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Nagyarányú beruházás Intermetall 
a Tisza Bútoripari 

Váliaiatnál 
Bútorok a házgyári lakásokhoz — Szaküzletet nyitnak Szegeden 

A hazai bútoripar fejlesz-
tésének programjába illesz-
kedik az a nagyarányú be-
ruházás, amely nemrégiben 
kezdődött meg a Tisza Bú-
toripari Vállalatnál, össze-
sen 55 millió forintot fordí-
tanak a csongrádi és a szol-
noki gyáraik korszerűsítésé-
re. Ezt az összeget három 
forrásból teremti elő a vál-
lalat: állami támogatás, 
bankhitel, és saját fejleszté-
si alap képezi a fedezetet. 

A beruházás elkezdődött, 
és körülbelül két év múlva 
fejeződik be, s végeredmény-
ben újjáépítik a két nagy 
üzemet, s felszerelik a leg-
korszerűbb bútoripari gép-
parkkal. Megteremtik a bú-
torlapgyártás feltételeit. A 
fafeldolgozó üzemektől félig 
kész lapokat vásárolnak, és 
a saját csarnokaikban lát-

ják el a lemezeket nemes 
bevonattal. Olyan szabász-
gépeket kívánnak beszerezni, 
melyeket bármilyen méretű 
lapok kivágására be lehet ál-
lítani. így voltaképpen sze-
relőműhelyekké alakulnak át 
a régebbi gyártócsarnokok, 
ahol könnyűszerrel állíthat-
ják össze a legkülönbözőbb 
bútorokat. 

Azért is jelentős a csong-
rádi vállalat korszerűsítése, 
mert a házgyárak futószala-
gon ontják a lakásokat, s 
ezekbe a modern épületekbe 
újfaj ta bútorokat kell készí-
teni. A házgyári lakások 
konyháiba a Tisza Bútoripa-
ri Vállalat szállítja a teljes 
berendezést, de ezekhez a 
méretekhez igazítják a búto-
rok minden fajtáját, a szobai 
garnitúrákét is. Elhatároz-

Bgy év alatt: 

Több mint száz 
lakásépítő szövetkezet 

Egy évvel a lakásépítő szö- Nagy szerepe van a lakás-
vetkezetek megalakulásáról építő szövetkezetekben a há-
intézkedő jogszabályok meg- zilagos megoldásoknak. Ki-
jelenése után több mint siláz sérletként Budapesten, Sze-
bejcgyzett lakásépítő szövet- geden, Vácott és másutt is az 
kezet működik, s ezek együt 
lesen csaknem tizenötezer la-
kás felépítésére vállalkoztak. 
További ötven szövetkezet — 
amely mintegy 6000 lakás 
felépítését tűzte ki célul —, 
most van alakulóban. Az or-
szágnak csaknem minden 
megyéjében épülnek szövet-
kezeti házak, napjainkban 
mintegy négyezer lakás ké-
szül, s ez év végéig előrelát-
hatólag 600 lakásba be is 
költözhetnek. 

A számok mögött rendkí-
vül sok erőfeszítés húzódik 
meg, sok akadályt kell a 
szövetkezőknek leküzdeniök. 
A legnagyobb problémák 
megoldásában sok támogatást i 
nyújt a SZÖVOSZ. 

Alakulóban a lakásépítő 
szövetkezetek beruházási te-
vékenységét ellátó szervezet 
(a Szövterv Vállalat kereté-
ben), amely fokozatosan évi 
2500—3000 szövetkezeti la-
kás beruházási feladatainak 
ellátására vállalkozhat majd. 
Budapesten külön beruházó 
iroda alakult, a megyékben is 
megkezdődött a megfelelő 
részlegek specializálódása. 
Felvették a kapcsolatot az 
OKISZ-szal is, az építőipari 
szövetkezetek ugyanis a jö-
vőben a lakásépítő szövetke-
zetek kivitelező munkájának 
bázisai lehetnek. A SZÖ-
VOSZ megállapodást kötött 
az OTP-val a lakásépítő szö-
vetkezetek pénzügyeinek in-
tézésére, és szorgalmazza a 
megfelelő megyei megállapo-
dások létrehozását is. 

A fő gondot a szövetkeze-
teknek még mindig a meg-
felelő építési területek elő-
készítése okozza. 

A már meglevő közműve-
sített területeket az állami 
és az OTP-építkezések kötik 
le, további telkek előkészíté-
sére sok helyen nincs fede-
zet. A lakásépítő szövetkeze-
tek azonban a helyi építés-
politika keretében kérhetik, 
hogy a későbbi előkészítésre 
szánt területekből már most 
jelöljék ki a részüket, s ad-
dig is, kölcsönképpen, a már 
előkészített területekből ad-
janak át számukra telkeket. 

építkezést néhány szakember 
alkalmazásával, kisebb gé-
pek beszerzésével — maguk 
a tagok végzik. A tapaszta-
latok kedvezőek, a módszer 
elterjesztéséről az illetékes 
minisztériummal már meg-
kezdődtek a tárgyalások. 

ták a bútorgyárban, hogy az 
építőiparnak konténerekben 
szállítják a szereléshez elő-
készített bútorelemeket, így 
— remélhetően — alig sé-
rülhetnek meg a bútorlapok. 

A megkezdődött 55 milliós 
beruházás hatására a TBV 
termelésének mennyisége ug-
rásszerűen emelkedik. A je-
lenlegi 360 milliós termelési 
érték 1974 végére 100—110 
millióval növekszik. A szege-
di gyár fejlesztése, és a szű-
kös belvárosi üzem körülmé-
nyeinek javítása ebben a 
beruházási programban nem 
szerepel, de a vállalat saját1 

felújítási alapjából máris 
megkezdte a szegedi gyárte-
lep építését. 

A volt sertéshizlalda he-
lyén áll egy körülbelül 2000 
négyzetméter alapterületű 
csarnoksor, amelyben jelen-
leg csak raktároznak, de a 
jövő év közepe táján már a 
termelő gépeket is beállít-
ják. Ezzel csökkenthetik a 
Lenin körúti üzem zsúfoltsá-
gát, s az ú j helyen végzik el 
a gépimunka jelentős részét. 
Később, ha több csarnok, és* 
gép kerül a vásártéri ú j te-
lepre, akkor a gépi feldol-
gozó munka egésze kikerül a 
belvárosból, ahol csupán a 
szerelési és kisebb feldolgo-
zói tevékenységet folytatnak. 

Jó hír a szegedieknek: a 
TBV tervei között szerepel 
egy szaküzlet megnyitása 
Szeged belvárosában. Az ed-
digi elképzelések szerint az 
Arany János utcában sze-
retnének üzletet nyitni a kö-
vetkező év elején. A tárgya-
lásokat még nem fejezték be, 

Az Intermetall vaskohá-
szati együttműködési szerve-
zet hat tagországa, valamint 
a román Metallimport kül-
kereskedelmi vállalat és a 
jugoszláv vaskohászati 
egyesülés képviselői augusz-
tus 16—22. között tartották 
Budapesten 30. termékcse-
re-értekezletüket. 

Az év első felében elért 
eredményeket összegezve 
megállapították, hogy az 
Intermetall munkájában 
részt vevő országok együtt-
működése tovább javult. 
Fél év alatt 924 000 tonna 
vaskohászati terméket cse-
rélt a nyolc ország, ám en-
nél nagyobb forgalomra is 
lehetőség van. A módosított 
terv szerint az év folyamán 
2 111 000 tonnás termékcse-
rét bonyolítanak le, ezen-
kívül kohászati másodter-
mékekből a korábban terve-
zett hatmillió rubel helyett 
6,64 millió rubel értékűt 
szállítanak egymásnak. 

Parlamenti küldöttségünk 
Ostravában 

A kilencnapos baráti lá-
togatáson Csehszlovákiában 
tartózkodó magyar parla-
menti delegáció, amelyet 
Apró Antal, az országgyűlés 
elnöke vezet, hétfőn a késő 
esti órákban a köztársaság 
egyik legfontosabb ipari 
központjába, Ostravába ér-
kezett. Az észak-morvaor-
szági megyeszékhely ma-
gyar és cseh nyelvű üdvözlő 
feliratokkal díszített, repülő-
terén küldöttségünket, vala-
mint Alois Indrát, a Cseh-
szlovák Szövetségi Gyűlés 
elnökét a megye párt- és 
állami szerveinek vezetői és 
a vendégeknek virágokkal 
kedveskedő úttörők fogad-
ták. 

A megérkezés után Miros-
lav Mamula, Csehszlovákia 
Kommunista Pártja észak-
morvaországi kerületi bi-
zottságának vezető titkára 
díszvacsorát adott a magyar 
képviselők tiszteletére. A 
vacsorán mondott pohár-

köszöntőjében örömét fejez-
te ki amiatt, hogy a magyar 
—csehszlovák kapcsolatok 
történetében most kerül sor 
első ízben magyar parla-
menti küldöttség látogatá-
sára Ostravában, az ország 
harmadik legnagyobb váro-
sában. Apró Antal válaszá-
ban rámutatott, hogy az ál-
tala vezetett delegáció kész-
séggel tett eleget a meghí-
vásnak, annál is inkább, 
mivel ez a vidék mindig is 
a csehszlovák munkásmoz-
galom legerősebb fellegvárai 
közé számított, s a magyar 
kohászokat jó kapcsolatok 
fűzik az ostravai acélművek 
dolgozóihoz. 

Delegációnk kedden láto-
gatást tett a megyei pártbi-
zottságon, majd a Klement 
Gottwald kohóműben nagy-
gyűlésen találkozott a világ-
hírű üzem munkásaival. A 
gyűlésen Apró Antal nagy 
tetszéssel fogadott beszédet 
mondott. (MTI) 

A párthatározat 
útmutatásával 

Tanév-előkészítő értekezlet a megyei tanácsházán 

Esős, hűvös napok 

Százötven év átlagában — 
a meteorológusok szerint — 
az augusztus általában a 
legszárazabb hónapok egyi-
ke szokott lenni. A mostani 
viszont úgy látszik, hogy 
rendhagyó, mert napok alatt 
bőséges csapadék áztatta a 
földeket. Augusztus 1-től 
augusztus 22-ig a Bajai úti 
állomás mérése szerint 81,3 
milliméter eső hullott. Ta-

Szükséges, hogy pártunk a és a tanulók túlterhelésének az itt érettségizettek 30—35 
közeljövőben napirendre tűz- felülvizsgálatát. Néhány he- százaléka tanulhat tovább, 
ze, ismét tekintse át az ál- te pedig határozatot hozott de mi legyen a többiekkel, 
lami oktatás egész rendsze- az MSZMP Központi Bizott- Rossz célokat fogalmaztunk 
rét — rögzítette jó másfél sága az állami oktatás hely- meg a szakközépiskolákkal, 
esztedeje az MSZMP X. zetéről, fejlesztésének fel- felsőoktatási intézményeink 

de reméljük sikerülni foga kongresszusa, majd konkrét adatairól. pedig bármilyen komoly be-
gyárnak ez a terve, hiszen a útmutatásul adta a korszerű Ez a párthatározat szere- fektetéseket kaptak, válto-
vásárlóknak nagy előnyt je-1 oktatás. az oktatás és a pelt az új tanév előkészíté- zatlanul tárgyi és személyi 
lentene egy bútorgyári szak- í társadalmi szükségletek ősz- sére rendezett értekezlet gondokkal küzdenek — elég 
üzlet Szegeden. I szefüggésetnek, az oktatók tegnapi plenáris ülésének fő csupán utalni arra, hogy ma 

_ — — n a p i r e n d j é n Szegeden, a is megoldatlanok az egyete-
megyei tanácsháza nagytér- misták sportolásának lehető-
mében, ahová meghívót kap- ségei, de nyilvánvaló az a 
tak Csongrád megye alsó és tény is, felsőoktatásunk 
középfokú oktatási intézmé- tananyagában még mindig 
nyeinek igazgatói, párttit- sok konzervatív elemet la-
kárai, szakfelügyelői. Az el- lálni. 
nökségben többek között he- A túlterhelés szinte uala-
lyet foglalt Hantos Mihály, mennyi iskolatípus jellem-
ei megyei tanács elnökhelyet- zője: nem tudunk a kor igé-

i tese, Ökrös János, a Pedagó- nyei szerint szelektálni, a 
j gus Szakszervezet megyei ma mondanivalóját túlságo-
: bizottságának titkára. Az san háttérbe szorítja a ha-
j állami oktatás helyzetéről, gyományos tananyag. Ma 
i feladtairól Miklórvári Sán- felnőnek a diákjaink alapve-
| dor, a Művelődésügyi Mi - tő közgazdasági vagy • állam-
nisztériam pedagógusképző polgári ismeretek nélkül! Az 
osztályának vezetője tartott iskola nem futhat versenyt 
előadást, elemezve a párt az idővel, elsősorban a pé-
határozatának fontosabb dagógusokon múlik, hogy a 
pontjait. lexikális adattáplálást a 

Az előadó mindenekelőtt korszerű ismeretek befoga-
az oktatás felülvizsgálata- dására alkalmas képzés 
nak módszerét méltatta, a szemlélete és gyakorlata 
kijelölt főbizottság és a 13 váltsa fel. Miklósvári Sán-

j munkabizottság mellett va- dor egyebek között kitért az 
' lamennyi oktatasban érde- érettségi és felvételi vizsgák, 
j kelt. intézmény foglalkozott az osztályozási-értékelési 
| vele. Leszögezte továbbá, munka problémáira, a peda-
oktatási rendszerünk igen gógusok anyagi és erkölcsi 
komoly eredményeket muta- ösztönzőit nélkülöző tovább-
tott fel az elmúlt negyed- képzésének gyengeségeire is. 
század alatt, a gondok, prob- A megye iskolavezetőinek 
lémák, melyekkel ma küsz- tegnapi értekezletén Zenei 
ködünk, az eredményeinkkel József, a megyei pártbizott-
egyiitt alakultak ki. Az óvo- ság munkatársa az iskolai 
dai ellátottság például 1950 pártszervezetek feladatairól 
és 70 között 23 százalékról beszélt, a plenáris ülés zár-
57 százalék fölé emelkedett, szavát dr. Szalontai József, 
még sincs elég óvodánk, a megyei tanács művelődés-
hasonlóképpen nőtt az óvó- ügyi osztályának vezetője 

j nők és az általános iskolai mondta. 
i pedagógusok száma, ugyan- Az értekezlet ma, szerdán 
akkor sok a képesítés nél- délelőtt szekcióülésekkel 
küli nevelő. Az alapoktól folytatja munkáját a megyei 
kell kezdeni, az általános tanácsházán. A középiskolai 
iskolák problémáit megolda- oktatás problémáiról dr. Né-
ni, bár nyilvánvalóvá vált, meth Kálmán, a megyei ta-
az elmúlt másfél évtizedben nács művelődésügyi osztá-
középfokú oktatásunkban lyának helyettes vezetője, az 
fordultak elö a legsúlyosabb a l s ó fokú oktatásról Tordai 
hibák. A gimnáziumot László, az osztály főelőadó-

. . . . . , , , , ja, az ovodai nevelésről Ta-
vegzetteket nem tudtuk fel- k á c s J á n o s n é főelőadó tart 
készíteni a gyakorlati életre, beszámolót1 

A c s S. S á n d o r reiveíe'.-*' 

Ern yő alatt a Széchenyi téren 
valy ugyanezen idő alatt 
mindössze 29,2 millimétert 
mértek. 1967-ben ez az ér-
ték 13,7 milliméter volt. 

pókban a fele is nagyon jól 
jött volna. Augusztus 17-én 
a Bajai úti állomáson 21,1 
millimétert mértek, 19-én 

1970-ben az augusztus 98,5 9,5-öt, 20-án 38,2-őt, 21-én 
milliméter csapadékkal di- 6,8-at. Négy nap alatt 74,8 
csekedhetett Szegeden és millimétert mértek. Igen 
közvetlen környékén. sok esőt kapott a szegedi 

A mostani igen nedves járás homokos területe is. 
augusztus utóbbi néhány, Augusztus 17-től 21-ig Zá-
hüvös napján annyi eső kányszéken 76, Deszken 67 
esett, hogy a korábbi hóna- milliméter eső hullott. 
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