
Lakásépítés - saját zsebből 
2. Anyag, kivitelező, kölcsön 

A városi tanács, illetve irányzott 3000 magánlakás vényben vannak, de az OTP 
végrehajtó bizoltsaga s a ke- megépítését a szükséges ki- hitelpolitikája a harmadik 
rüietek tanácsai, végrehajtó vitelezői kapacitás hiánya ötéves tervidőszak kezdeté-
bizottságai 1965 óta évenként is. Elsősorban az 1800 társas- tői megváltozott. A szegedi 
megtárgyalják a magánlakás házi lakás megépítéséről es- magánlakásépítés elősegíté-
építkezés helyzetét, határo- het szó. A tanácsi szervek az sére biztosított állami köl-
zatokat hoznak a feladatok 1200 családiház kivitelezése csöntámogatás kerete n e m 
megoldására. Ez azt mutatja, tekintetében a magánkivite- csökkent, az építés megnö-

lezőkre és a lakosság házi- vekedett volumene miatt 
lagos munkájára számítót- azonban az igények kielégi-
tak. Az előirányzat egyezte- téséhez nem elegendő. Az 
tésekor a kivitelező szervek OTP megyei igazgatósága 
egyetértettek abban, hogy az igyekszik a rendelkezésre ál-
1800 társasházi lakást az ló lakossági kölcsönkeret 

állásfoglalását s folyamato- ÉVM Csongrád megyei Épí- megfelelő felhasználásával 

hogy a lakosság érdekében 
nem kis gondot vettek a nya-
kukba a város vezető szer-
vei. A városi párt-végrehaj-
tó bizottság is határozatban 
rögzítette ezzel kapcsolatos 

san foglalkozik a magánla-
kás építés problémáival — 
ez pedig nyilvánvalóvá teszi, 
hogy ez az ügy is, mint min-
den olyan ügy amely dolgo-
zók tömegeinek érdekeivel 
függ össze, a politikai mun-
ka fontos részévé vált. A me-
gyei Népi Ellenőrzési Bizott-
ság múlt évi vizsgálata — 
amely a magánlakás építke-
zések szegedi viszonyait a 
megyei helyzeten belül kü-
lön is elemezte — arra utal, 
hogy a hirtelen megnőtt igé-
nyek és a fokozatosan fejlő-
dő lehetőségek, összeütközé-
séből előre nem látott ellent-
mondások is születtek. 

tőipari Vállalat, a Szegedi minél több építeni szándé-
Építőipari Vállalat és a Sze- kozó igényét kielégíteni, 
gedi Építőipari Ktsz építi ezért az eddigieknél alacso-
meg. Azóta kiderült, hogy — nyabb hitelt nyújt egy-egy 
néhol a területelőkészités építkezőnek. S összhangban 
vontatottsága miatt bekövet- a városfejlesztési tervekkel: 
kező későbbi kezdés, vala-
mint a mindenütt meglevő 
munkaerőhiány s egyéb, 
gyakran szervezési — hiá-
nyosságok miatt az említet-
teken kívül más építők köz-
reműködésére is szükség len-
ne a tervek teljesítéséhez. 

elsősorban a többszintes 
társasházak építéséhez ad 
nagyobb összegű támogatást. 
Ezáltal az építési területek, 
a közművek gazdaságos ki-
használását biztosító, a la-
káskultúra iránti igényeket 
jobban kiszolgáló többszintes 

Üzbég kulturális 
napok 

Tegnap a Barátság Házá-
ban sajtótájékoztatón ismer-
tették a hazánkban sorra ke-
rülő üzbég kulturális napok 
eseménysorozatát. Az októ-
ber l-től 10-ig tartó progra-
mot az 1967 tavaszán, Üzbe-
gisztánban tartott magyar 
kulturális napok viszonzása-
képpen rendezik m e g A 
megnyitóra hattagú üzbég 
küldöttség érkezik Buda-
pestre. 

Az ünnepélyes megnyitó 
október 2-án, este 7 órakor 
lesz a Vígszínházban. Októ-
ber 3-án üzbég népi és ipar-
művészeti kiállítás nyílik az 
Iparművészeti Múzeumban, 
9-én pedig a Központi Tisz-
tiházhan rendeznek üzbég 
zenei estet. A távoli nép 
kultúrájáról a Bahor népi 
ének-i és táncegyüttes (a 
szó tavaszt jelent magyarul) 
ad számot. Az együttes több 
vidéki városban is íelilép. 

Ebben segíthetne az Építési lakóházak építését segíti elő. 
és Városfejlesztési Miniszté-
rium az állami építőipari 

Sok ácsorgás 

kapacitás helyi növelésével, 
s a KISZÖV azáltal, hogy a 
megyében más területi i l le-
tékességű Ktsz szegedi mun-
káját is lehetővé tenné. Az 

Érdemes ezek közül szem- építési munkák meggyorsí-
ügyre venni a legfontosab- tását szolgálná a zavartalan 
bakát Már a második ötéves és növekvő központi anyag-
terv időszakára jellemző ellátás, a tervek és az építé-
volt, hogy a megépült laká- si területek időre ütemezett 
sok számát a beszerezhető előkészítése is. Tehát első-
építési anyag határozta meg. sorban a szervezettség, a 
A teleik, a terv, az építési koordináció fejlesztése szük-
engedély, a hitel biztosítása séges. Építési szakemberek 

Ugyanakkor az építési 
kölcsönök mértékének csök-
kentése sok építeni szándé-
kozó dolgozót, dolgozók cso-
portjainak megnehezítette 
az építést. Az orvostudomá-
nyi egyetem és a Vasutas 
Dolgozók Szakszervezetének 
megyei bizottsága által még 
1965-ben szervezett csopor-
tos építkezést is részben a 

Angol kereskedelmi 
delegáció érkezik 
A Magyar Kereskedelmi 

Kamara meghívására októ-
ber 26-án Budapestre uta-
zik a Londoni Kereskedel-
mi Kamara 17 tagú kül-
döttsége, amely a legna-
gyobb angltei iparvállalatok 
és bankok — köztük a Shell, 

kölcsöntámogatás mérsék- \ a Vickers, a Hawker Sid-
lése hiúsította meg. Ehhez | deley — vezetőiből áll. A 
hozzájárult az építeni szán- í delegáció Lord Erről, volt 
dékozók nem kielegítő anya- j kereskedelmi miniszter, a 

„ . , . gi felkészültsége is. Kérdés, Kamara elnökének vezetésé-
egyutt sem okoz ma sem vélemenye szerint az epito- h o g y e 2 a gyakorlat he- j vei tanulmányozni kívánja 
annyi gondot es utanajarast iparig kapacitast számottevő l y e s ^ < h a a h e l y i Viszonyo- , a januárban kezdődő gazda-

" " kat vesszük figyelembe. Az | sági reform keretei között 
kínálkozó új angol—magyar 
kereskedelmi lehetőségeket. 

Londoni üzleti körökben 
fontosnak tartják a küldött-
ség budapesti látogatását. 
Hangsúlyozzák, hogy a Ma-
gyarországra irányuló brit 
kivitel értéke az 1961. évi 
4,7 millió fontról 1966-ig 
10,1 millió fontra emelke-
dett, s a folyó év első hat 
hónapjában újabb 18 száza-
lékos gyarapodást mutat. 

Igazolvány nélkül 
Valamennyien a piac-

ról élünk. Szegeden fő-
ként a Marx és Szent Ist-
ván téri piacokról. Há-
ziasszonyok között beszéd-
téma, hogy mit, mikor és 
mennyiért lehet kapni és 
mi az, ami nincsen. Sze-
rencsére manapság már 
sokkal jobb a piac áruel-
látása, mint évekkel ez-
előtt volt, de azért ma 
sem árt azon törni a fe -
jünket, hogyan érhetnénk 
el, hogy a piac még in-
kább piac legyen, vagy-
is a vásárló mindent meg-
találjon, amit keres és 
válogathasson kedvére. 

A felvásárló és értéke-
sítő vállalat, a szövetke-
zetek és az állami gazda-
ságok mellett egyre, több 
kistermelő is hozna árut a 
piacra. A kistermelők kö-
zül azonban csak az áru-
síthat, akinek termelői 
igazolványa van. Hogy 
ilyet kapjon, ahhoz föld-
jének vagy kertjének kell 
lennie. Mármost azok, 
akiknek se földjük, se 
nagy kertjük, mégis vol-
na mit a piacra vinniük, 
mitévők legyenek? 

Kell a termelői igazol-
vány, ehhez nem fér két-
ség. Ha megszüntetnék, 
hamarosan akadnának, 

akik visszaélnének a kö-
tetlenebb helyzettel. Ese-
tenként azonban olyanok-
nak is ki kell adni az 
igazolványt, akik ugyan 
formailag nem jogosultak 
rá, de ennek birtokában, 
ha szerényen is, hozzájá-
rulhatnának a piac áruvá-
lasztékának további javu-
lásához. Mert a piacok 
árubőségét fokozni nem- ' 
csak lehet, hanem kell, és 
ezért — ami mindany-
nyiunk érdeke — a sza-
bályt módosítani nem 
vétek, hanem kötelesség. 

Ez egyetlen kínálkozó 
módszer csupán a kérdés 
megoldásához. Bizonyára 
akad több is. Mindenesetre 
jó, hogy ezt gyakorlatban 
is alkalmazzák már. A III. 
kerületi tanács kereskedel-
mi csoportja helyesen dön-
tött, mikor engedélyezte a 
piaci árusítást annak is, 
aki nem felelt meg a fel-
tételnek minden tekintet-
ben, nem lévén földje, 
csak eladni valója. 

így is lehet tehát és 
megéri. Egyaránt jól jár 
a vásárló és az eladó, s 
végül, a piac jó híre is 
növekszik, ami ugyancsak 
nem mellékes szempont. 

H. Zs. 

a családiház építtetőknek, mértékben lehetne bővíteni 
mint az anyag. Az elosztás vállalati építőbrigádok létre-
nagyon sok esetben nem a hozásával, működtetésével, 
kiadott építési engedélyeik- Ilyen kezdeményezés tör-
nek megfelelően történik, tént a megyei húsipari vál-
Személyesen is tapasztaltam lalatnál, és ennek lehetősé-
a rókusi TÜZÉP-telepen, ge más vállalatoknál is 
hogy az építtetők napokig, fennáll, 
nem egyszer heteikig ácso-
rognak az iroda ajtajában í j . • i . 
építési anyagért, elsősorban I V I 6 Q 1 7 1 1 1 1 0 1 0 
falazóanyagért, s végül is , 
hiába- nem elég 

A magánlakás 
— Kérem, a kőműves ott-

hagy a kétharmadig fe lhúr 
zott falakkal, ha mem kapom . . . . . , , , , , , u a ^ n a i e» a meuK-ezaeit 
meg a szükséges téglát. Azt S S építkezéseket segíteni, ™ 
mondja, másutt is van vál- n o , z rendelkezik gajat pénz o í f o „ 2 ,. „,„-„„„, — „ 

zel (egyebkent a tavalyi 

elv ugyanis, hogy minél 
többen jussanak kölcsönhöz, 
nem hibáztatható. De ha 
még többen kezdenek egy 
időben építkezni, annál in-
kább előtérbe nyomul az 
anyagellátás, az építőkapa-
citás előbb említett, s már 
jelenleg is súlyos gondja. 
Meggondolandó, hogy —leg -
alábbis néhány évre — nem 
lenne-e ésszerűbb és cél-
szerűbb olyan hitel pofi ti kát 

építtetők alkalmazni, ami az elmara-
i ' | megkezdett dásokat és a 

Befejeződött az országos 
újítási értekezlet 

Tegnap délelőtt folytató- ről. Elmondotta, hogy nőtt 
dott az autóközlekedési vál- a benyújtott újítások szá-
lalatok országos újítási ér- ma, népgazdasági hasznukat 
tekezlete a megyei tanács- azonban tovább kell növel-
ház nagytermében. Czollner ni. Ismertette az első félév 
Zsigmond, a KPM Autóköz- újítási eredményeit: eszerint 
lekedési Vezérigazgatóság az év derekáig a budapesti 
újítási főelőadója számolt be MÁVAUT bizonyult legjobb-
az újítómozgalom helyzeté- nak az autós vállalatok kó-

láit munkája, s ott minden 
kellék rendelkezésére áll. 

— Értsék meg, hogy ha 
október 31-ig nem nyújtom 
be az OTP-hez a végszámlát, 
elesek az építési kölcsös je-
lentós részétől. 

— Tudok olyanokról, akik-
nek még sem építési enge-
délyük, sem hitelük nincs, 
de a portájukon már emele-
tes házra való anyag gyűlt 
össze. 

A fuvarosok 
dolga? 

S tanúja voltam ajánlatok-
nak, amelyekből kiderült, 
miként is lehet téglához jut-
ni. 

— Mennyire van szüksé-
ge? Ezer forintért ezer da-
rabot a helyszínre szállítok, 
papír sem kell. 

Különben közbeszéd tár-
gya is az építtetők berkei-
ben, melyik fuvarosnak kell 
csak az utcán szólni, s 2—3 
napon belül szállítja a tég-
lát. Persze, az ilyen módon 
szerzett tégla nem mindig a 
TÜZÉP-től, egyre inkább a 
mindjobban szaporodó ter-
melőszövetkezeti házi tégla-
gyártó üzemekből kerül ki, 
nemegyszer úgy, hogy az ez-
renként 570 forint értékű 
téglát a tsz fuvarozza az 
építkezés helyére ezer forin-
tért. 

— Ez a fuvartöbblet a ter-
melési költségekbe van kal-
kulálva — kaptam a magya-
rázatot az egyik ilyén tele-
pen. 

Mindebből az következik, 
hogy legfontosabb és elsődle-
ges szervezett teendő az 
anyagellátási és elosztási 
terveknek az induló feltéte-
lekkel — építési- és hitelen-
gedéllyel — való precíz 
koordinálása. 

Több segítség 
kellene 

építtetők 14 százaléka telje-
sen magánerőből, kölcsön 
nélkül jutott lakáshoz!), 
ezért legtöbben állami köl-
csönt vesznek igénybe. Ilyen 
célra évről-évre sok millió 
forintot bocsát az Országos 
Takarékpénztár a lakosság 
rendelkezésére. Az erre vo-
natkozó korábbi rendelkezé-
sek lényegében ma is ér-

sí taná, s elsősorban a legrá-
szorultabbakat juttatná ma-
gánlakáshoz. Természetes, 
hogy az igények emelkedé-
sét tekintve, az építtetők-
nek is az az érdekük, hogy 
eleve nagyobb összegű elő-
takarékosság birtokában for-
duljanak kölcsönért. Igv an-
nak folyósítása kevesebb 
akadályba ütközik. 

Kondorosi János 

Öszi jelentések 
Megkezdődtek a madárvonulások 

— Másodvirágzás a kertekben 
A hűvösebbre fordult idő-

járás, a közelgő ösz mozgal-
massá tette a Szeged kör-
nyéki vadvizek életét. A fe-
hértói rezerváció nádasait 
megszállták a vízi madarak. 
A récéknek szinte minden 
fajtája megtalálható, s 
mintegy húszezres tömegben 
ütöttek tanyát. Közép-Euró-
pa legnagyobb dankasirály 
telepét, a természetvédelmi 
terület közepén fekvő Ko-
rom-szigetet már elhagyták 
az „őslakók". Az itt költő 
madarak a meleg vizű ten-
gerek partjain töltik a te-
let. A kis szigetnek az idén 
fejezték be a partvédelmi 
munkáit. A szegedi Kiss 
Ferenc Erdészeti Technikum 
fiataljai társadalmi munká-
ban cölöpökhöz erősített 
nádfonattal vették körül a 
hullámverés romboló hatá-
sának kitett partszakaszo-
kat. Jelenleg a Szovjetunió-
ból. Lengyelországból és a 
német tengerpartról érkezett 
sirályok — köztük ezüst- és 
heringsirályok — vendéges-

kednek. telepedtek meg a 
rezervációban. Innét indul-
nak élelemszerzésre a kör-
nyékbeli szántóföldekre. A 
fehértói körzetben a mezei 
kártevők irtása ilyenkor 
nem okoz gondot a gazda-
ságoknak. elvégzik helyettük 
a mezőgazdaság „ingyen 
munkásai'', a falánk sirá-
lyok. 

A nyárutó jellegzetes kí-
sérőjelensége, a másodvirág-
zás a szokottnál nagyobb-
arányú az idén. Az újszege-
di kertekben, különösen a 
Tisza-töltések mögötti ré-
szeken — mint például a 
Lövölde utcában —. ahol a 
fakadó vizek a tavasszal 
hosszú hetekig borították a 
földeket, másodszorra bon-
tottak virágot a nyári alma-
fák. Némelyik fán apró ter-
mések is megjelentek. 

Csanády András 
festőművész kiállítása 

Az orszagnak a világítás, telűek. Érdekes kivétel a 
méret, elhelyezés szempont- Lakodalom humorteljessége, 
iából egyik legideálisabb ka- Az Ohiói zuhatag és a Te-
mara-kiállítási helyiségében, vere hídja válik legkevésbé 
a Képcsarnok Kárász utcai eggyé az anyag nagy több-
bemutató termében került ségével. , 
sor tegnap este Hankiss Ele- Á szélesívűség és sokré-
mér közvetlen hangú beve- tűség természetesen azt ls 
zetője után Csanády András jelenti, hogy ma még nem 
Munkácsy-díjas festőművész teljesen világos, melvik is 
Kiállításának megnyitására. Csanády igazán saját nyel-

A bemutatott művek Csa- v e ' D e !?ir?1 h o g y f i a t a l m ű " 
. , . . . ,, . ... , vesz alkotasairol van szó, 

nady András rendkívül sze- bizonyos, hogy ezt is megleli 
les tematikai érdeklődéséről majd minden valószínűség 
(táj, népélet, portré, vízió, szerint a jelképi világ vagy { bácz Sándor szb-titkár s/.a 
s z i m b ó l u m ) é s u g y a n i l y e n a v í z i ó k t e r ü l e t é n . 1 - ' - -"- ' • 
változatos formai megoldá-
sairól (részletező pontos 
rajz, majd summázó össze-
fogottság, pásztor-karcolás 
egyszerűsége, absztrakt fe-
lületek dekorativitása^ ad 

zötti versenyben. A 10. sz. 
AKÖV második lett. 

Ezután dr. Mestyanek Er-
vin, a KPM AVIG főosz-
tályvezetője ismertette az 
újítómozgalom előtt álló fel-
adatokat, távlatokat. 

A szünetben a műszaki 
fejlesztési osztályvezetők kü-
lön is összegyűltek, hogy tá-
jékozódjanak az egységesí-
tett technológiai eljárások-
ról. Ezt követően az Orszá-
gos Találmányi Hivatal fő-
előadója, Bárkányi József 
számolt be azokról a célki-
tűzésekről és irányelvekről, 
amelyek az új gazdasági me-
chanizmusban meghatároz-
zák majd az újítói tevékeny-
séget. Ehhez a témához kap-
csolódtak a hozzászólások is. 
A főelőadó válaszolt a fel-
tett kérdésekre, majd Tom-

D. J . 
vaival zárult a kétnapos ta-
nácskozás. 

számot. 
Művészi vénájának fő 

árama a grafilca. Ezen belül 
a kompozíció világossága, 
egyszerűsége, a fekete-fehér 
kontrasztjának jó kihaszná-
lása az Itatás és a Pineák 
kiemelését teszik indokolt-
tá. Szimbolikus jelentésű 
(hosszú fal, nagy fekete fel-
hő) művei általában komor, 
majdnem tragikus hangvé-

Boroshordók betonból 

Nehezíti 
eves terv 

a harmadik öt-
időszakára elő-

Sült 

apró keszeg 
ismét kapható 

Árusí tás 10—18 h-ig. 
Kossu th Halásza t i Tsz 
BÜFÉJÉBEN A HtDNAL. 

5CK. ?3719 

bur-Az Állami Pincegazdaság lülről üvegcsempével 
szőregi palackozó üzemében kolják. 
16 000 hektoliteres pincét Kovács Mihály, a szőregi 
építenek. Az öt és fél millió palackozó üzem vezetője el-
forint értékű beruházás mondotta, hogy az idei szü-
munkálatai jól haladnak, a ret termését már a beton-
Csongrád megyei Állami hordókban tárolják, és ezzel 
Építőipari Vállalat • dolgozói az eddigieknél jóval több 
már a bortároló betonhordó- bort tárolhatnak — jelentős 
kat készítik. A nagybefoga- szállítási költséget takarít-
dó képességű hordókat be- hatnak meg. 

a tó! 
Mesterséges olajtűz Tápén 

Tegnap délelőtt 10 óra táj- még így is tetemes mennyí-
ban majd tízméteres lángok ségű olaj maradt a tóban, 
csaptak fel a tápéi tóból, ami veszélyt jelentett mind 
Hatalmas fekete füstgomo- a Tiszatáj Termelőszövetke-
lyag emelkedett a levegőbe, Zet létesítményeire, mind a 
amit a városból is jól le- közelben működő 1. sz. tá-
hetett látni. A tápéi Tisza- péi tankállomásra, 
táj Termelőszövetkezet kaz- — A tüzet váratlan hal-
tait és gazdasági épületei- esetek megelőzése érdekében 
nek egy részét csakhamar idéztük elő — mondotta Ju-
fekete köromréteg vonta be. rátovics Aladár, a Kőolaj-
A földek felett több kilómé- termelő Vállalat szegedi 
ter hosszúságban húzódott a üzemegységének vezetője, 
füstfelhő. A nagyobb biztonság ked-

Ezúttal azonban nem mű- véért a mintegy 250 méter 
szaki baleset történt, a hul- hosszú és 5—25 méter szé-
ladék kőolaj nem magától les tavat öt területrészre 
gyulladt meg, mint a ta- osztották, s a lezárt szaka-
vasszal. A tüzet a Nagy- szokat egyenként gyújtották 
alföldi Kőolajtermelő Válla- meg. Tegnap összesen 2—3 
lat szegedi üzemegysége és részről égették ki az olajat, 
a tűzoltóság gondos előkér A munkát a jövő héten fe-
szítés és biztosítás után jezik be. A Tiszatáj Terme-
szándékosan idézte elő. A lőszövetkezet és a tankállo-
két évvel ezelőtti kitöréskor más szomszédjának veszé-
több száz köbméter kőolaj , - , ... , , 
került a tápéi tóba. Ennek l y e s s e g e m ^ ' s 7 ' U m k ' s , o b b é 

egy részét szippantóautókkal n e m k e " tartani a tó „ki-
összegyűjtötte a vállalat, de gyulladásától". 
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