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A Csongrád megyei Húsipari Vállalat ú.j Ikarus 404—01 
típusú hiitókocsiját sokan megnézik Szegeti utcáin. Hi-
vatalos elnevezésén kívül új nevet is kapott: „ő" a négy- ] 
kerekű Lehel. Különösen nyáron lesz nagy haszna a 
szépvonalú önjáró frizsidernek: romlás veszélye nélkül 
szállíthatnak benne hentesárut. Jó képességei mellett 
gazdaságosan üzemel. Ezért a vállalatnál úgy tervezik, a 
jövőben — nagyobb távolságra történő szállításokhoz — 

csak ilyen típusú autókat vásárolnak. 

Téli vásár 20 -49 százalékos 
árengedménnyel 

A ruházati főigazgató nyilatkozata 

Milliók a lakóházak 
karbantartására 

A Belkereskedelmi Mi-
nisztérium ruházati főigaz-
gatósága szombaton jelentet-
te be, hogy ismét megrendezi 
a hagyományos téli vásárt. 
Az idény végi kiárusítás feb-
ruár 14-től 28-ig tart. Ez 
alatt a két hét alatt 20—40 
százalékos engedménnyel 
árusítanak egyes bőr kulika-
bátokat, női téli és átmeneti-
kabátokat. női blúzokat, bébi 
é s lányka flanell ruhákat, 
fésűs és műszálas szövetből 
készült bakfis pantallókat, 
műszál szöveteket, pamutha-
risnyákat, jégzoknikat, 
bolyhos ingeket, női- é s férfi 
meleg alsó ruhaneműket, 
bundacipőket, egyes női- és 
férfi félcipőket, gyermek 
magasszárú cipőket, házici-
pőket, hócsizmákat, gumi-
csizmákat stb. 

A téli vásáron 350 millió 
forint értékű ruházati cik-
ket kínál olcsóbban a keres-
kedelem. Az engedményes 
áruk azonban nem minden 
boltban, hanem csak a taná-
csok által kijelölt üzletek-
ben. áruházakban vásárol-
hatók. Lényeges, hogy a ki-
árusításba nem vonták be 
a február 1-én olcsóbbá vált 
ruházati cikkeket. A kiáru-
sítás cikklistáia sem köz-
pontilag készült. A kiskeres-
kedelmi vállauatok készle-
teik f igyelembevételével dön-

Az eddig eltelt két hét. ta-
pasztalata azt mutatja, hogy 
a lakosság megelégedéssel 
fogadta az árleszállítást. Ezt 
bizonyítja egyébként, hogy 
például Szegeden az áruhá-
zak forgalma 50—60 száza-
lékkal növekedett. Az áru-
házakban ez alatt az idő 
alatt a vevőknek mintegy a 
fele leszállított áru cikkeket 
vásárolt. 

Miután az árleszállítás 
végleges, a kereskedelem az 
ipar segítségével gondoskodik 
arról, hogy az olcsóbbá vált 
cikkeket ál landóan lehessen 
kapni. Ezért a nagyobb ke-
resletre számító árukból, 
részben import útján, rész-
ben a könnyűipartól, az árle-
szállítás előtt készített ter-
ven felül jóval nagyobb 
mennyiséget szereztek be, 
vagy rendeltek. 

Az idén szükséges többlet 
árualap biztosítására az Or-
szágos Tervhivatal irányítá-
sával a könnyűipar, a kül-
kereskedelem, az OK TSZ fel-
készült. Már februárra egye-
bek között 150 000 férfi- és 
fiúinget. 1 mill ió nylonharis-
nyát, 120 000 szintetikus fe-
hérneműt. 90 000 szintetikus 
pulóvert és kardigánt kapott 
töltik terven felül a kereske-
delem. A felkészülés alapján 
elmondható, hogy az első 
fél évre bőséges az árualap 

tik el. hogy a meghatározott é s szükség szerint még to-
árucsoporton és engedmény vábbi terven felüli árumeny-
százalékon belül mit. menv- nyiséget is kap a kereskede-
nyivel adnak olcsóbban. Elő- lem. 
fordulhat tehát, hogy nem Az árleszállítás hatására 

tervezettnél például 1 millió 
inggel, félmil l ió négyzetméter 
ágynemű anyaggal, 300 000 
konfekcionált ágyneművel, 
HO 000 iskolaköpennyel, 
500 000 női-, férf i - és gyer-
mek pulóverrel, kardigánnal, 
2,5 millió pár nylonharisnyá-
val többet hoz forgalomba a 
kereskedelem. (MTI) 

Sokan gyakran bírálják — 
okkal, ok nélkül — a Sze-
gedi Ingatlankezelő Vállalat 
tevékenységét. Mégis, ha azt 
tekintjük, hogy a lakosság 
jelentős rétegének végez ál-
landóan hasznos munkát az 
IKV, nem vitatható jelentős 
szerepe. Feladataikat, a mun-
kák jobb megszervezésének 
módszereit éppen ezekben a 
napokban tárgyalják meg a 
termelési értekezleteken. A 
feladatokról beszélgettünk 
ml is a vállalat igazgatójá-
val. Kószó Józseffel. 

Az idén — hasonlóan a 
múlt évihez — huszonnyolc-
millió forint áll rendelke-
zésre a városban lakóházak 
felújítására, javítására, rend-
szeres karbantartására. En-
nek az összegnek nagyobb 
részét, mintegy 16,5 millió 
forintot a vállalat a saját 
rezsiben végzendő munkák-
ra ford í t Ezek közé tarto-
zik a tavairv megkezdett At-
tila utca 3., a Lechner tér 
6., az Oskola utca 11—13., a 
Francia utca 26., é s a Hu-
nyadi János sugárút 9. szá-
mú épületek felújításának 
befejezése. Végzik az idén a 
Tolbuhin sugárút 55. számú 
épület (Szikra-laU) munká-
latait, s hamarosan sorra 
kerül az Oskola utca 15. 
számú ház felújítása is: 
mindkettőt 1966-ban fejezik 
be terveik szerint, 

A külső vállalkozásban 
végzett munkák közül a leg-
jelentősebb: most folyik a 
Mdszkvai' körút 26/a—b szá-
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mii ház műszaki atadasa, az megelőző karbantartásának 
idén befejezik az Április 4. 
útja 11. számú épület eme-
letráépítését és felújítását, 
vele együtt a Béke étterem 
korszerűsítését, a Lenin krt. 
52.—Bajcsy-Zsilinszky utca 
21. számú, továbbá a Dózsa 
György utca 18. számú épü-
leteken elkezdett munkála-
tokat. Az idén fognak hozzá 
az Arany János utca 14. szá-
mú ós a Jósika utca 21. 
számú ház felújítási mun-
káihoz. Végre akadt vállal-
kozó — az EM Kőfaragó 
Vállalat — a Kárász utcü 16. 
számú épület homlokzati 
munkáinak a szabadtéri já-
tékok kezdetéig történő el-
végzésére is. 

bevezetése: a vállalat keze-
lésében levő épületek mint-
egy 600 ezer néyzetméter te-
tóielü létéből százezer négy-
zetméter megelőző karban-
tartását tervezték 1966-ra. 
(Különösen indokolttá te-
szik ezt a karbantartási 
módszert a tetőzetek olyan 
megrongálódásai, amelyek a 
tv-antennák kontárszerelése 
következtében keletkeznek.) 
Ugyancsak kísérleti jellegű 
próbálkozás az idei tervek 
között néhány központi fű-
'ésú ház bekapcsolása a gáz-
fűlésbe. (Közös gazdaságos-

sági számításokat végeznek a 
Gázművel, s a számításon 
eredményétűi függően ter-
vezik meg ezt az átállítást a 
k ö v e t k e z ő evekre.) 

A felsorolt nagyobb fel-
adatokon kívül sok részfel-
újítást, födémcserét is terv-
be vett a vállalat. Ezeken 
kívül szélesítik a már két 

Jellemző az Ingatlankeze-
lő Vállalat é s a lakosság 
kapcsolatára, hogy 1965-ben 
a bejelentések alapján 11 
ezer 814 hibajavítást végez-
tek — igaz, hogy ezenkívül 
mintegy 1200 bejelentett hi-
ba el intézése áthúzódott 

év óta folyo tervszerű meg- iy66-ra. Az idén é v végére 
előző karbantartási munka- f e l ó r e a k a r j a k csökkenteni 

az áthúzódó hibákat a vál-
lalat dolgozói, ebben azon-
ban szükséges a lakók, il let-
ve a lakóbizottságok haté-
konyabb közreműködése. 

A lakóbizottságok, e fia-

eiőző karbantartási munka 
latokat. Ennek az a lényege, 
hogy — függetlenül a beje-
lentésektől — sorra veszik a 
húsz év óta épült állami há-
zak általános javítását, kar-
bantartását ,ami az idén 824 
bérleményt érint a város-
ban. Teljesen új kezdemé-
n i e z é s a háztetők tervszerű 

minden kijelölt üzlet árusít-
ja majd az engedményes lis-
ta valamennyi cikkét. A téli 
vásárra kijelölt üzletek 
e g y é b k é n t k i r a k a t a i k k a l , 
feltűnő feliratokkal hívják 
majd fel magukra a figyel-
met. 

Két héttel ezelőtt lépett 
érvénybe a ruházati cikkek 
árleszállítása, s most újabb 
kedvezményt ad a kereske-
delem a lakosságnak. E két 
időszerű és a vásárlókat fog-
lalkoztató kérdéssel kapcso-
latban a ruházai főigazgató-
ságon elmondották, hogy az 
árleszállítást és az idény vé-
gi kiárusítást sokan összeté-
vesztik, pedig lényeges kü-
lönbség van köztük. 

Az idény végi kiárusítást 
— a mostani téli vásárt is — 
a kereskedelem határozza él 
egyebek között a divatja-
múlás veszélyenek, az idény-
áruk hosszú 6—9 hónapos 
raktározásának az elkerülé-
sére. A szezon végi kiárusí-
tás időszakos, általában két 
hétig tart, s utána a ked-
vezményes cikkek ismét, az 
eredeti árukon vásárolhatók. 
Ezzel ellentétben a februári 
árleszállításról kormányin-
tézkedés döntött, s az vég-
leges érvényű. A február 
1-én leszállított mintegy 1500 
féle ruházati cikket állan-
dóan. nemcsak az idén. ha-
nem a következő években is 
ugyanezen az áron hozzák 
forgalomba. 

egyébként az év végéig a 

Beruházási újdonságok 
Előadások az állóeszköz'gazdálkodás átmeneti rendjéről 

közökkel a vállalatok telje-
sen önállóan rendelkezhet-
nek. A számlázás, az elszá-
moltatás is újszerű: csupán 
a nagy, egyik évről a má-
sikra áthúzódó építkezések-
nél számlázhat munkafázi-
sonként a kivitelező, egyéb-
ként csak befejezéskor, az 
úgynevezett létesítmény-
számlázást. engedélyezik. 

Amint az új rendeletekkel 
kapcsolatban Kutiván Re-
zső. a Beruházási Bank me-
gyei f iókjának igazgatója e l -
mondotta: a beruházások fi-
nanszírozásának háromféle 
módja lehetséges. A nagy 
beruházásokat továbbra is 
központi, néggazdasági erő-
forrásból fedezik, de a kü-
lönböző h: telek folyósításá-
nak sokkal nagyobb szerepe 
lesz. mint eddig volt. A 
kisebb munkákat a válla-
latok saját alapszámlájukbc'l 
végeztetik el, s kiegészítő 
hitelt vehetnek fel hozzá, | 
ha a beruházás célja meg-
haladja saját anyagi forrá-
sukat. A beruházások meg-
valósításának gyorsítását 

Szegeden a Csongrád me- hatásaival foglalkozott, dr. j szolgálja a létesítményszám-

A beruházások finanszí-
rozása és lebonyolítása is 
módosul a gazdasági irányí-
tás fokozatos átalakításával. 
Az utóbbi két hónapban 
több mint tíz olyan rende-
let látott napvilágot, mely 
az állóeszköz-gazdálkodás 
átmeneti rendjét biztosítja. 
Még újabb rendeletek meg-
jelenése is várható. 

A rendeletek alapján ja-
nuár elsejétől megváltozott 
a beruházások feltárásának, 
elhatározásának és eldönté-
sének jogköre, az ügyinté-
zés, a számlázás és a nyil-
vántartás menete. Az előb-
bivel kapcsolatban érdemes 
megemlíteni , hogy az álló-
eszközök fenntartására és 
pótlására szolgáló pénzesz-

szóló ankéttal kezdődik a 
sorozat. Az előadásokat dr. 
Szabó László, a PM beru-
házási főigazgatóságának fő-
osztály-vezetője. i l letve Gál-
lá László, az OT osztályve-
zető-helyettese, illetve dr. 
Pethö László, a Beruházási 
Bank főfelügyelője tartja. 
Délután a két előadás anya-
gából konzultáció lesz. 

A későbbiekben a befeje-
zett építményenkéti elszámo-
lásról, az építőipari új finan-
szirozási módszerekről, a 
nemrégiben megjelent mező-
gazdasági beruházási kódex-
ről tartanak a rendeletek 
megalkotásában résztvevő 
szakemberekkel előadásokat 
és konzultációkat. Az előadá-
sok idejéről és helyéről min-
den esetben tájékoztatjuk 
olvasóinkat. 

tal társadalmi szervek sze-
repe egyébként is igen jól 
fejlődik. A felújítások prog-
ramjában, a tervek véglege-
sítésében hasznosan jutnak 
érvényre a lakóbizottság út-
ján a lakók reális javasla-
tai. Nagy segítséget jelent a 
bizottságok jelenléte a fel-
újítási munkák befejezése 
utáni átvételnél is. Ugyan-
csak a lakóbizottságok köz-
érdekű jelentőségét növeli 
az egyszeri társadalmi mun-
ka végzésére történő szer-
ződóskötések szervezése, 
amikoris a szakmunkához 
értő lakó a vállalat által 
rendelkezésére bocsátott 
anyagból vállalja bizonyos 
javítások elvégzését. (1985-
ben 400 ezer forint értékű 
munka származott ezekből a 
társadalmi vállalásokból.) 

A Szegedi Ingatlankezelő 
Vállalat évi lakbérbevétele 
14.5 millió forint, alig több 
mint a fele annak az összes-
nek. amelyet ugyanezen ' idő 
alatt fordít a lakosság ja-
vára. Társadalmi érdek te-
hát. hogy azt minél célsze-
rűbben. gazdaságosabban 
hasznosíthassa, amihez 
ugyancsak társadalmi össze-
fogással mindannyian hozzá-

járulhatunk. 
K. J. 

Befejeződtek a jogásznapok 
gyei jogásznapok — ame- Maróti László pedig a bün-
lyek, mint közöltük, pénte- tetőjog szempontjából érté-
ken kezdődtek — tegnap, kelte a könyvet. A referen-
szombaton tovább folytatód- sok is egyaránt igen pozi-
tak. A tanácskozás máso- tívnek ítélték a Társadalom 
dik és befejező napján dr. és jog című munkát. Ennek 
Simon László megyei bíró- vitájában részt vett: dr. 
sági elnök elnökletével vi- Nagymihály Sándor, dr. 
taülést tartottak. Ennek ke- Tóth Kása Béla, dr. Háber-
retében dr. Szabó Imre Kos- mann Gusztáv, dr. Dani 
suth-díjas akadémikusnak, a Sándor, dr. Szántó Elemér, 
Magyar Tudományos Akadé- dr. Hofsang József, dr. 
mia főtitkár-helyettesének Szentpéteri Imre és dr. 
Társadalom és jog című Draskóczy Ede. A vitában 
könyvét vitatták meg. A elhangzottakra dr. Szabó 
munkát három felkért elő- Imre válaszolt, 
adó referálta: dr. Antalffy^ A mindvégig magas szintű 
György professzor, a szege- tudományos tanácskozás mél-
di József Attila Tudomány- tón egészítette ki az előző 
egyetem állam- és jogelmé- napi, s ugyantsak igen hasz-
leti és nemzetközi jogi tan- nos, elsősorban gyakorlati 
székének vezetője, dr. Szo- jellegű megbeszélést. 
táczky Mihály dékánhelyet- A jogásznapok — amelyek 
tes, a pécsi egyetem állam- mind elméleti, mind gya-
és jogelméleti tanszékének korlati szempontból igen 
vezetője és dr. Maróti Lász- eredményesek voltak — Nagy 
ló, a Csongrád megyei bíró- Máténak, a Közalkalmazot-
ság elnökhelyettese. tak Szakszervezete Csongrád 

Dp. Antal f fy György a megyei bizottsága titkárának 
műnek elsősorban az állam- zárszavával fejeződtek be. 
és jogelméleti vonatkozásait Ö zárta be a Közgazdasági 
domborította ki. dr. Szotácz- és Jogi Könyvkiadó sikeres 
ky Mihály a munka jogai- és érdekes könyvkiállítását 

kalmazasi és jogtudatformaló is. 

lázás, az évek közti elhatá-
rolás megszűnése, valamint 
a bank által kilátásba he-
lyezett kamat és büntetés-
kamat fizetése késedelem 
esetén. 

A beruházásokkal foglal-
kozó új rendeletek a közel-
múltban jelentek meg, s 
ezért igen hasznosnak ígér-
kezik, hogy az Építőipari Tu-
dományos Egyesület helyi 
csoportjának közgazdasági 
szakosztálya és a Beruházá-
si Bank megyei fiókja máris 
megszervezte az i l letékes 
szakemberek tájékoztatását. 
Az új gazdasági irányítási 
rendszer kialakításával kap-
csolatos fontosabb intézke-
dések átmeneti rendjéről ti-
zenkét előadásból áyó soro-
zatot hirdettek. Február 16-
án, szerdán Vásárhelyen a 
mezőgazdasági, 17-én, csü-
törtökön 9 órai kezdettel 
Szegeden a megyei tanács 
nagytermében az ipari vál-
lalatok állóeszköz-gazdálko-
dűsanak aktuális kérdéséiről 

A kerttulajdonosok érdeke 
a társulás 

A szegedi II. kerületi ta-
nács végrehajtó bizottságá-
nak és a Hazafias Népfro'nt 
petőfitelepi bizottságának se-
gítségével tavaly 41 taggal 
Növényvédő- és Gyümölcs-
termesztői társulás alakult 
Petőfitelepen. Már az első 
esztendő bebizonyította: ér-
demes és feltétlenül szüksé-

kertek még hathatósabb vé-
delmére készültek. A társu-
lati tagoknak 30 százalékkal 
olcsóbban juttatják a szüksé-
ges vegyszereket és a kól-
csön-gépeket. 

Üj gépekkel szereli fel a 
földművesszövetkezet a tár-
sulat számára szervezett no-

ges a városi kiskert-tulajdo- b r i g a r í j a t T ö b -
nosokat közösségbe szervez-
ni. A társulat ugyanis kol-
lektíván gondoskodik a kor-
szerű növényvédelemről. Ez-
által a házikertek évi gyü-
mölcstermése hatványozottan 
emelkedik minőségi és 
mennyiségi tekintetben egy-
aránt. A közösség a rendel-
kezésre álló anyagi szolgálta-
tásokon túl ál landó szakta-
nácsadást is szervezett. Az 
első szakelőadást a fák téli 
ápolásáról és metszéséről 
február 21-én este 6 órai kez-
dettel tartják a petőfitelepi 
X-es utcai pártházban. 

Ez alkalommal rendez tag-
gyűlést a társulat is, mely-
nek egyik napirendi pontja 
új tagok felvétele lesz. Is-
mertetik a többi között azt 
a munkát, mellyel a házi-

bek között motoros permetlé-
töltő berendezést és egy cseh-
szlovák gyártmányú kerti 
traktort is juttatnak a pető-
fitelepi társulatnak. A Dél-
ceg utca 21. szám alatti 
mészkenlé törzsoldatfőző ál-
lomás máris felkészülten 
várja a tulajdonosokat. 

A II. kerületi tanács vég-
rehajtó bizottságának és a 
Hazafias Népfront bizottság-
nak is szándéka, hogy a le-
hetőség szerint valamennyi 
kerttulajdonost a társulásba 
szervezzenek. Ugyanis mind-
addig fennáll az állandó fer-
tőzés veszélye, amíg kívülálló 
ápolatlan kertek léteznek. A 
társadalmi együttélés erköl-
csi szabályai is megkövete-
lik. hogy ne veszélyeztessük 
embertársaink vagyonát. 
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