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Bővül a magyar— 
lengyel műszaki 
együttműködés 

Dr. Ajtai Miklós, a Mi-
nisztertanács elnökhelyette-
se. az Országos Műszaki Fej-
lesztési Bizottság elnöke és 
dr. Jan Kaczmarek profesz* 
szor, a Lengyel Népköztár-
saság Tudományos és Mű-
szaki Bizottságának elnöke 
szombaton a Parlament épü-
letében befejezte tárgyalá-
sa i t 

A négynapos eszmecserén 
megvizsgálták a két ország 
közötti tudományos-műszaki 
együttműködés bővítésének 
lehetőségeit. Elhatározták, 
hogy még jobb feltételeket 
teremtenek a kapcsolatok 
elmélyítéséhez. 

Az Országos Tfjúsaopotiti- Ugyancsak újdonság, hogy 
kai Ta3ta.cs határozata 'ér- az ifjúsági kempingtáborok -
telmeben alap létesült a ban 7 forintért éjszakázhat-
nom kereső fiatalok nyári nak a középiskolás diákok, 
üdültetésének finanszírozá- akiket sátor vaságy és tisz-
sára. Mint az Expressz If- ta ágynemű vár minden tá-
júságt és Diák. Utazási Iro- borhelyen. A kereső fiatalok 
da szegedi kirendeltségén 13 forint ellenében tölthet-
megtudtuk, a középiskola- nek el egy-egy éjszakát ha-
sok üdültetése az idei nyá- sonló körülmények között 
ron már . 250 forint helyett Badacsonyban. Balatonsze-
100 forintba kerül. Az egy- mesen, Akaiiban. Siófokon, 
hetes turnusra jelentkező Sopronban, Szombathelyen, 
diákok a balatoni Kilián- Harkányban és Miskolc-Ta-
telepen és a Duna-kanyarban polcán. 
— Leányfalun, illetve Ve- Az Éxpressz-irodától nyert 
rőcén — szállást és teljes értesüléseink szerint az 
ellátást kapnak az emiitett egyéni jelentkezők 33 szá-
összegért. E szolgáltatáso- zalékos vasúti kedvezmény-
kon túl szervezett foglalko- ben részesülnek, az ifjúsági 
zásokat is rendeznek a fia- csoportok pedig 50 száza-
tal vakációzok szamara. 

Ár- és belvizes házak 
újjáépítése 

Algyői házak című ripőr- vállalat, ezek közül a levél 
tunkra levélben válaszolt az tanúsága szerint június 10-
enntet t Csongrád megyei ^ * megkezd-
Tanacsi Építőipari Vállalat ^ ü j ^ ^ á t a d á s á t 
igazgatója, Török István. UJ 

Leveleben felsorolja azokat Az . igazgató levelének 
a nehézségeket, ameíy válla- utolsó mondata így' hangzik:' 

-Az algyői árvizes házak ki-kívül feladatként jelentke-
zett árvizes házak építése vitelezésének fontosságát 
kapcsán. Anyaghiány és érezzük, kötelességünknek 
munkaerőhiány egyaránt ne- tar t juk szerződéses vállalá-
hezítette munká juka t Igére- , j a i n k tel jesí tését" 
tet tett azonban, hogy a 
valtait határidőt Algyőn tar-
tam fogják. Cikkűnk meg-
írása és megjelenése közötti 
időben, május 31-én már át-
adtak teljesen kész állapot* 
ban 6 házat, június 16-án 17 
esalád veheti birtokába há-
zat, est kővetően kétheten-
ként 8—10 újabb épületet 
tudnak befejezni. Terveik 
szerint a kérdéses házaknak 
több mint felét határidő 
előtt at tudják adm. A mi-
nőségi panaszok megszünte-
tésere, az esetleges építési 
hibák kijavítására megtették 
a szükséges intézkedéseket. 

Az algyői 48 házon kívül 
Mindszenten, Vásárhelyen, 
Szentesen és Csongrádon is 
eprt árvizes, illetve belvizes 
hazakat a tanácsi építőipari 

léko6 utazási kedvezményt 
kaphatnak abban az eset-
ben, ha tanárkísérővel ke-
reseik fel nyári üdülésük 
színhelyét. 

Még egy érdekesség: nem-
csak a határon belül, de a 
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Az alaptól a tetőig 
Aki családi hazat épít, Hattyastelep, Ságváritelep és 

vagy építtet, birtokon belül Mihálytelek fölött körözött, 
csak akkor érzi magát iga- Tanulmányi szinten ugyan-
zán, ha becsukhatja maga is előkészületben szerepel 

határon kívül is varja a | mögött a kiskaput, és ki- Ságváritelep és Mihályteíek 
fiatal turistákat az Expressz j nyithatja a lakás ajtaját , között egy újabb zárt rend-
faházas, sátras kempingtábo-
ra. A félpanziós üdülőtelep 
a bolgár tengerparton nyit-
ja meg kapuit, és igen ju-
tányos összes ellenében még 
szervezett programot és tol-
mácsot is biztosít a Ma-
gyarországról érkező fiatal 
világjáróknak. 

A hazai, illetve bulgáriai 
üdülésre vágyó fiatalok a 
szegedi Expressz-irodában 
kérhetnek felvilágosítást, il-
letve iratkozhatnak fel a 
különböző táborok listáira. 

Magyar delegáció 
a Vámegyüttmüködési 

Tanács ülésén 
A Vámegyüttmüködési Ta- a légi úton érkező utasoknak 

nács 37. és 38. ülését 65 tag- a kétfolyosós rendszeren 
állam részvételével Bécsben alapuló egyszerűsített vám-
rendezte. A pénteken késő ellenőrzéséről, valamint a 
délután befejeződött több kábítószerekkel folytatott 

.papos tanácskozáson a ma- csempészet adatcseréjéről 
gyar delegációt dr. Terpitkó dolgozott ki a tanács a ján-
András, a Vám- és Pénzügy- lásokat. Ezeket megküldik a 
őrség országos parancsnoka 114 tagállamnak, s azok 
vezette. majd nyilatkoznak az aján-

A bécsi ülesen a tanács lások .elfogadásáról, 
napirendjén három fő téma A pénteki záróülésen új já-
megtárgyalása szerepelt. Az választották a tanács veze-
áruk konténerekben történő tőségét. Ismét a svéd J. 
nemzetközi tranzitszállítása- Eriksson lett a tanács él-
ről szóló vámegyezményről, nöke. 

Csakhogy addig is sok gon- szerű település kialakítása, 
dot, nagy munkát vállal az Kétszáz családnak mérik fel 
magára, aki eljut a színes a parcellákat utcarendszerű 
kendőkkel teleaggatott zöld és földszintes sorházak, kis-
gally kitűzéséig. Szeged la- és nagytelkes családi házak 
kásépítési programjanak építésére. Tizenhat ú j ház-
eddig is részét képezte a helyet alakítanak ki Bak-
magánerőből és az OTP- tót és Petőfitélepet érintően 
kölcsönnel felkarolt családi- az Acél és a Búzavirág. ut-
ház-építési akció, sőt ezután, ca közötti területen, azo la j -
a július elsején életbe lépő ipar dolgozóinak szánva, ki-
lakásrendelettel még inkább, fejezetten „mini"-lakótelepi 
Lesz-e azonban hova épít- szerkezetben. A baktói kis-
kezni, van-e most is szabad kertekben további 105 csa-
telek eladó? ládi házhely telik ki a Nép-

dal és a Vörös zászló utca 
— Felel- szomszédságában, A város 

hetünk másik részén kihaladva, a 
rá tő- Dorozsmai út északi olda-
mören Ián a Matyérig terjedő terü-

igennel, de részletezhetjük leten 200 középtelkes lakó-
is a közelebbi és a távolab- háznak kell helyet adni úgy, 
bi lehetőségeket — válaszolt hogy a további terjeszkedés-
kérdésünkre Tölgyesi Béla, a nek is helyet biztosítsanak. 

L E S Z - E 
S Z A B A D 
T E L E K ? 

városi tanács építési és köz-
lekedési osztályának vezető-
je. Megtudtuk tőle, hogy a 
baktói kiskertekben a ta-
valy kialakított ú jabb 46 

V A N - E H O Z Z A 

P É N Z É S H I T E L ? 

Az I. 
kerület-

ben je-
lenleg 
terület telekből kettő vár még meg- nincs kisajátítható 

vételre. Hattyastelepen 56 családi házas telkeknek. Űj-
házhelyet mértek ki 1970- szegeden azonban az Odesz-
ben és nyolcnak nincs még sza körúttól a Radnóti ut-
gazdája. Lehetséges, hogy -e cáig, illetve a Szőregi útig 
sorok megjelenésekor a még szebben, rendezettebben és 
eladatlan telkek is gazdákra jobban ki lehetne használni 
találnak. Hol lesz viszont a területi adottságokat. Kü-
szabad telek ezután? lönben is készül — több-

A kérdés nem érte várat- éves program keretében — 
lanul Tölgyesi Bélát, mert Szeged belterületi módosítá* 
rögtön a várostérképre mu- sa a körtöltésen kívül eső 
tátott és ujjával először városrészekre, s ennek kap-

csán majd beépülnek a még 

bek azonban még nem egészen kifor-
rottak. Legtöbb helyen a részesedési 
alapnak körülbelül a felét bérará-
nyosán, a másik felét különféle mu-
tatok teljesítéséhez kötve, differenciál-
tan igyekeznek szét osztani. A bérará-
nyos-szétosztás az egyenlősdi elvet 
erősíti, a különböző feltételekhez kö-
tött nyereségelosztás pedig pontatlan. 
Nem kielégítően működik pédául a 
Minőségi Cipőgyár anyagi érdekeltsé-
gi rendszere, mert a gyáregység ter-
melékenységi tervet kap évenként, de 
sajnos, e mutatók teljesítése és a bér-

ágazatok munkaerő-szükségleteinek 
kielégítését. Természetesen nem tu-
dunk mindenütt költséges beruhá-
zásokkal operálni. Nagyon helytálló 
az a megállapítás, hogy tökéletesebb 
szervezéssel, a rendelkezésre álló 

értetődő kötelességüknek tartották, 
hogy figyelemmel kísérjék a változá-
sokat, a felvetődő problémákat és a 
politikai munka eszközeivel elősegít-
sék azok megoldását. A kommunis-
ták a kezdeti bizonytalanság után 

erők és eszközök ésszerűbb kihaszná- felismerték, milyen fontos feladat 
lásával rengeteg probléma megold-
ható lenne. 

Több helyen a szükségesnél na-
gyobb létszámmal oldatták meg a 
plusz-feladatokat, megfeledkezve a 
belső tartalékok feltárásáról. A vál-
lalatok vetélkedése a minél több , . , - . , ICIIAUIIV VCICIACUCM; a i n u i e i l o u o 

rejlesztesi lehetosegek között nincs mkáxkéz mee^rvócéé r t w á m n s 
osszefügges. Nyivánvaló, ez korlátozza , „ ' „ o ^ T 
az anyagi ösztönzés és érdekeltség ki- ^ 
bontakozását. A nem megfelelő mód- . vándorláshoz.ki-belepeshez vezetett. 
szerek úgy is visszaütnek, hogy a A p e l d a u l 

partszervezetek csak nehezen tudnak e lében 198 dolgozót vettek fel, 
eredményes politikai tevékenységet ki- ugyanakkor kilépett 282; az újszeged, 
fejteni. Ilyen körülmények között kenderionoban ugyanebben az ido-
ugyanis nehezen érvelhetnek azzal, 
hogy ha ezt és ezt a munkát elvégzi 
a kollektíva, akkor anyagilag ennyi-
vel és ennyivel jár jobban. Ezért húz-
ta alá nyomatékosan a pártbizottság, 
hogy erőteljesebben kell törekedni a 
hatékonyabb ösztönző módszerek ki-
alakítására. 

A gyárakban mutatkozó munkaerő-
problémák megoldása a gépesítést 
igényli, ezért egyre általánosabb az 
a nézet,' hogy a termelékenységet 

szakban belépett 173, eltávozott 289 
ember. Egyes vállalatoknál túlzott 

hárul a pártszervezetekre, ezért egy-
re növekvő önállósággal és határo-
zottsággal végezték gazdaságszervező 
munkájukat . Fokozatosan bebizonyí-
tották, hogy a hangsúlyozott egysze-
mélyi vezetés nem csorbíthatja az 
üzemi demokrácia elért színvonalát. 
Helyesnek bizonyult az is, hogy a 
pártmunkások mind gyakrabban vizs-
gálják közgazdasági szemszögből is 
a helyzetet, és a vállalati pártbizott-
ságok évente megvitatják a gazda-
ságpolitikai tennivalókat. A gazda-
ságpolitikai célkitűzések ugyanis meg-
szabják azokat a pártellenőrzési mód-
szereket. amelyek elengedhetetlenek 

mértékben vettek fel alacsony bérű a reform állandó tökéletesítéséhez. 
dolgozókat a bérszínvonal „karban-
tartása" végett, ami nyilvánvalóan a 
termelékenység csökkenését vonta 
maga után. A vállalatoknak nagy 
gondot kell fordítaniok a hatékony-
ságot előmozdító műszaki fejlesztési 
és belső szervezési intézkedésekre, 
végső soron az egy főre jutó nyere-
ség növelésére, mert ez teszi lehetővé 

"csak rekqnstrukció révén lehet javL a .jelentősebb bérfejlesztést. Bátrabb 
tani Jelenlegi jövedelemszabályozási 
rendszerünk elsősorban olyan beru-
házásokra ösztönöz, amelyek a ter-
melést növelik és nyereségemelke-
déssel párosulnak, kevésbé serkent 
azonban olyan befektetésekre, ame-
lyekkel munkaerőt lehet megtakarí-
tani. A jelenlegi szabályozó-rendszer-
ben a termelési eszközök költségei, 
adóterhei túlzottan magasak az élő 
munka költségeihez viszonyítva, pe-

béríejlesztési politikát kellene foly-
tatni mindenütt ahhoz, hogy megva-
lósuljon a IV. ötéves terv azon irány-
ejve is, amely az egy keresőre jutó 
reálbér 16—18 százalékos növelését 
irányozza elő. 

Miközben tehát nyomatékosan alá-
húzta a Szeged városi pártbizottság, 
hogy az 1968. január elsején elkez-
dődött gazdasági reform a korábbi 
gyakorlatnál jobban összehangolja az 

dig Szegeden a gyárak többségében egyéni, a vállalati es az össznépi er-
gépi beruházásokkal jelentős számú dekekec. s a gazdasagi növekedés 
munkaerőt lehetne felszabadítani, üteme is rendkívül meggyorsult, fel-
ami en-'hítené a feszültséget, s elő- hívta s figyelmet egész sor negál; 
reATÖit-ana i f ö i s a i r n k n . ^ w . fejj&Ső téuncá u s A n a r t o e r v e a e t e k m a g a t ó l 

Az elmúlt három esztendő tapasz-
talatai alapján megállapítható, hogy 
a gazdaságvezetők többsége az ű j 
körülmények között is megállta a 
helyét, sőt jelentősen hozzájárultak 
a reform sikeréhez. Munkájuk azon-
ban nem lesz könnyebb a jövőben 
sem. A nehézségek arra figyelmez-
tetnek. hogy felül kellene vizsgálni a 
központok és a gyáregységek közötti 
hatásköröket, s esetleg megnézni, 
milyen lehetőségei vannak a decent-
ralizálásnak. Szükséges lenne tovább-
fejleszteni a vállalati belső elszá-
molás rendjét, az anyagi ösztönzés 
rendszerét. Ügy látszik, a legújabb 
közgazdasági intézkedések sem ösztö-
nöznek eléggé a létszám csökkenté-
sére, és ennek következtében a ter-
melékenység növelésére. A gazdasági 
vezetőkre, a kommunistákra vár min-
denekelőtt. hogy elhárítsák a haté-
kony gadálkodás akadályait és meg-
teremtsék a szükségletek szerinti 
termeles feltételeit 

R L 

található foghíjak. Családi 
házak építéséhez tehát volt, 
van és lesz telek. 1966-tól 
1970-ig 756 családi házat 
építettek Szegeden, s ha a 
tervezett és felkínált lehető-
ségeket tekintjük, a további 
építkezésekhez is meglesz-
nek az alapfeltételek. S 
van-e ehhez pénzük, anyagi 
erejük a családoknak? 

Hegyi Júliának, az OTP 
Csongrád megyei f iókja ve-
zetőhelyettesének véleménye 
szerint: igen. Ügyforgalmuk-
nak idei adatai szerint má-
jus második feléig mintegy 
350 családi ház építéséhez 
adtak kölcsönt az előírt fel-
tételek alapján. Július 1-től 
azonban az eddiginél elő-
nyösebb kedvezményt élvez-
hetnek az építtetők. Szege-
den és a kiemelt községek-
ben maximálisan 80 ezer 
forintot kaphatnak kölcsön 
az OTP-felek családi ház 
építésére. Az összeg 50 szá-
zalékát 2, a másik felét 6 
százalékos kamatra kapják 
25 évi törlesztésre. Nem ki-
emelt helységben építkezők-
nek családi házhoz 70 ezer 
forint az OTP segítsége, az 
előbbivel azonos megosztá-
sű kamatfeltételekkel. Termé-
szetesen mindkét esetben 
rendelkeznie kell az építke-
zőnek a leendő családi ház 
értekének feléve', amelynek 
os*letevője készpénz, építő 
si snyag. továnbi a kivite-
lező mellett olyan bizonyí-

iytótt családi, rokoni, barati, 

jószomszédi munkaerő, ame-
lyet el lehet fogadni, bizto-
sítéknak és azt át lehet szá-
mítani például 20 ezer fo-
rintra rugó pénzre is.- Az 
OTP ügyvitelében 8—10 nap 
alatt á t futnak zömmel 
pártolólag, elenyésző eluta-
sítással — a kölcsönkéré-
sek. Arról határozatot, majd 
a TÜZEP-nek vagy az áfész-
nák címezve hitellevelet 
kapnak a felek. Ezután már 
csak ki -kell ásni az alapot, 
szállítani a homokot, mpszet, 
téglát, cementet, gerendát, és 
minden más kelléket: kivi-
telezőt találni, kalákába áll-
ni és dolgozni a boldog be-
költözésig, S ez az, ami vá-
rat magára akkor is, ha mar 
megvan a telek, a pénz, van 
kivitelező, mert hiába a 
TÜZEP-nel kötött szerződés 
lobogtatasa az anyagvásar-
lásra, ha nincs tégla, vasbe-
ton gerenda és parketta. 

í — Mín-
H L A N T C I K K d e n m a s 

A T É G L A , építési 
i anyag-. 

gal viszonylag jól állunk, 
csak téglával nem, pedig a 
tavalyi 80 millióval szemben 
idén 108 millió darab a 
rendelésünk — tájékoztatott 
dr. Békési JózseL a TÜZÉP 
áruforgalmi osztályának ve-
zetője. Ez a téfjaméhnyifcég 
jánuartöl december végéig 
esedékes a TÜZEP-nek, 
amely üzleti kapcsolatban 
áll Csongrád. Bács-Kiskun, 
Békés, Szolnok, Tolna és 
Baranya megyei téglagyá-
rakkal és még vagy száz 
más termék készítőjével, 
szállítójával. Az V építési 
anyagok nagyobbik > résziét 
azonnal, kevés rátartássál, 
várakozással elviheti \ a 
TüZÉP-től az építtető. Tég-
lához jutni nagyobb a vá-
rakozás. Annak kell pedig a 
tégla, aki már a nyáron 
építkezik. Érthető, hogy ,a 
belvíztől leomlott, vagy lak-
hatatlanná rongálódott há-
zak újjáépítése elsőbbséget 
élvez az anyagellátásban is 
Csak utána jöhetnek sorba 
azók. akiket nem a hirtelen 
támadt kényszerűség késztet 
családi házat építeni, mert 
valahol most is laknák, ha 
szorosan, ha nem megfelélő 
körülmények között isi 

Csakhogy a maganépitte-
tők is igényesebbek már, 

• mint- akár öt, vagy tíz évvel 
ezélőtt. Inkább várnak, vá-
rakoznak, hogy parkettás 
legyen á lakás és ne hajó-
padlóval borított, amelyből 
viszont van elegendő. ..„Ha 
már csináljuk, legyén áz a 
ház szép és időtállöan é fős" 
— mondogatják, pedig az 
úgynevezett beton szerkezetű 
mennyezeti részek lezárásá-
hoz szükséges elemeket a 
többszintes házakhoz tarto-
gatja és ad ja elsősorban a 
TÜZÉP. Az ügyfelek azon-
ban e r re is inkább • várnak, 
hátha rá juk mosolyog a sze-
rencse. A tégla azonban 
mi ndenképpen elsőrendű és 
nélkülözhetetlen építési 
anyag. Enélkül nem . lehet 
egy kapavágást sem tenni, 
mert milyen bosszúság az, 
arrjikor csak „csurran-csö-
pög'' a tégla, s félbe- kell 
hagyni a munkát, várisi," ki-
lincselni, szaladgálni, "inig 
csak fönt nincs a tető. . 
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