t képezheti a gyermek 
Dubai Jozsefné párttitkár és további fejlődésének. Az 

Ha az iskola és a szülői Takó Tibor igazgató sokat eredmények és hibák köl-
ház kapcsolatában teljes len- várnak ettől az ú j módszer- csönös feltárása szülő és pe-
ne a harmónia, akkor nem tői, amely ugyancsak az is- dagógus között létrehozhat-
kellene sokszor olyan kemé- kola és a szülői ház kapcso- ja azt a jó viszonyt amelv 
nyen megdolgozniuk a peda- latának megerősödését szol- nélkül ma már nem lehet 
gógusoknak a jobb tanulmá- gálja. Szülők akadémiája meg sem az iskola sem a 
nyi eredmények eléréséért, címmel korábban ebben az is- szülői ház. 
főleg azok megtartásáért. Az kólában rendeztek olyan elő- " j p 
iskola munkája a gyerek / 
otthoni környezetére is épül. 
a családi kötelékekre, a szülők 
felelősségére. Ezekről beszél-
gettünk a Gagarin Általános 
Iskolában Waldmann Béláné 
párttitkárral és Kovács Ala-
jos igazgatóval. 

A pártszervezet kezdemé-
nyezésére a második félév 
óta lényegesen a módosítot-
tak a tanulók családjának 
rendszeres látogatásán. A 
családlátogatás eddig is affé-
le környezettanulmány is 
volt a Móravárosban tanító 
pedagógusoknak. Ezután még 
inkább azzá teszik olymódon, 
hogy a sok-sok, számszerint 
450 család éleiéből a közös 
és pozitív vonásokat, úgy-
szintén a rendellenes, nega-
tív jelenségeket megismerte-
tik a tantestülettel. Külön 
időbe és fáradságába ez nem 
kerül senkinek, viszont az 
azonos osztályban tanító pe-
dagógusok mindegyike tudni 
lógja, hogy melyik tanítvá-
nya szüleihez hogyan kopog-
tasson be, neki segítenek-e, 
avagy neki kell segítenie. 

Alaptalan restellkedés 

A tettek emberei 

Négy év alatt 40 ezer 
új lakás Budapesten 

A felszabadulás évforduló- korszerű otthonhoz. 44 ezer 

jára elkészült a főváros fej- elavult, régi lakást felújí-

lődésének „eredménylista- tottak. Az általános iskolák 

ja" az ötéves terv első négy hálózata 260 tanteremmel, a 

évéről. A mérlegből kitűnik, gimnáziumoké 44 tanterem-

hogy e négy esztendő alatt m e l bővült. A város közleke-

Budapesten 40 ezer új la- dése összesen 117 csuklós 

kás épült, s ezekben össze- villamost, 60 új trolibuszt és 

sen 120 ezer lakos jutott 210 csuklós autóbuszt kapott. 

A szocialistabrigád-moz-
9 V * galom arra való, hogy 
segítségével behozzuk a le-
maradást." — ,.Ha minden 
feltétel adva volna, nem 
kellene verseny." Mindkét 
vélekedést egy-egy vállalat 
vezetőjének a szocialista-
brigád-mozgalomról val-
lott nézeteként idézték a 
felszólalók az egyik tanács-
kozáson. Ez a szemlélet 
természetesen nem általá-
nos, de sajnos sok helyen 
még mindig fellelhető, s 
eszerint foglalkoznak a bri-
gádokkal. Könnyen mozgó-
sítható erőtartaléknak te-
kintik őket, szellemi érté-
keiket pedig alig ismerik, 
alig hasznosítják. 

A szocialistabrigád-moz-
galom — a korábbi mun-
kaversenyektől eltérően — 
új alapokra épült, amely-
ben nagyobb jelentősége 
van az egyén szerepének, 
többirányú alkotókedve 
fokozásának. Tehát a ré-
gi szemlélettel kiterebélye-
síteni, fejleszteni, minden 
értékét hasznosítani nem 
lehet. Helyenként mégis a 
régi szemlélet kísért. „Ha-
táridőre teljesítjük a ter-
vet"; „A munkafegyelmet 
javítjuk", „A selejtet csök-
kentjük" — se szeri, se szá-
ma az ilyen bejegyzések-
nek a brigádnaplókban. 
Vannak brigádvezetők, 
akik érzik, hogy valami 
nincs rendjén, s arról pa-
naszkodnak, hogy „meg-
szokottak vállalásaink, nincs 
előttünk perspektíva". — 
Egy küldött így fogalma-
zott: „Azt vállaljuk, amit 
egyébként is el kellene vé-
gezni, s minden lelkesedé-
sünkkel azon vagyunk, 
hogy munkaköri kötelessé-
günknek eleget tegyünk." 

Annak a munkának a 

pontos és lelkiismeretes el-
végzése, amelyért a szocia-
lista brigádok tagjai is 
kapják fizetésüket, minden-
kor első helyen kell áll-
nia a vállalt és teljesített 
kötelezettségek között. 

Enélkül minden egyéb te-
vékenység értékét vesztené. 
De az nem lehet sem az 
egyetlen, sem a legfőbb ter-
melési, gazdasági vállalás, 
hiszen ebben az esetben 
hol az a plusz, amely tu-
lajdonképpen szocialistává 
teszi a brigádot? 

Ma már a termelés sark-
pontja általában nem 

a mennyiség, hanem a mi-
nőség, a gazdaságosság és 
a termelékenység. E fel-
adatokat a hagyományos 
hajrával nem is lehet tel-
jesíteni. Korszerű üzem-
szervezés kell, hibátlan 
műszaki előkészítés, jó 
technológia és hatékony 
műszaki fejlesztés, vagyis 
sokoldalú elemzés és mű-
szaki megalapozottság. 
Mindez a vezetés színvo-
nalának függvénye. Tehát 
összetett, nehéz feladatok-
kal kell ma a gazdasági 
vezetőknek szembenézniük 
Ám, ha ezzel egyetértünk 
a kérdés önmagától adó-
dik: miért nem osztják meg 
a jelenleginél jobban az 
Ilyén jellegű gondjaikat Is 
a kollektívával, különösen 
a kollektíva élen járóival, 
a szocialista brigádok tag-
jaival? Segítségükkel a 
gyakran leküzdhetetlennek 
látszó nehézségeken is si-
keresen túljuthatnánk, s a 

Waldmann Béláné elmon-
dotta, hogy a külvárosban 
lakó családokban több anya 
marad otthon a háztartás-
ban. mint egyes belvárosi ré-
szekben. Ennek arányában 
viszont ez nem tükröződik 
kellőképpen az osztályzatok-
ban, a gyerek iskolai és ott-
honi munkájának ellenőrzé-
sében, általában tanulmányi 
eredménye figyelemmel kísé-
résében. Vannak szülők, akik 
kezdettől fogva azért nem 
érdeklődnek gyermekük ta-

(Jj elszámolási rendszer az építőiparban 
Az Országos Tervhivatal elnöke, a pénz-

ügyminiszter és az építésügyi miniszter 
együttes rendeletére ú j elszámolási mód-
szert vezettek be az építőiparban. Első kí-
sérletként a múlt év második felében 1200 
építményre terjesztették ka az új eljárást, 
amely pénzügyi eszközeivel arra szorítja 
a vállalatot, hogy késés nélkül, határidőre 
telejsítise a megerendelt építési feladatol. 
Ha ugyanis elmulasztjáik a határidőt, ak-
kor késedelmi kamatot kell fizetni, amely 
az egy- és háromhónapos, vagy a még to-
vábbi késésnek megfelelően az építési költ-
ség 3,6 vagy 9 százaléka is lehet. A kísér-
let alapján tavaly 622 munkát, az építmé-
nyeknek 52 százalékát a határidőre befe-
jezték. Az építményeknek majdnem a ne-
gyedrészénél jogos indokok szerint módo-
sították a határidőt, a munkák másik ne-
gyedrészében azonban szervezetlenség és 
egyéb elfogadhatatlan okok miatt a válla-
lat volt hibás a késésért 

Az új rendelkezés első tapasztalatai nem-
csak a határidő teljesítésében, az építés 
meggyorsításában, hanem az ügyintézés, 
adminisztráció asökikentésében is jó ered-
ményeket mutatnak. Ezért most az Orszá-
gos Tervhivatal, a Pénzügyminisztérium és 
az Építésügyi Minisztérium vezetője újabb 
együttes rendeletet adott ki az újfajta el-
számolási módszer kiterjesztéséről. Az 
állami építőipari vállalatok eddig általá-
ban 2 millió, most viszont 5 millió forintos 
építési munkákig kötelesek az új rendel-
kezés szerint végezni az elszámolást. A ta-
nácsi vállalatok tatarozási munkáira és a 
rögzített áras szerződés alapján vállalt 
építményekre pedig értékhatártól függet-
lenül, tehát valamennyire kiterjed az új 
rendelkezés. így az Építésügyi Miniszté-
rium vállalatai miután a múlt év második 
félében az összes feladatnak 7 százalékát, 
az idén már csaknem 50 százalékát szá-
molják el az ú j módszerrel. (MTI) 

brigádok is érezhetnék, 
hogy teljesítik eredeti hi-
vatásukat —, amiért min-
denekelőtt megérdemlik a 
szocialista jelzőt — a na-
gyobb közösség érdekeinek 
önzetlen tettekben meg-
nyilvánuló szolgálatát. 

Az erre irányuló szán-
dékuk mellett legtöbb eset-
ben a tudásuk és a tapasz-
talatuk is megvan hozzá. 
A mozgalom megindulása 
óta az állami oktatásban 
résztvevők száma tízszere-
sére emelkedett. Ma már 
sokan közülük technikum-
ba járnak azok, akik hat 
évvel ezelőtt azt vállalták, 
hogy befejezik az általános 
iskolát, és egyetemre azok, 
akik akkor vágtak neki a 
középiskolának. A szocia-
listabrigád-mozgalom im-
már túljut az „általános is-
kolás" fokon. Eredményes 
lehetne például az újító-
mozgalmat szerves részévé 
tenni a szocialistabrigád-
mozgalomnak. Az újítások 
átlagos bevezetési ideje ma 
még túl hosszú. Miért ne 
vállalhatnák tehát a bri-
gádok az újítások gyors el-
terjesztését? Ez igazán nem 
lenne megszokott „perspek-
tíva nélküli" vállalás. 
Ugyanígy az sem, ha pél-
dául kooperációs szövetsé-
get kötnének a gépiparban 
az öntők, a forgácsolók és 
a szerelők szocialista bri-
gádjai. A textiliparban pe-
dig az alapanyaggyártó és 
a feldolgozó üzemek dolgo-
zói. 

Természetesen mind-
* ez nem recept-

ként szolgál, hanem 
csupán annak érzékelteté-
sére, hogy milyen igénye-
ket és lehetőségeket lehet-
ne bátrabban a szocialista 
brigádok elé állítani. Az 
idei tennivalókat illetően, 
az első lépésként az látszik 
célszerűnek, ha az adott 
gazdasági egység minden-
kori feladatát részletesen 
ismertetik a szocialista bri-
gádokkal. Ha feladatok és 
a követelmények már fél-
reérthetetlenül tisztázot-
tak, akkor a brigádok dol-
ga, hogy erejük és képes-
ségük figyelembevételével 
eldöntsék, mit, mikorra, és 
milyen feltételek mellett 
vállaljanak. Ha a vállalat 
tervét jelentő nagy prog-
ram így kerül szinte „test-
re szabva" lebontásra, ha 
minden szocialista brigád 
tudja pontosan, hogy mi az 
a plusz, amelyet tőle vár-
nak, akkor bizonyosnak 
látszik: menet közben szá-
zak és ezrek vigyázzák 
majd éberen a vállalatok, 
üzemek zavartalan munká-
ját, s mindenkor ott állnak 
a műszaki vezetők mellett 
cselekvésre, segítségre ké-
szen. 

A szocialistabrigád-moz-
galomban rejlő erők hasz-
nosítása természetesen a 
brigádtagokon is múlik. 
Évekkel ezelőtt joggal 
mondták rájuk: nyugtalan 
emberek. Mindig újat, 
mást, jobbat, többet akar-
nak türelmetlenül. Hát 
legyenek nyugtalanok!. . . 
Igényeljék a vezetőktől, 
hogy megosszák velük 
gondjaikat, s ne nyugod-
janak addig, míg maguk-
hoz illő, teherbírásuknak 
megfelelő feladatokat nem 
kapnak. Szocialista módon 
élni, tanulni, dolgozni — 
akik elkötelezték magu-
kat ennek a szolgálatára, 
azok nem nézhetik tétle-
nül, ha valaki nem boldo-
gul munkájával — még 
akkor sem. ha senki nem 
hívja őket segítségük 

(G. F.) 

Tudornyos 
együttműködés 

A Magyar Tudományos 
Akadémia és a Szovjetunió 
Orvostudományi Akadémiája 
közötti együttműködés 1965 
—6fi. évi munkatervének 
aláírására hétfőn Budapestre 
érkezett Sz. A. Szárkiszov 
akadémikus, a Szovjetunió 
Orvostudományi Akadémiá-
ja elnökségének tagja, és V. 
G. Zaharova. az Orvostudo-
mányi Akadémia külügyi 
osztályának helyettes vezető-
je. 
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