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A Szegedi Építőipari Vállalat helyzete, tervei 
A Szegedi Építőipari Vál-

lalat a városi tanács válla-
lata. Tizennyolc évvel ez-
előtt alakult kis létszám-
mal és kapacitással. Az el-
múlt években vált valóban 
vállalattá, s 1965 óta meg-
kétszerezte termelését, s ta-
valy már 75 millió forint 
ertékü munkát végeztek el 
Szegeden. A vállalat igazga-
tója, Barna György, arról tá-
jékoztatta tegnap, hétfőn az 
ú jságírókat, hogy milyen fel-
adatokat kíván megoldani a 
jövőben. 

Beszámolóiában nemcsak a 
jövőt emlegette, hanem vá-
zolta jelenlegi helyzetüket 
is. azt. hogv miért van oly 
sok határidő-eltolódásuk a 
kivitelezések során. Mint ta-
nácsi vállalatot, sajnos, sok 
helyütt a .„sor légére" he-
lyezik. amikor az építőipari 
fejlesztesröl esik szó. De 

szinte minden területen hát-
rányosabb helyzetben van-
nak. mint az állami vállala-
tok. sőt. a különféle építő-
ipari szervezetekkel szemben 
sem versenyképesek. Az át-
lagbérben. az anyagellátás-
ban. a technikai felszerelt-
ségben egyaránt ..előkelőbb" 
hely illetné meg ezt a sze-
gedi vállalatot. 

A vállalat belső szerkeze-
tében is találni több ellent-
mondást. Például az állóesz-
közök értéke viszonylag ma-
gas. de azon belül is rosz-
szak az arányok. A techni-
ka, berendezések, gépek ér-
téke csekély az egész álló-
eszközértéken belül. Szeret-
nének a következő eszten-
dőkben ..kilábalni" ezekből a 
belső ellentmondásokból. 
Modern építőipari gépeket 
kívánnak vásárolni, s gyár-

Kádár János fogadta 
a Belga KP elnökét 

Kádár János, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára hétfőn fogadta Marc 
Drumauxt. a Belga Kommu-
nista Párt elnökét, aki sza-
badságát tölti Magyarorszá-
gon. A találkozón tájékoz-
tatták egymást pártjaik hely-
zeteröl és eszmecserét foly-
tattak a nemzetközi helyzet. 

valamint a nemzetközi kom-
munista és munkásmozga-
lom egyes kérdéseiről. 

A szívélyes, elvtársi lég-
körű megbeszélésen részt 
vett Komócsin Zoltán, a Po-
litikai Bizottság tagja, a 
Központi Bizottság titkára 
és Garai Róbert, a KB kül-
ügyi osztályának helyettes 
vezetője; 

tásuk profiljában is többet 
adni. mint eddig. 

A vállalat nagy sikerrel 
szerepelt az idei Szegedi 
Ipari Vásáron. A kiállított 
hétvégi nyaralóházuk iránt 
sokan érdeklődnek. Az elő-
regyártó telepükön készített 
összerakható garázsból 125 
darabot rendeltek nemrégi-
ben. A garázs igazán prak-
tikus. és a kisebb keresetű 
emberek számára is hozzá-
férhető az ára miatt. Talán 
kevesebbe kerül, mintha sa-
ját erőből ..bütykölnék" ösz-
sze a garázsokat. A vállalat 
telepén nagy választékban 
készítenek különféle műkö-
veket. sírköveket és egyéb 
kőfaragó munkát is szívesen 
elvállalnak. 

Érdekes kezdeményezése 
a Szegedi Építőipari Válla-
latnak. hogy segítségére siet 
a városnak a felvonók sze-
relésében. javításában és 
karbantartásában. Tizenkét 
szakemberük jelenleg Buda-
pesten. a Felvonó- és Hajtó-
mügvárban tanulja ezt a 
speciális szakágat. Hamaro-
san létrejön úi részlegük. 
Ugyancsak említésre méltó 
törekvésük, hogy az OTP-vel 
kooperálva építenek családi 
házakat, ezzel is hozzájárul-
va a lakásépítési program 
gyorsításához. A budapesti 
porcelán iparral máris olyan 
megállapodást kötöttek, hogy 
vállalkozhatnak lakások kor-
szerűsítésére. 

Brandt és Scheel ma 
Moszkvába utazik 

Holnap írják alá a szovjet—NSZK szerződést 
A nyugatnémet kormány 

VValter Scheel külügyminisz-
ter beszámolója alapján jó-
váhagyta a moszkvai lárgya-
lásokon parafált szovjet— 
NSZK szerződési. A kor-
mányülést követően születeti 
meg a döntés, miszerint 

j Brandt elfogadta a Moszk-
vába szóló meghívást. Teg-
nap mind Bonnban, mind 
pedig Moszkvában hivatalo-
san bejelentették, hogy Willy 
Brandt, a Német Szövetségi 
Köztársaság kancellárja és 
Waltér Scheel kiilügyminisz-
ler ma. kedden délután re-
pülőgépen Moszkvába uta-
zik. Scheel hétfőn magához 
kérclte az F.gyesült Államok, 
Nagy Britannia és Francia-
ország bonni nagykövetét, s 
tájékoztatta őket a szerdán 
Moszkvában aláírásra keriilő 
szovjet—nyugatnémet szer-
ződésről. 

Rüdiger von Wechmar, a 
bonni kormány szóvivője 
hétfői sajtótájékoztatójában 
löbbek között közölte: 
Brandt kancellár a delegá-
ció elutazása előtt a kor-
mány ülésén elnököl, majd 
a kabinet ülés után Scheel 
•külügyminiszter sajtóérte-
kezletet tart. 

Von Wechner a további-
akban közölte, hogy a szov-

Az ünnepélyes aláírásra Brandt kancellár és Seheel uta-
zik a szovjet fővárosba. Képünkön: Willy Brandt (jobb-

ról) VValter Scheel-lcl a bonni kabinetülés után. 

jet—nyugatnémet szerződést 
szerdán délelőtt ír ják alá. 
Koszigin szovjet miniszter-
elnök és Brandt nyugatné-
met kancellár tárgyalásai-
nak végleges időpontját még 
nem tűzték ki. de mivel 
Brandt csütörtökön vissza-
utazik Bonnba. a tárgyalá-
sokra vagy szerdán délután 
vagy csütörtökön reggel ke-
rül majd sor — mondotta 
a bonni szóvivő. 

Azzal kapcsolatban, hogy 
Brandt. nyugatnémet szövet-
ségi kancellár ma Mc«zkvá-

Hús a háztáji 
gazdaságokbál 

Vihar és felhőszakadás 
Szegedre 16,1 milliméter csapadék hullott 

Jégeső a Tisza—Maros szögben 

Az elmült év decembere 
óta kormányhatározat, több 
jogszabály és intézkedés l,á-
tott napvilágot a háztáji 
gazdálkodás fellendítésére. 
A Mezőgazdasági és Élel-
mezésügyi Minisztérium 
most átfogó vizsgálattal fel-
mérte ezek hatását az azóta 
eltelt időszak tapasztalatait. 

A felmérés szerint a ház-
táji gazdálkodás általában 
fejlődött. F.gyes területeken 
azonban — főképpen a 

szarvasmarha-tenyésztésnél 
továbbra sincs lemérhető 
javulás. Pozitívumként érté-
kelik. hogy a sertésállomány 
szépen gyarapodott: egy év 
alatt 20.9 százalékkal nőtt 
a háztáji sertések száma. 

A szarvasmarha-tenyész-
tesnél nem sikerült hasonló 
eredményt elérni. Részben 
azért, mert — a szakembe-
rek véleménye szerint — a 
tsz-tagok jelentős része el-
öregedett, a fiatalok pedig 
már nemigen vállalkoznak 
arra. hogy a tsz-ben végzett 
munka után a háztáji 
szarvasmarha-állományt is 
ellássák. Az elmúlt években 
a szarvasmarhatartást to-
vább nehezítette, hogv a fal-
vakban — általában építési 
megkötöttségek miatt — az 
ú.i lakóépületek mellé nem 
építenek istállót, sőt példá-
ul Győr-Sopron megyében, 
s másutt is, a meglevő gaz-
dasági épületeket is lebont-
ják. A csökkenés további 
oka. hogy azok a tanyák, 
amelyeken régebben számos 
szarvasmarhat tartottak, 

lassan elnéptelenednek, vagy 
legalább is az ott élő idős 
emberek már nem tartanak 
állatot. A legutóbbi állat-
számlálás adatai ugyanak-
kor azt is bizonyítják, hogy 
a tehénállomány csökkenése 
már nem olyan mértékű, 
mint korábban, sőt a fiatal 
tenyészállatokból, az üszők-
ből már többet tartanak 
mint egy évvel ezelőtt. 

A háztáji baromfitenyész-
tés anyagi befektetése 
aránylag gyorsan megtérülő. 
Előnye az is, hogy egyre 
több helyen a háztáji és a 
tsz közösen vállalkozik a te-
nyésztésre és értékesítésre. 
A tsz-ek zöme ugyanis fel-
ismerte, hogy a házak mel-
lett levő kihasználatlan gaz-
dasági épületeket ilyen cél-
ra gyorsan át lehet alakí-
tani. Egy év alatt mintegy 
5 millióval nőtt a háztáji 
gazdaságokban tartott tyúk-
félék száma. 

A felmérés szerint min-
dent egybevetve a rendelke-
zések elősegítették a közös 
és a háztáji egységének ki-
alakulását. Az elmúlt hóna-
pokban megnőtt a háztáji 
gazdaságok árutermelő ked-
ve. További fellendítéséhez 
a következő időszakban az 
eddiginél jobban ki kell elé-
gíteni a háztáji gazdaságok 
kisgép igényét, meg kell te-
remteni a kedvezményes vá-
sárlás feltételeit. A tsz-ek-
nek is még többet kell ten-
niök a közössel szerves egy-
ségben működő háztáji gaz-
daságok fejleszteséert. 

Vasárnap este erős széltől 
kísért felhőszakadás tört 
Szegedre. A patakokban be-
zúduló vízben alig lehetett 
látni az utcákon, melyeket 
csak egy-egy autó reflekto-
ra és a szinte szünet nélkül 
ismétlődő villámlás világí-
tott meg. A fénycsövek fénye 
alig tudta áttörni az esőfüg-
gönyt. 

A Meteorológiai Intézet 
szegedi állomásának tájé-
koztatása szerint az állandó-
an visszatérő felhőkből va-
sárnap este 6 órától éjfélig 
17 milliméter csapadék esett 
a városra és környékére, 
hétfőn reggel 6 óráig pedig 
16.1 milliméter. Szerencsére 
azonban a lezúduló hatalmas 
víztömeg különösebb kárt 
sehol sem okozott. A vihar 
közepes erejű volt. A szél 
sebessége ..mindössze" 60 ki-
lométert ért el óránként. 

Az egymást érő villámok 
Szegeden nem okoztak kárt. 
Ellenben a deszki Maros Tsz 
és a hódmezővásárhelyi 
Szántó Kovács János Tsz 
szalmakazlába villám csa-
pott. A túz okozta kár a két 
téeszben mintegy 10 ezer fo-
rint. 

A mentők segítségére sze-
rencsére nem volt szükség a 
vihar idején. Az azt meg-
előző kétnapos, nagyon fül-
ledt. meleg idő azonban bajt 
okozott. Szombaton és va-
sárnap is hárman lettek 
rosszul a melegtől annyira, 
hogy a mentők segítségére 
szorultak. Vasárnap a SZE-
OL-stadionból idős férfit 
kellett elszállítani, mert a 
melegben elájult. Nem sike-
rült megmenteni, a mentő-
kocsiban meghalt. Szomba-
ton két közlekedési baleset-
hez kellett kivonulniok a 
mentőknek. Az egyik bal-
esetnek halálos áldozata is 

ba 'érkezik, az Izvesztyija 
hétfő esti száma a kancellár 
arcképet és rövid életrajzát 
közli. 

A szovjet fővárosban ér-
deklődéssel és derűlátással 
vár ják az újabb fejleménye-
ket. az ú jabb lépéseket azon 
a nem rövid úton. amely a 
szovjet—nyugatnémet szer-
ződés tényleges megvalósu-
lásához vezet. Tekintettel 
arra. hogy a szerződés pub-
likálására csak az aláírás 
után kerülhet sor. ebben a 
szakaszban nem várható hi-
vatalos szovjet megnyilatko-
zás. Mindazonáltal a Prav-
da szokásos heti nemzetközi 
szemléje hangsúlyozta, hogy 
a- szovjet-*-ityugatnémet tár-
gyalások eddigi eredményei 
megfelelnek a két ország kö-
zötti együttműködés bővíté-
se és javítása érdekeinek; 
csakúgy, mint az európai fe-
szültség enyhítése és a biz-
tonság érdekeinek. 

A CDU—CSU nyugatné-
met ellenzék hétfőn délután 
Brandt kancellárhoz eljutta-
tott levelében ismételten ki-
fejtette ,.a szovjet—nyugat-
német szerződéssel kapcso-
latos aggályait". 

A szovjet—nyugatnémet 
szerződés tervezete bizonyos 
vonatkozásban megfelel 
ugyan a CDU—CSU parla-
menti csoportja várakozásé-

j nak, de továbbra is „lényeg-
| bevágó meggondolásokra" 
I készteti az ellenzéket — ál-

l a p í t j a m e g a l e v é l . A C D U 
—CSU parlamenti csoport-

I jának ugyanis eddig „nem 
sikerült felfedeznie" ki-
egyensúlyozott aránvt az 
NSZK „szolgáltatásai" és a 
Szovjetunió „ellenszolgálta-
tásai" között. 

Ezzel szemben a vi^ 
j lágsajtó. ezen belül a Pá-
I riz6i. a New York-i és a 

londoni lapok zöme Is a 
l nemzetközi biztonság meg-
l szilárdításának fontos té-

nyezőjeként méltatják az 
I eseményt. 

S o m o g y i K á r o l y n é fe lvé te le 

\ felhőszakadás lesodorta a Széchenyi tér és a Horváth 
Mihály ulea sarkán álló épület kupolájának szigetelé-
sét. úgyhogy tegnap délelőtt az IKV dolgozóinak tiizol-
tólétrán kellett felmászniuk az éniiletre. hogy a veszé-

lyes tetőelemet eltávolíthassák. 

volt. A fülledt, meleg idő a 
vezetők reflexeinek sem vá-
lik hasznára. 

A Tisza—Maros szögben a 
vasárnap esti vihar jégkísé-
retiel érkezett, tetemes kórt 
okozva mindenütt, amerre 
elhaladt. A deszki Maros 
Tsz kertészetében 169 hold 
paprika — fele nagyértékű 
pritaminpaprika —, kukori-

cájuk és más terményük. 
Kübekhózán a szövetkezet 
350 hold napralorgója, 5 hold 
dohány, silókukorica, mag-
lucerna szerepel az Állami 
Biztosítónak küldött jelen-
tésben. A paprikát ért jég-
verés a kifejlett termés 
mellett a bimbókat, virágo-
kat. az úgynevezett második 
kötést is tönkretette. 

Küldöttség 
elutazása 

Elutazott Budapestről az 
a román pártmunkásküldött-
ség, amely az MSZMP KB 
meghívására Andrei Cer-
veneoviv, az RKP KB tagja, 
a KB osztályvezetője vezeté-
sével tartózkodott Magyar-
országon. A Ferihegyi repü-
lőtéren Tóth Mátyás, az 
MSZMP KB párt- és tömeg-
szervezeti osztályának veze-
tője búcsúztatta a küldött-

séget. 


