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Bevált és érdemes 
a továbbfejlesztésre a lakásigénylök 

adatainak gépi feldolgozása 
A Szeged városi tanács 

vegrehaj tó bizottsága tavaly 
olyan határozatot, hozott, 
hogy meg kell javítani a la-
kásügyek intézését és töké-
letesíteni kell a lakásigény-
lők nyilvántartását . Ennek 
megfelelően megerősítették a 
kerületi tanácsok lakás- és 
helyiséggazdálkodási osztá-
lyát, ma jd elvégezték a la-
kásigények felülvizsgálatát, 
az igénylők jogosultságának 
felmérését. Elsősorban az 
igénylök családi állapotát, 
munkakörülményét , egész-
ségi állapotát, keresetét, je-
lenlegi lakáshelyzetét, igény-
jogosultsagának kezdetét 
vették figyelembe és az idén 
kitöltött adatgyűj tő- lapokat 
ugy szerkesztették meg, 
hogy a gépi adatfeldolgozás 
lehetővé váljék. A 43 kér-
dést tar ta lmazó adat lap egy-
séges értékelésre ad lehető-
séget és így géppel tud ták 
elvégezni az igénylők beso-
rolását is. 

Mint ismeretes, ezt a ha-
talmas munká t már elvégez-
ték és a gépi adatfeldolgo-
zás eredményét közszemlére 
tették. A városi tanács vég-
reha j tó bizottsága tegnapi 
ülésén értékelte a lakásigé-
nyek gépi adatfeldolgozását 
és megállapította, hogy 
a lap jában megbízható és re-
ális. az így kialakult sorrend 
igazságos, legfeljebb az adat-
lapok téves kitöltéséből, 
vagy hamis adatok bejegy-
zeséből -eredhetnek panaszok 
és kifogások. Az igénylők az 
u j besorolási és elosztási 
módszerrel általában elége-
dettek. 

Az első feldolgozás során 

közel hatezer adatlapot he-
lyeztek a gépbe. A benyúj-
tott igények szerint 2187-en 
kérnek állami lakást : 3209 a 
szövetkezeti lakásigénylők 
száma; minőségi csere 
igénnyel 480-an jelentkez-
tek; ÓTP öröklakást 51 csa-
lád igényelt. Az első feldol-
gozás óta mintegy 400-an 
nyúj to t tak be reklamációt, 
amelyeknek többsége ada t -
változtatáson alapszik. Kö-
zöttük szerepelnek azok is, 
akik az állami lakásigénylés 
helyett szövetkezeti lakás-
igényt jelentettek be újólag, 
vagy a szövetkezeti lakás-
igényt öröklakás i ránt i kére-
lemre változtatták. 

A gépi elosztás természe-
tesen nem jelenthet egyszer 
s mindenkori sorrendet. Az 
adat lapokon fel tüntetet t be-
jegyzéseket. a lakáskiutalás 
előtt társadalmi bizottságok 
ellenőrzik, de ugyanakkor a 
nyilvánosság maga is széles-
körű ellenőrzést biztosít. Így 
ha az igénylő valótlan ada-
tot közölt, az elosztásból tö-
rölni fogják. A továbbiak-
ban a jelenlegi és az ú j 
igénylőket ismételten — elő-
reláthatóan félévenként — 
sorolni fogják a géppel, 
minthogy az életkörülmé-
nyekben számos családnál 
változás történhet. 

A gépi adatfeldolgozás se-
gítségével olyan k imuta tá -
sokhoz jutott a tanács, 
amely a hagyományos mód-
szerrel nem állítható össze. 
Kiderült , hogy az igénylök-
nek 66 százaléka házas, 10 
százaléka elvált. 20 százalé-
ka nőtlen. 3 százaléka öz-
vegy, 1 százaléka igazoltan 

együttélő. A házastársak kö-
zött a fiatal házasok aránya 
27 százalék. Az igénylőknek 
52 százaléka fizikai, 42 szá-
zaléka szellemi dolgozó. A 
szellemi dolgozóknak 63 szá-
zaléka. a fizikai dolgozóknak 
50 százaléka igényel szövet-
kezeti lakást. A nyi lvántar-
tott lakások között 130 üz-
lethelyiség. 149 pince, az 
egészségtelen és életveszé-
lyes lakások száma pedig 
472, illetve 128. 

A végrehaj tó bizottság a 
gepi adatfeldolgozás jelenle-
gi rendszerét még nem te-
kinti tökéletesnek, de úgv 
ítéli meg. hogy e módszert 
tökéletesítve, meg lehet kö-
zelíteni a lakáselosztás leg-
reálisabb és legigazságosabb 
lehetőségét. 

A Szeged városi tanács 
végrehaj tó bizottsága tegna-
pi ülésén — mérlegelve a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia t i tkárságának a vb-hez 
intézett kikérőlevelét — Ha-
lász Árpád elvtársat, a vég-
rehaj tó bizottság elnökhe-
lyettesét felmentet te a testü-
letben viselt tisztsége alól, 
mer t az MTA titkársága 
1970. augusztus 15-től kine-
vezte a Szegedi Biológiai 
Kuta tó Intézet ügyviteli 
igazgatójává. A vegrehaj tó 
bizottság meleg elismerését 
fejezte ki Halász Árpádnak 
azért a munkáért , amelyet 
elnökhelyettesi minőségében 
az egész város javára vég-
zett. A tanácsi munkában a 
továbbiakban mint a végre-
haj tó bizottság tagja vesz 
részt. 

Nagy gyógyszerforgalom, 
korszerűtlen patikák 

A megye gyógyszerellátá-
sáról a Gyógyszertári Köz-
pont gondoskodik. A g.vógy-
szertárhálózat jól kiépített, 
ebből a szempontból az or-
szágban a második helyen 
áll. A gyógyszerellátás 
ugyanakkor mégsem mentes 
a gondoktól. Ezekre keres-
tek orvoslást a Csongrád 
megyei tanács végrehaj tó 
bizottságának tegnapi ülé-
sén. ahol a megye gyógy-
szertárhálózatának és gyógy-
szerellátásának helyzetét 
tárgyalták. 

A gyógyszerellátás leg-
nagyobb gondja az, hogy a 
gyógyszertárak jó része a 
szükségesnél kisebb alapte-
rületű helyiségben működik, 
sokszor korszerűtlen körül-
mények között. Emellett sú-
lyos problémákat okoz az 
asszisztensi munkakör t be-
töltő dolgozók közötti nagy 
fluktuáció. Az 1967-1970 
között felvett 103 asszisz-
tensjelölt közül 24-en hagy-
ták ott. munkahelyüket, az 
alacsony bérezés miatt . Az 
érettségi utáni kétéves tan-
folyamon mindössze 800— 
900 forint fizetést kaphat -
nak. A központ átlagos bér-
színvonala nem éri cl az 
évi 20 ezer forintot. Ha te-
kintetbe vesszük azt, hogy a 
dolgozóknak mintegy 30 szá-
zaléka egyetemet végzett. 40 
százalékuknak egészségügyi 
szakképzettsége van. jöve-
delmük alatta marad az or-
szágos átlagnak. 

A megyében a gyógyszer-
fogyasztás tovább növekszik. 
A megvásárolt gyógyszerek 
mintegy egyötöde antibioti-
kum. Az altatók fogyasztása 
lassan csökken, a v i taminfé-
leségek kereslete viszont 
még mindig növekszik. A 
gyógyszerfogyasztást hasznos 
lenne csökkenteni, mivel az. 
indokolatlan növekedés nagy 
népgazdasági károkat is 
okoz. 

Sok gonddal jár az elavult 
gyógyszertári épületek rend-
bentar tása is. A központ sa-
ját kezelésében levő 30 
gyógyszertári épülete közül 
14 a századforduló előtt 
épült, és csak négy készült 

1950 után. Az épületek fele 
vályog- vagy vegyesfalú. 
Számítások sz.erint a mosta-
ni fejlesztési ütemmel 15 év-
re lenne szükség a lemaradá-
sok pótlására. A központi 
rak tár - és irodaépület sem 
felel meg a követelmények-
nek. Állapota életveszélyes. 
A raktár és az. irodák alap-
területének a norma szerint 
4300 négyzetméternek kelle-
ne lennie a jelenlegi 1781 
négyzetméterrel szemben. 

A következő ötéves terv 
idején rendezik az egészség-
ügyi dolgozók bérezéséi, ez 
sokat segítene a megye 
gondjain is. 

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e 

REFLEKTOROK FÉNYÉBEN. Éjjel is dolgozik a FOKA hpmokkirakó elevátora a 
Felső Tisza-parton. Ketszer tizenkét órás műszakban naponta atlag 1500 kobmeter 
homokot raknak ki a Marosról érkező dereglyékből. Szegednek es a kornyéknek 
evente mintegv százezer köbméter homokra van szükségé, melyet a 6—8 hónapig 

tar tó idényben kell kitermelni és par t ra tenni 

fl kender és len jövője 
Vándorgyűlés Szegeden 

Tegnap délután 2 órakor 
Szegeden, a városi tanács-
háza dísztermében elkezdő-
dött a háromnapos len-ken-
deripari vándorgyűlés. A 
Textilipari Műszaki és Tu-
dományos Egyesület len-
kenderszakosztálva és Csong-
rád megyei csoportja ren-
dezte; azzal a céllal, hogy 
fe lmérjék e nagy hagyomá-
nyú iparágak mai helyzetit , 
s a fejlődés lehetőségeit. 

Az ország minden részéből 
ideérkezett mintegy 80 ve-
zető szakembert Nyitrai 
Ferenc, a Lenfonó és Szö-
vőipari Vállalat vezérigazga-
tója, a TMTE len-kender-
szakosztályának elnöke kö-
szöntötte. Ezután Schramek 
Györgyné, a HUNGAROTEX 
Külkereskedelmi Vállalat 
igazgatója a len-, kender- , 
jülaipar világpiaci helyzeté-
lói. s az igényekről tartot t 
előadást. . 

Lsmiutette: ezek az ipar-
ágak nemcsak abban egyez-
nek r, eg, hogy alap ínyaguk 

Az NSZK kancellárja 
Moszkvában 

Kedden délután, magvar 
idő szerint 17.44 órakor lan-
dolt Moszkva „Vnukovo—2" 
nemzetközi repülőterén az a 

í különrepülögép, amelyen 
J Willy Brandt nyugatnémet 
' szövetségi kancellár és Wal-
j ter Scheel külügyminiszter 

érkezett a Szovjetunióba. A 
repülőteret ez alkalommal 

1 szokás 6zennt a két ország 

állami lobogóival díszítették 
fel. 

A repülőgépből kilépő 
Willy Brandtot es Walter 
Scheelt Alekszej Koszigin 
szovjet kormányfő, illetve 
Gromiko külügyminiszter üd-
vözölte. 

A fogadás után Brandt és 
kísérete szálláshelyére ha j -
tatott. A nyugatnemet kor-

mányfővel együtt csaknem 
száz újságíró érkezett Moszk-
vába. hogy a népes moszk-
vai tudósítógárdával egvütt 
hírt. adjon a világsajtónak a 
látogatás eseményeiről. 

A nyugatnémet kormányfő 
első hivatalos szovjetunió-
beli látogatása — mint 
Moszkvában ismeretessé vált 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

valamilyen rost. közös vo-
násuk az is, hogy a szinteti-
kus anvagok alkalmazása 
egyre inkább meghonosodik. 
Ez konkurrenciát is j 'úent, 
mmd nagyobb teret hódit a 
műanyag vagy műanyaggal 
kevert fonál, termék. A len-
iparról elmondta, hogv Ma-
gyarország. mint nyersanyag-
exporiáló is jelen van a vi-
lágpiacon. Tavaly 2600 ton-
na lenkócot exportál tunk, 
idei eladásaink hasonló 
mennyiségben várhatók. A 
külkereskedelem véleményét 
így summázta : a lenipart , 
melynek cikkei az igénves 
vásárlóközönség körében ke-
resettek, gazdaságossá és 
exportképessé lehet tenni, 
ha a termékeket a verseny-
társak színvonalára t ud j ák 
emelni: elsősorban a szinte-
tikus anyagok keverésével, 
modern_ ruhaféleségek, deko-
rációs termékek előállításá-
val. 

Szegeden, a kender ipar 
hazai fellegvárában, különö-
sen érdekesek voltak az ide-
vonatkozó megállapítások. 
Ugyanakkor, mikor a nyers-
anyagtermelést — költséges-
ség, munkaerőhiány miatt — 
sok ..őstermelő" országban 
csökkentették, a kenderből 
készült áruk iránt nagy az 
igény. A nálunk termelt, t i-

j lolt kender aránylag köny-
nyen értékesíthető. Mivel a 
kender feldolgozása munka -
igényes, és ezért drága, va-
lamint a rossz időjárás ront-
ha t ja a rost minőségét, hazai 
szakembereink a negyedik 

ötéves tervnek megfelően 
kidolgozzák a vegyi fel tárás 
módszereit. Ennek megoldá-
sa lényegesen megváltoztat-
hatja a szálkender és ken-
derkóc arányát , jobban meg-
felelne a piac kívánalmai-
nak. Így versenyképesebbé 

tenné késztermékeinket (zs!« 
neg, fonal, ponyva stb.) a 
szintetikus helyettesítő anya-
gokkal szemben. 

Noha a polipropilén és tár^ 
sai mindinkább hódí tanaki 
még bizonyos ..békés egy-' 
más mellett élésről" beszél-3 
hetünk. Részben á tmenet i 
jelleggel, részben m a r a d a n -
dóan kedvező piaci helyzet 
alakult ki a kender készórulfl 
egyes t ípusaiban. A kender -
fonal-, zsineg- és ponyvaexJ 
port egyaránt megfelelően 
alakult . Erről szólva e l ; 
mondta az előadó, hogy rt 
Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalattal együttműködve 
részint cikk összetételben 
változást, másrészt piaci vá l -
toztatásokat ha j to t tak végre) 
helyenként csökkentették a 
kivitelt, más, gazdaságosabb 
relációkban növelték. Így 
többet szállítanak Olaszor-
szágba, Svédországba és L t i 
banonba, de jelen akarnak 
maradni valamennyi többi 
piacon is. A ponyvaeladás 
legnagyobbrészt a Szovjet-
unióba irányul. 

Szintetikus ponyvák elő-
áll í tására hazánkban évek! 
óta folynak kísérletek, a 
nagyipari gyártást azonban 
meg ner.i tudtuk biztosítani.' 
Elsőrendű feladat — tekin-
tettel arra, hogy keresett , 
nagy mennyiségben eladható 
cikkről van szó —, hogy a 
termelési akadályok mielőbb 
e lhárul janak, minőségben is, 
á rban is versenyképes m ű -
anyag ponyvakkal jelentkez-
zünk a világpiacon. Az elő-
adó végül ismertette a ju -
taipar helyzetét. 

Az előadást követő vitá-
ban számos hozzászólás 
hangzott el. Ma délelőtt 9 
órakor előadással és kor -
referátumokkal folytatódik á 
len-kenderi pari vándorgyű-
lés. 

» 


