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a szakszervezeti 
társadalombiztosítás 

Ü n n e p s é g az S Z M T s z é k h á z á b a n 
Az elmúlt 25 év alatt, a fejlődés átmeneti formái után, 

szakszervezeti keretek között kialakult az új, szocialista 
jellegű társadalombiztosítás. Eltúht a régi, rosszemlékű 
OTI. A szakszervezetek széles társadalmi bázissal, arány-
lag kislétszámú ügyviteli apparátussal, decentralizált ügy-
intézéssel. a szolgáltatások színvonalának a népgazdaság 
fejlődésevei párhuzamos emelkedésével és bővítésével va-
lósítják meg a társadalombiztosítást. 1965. január elsejétől 
a társadalombiztosítási feladatok ellátása teljes egészében 
és egységesen a SZOT hatáskörébe került. 

Hazánkban általánossá 
vált a társadalombiztosítás. 
Jelenleg, a családtagokat is 
beszámítva az ország lakos-
ságának 97 százalékára, 
csaknem egészére terjed ki. 
Napirendre került a népbiz-
tosítás megvalósítása. Ehhez 
nem is kell már nagy erőfe-
szítéseket tenni. 

A Szakszervezetek Csong-
rád megyei Tanácsa elnök-
sége és a SZOT társadalom- I 
biztosítási főigazgatóság me-
gyei igazgatósága 8-án, csü-
törtökön délelőtt ünnepségre j 
hívta össze a szakszervezeti 
székház szegedi épületébe a | 
társadalombiztosításban leg- ! 

régebben dolgozó munkatár-
sait és társadalmi aktíváit. 
Az elnökségben helyet fog-
laltak dr. Ágoston József, a 
megyei pártbizottság titkára, 
dr. Horányi Lászlóné, a TB 
Főigazgatóság képviselője, 
Hantos Mihály, a megyei ta-
nács vb-elnökhelyettese, dr. 
Csikós Ferenc, a Szeged-m. 
j. városi tanács vb-titkára, 
Oláh Mihály, az SZMT elnö-
ke, Suba Lajosné tb-elnök. 

Dr. Nagy Máté, a megyei 
TB igazgatójának megnyitó-

ja után Juhász József, az 
SZMT vezető titkára mon-
dott ünnepi beszédet, majd 
Oláh Mihály, SZMT-elnök 
kitüntetéseket, jutalmakat 
adott át. A főigazgatóság 
ajándékain kívül most első 
ízben törzsgárda jelvényeket 
is kiosztottak. Arany foko-
zatot kilencet, többek között 

Nagy József főkönyvelőnek, 
Kier Péter osztályvezetőnek, 
ezüstöt, dr. Váradi Márton 
helyettes igazgatónak, Hege-
dűs Ferencnek, a hódmező-
vásárhelyi kirendeltség ve-
zetőjének. Egyéb kitünteté-
seket — Szakszervezeti Mun-
káért kitüntető aranyjel-
vényt, oklevelet, a TB Kivá-
ló Dolgozója jelvényt — ösz-
szesen 47 főnek nyújtották 
át. 

A szakszervezetek megye-
bizottságai és az SZMT el-
nöksége megjutalmazták 26 
társadalmi aktívájukat, akik 
sokat tettek és tesznek a biz-
tosítás létrehozásáért .és fej-
lesztéséért. Az ünnepség 
után a meghívottak közös 
ebéden vettek részt a Hun-
gária szálló éttermeben. 

Év végére elkészül az eddig elő-
irányzott 6QO ezer lakás 

Bevált a gazdasági szabályozó rendszer 
Továbbra is támogatják az arra 

érdemes beruházásokat 

A Minisztertanács ülése 
A Kormány Tájékoztatási Budapesten tartott 7. ülés-

Hivatala közli: a Miniszter- szakáról számolt be. A kor-
tanács csütörtökön ülést tar- mány a jelentéseket jóváha-
tott. gyólag tudomásul vette. 

Fehér Lajos, a Miniszter- A Minisztertanács az Or-
tanács elnökhelyettese jelen- szagos Tervhivatal Elnöké-
lést tett a kormánynak a nek előterjesztésére határo-
magyar—mongol gazdasági zatot hozott a negyedik öl-
és műszaki tudományos éves terv végrehajtása elő-
együttmüködési kormányközi készítése érdekében teendő 
bizottság 4. ülésszakáról. szükséges intézkedésekről. 

Dr. Timár Mátyás, a Mi- Ennek kapcsán a kormány 
nisztertanács elnökhelyettese elismeréssel vette tudomásul 
tájékoztatta a kormányt a az ipari és más vállalatok 
közelmúltban Olaszországban erőfeszítéseit, melyeket a 
folytatott tárgyalásairól. népgazdaságot ért természeti 

A mezőgazdasági és élei- károk kiküszöbölése érdeké-
mezésügyi miniszter az ben tettek és azokat az ered-
ENSZ élelmezési és mező- ményeket. amelyeket a nem-
gazdasági szervezete európai zeti jövedelem terven felüli, 
regionális konferenciájának egyszázalékos emelése terén 

elértek. 

Á r v í z k á r o s u l t a k f ó r u m a 

Akik 
Másképpen látja az a vi-

lágot, akinek a háza épül. 
Süli Istvánné szájából eddig 
csak panaszt hallottam Al-
gvőn. Amikor pár hete meg-
kérdeztem tőle, tudna-e se-
gíteni a család, olyan eluta-
sító választ kaptam, mintha 
én lennék az oka az egész 
árvíznek. Azóta az történt 
mégis, hogy fér je és ő, két 
veje, két lánya, mind sza-
badságot vett ki, spt a fér j 
munkatársai is jöttek segí-
teni — és két hét alatt föl-
épült tetőig a ház. Süliné 
szavaiba pedig szorul egy 

Vasat gyűjtenek 

a béketelepi iskolások 

Az árvízkárosult Iskolák veszteségeit a gyerekek is enyhí-
teni próbálják. Az Úttörő Szövetség és a Vöröskereszt 
kezdeményezésére indult „Úttörők az árvízkárosult isko-
lákért" mozgalomban a Csongrád megyei és szegedi is-
kolák pajtásai példamutatóan serénykednek. Például a bé-
kctelepi iskola úttörői az utóbbi napokban 54 mázsa 
vashulladékot adtak át, a begyűjtő helyeken. Csongrád 
megyében ezzel már több. mint 30 ezer forintot juttattak 
az árvízkárosult iskolák, úttörőcsapatok részére. Képünk 
a béketelepi vasgyüjtés egyik mozgalmas délutánját mu-

tatja be 

adag jogos büszkeség is, 
amikor mondja: 

— Kérdezik a többiek, 
hány liter protekciómba ke-
rült nekem ez az egész. Azt 
a protekciót te is megvehe-
ted. amit én megvettem, 
mondom nekik. Erő kell ide, 
a többi megy. Ha délig ott 
biliárdozik valaki a kocs-
mába. ne várja, hogy magá-
tól nő föl. a háza. 

Vannak-e délig a kocsmá-
ban vagy nincsenek, nem tu-
dom. Gondolom, Sülinének 
se nagyon volt ideje mosta-
nában ezt figyelgetni, de 
tény, hogy annak a háza 
épül hamarabb, aki segít 
maga is. Göbölyös Józsefé-
ket is ott találom, a földet 
döngölik a falak közé. Isme-
rem az ő panaszukat is az 
élső csorgástól kezdve. Ed-
dig azért nem jöttek — azt 
mondják —, mert nem tisz-
tázták, hogy a nyugdíjasok 
vállalhatnak-e munkát. Szó 
ami szó. Süliéknél is elkésett 
a vállalat az egyezkedéssel. 
Ha az a papírmunka gyor-
sabban menne, talán fele-
annyi bajunk se lenne! 

Tápén már könnyű elté-
vedni az ú j házak között. 
Négyen fönt van már a 
palatető, tizennégyen a ge-
rendaácsolat, de a falak szin-
te mindenütt állnak. Itt is 
azokat keresem, akik maguk 
is segítenek. Pósa István 
nyugdíjas sütőipari festő ra-
kosgatja a téglákat. Itt dol-
gozik. mióta megkezdhették 
az ő házát. Szombatonként 
hazajön kőműves fia Kecs-
kemétről, itt marad vasár-
nap is. Már csak a közfalak 
vannak hátra. Hatan vár ják 
a családban, hogy beköltöz-
hessenek. 

Erdei Aladáréknál rádió is 
szól már az ablakban, bár 
ők is a falaknál tartanak 
még. Két férfit — a házi-
gazdát és a sógorát — talá-
lom a falakon, mindkettő 
épít. Az egyik a mester csak, 
a sógor, de Erdei is jól for-
gatja a malteroskanalat. — 
Sejtek hozzá valamit. — 
mondja. Megállapítjuk közö-
sen, hogy a saját hazánál 

kontár is lehet valaki, itt 
most nem kérik a mesterle-
velet. Szabadságon vannak 
ők is. 

A másik utcában Vőneki-
ék házát szintén két sógor 
csinálta, meg egy nyugdíjas 
kőműves. Czirokék a munka-
társak segítségét kérték, 
Bangó Antaték házához ha-
sonlóképpen jöttek a segí-
tők. Szenzációs fölfedezésem 
is van, hamisítatlan tápéi 
specialitás: szabadságot kért 
az építésvezető is. hogy ma-
szek alapon segíthessen az 
egyik háznál. Rakja is a fa-
lat szorgalmasan, alig győzi 
kiszolgálni a gazda. Addig a 
főépítés-vezető dirigál min-
denben. Ügy látszik, ez a 
vállalkozás is jelent egy ú j 
házat. 

Biztatnak az emberek, 
hogy az Ifjú Gárda ifjúsági 
város ipari tanulóit föltétle-
nül említsem meg. ha cikket 
írok. és dicsérő sorokat is 
tegyek melléjük. Nagyon 
pontos, megbízható munkát 
végeznek, és szorgalmasak is 
egytől-egyig. Gyakorlati" fog-
lalkozásaikat, tar t ják itt, 

Az építésügyi és városfej-
lesztési miniszter, az Orszá-
gos Tervhivatal elnöke és a 
pénzügyminiszter közös elő-
terjesztése alapján a Minisz-
tertanács megvitatta a ne-
gyedik ötéves tervidőszak 
lakásépítési programját és az 
ezzel összefüggő fejlesztési 
kérdéseket. 

A jelentés szerint a 15 éves 
lakásfejlesztés: tervben elő-
irányzott egymillió lakásból 
a második ötéves tervidő-
szakban 282 ezer lakás fel-
építése valósult meg. a har-
madik ötéves tervidőszakban 
pedig megközelítően 320 ezer 
lakás megépítése várható. Az 
év végéig tehát elkészül az 
előirányzott 600 ezer lakás. 
A hazánkban páratlan mé-
retű építkezések ellenére 
még mindig jelentős a lakás-
hiány. A negyedik ötév'es 
tervidőszakban 400 ezer la-
kást építünk fel. ennek 65 
százalékát, városokban. En-
nek eredményeként 1975-ben 
a 100 lakásra jutó személyek 
száma országosan 322-ről 
305-re csökken. 

Az előterjesztés tartalmaz-
za a lakásépítési program 
anyagi-, anyagi-műszaki, 
pénzügyi megalapozását, va-
lamint, az állami és szövet-
kezeti lakások alapterületé-
nek, felszereltségének fe j -
lesztését. A Minisztertanács 
az előterjesztésben foglalta-
kat a további munkálatok 
alapjául elfogadta, és utasí-
totta a lakásfejlesztésben és 
lakásépítésben érdekelt mi-
nisztériumok, főhatóságok és 
tanácsi szervek vezetőit, 
hogy a negyedik ötéves terv-

naponként néha húszan is (időszak lakásépítésének elő-
készítését és véglegesítését a 
meghozott kormányhatározat 

vannak. 
Akármerre nézek, minde-

nütt sürgés-forgást látok. 
Ha kérdezek, azt mondják, 
a jövő héten még többen 
lesznek. Újabb tetőfedők 
jönnek, és vakolnak is már. 
Sürget az idő. a hideg és az 
eső, meg a sarkunkban járó 
tél. Itt-ott melegedő tüzeket 
is gyújtanak már az embe-
rek. Egyetlen dologra 
nyithatja a tűz melege 

alapján végezzék. 
A Minisztertanács a pénz-

ügyminiszter előterjesztésére 
határozatot hozott a tanácsok 
költségvetésének. fejlesztési 
alapiának szabályozásáról és 
gazdálkodásuk rendszeréről. 
Az erre vonatkozó tervezet, 
amelyet előzetesen a főváro-

jrá- j sí, megyei, megyei jogú va-
jon. rosi tanácsok végrehajtó bi-

dolatainkat: sokan laknak 
szükséglakásokban, sokan 
vár ják a meleget, ú j ottho-
nukba. 

Addig azonban, amíg 
mindez elkészül, egy-két 
papírmunkát még jó lenne 
tető alá hozni. Sorban meg-
kérdeztem az embereket, 
senki nem tudja megmonda-
ni, mibe kerül maid a háza. 
A kátéesz embere szerint 
valahol fönt késik az állás-
foglalás. 

Horváth Dezső 

zottságainak vezetői is meg-
tárgyaltak, rendelkezéseket 
tartalmaz a tanácsok gazdál-
kodásáról és pénzalapjairól, 
a középtávú pénzügyi terv 
elkészítéséről. költségvetési 
és eevéb gazdálkodási kérdé-
sekről. 

A mezőgazdasági és élel-
mezésügyi miniszter, a pénz-
ügyminiszter. az Országos 
Tervhivatal elnöke. vala-
mint az Országos Anyag- és 
Arhivatal elnökének közös 
előterjesztését, a Miniszterta-
nács megtárgyalta, s annak 

alapján rendeletet hozott a 
földadóról, illetve kormány-
határozatokban rögzítette a 
mezőgazdasági üzemek és az 
élelmiszeripar egyes ágainak 
1971—1975. évi szabályozó 
rendszerére vonatkozó intéz-
kedéseket. 

Az eddigi szabályozó rend-
szer egészében jól működött, 
így alapvető változtatásokra 
nem kerül sor. A beruházási 
támogatások rendszere to-
vábbra is fennmarad. A me-
zőgazdasági termelés haté-
konyságának javulása azon-
ban lehetővé, a beruházási 
piac feszültségei pedig 
szükségessé teszik egyes be-
ruházások támogatásának 
szűkítését. A szabályozó 
rendszer elemei a termelési 
célok megvalósítására ösztö-
nöznek. Ennek érdekében a 
kormány az állattenyésztés 
fejlesztése érdekében hozott 
határozatával már a múlt év 
decemberében elrendelte a 
legfontosabb változtatásokat. 
Az ú j intézkedések szerint 
továbbra is magak állami tá-
mogatásban részesülnek az 
állattenyésztési beruházások. 
A meglevő korszerűtlen ser-
tésférőhelyek jobb kihaszná-
lására pedig — meghatáro-
zott körben — prémium is 
ösztönöz. 

Az adórendszer továbbfej-
lesztésével szorosabb kapcso-
lat létesül a jövedelemkép-
ződés és elvonás között, va-
lamint az adózás alkalma-
sabbá válik az indokolatlan 
jövedelemkülönbségek csök-
kentésére. Ennek érdekében 
differenciáltabb lesz a föld-
és jövedelem-adórendszer. 

A kedvezőtlen adottságú 
mezőgazdasági üzemek meg-
különböztetett állami támo-
gatása fennmarad. Alapfor-
mája a költségtérítés jelle-
gű. árbevételhez kapcsolódó 
árkiegészítés. 

A belső gazdasági együtt-
működés, a kooperációk el-
terjedése elősegíti majd az 
élelmiszergazdaság intenzí-
vebb hatéknnvabb fejlődését. 
Ennek érdekében az élelmi-
szergazdaság egvps ágazatai-
ban a jelenleg eltérő közgaz-
dasági szabályozó rendszerek 
közelítését határozta el a 
kormány. Az állami gazdasá-
gokban. a baromfi- és kon-
zervipari vállalatoknál, va-
lamint a borgazdasági válla-
latoknál a szabályozó rend-
szer számos eleme megválto-
zik. 

Az építésügyi és városfej-
lesztési miniszter, valamint 
az Országos Tervhivatal el-
nökének előterjesztése alap-
ián a kormánv határozatot 
hozott arról, hogv az illeté-
kes szervek vezetői dolgozza-
nak ki javaslatot a terület-
fejlesztési konceDció irányel-
veire. és azt 1971. január 31-
ig teriesszék a kormány elé. 

Az építésügyi és városfej-
lesztési miniszter a Sza-
bolcs-Szatmár megyei épü-
letkárok helyreállításáról 
tett közbenső jelentést. 

Dr. Gál Tivadar, a Minisz-
tertanács titkárságának ve-
zetője jelentést terjesztett a 
kormánv elé az országgyűlés 
őszi ülésszakán plhangzott 
k é n v i s p l ő i i a v a s i a t o k r ó l . A 
Minisztertanács felhívta a 
miniszterek figvelmét a j a -
vaslatok megvizsgálására és 
megfelelő intévkedések meg-
tételére. maid egyéb ügye-
ket tárgyalt. 


