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HAZAÉRKEZETT 
FRANCIAORSZÁGBÓL 
AZ MSZMP KÜLDÖTTSÉGE 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt küldöttsége, amely 
Komócsin Zoltánnak, az 
MSZMP Politikai Bizottsága 
tagjának, a Központi Bizott-
ság titkárának vezetésével a 
Francia Kommunista Párt 
Központi Bizottságának meg-
hívására látogatást tett Fran-
ciaországban, kedden vissza-
érkezett Budapestre. 

AZ INDIAI NAGYKÖVET 
FOCK JENŐNÉL 

Foek Jenő, a Magyar For-
radalmi Munkás-Paraszt 
Kormány elnökhelyettese 
kedden, kérésére, fogadta S. 
V. Patel-t, az Indiai Köz-
társaság budapesti nagykö-
vetét. 

MULATÖ JÁNOS 
ULÁNBÁTORBA 
UTAZOTT 

Dr. Mulató János külke-
reskedelmi miniszterhelyet-
tes, aki a magyar kormány-
küldöttség tagjaként megte-
kintette a VII. Brnói Nem-
zetközi Vásárt és megbeszé-
léseket folytatott az 1966— 
70. évekre szóló magyar— 
csehszlovák hosszú lejáratú 
megállapodások előkészítésé-
ről, valamint a két ország 
kereskedelmi kapcsolatainak 
további bővítéséről, kedden 
Prágából Ulánbátorba uta-
zott. 

A magyar külkereskedel-
mi miniszterhelyettes a mon-
gol fővárosban befejezi az 
1966—70. évekre szóló hosz-
szú lejáratú, valamint az 
1966. évi magyar—mongol 
árucsereforgalmi tárgyaláso-
kat és aláírja az erre vonat-
kozó megállapodásokat. 

ROMÁN KORMÁNY-
KÜLDÖTTSÉG 
BUDAPESTEN 

Gheorghe Radulescunak, a 
román minisztertanács el-
nökhelyettesének, a Román 
Kommunista Párt Központi 
Bizottsága végrehatjó bizott-
sága tagjának vezetésével 
kedd délután román kor-
mányküldöttség érkezett Bu-
dapestre, a magyar—román 
gazdasági és műszaki tudo-
mányos együttműködési ve-
gyes kormánybizottság VI. 
Ülésére. 

A küldöttség fogadására a 
Ferihegyi repülőtéren meg-
jelent Apró Antal, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Miniszterta-
nács elnökhelyettese, Vályl 
Péter, az Országos Tervhi-
vatal elnökének első helyet-
tese. Ott volt Mihail Ro-
sianu. a Román Szocialista 
Köztársaság budaE>esti nagy-
követe is. 

ÁTADTA MEGBÍZÓ-
LEVELÉT AZ ÜJ 
BRAZIL KÖVET 

Kisházi ödön, a Népköz-
társaság Elnöki Tanácsának 
helyettes elnöke kedden fo-
gadta Milton Pária rendkí-
vüli követet és meghatalma-
zott minisztert, a Brazíliai 
Egyesült Államok űj ma-
gyarországi követét, aki át-
adta megbízólevelét. 

A megbízólevél átadásánál 
jelen volt Kiss Károly, az 
Elnöki Tanács titkára. Szarka 
Károly külügyminiszter-he-
lyettes és Csaba Ferenc, a 
Külügyminisztérium proto-
koll osztályának helyettes 
vezetője. 

Időben és gazdaságosan 
kell elkészülniük 

Körút a szegedi építkezéseken 
A szegedi utcaképhez hoz-

zátartoznak az építkezések 
is. A város lakói érdeklőd-
ve mennek el mellettük, 
meg-megállnak, tetszik ne-

pozásán túljutottak, az üze-
mi csarnok falai állnak 
már. A beruházó tanács, a 
gyár és a kivitelező meg-
egyezésétől függ, hogy a 

ós a kivitelező közös gond-
ja ez, érdemes lenne leül-
ni, s megtárgyalni, miként 
lehet segíteni a bajon. 

kik ami éppen készül, s ha részhatáridőket miként üte-
nem, bizony bosszankodnak, mezik, érdekeiket hogyan 
Am a város illetékes veze- egyeztetik össze. Az viszont 
tői az ő képviseletükben en- bizonyos, hogy a jövő évre 
nél többet tehetnek. Ezért be kell fejezni az építke-
időnként bejárják az épít- zést, mert ez meg a nép-
kezéseket, megszemlélik az gazdaság elsőrendű érdeke, 
eredményeket, megbeszélik A seprű exporttermék, még-
a problémákat, s ily módon pedig igen gazdaságos cikk. 
is előkészítik a szükséges A fejlődés lehetőségének ki-
intézkedéseket. Tegnap, ked- bontakozását tehát semmi-
den dr. Komócsin Mihály, képpen sem szabad késlel-

o 

az MSZMP Csongrád me-
gyei bizottságénak titkára, 
Perjési László, a szegedi vá-
rosi pártbizottság első tit-
kára, dr. Biczó György, a 
városi tanács vb elnöke, 
Balogh István, a városi 
pártbizottság osztályveze-
tője, Árvái József, a városi 
tanács vb elnökhelyettese, 

tetni! 
A szomszédságban iroda 

épül a gázmüvek részére. A 
ház falait felhúzták, s né-
mi késéssel november 5. he-
lyett JO-án beköltözhető 
lesz. Az idén azonban meg 
kell kezdeni a csarnok épí-

és Pataki Gábor főmérnök, lését is. Az előregyártott be-
a tanács vb tervosztálya 
műszaki ellenőrzési csoport-
jának vezetője Sípos Mi-
hálynak, a Csongrád megyei 
Építőipari Vállalat igazgató-
jának, Molnár Istvánnak, a 
vállalati pártbizottság tit-
kárának és Heim Jánosnak, 

I a vállalat főmérnökének 
í társaságában tizenegy sze-
gedi építkezést keresett fel. 

tonolemek ugyan már a 
helyszínen találhatók, de 
ez még kevés. 

A 10. AKÖV telephe-
lyét a 31-es Építődpari Vál-
lalat készíti. Első ütemének 
1966-ban van a határideje. 
Ebben az évben a 11 mil-

A szemle két iskolát és 
egy kollégiumot ls érintett. 
A Béke utcai általános is-
kola tantermeit csak a ka-
rácsonyi szünet után vehe-
tik használatba, tehát itt is 
elég nagyarányú az elcsú-
szás. Négy hétig állt a mun-
ka csupán azért, mert az 
Országos Szakipari Vállalat 
dolgozói nem érkeztek meg 
a csatornákat szigetelni. Új-
szegeden a Rózsa Ferenc 
gimnázium szárnyépülete 
még a módosított határidő-
re sem készült el. Ezt az 
építkezést egyszerre kezd-
ték a közelben levő 300 sze-
mélyes egyetemi kollégium 
építésével. A gimnázium 
monolit vasbetonszerkeze-
tű, a kollégium előregyár-
tott betonelemekből és ha-
gyományos falazással készül. 
Az egyikkel még sehol sem 
tartanak, a másik megfele-
lő ütemben halad. 

Kár, hogy a tervezők ak-
kor is erőltetik a monolit 

liós nagyságrendű munka- szerkezeteket, amikor arra 
val a jövő évi 44 millió be- semmi szükség. Az előbb 
építését kell megalapozni, említett példa bizonyságul 
Mintegy 30 ezer köbméter szolgálhat arra, hogy na-
földdel töltik fel a terüle- gyobb körültekintéssel kell 
tet, s mivel jelenleg a 4,5 kiválasztani az építési tech-

tartanak, van nológiát. 
A körúton 

nyosságok 

D 

még bőven tennivalójuk. 

o 
A Lenin körúton aránylag 

jó ütemben halad az Állami 
Áruház építkezése. Már 
amennyire a monolit vasbe-
tonszerkezet építése jó 
ütemben haladhat! Szemben 

A körút első állomása a 
Marx téri autóbuszpálya- ezrediknél 
udvar volt. A pályaudvar — 
ha időben elkészül — már 
hónapok óta használatban 
lehetne. De nincs. Elmúlt 
régen az első határidő, rö-
videsen elérkezik a máso-
dik is: mindhiába! A szege-
di „lucaszéke" nemcsak a 
bosszúságok forrása, hanem 
a tanulságoké is. A tervező 
és a kivitelező vállalatok 
együttműködésének hiánya csak most kezdtek hozzá az 
okozta és okozza még ma is utolsó ház bontásához. Az 
a késlekedést. Az UVA- építők október 15-én ve-
TERV tervmódosításai, az szik át a munkaterületet, az 
alvállalkozó fémmunkás, il- ide kerülő házak 1967-ben 
letőleg gyárkéményépítő lesznek készen, 
vállalat késői felvonulása Egészen új városrész nőtt szüljön el. 
miatt még most sem lehet ki a földből az Oskola utca 
biztosra megmondani a be- környékén. A 0/3-ös jelű kis 
feje zés idejét. A pereskedés átjáróházat már csaknem 
ugyan előbb-utóbb kibogoz- befejezték, homlokzatának 

feltárt hiá-
nyilván valóan 

helyrehozhatók és helyre is 
kell hozni őket. A jelenle-
vő vezetők, a beruházók és 
a kivitelezők képviselői ép-
pen ezért megbeszélték a 
szemle tapasztalatait, s le-
szűrve belőlük a tanulságo-
kat, rövidcsen megteszik a 

a Károlyi utca sarkán még szükséges intézkedéseket is. 
Hiszen az ötéves terv utol-
só évében Szegeden szin-
tén az a legfontosabb fel-
adat, hogy minden beruhá-
zás, minden építkezés idő-
ben és gazdaságosan ké-

Fehér Kálmán 

fl tekintély görbe tükre 
íszes kivitelű fényképalbum került a minap kezem-

be. Egyik vállalatunknál készítették az illetékes 
miniszterhelyettesnek. Az első, egészoldalas képen 

a miniszterhelyettes szalagot vág át, a jobbján ott áll az 
albumot készítettő igazgató. A többi kép is hasonló. 
Mindegyik a látogatás „nagy eseményeit" örökítette meg, 
és mindegyiken ott áll a miniszterhelyettes jobb oldalán 
az igazgató. Nem másutt: jobbján. 

Emberi hiúság! — mondhatnók — de több annál. A 
vezetői beosztás mindig kísértéssel jár, a jó vezető az 
ilyen buktatókat elkerüli. Beosztottjai között ugyancsak hol 
több, hol kevesebb igyekszik „tündökölni". „Kezet fogott 
velem a Vezér", „Estére hivatalos vagyok a Főnökhöz", 
„Tegnap az öreggel voltunk kiszálláson és ivott velem". 
(Azt már nem teszi hozzá, hogy csak egy pohár sört.) 
Az ilyen és az ehhez hasonló mondatok, az említett 
fényképalbum a szemlélet megnyilatkozásai. A folytatás 
ezerszálú. 

Nincs az az ismert megyei, s különösen országos ve-
zető, akinek asztalára nem kerülne naponta panaszos le-
vél. Ezek halmazából most csak egyet húzzunk ki, amely-
ben valaki nyugdíjmegállapítását sérelmezte. Mint ez 
természetes, a címzett vezető megkérte az illetékest, néz-
ze meg, igazságosan történt-e a nyugdíj megállapítása, 
van-e lehetőség a felemelésre? A nyugdíjmegállapítás 
szabályos volt, mégis felemelték azt, mert a „vezető elv-
társ ezt mondta" — pedig erről nem is volt szó. Sze-
rencsére a revizor nem ijedt meg a „titokzatos" hivatko-
zástól, felkereste az illető vezetőt. Kiderült, hogy semmit 
sem tudott a törvénysértésről, amit nevében követtek el. 
Ha a revizor nem jár utána, az „ügyintéző" még most 
is veregetné saját vállát, hogy 6 milyen kitűnő ember, 
„a vezetőért nem Ismer lehetetlent". 

A szolgalelkűség, a talpnyalás ellen nem könnyű har-
colni, a közvélemény ugyan sokat segíthet, de a megol-
dás kulcsa a vezetők kezében van. 

Igazgatói előszobában vártam, mikor lezajlott a követ-
kező telefonbeszélgetés: „Két kiló hús kellene a Vezér-
nek! Tegye félre, érte küldöm a sofőrt." Először elpirult, 
majd feldühödött a jóhírű vezető, mikor elmondtam neki 
a hallottakat. Kiderült, hogy félévvel korábban, mikor 
felesége beteg volt, megkérte titkárát, a hétvégi bevá-
sárlásnál neki is vegyenek egy kiló húst. A titkár a leg-
könnyebb utat választotta. Nem a feleségét kérte mev, 
hanem „N. elvtárs nevében" szólt a boltvezetőnek, aki 
örömmel dugott a pult alá a tarjából a közmegbecsülés-
nek örvendő igazgatónak. (Először talán eszébe se jutott, 
hogy egy év múlva állás kellené a gyárban, érettségiző 
lányának.) E szívességkérés elindította a lavinát. Ezutár. 
minden héten így szerezte be a húst a vérszemet kapott 
titkár családjának, rokonságának. 

Nemegyszer megtörténik, hogy a vezető közvetlen 
munkatársaitól, titkárától, gépkocsivezetőjétől hasonló 
szívességet kér. És mi lesz nemegyszer az ilyen szí-
vesség-kérésekből? Mivel a „suskusra" hajlamos beosz-
tottak között még sokan nem mentesek a „cél szentesíti 
az eszközt" módszerektől, nem tiszta eszközöket ls alkal-
maznak. Míg a vezető nem tud arról, hogy visszaélnek 
nevével, tekintélyével: egyértelműen persze nem ítélhető 
el. A jó vezető azonban olyan légkört teremt maga körül, 
hogy abban nem lehet „ügyeskedni". Ha 4 ellenben a ve-
zető tudja, hogy mi történik a háta mögött, viszont ké-
nyelme miatt nem tesz ellene semmit, társsá válik. 

PCNKÖSTI ARP AD 

hatja, hogy miben ki a fe-
lelős, de a munkát ez még 
nem viszi előre. 

A Takaréktál- utca kör-
nyékének és a Marx téri 
piacnak a zsúfoltságát egy-
aránt ez a vontatottan hala-
dó építkezés okozza. A épí-
tővállalat a szükségesnél 
nagyobb felvonulási teret 
vesz igénybe, s emiatt — 
különösen a hetipiacos na-
pokon — sokáig már fent 
nem tartható körülmények 
között vegetál a város „fó-
ruma". Az kellene, hogy a 
tervező és a beruházó mi-
előbb megtalálja az együtt-
működés lehetőségét, mert 
közös erőfeszítéssel novem-
ber l-re még elkészülhet az 
autóbuszpályaudvar. 

A belső iparkörzetben 
éRÜl az Ecset- és Seprűgyár 
új telephelye. Az idén 8,6 
millió forint értékű mun-
kát kellene itt elvégezni. 
Vajon meg lesz-e? Az épí-
tők szerint kis különbség-
gel igen. A kazánház ala-

Kisiparosok az exportért 
A kisipari exportra ter-

meltető iroda a KIOSZ szék-
házában kiállításon mutatja 
be. milyen termékeket ké-
szítenek a kisiparosok az 
import csökkentésére és mi-
lyen- készítményeket adnak 
át közvetlen exportra, vagy 
a nagy gyárak exportkészít-
ményeihez milyen alkatré-
szeket szállítanak. 

A kiállítást megtekintette 
Nagv Józsefné könnyűipari 
miniszter, aki az MTI mun-
katársának a következő nyi-
latkozatot adta: 

— A kisiparosok olyan 
igényeket elégítenek ki, ame-
lyeket sem az állami ipar, 
sem a tanácsi vállalatok és 
szövetkezetek nem látnak el. 

Ezenkívül sok ötletes gép, 
műszer szerkesztését, kül-
földön keresett stílbútorok 
készítését vállalják. Beren-
dezkedtek többféle olyan 
termék gyártására, amelye-
ket korábban importálni kel-
lett. Ujabban bekapcsolód-
nak a találmányok minta-
példányainak elkészítésébe 
is. Helyesnek bizonyult az 
az intézkedés, hogy 10 évvel 
ezelőtt - létrehoztuk a KETI-t, 
amely szervezett keretek kö-
zött átfogja az exportra ter-
melő, Illetve importpótló te-
vekenységet végző kisiparo-
sokat, és gondoskodik anyag-
ellátásukról, a népgazdasági 
érdekek érvényesítéséről. 

okkersárga színe messzire 
virít. Mögötte, a 0/8-as la-
kásai már rövidesen be is 
költözhetök. Ennek a ház-
nak kellemes, világos a szí-
ne, tervezője mégis csupán 
ez ellen emelt kifogást a 
műszaki átadáskor! Ügy lát-
szik, nem vette észre, hogy 
például bent, a szobaajtó-
kon mennyire nem prak-
tikus a szokványos üveg, s 
hogy a mellékhelyiségek ab-
lakára is úgynevezett kated-
rál-üveget illett volna ter-
vezni. A 0/6-as és a 0/7-
es épületeken még elég sok 
munka van, bar azt le kell 
szögezni, hogy az építővál-
lalat minden 1965-re terve-
zett lakást átad idén. 

Átadja az Ogyessza-lakó-
telepieket is. A Szőregi út 
ós a liget között a gyár-
kóményépitő vállalat teljes 
erővel dolgozik, hogy a fű-
tési idény kezdetére elké-
szüljön a termálfűtés há-
lózata. Nem ártana azon-
ban, ha még nagyobb erő-
ket összpontosítanának Sze-
gedre a gyárkéményépi-
tők, mivel más építkezése-
ken, mint például az autó-
buszpályaudvarnál is nagy 
szükség lenne már munká-
jukra. 

Az út túloldalán egyelőre 
még üresen tátong az ÁBC-
áruház, pedig szeptember 
végére feltétlenül meg kell 
nyitnia a kereskedelemnek. 
A mögötte található üzlet-
sorban sincs még berendez-
ve valamennyi helyiség. 

Azok a házak, melyekbe 
egy-két évvel ezelőtt költöz-
tek be a lakók, meglehető-
sen siralmas külsőt visel-
nek. A Vallkyd festék — ír-
tunk már róla, s azóta 
nem is használják — nem 
vált be: lepereg. Az építők 
eiTől nem tehetnek, az éves 
garanciaidő leteltével még-
is kötelesek mindig újrafes-
teni. Csakhogy ez nem 
megoldás. Sokkal jobb len-
ne, ha valóban időtálló 
burkolattal, például kőporos 
fröcsköléssel látnák el. A 
lakásszövetkezetek, a tanács 

Ma ismét robbantanak a Tiszán 
Folytatják a roncskiemelést — Elvitték a Szőke Tiszát 

A Szőke Tisza bezárta ka-
puit, s felvontatták a Római 
körút alá, egyelőre ott hor-
gonyoz, amíg a téli kikötő-
be be nem tudják vontatni. 
A Halértékesítő Vállalat és 
a Kossuth Halászati Szövet-
kezet bárkái is feljebb vo-
nultak a híd alól, hogy a 
Hídépítő Vállalat vízi és 
robbantási építésvezetősége 
megkezdhesse a volt vasúti 
hídnál a medertisztííási 
munkát, amelyet május 1-én 
abbahagytak, tekintettel n 
fürdési idényre. 

As úszóházak 
maradnak 

Az úszóházak egyelőre ma-
radnak a helyükön az 
idényzárásig. Biztonságos 
távolságban vannak a rob-
bantások színhelyétől. So-
moskövy Albert, a Hídépítő 
Vállalat építésvezetője el-
mondotta, hogy a volt vas-
úti hídnál a Tisza medrének 
kétharmad részét megtisztí-
tották a vasroncsoktól és 
kőtörmelékektől. Egy három 
méter átmérőjű pillér áll 
csak még ki a vízből. Ma 
reggel ezt a pillért robbant-
ják fel két darab 40 kilós 
töltettel. A robbantás egy-
ben olyan mélységre is hat, 
hogy a következő művele-
tet, a kotrást is elősegíti. 

Ezen a részen eddig mint-
egy 140 tonna vasroncsot 
tettek partra és 2300—2500 
tonna követ. Várhatóan még 
mintegy 100 tonna vasroncs 
vár kiemelésre, az újszegedi 
part és a Tisza közepe kö-
zötti részen. A munkálato-
kat előreláthatólag május 
l -re fejezik be, és 75 mé-
ter széles biztonsági hajózó-

utat tesznek majd járható-
vá. 

Több ezer tonna kő 
A becslések szerint több 

ezer tonnára tehető követ 

a szállítmányt fel is vontat-
ja a Tiszán oda, ahova kí-
vánják. Csak a kirakodást 
kell vállalnia az Alsótisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság-
nak, avagy annak a vállalat-
nak, vagy intézménynek, 

rak még partra a gőzmar- amelynek szüksége van a 
koló. A rendkívül értékes terméskőre, 
követ tavaly felhasználták 
a Sárga üdülőtelep partvé-
delméhez. A kiemelt kő most 
is elszállításra vár majd, 
mert a Hídépítő Vállalat 
munkáját akadályozza a 
parton történő felhalmozás. 
Az építésvezető szerint 
azonban az Alsótiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóságnak nincs 
szállítóeszköze és munkaere-
je a rendkívül értékes kő el-
szállítására és felhasználá-
sára. 

A folyamatos munka ér-
dekében Somoskövy Albert 
a kő elszállításához rendel-
kezésre bocsát egy sárdereg-
lyét és egy uszályt is, sőt 

Helyben olcsóbb 
A jégzajlás beálltáig, de-
cember közepéig mintegy 
1000—1500 tonna követ tud-
nának elszállítani. Kérdés, 
hogy ki él most a kedvező 
alkalommal, hogy szinte in-
gyen jusson a partvédelem-
hez szükséges köhöz. Fel le-
hetne használni építkezés-
hez, sőt Újszegeden a cam-
pingnél is. Elvégre így sok-
kal olcsóbban lehet hozzá-
jutni nagy mennyiségű kő-
höz, mintha azt drága pén-
zen Tokajból kellene szállí-
tani Szegedre. 

L . F . 

Magyar szakemberek segítsége 
a fejlődő országoknak 

A Magyar Népköztársaság, EAK-kal, Guineával. Algé-
csak úgy, mint a többi szo- riával,. Malival. A kapcsola-
cialista ország, segíti a fel- tok egyre inkább kiterjed-
törekvő, gyarmati sorból nek Szíriára, Irakra, Indiá-
felszabadult országokat. En- ra, Burmára, sőt újabban 
nek a segítségnyújtásnak Kambodzsára is. 
fontos része a műszaki-tudo- Az elmúlt években több 
mányos együttműködés, száz magyar ipari szakértő, 
amelynek lebonyolítására szaktanácsadó járt a fejlődő 
1962 elején létrehozták a országokban, vízügyi szak-
TESCO nemzetközi műszaki értőink jelenleg is több af-
tudományos együttműködési rikal országban dolgoznak, 
irodát. Egyre nagyobb jelentőségre 

Az iroda vezetői az MTI tesz szert külföldön a ma-
munkatársának adott nyilat- gyar egészségügyi dolgozók 
kozatukban 
hogy eddig 
alakítottak 

elmondották, 
húsz országgal 
ki kapcsolatot. 

segítségnyújtása, 
nagy számban 

Orvosaink 
működnek 

Élénk együttműködés jött Kubában, Ghanában, Algír-
létre Kubával, Ghanával, az ban. 
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