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Magyar— 
nigériai 
árucsere 

A magyar—algériai gaz-
dasági együttműködési ve-
gyes bizottság ülésén létre-
jött megállapodás érteimé-
t e n a két ország közötti 
áruforgalom bővítése, a vál-
lalatok közötti kapcsolatok 
fejlesztése érdekében decem-
ber 11—15. között algériai 
bevásárló delegáció folyta-
tott tárgyalásokat Magyar-
országon Abdel-Aziz Mana-
mani algériai kereskedelmi 
minisztériumi államtitkár ve-
zetésével. A küldöttségben 
részt vettek a Kereskedelmi 
Minisztérium vezető tisztvi-
selői és a különféle algé-
riai állami importvállalátok 
képviselői. 

A tárgyalásokon megálla-
podtak abban is, hogy 1974. 
február jában magyar piac-
kutató delegáció utazik 
Algériába, ú jabb fogyasz-
tási cikkek felkutatása, il-
letve vásárlása céljából. 

Az algériai küldöttség 
szombaton elutazott Buda-
pestről. 

Szegedi bányatömlík 
exportra 

A Taurus Gumigyár sze-
gedi üzemében már túltel-
jesítették az idei exportfel-
ada to t Áruikat a nyugati 
vásárlók is mindinkább meg-
kedvelik: az idén kétmillió 
dollár értékű különféle gu-
miárut szállítottak külföld-
re, kétszer annyit, mint ta-
valy egész évben. A szállító-
hevederekből külföldre kül-
dött 80 000 négyzetméteres 
mennyiség a múlt évinek a 
kétszeresét is meghaladja. 

Jelentős tételben expor-
tálták speciális gyártmányu-
kat, a különféle o la jb inyá-
szati mélyfúró tömlőket is. 
Ezek — acélhuzallal erősítve 
— több száz atmoszférás 
nyomást elviselnek, ugyan-
akkor ellenállnak az olaj 
gumioldó hatásának is. Jö-
vőre — hasonló műszaki 
megoldásokkal — tengeri 
olajszállító tömlőket is gyár-
tanak külföldre. Ezek a töm-
lők, a víz felszínén lebeg-
ve, nemcsak a bennük ve-

zetett olaj-, hanem a ten-
gervíz roncsoló hatását is 
elviselik. Jól alkalmazhatók 
tengerparti fúrótornyoknál, 
tartályhajóknál, vagy parti 
gyűjtőállomások közötti olaj-
szállításra. 

A jövő évi exportnál elő-
kelő helyet szánnak leg-
újabb gyártmányuknak, 
amely egyben a „bányász-
tömlő-család" legifjabb tag-
ját is képviseli. Ez a ha-
zánkban még nem gyártott, 
és nem is alkalmazott töm-
lőkülönlegesség a szénbá-
nyászatban jelent nagy se-
gítséget. Rendeltetése, hogy 
a robbantólyukba helyez-
ve, nagy nyomással, injek-
ciószerűen, vizet saitolnak 
vele a szénfalba. A félezer 
atmoszférányi nyomással a 
szénrésekbe, repedésekbe ha-
toló víz hatékonyabbá tesz' 
az ezt követő robbantást, 
ugyanakkor kevesebb szén-
por keletkezik. 

D. B. 

E l s ő a k ö z é r d e k 
A népi ellenőrzés munkájáról 

Tízmilliók házak, 
lakások felú'ítására 

A Szegedi Ingatlankezelő 
Vállalat lakbér és bérlemény 
bevételi tervében az szere-
pel, hogy idén ez az összeg 
várnatóan 70 millió forint 
lesz az esztendő végén. Ezzel 
szemben házak, lakások fel-
újítására, tatarozására és 
különböző kisebb rongálódá-
sok javítására 91 és fél mil-
lió forintot fordított az idén. 
Baczkó István, a vállalat in-
gatlangazdálkodási főosztá-
lyának vezetője arról tá jé -
koztatott, hogy ebből az ösz-
szegból jelentős munkákat 
végeztek el, nagyobbrészt sa-
ját kivitelezésben, illetve 
más vállalatokkal — a Sze-
gedi Építő Szövetkezettel, a 
Szegedi Magas- és Mélyépí-
tő Vállalattal — kooperálva. 
Három millió 170 ezer fo-
rintba került a Lenin körút 
58. számú ház teljes felújí-
tása, ahol födémcserét vé-
geztek, gázfűtést szereltek, 
korszerűsítették a villany-
és vízhálózatot, 10 darab 3— 
4 szobás lakást és négy üz-
lethelyiséget teljesen felújí-
tottak, korszerűbbé tettek, 
értéküket lényegesen meg-
növelték. 

Nagy munkálatokat vé-
geztek el a Bartók Béla tér 
13. számú épületen 1 millió 
200 ezer forintos költséggel, 
ahol 9 darab 1—3 szobás la-
kás értékét, komfortfokoza-
tát növelték meg a teljes 
felújítással. Födémcserét és 
ú j homlokzatot kapott 1 
millió forint ráfordításával 
a Kossuth utca 25. száihú 
ház, és korszerűsítették 13 
darab 1—2 szobás lakásait. 
Ezen a házon első kísérlet-
ként ú j műanyag alaoú fes-
téket használtatott fel az 
IKV a homlokzaton. Az oszt-

Acs S. Sándor felvétele 

Képünkön a felújított Kossuth utca 25. számú ház, szép 
homlok zatával 

rák gyártmányú Stollogén t a r t á ö 50 -60 száza-
nevű és rendkívül gazdag , . . . , 

lekát emésztettek fel 
idén is. 

Baczkó István főosztálwe-

egy 12 ezer kis- és közepes menetileg el kell tűrniük a 
nagyságú javítást is végez-
tek az idén olyan épülete-
ken, házaknál, amelyek nem 
igényeltek nagyobb munkát, 
állványozást. Száz forinttól 
százezer forintig terjednek 
az ilyen kis- és közepes ja-
vítások, s ezek mellett ál-
landó készenlétben áll a vál-
lalat gyorsjavító részlege, 
hogy sürgős tetőfedést, bá-
dogos munkát, víz- és vil-
lanyszerelést a megrendelés vitelezésben. 
sorrendjében elvégezzen. 
Ezek a javítások a karban-

lakóknak —, korszerűbb ott-
honuk érdekében. A Bajcsy-
Zsilinszky utcára is néző 
Kölcsey utca 13. számú épü-
let nagyobb arányú munká-
latai is megkezdődtek már 
— a lakók kiköltöztetésével 
— 7 és fél millió forintos 
költséggel. A födémcserétől 
a lakások korszerűbb kiala-
kításáig minden munkálatot 
Itt is az IKV végez saját ki-

L. F. 

Rendszerint hálás téma a 
népi ellenőrzésről írni. mun-
kájáró l beszámolni. M í r 
csak azért is, mert aligha 
akad olyan vizsgálatuk, 
amely ne érintene vala-
mennyiünket, amely valami-
képpen ne szolgálná azt, 
amit közérdeknek, társadal-
mi érdeknek szoktunk ne-
vezni. Így aztán nem csoda, 
ha az ember érdeklődéssel 
lapozgatja végig azt a be-
számolót is, melyet a Cs.ng-
rád megyei Népi Ellenőrzé-
si Bizottság készített kétéves 
munkájáról, s amelyet nem-
régiben vitatott meg a me-
gyei tanács is. És nemcsak 
lapozgatni érdekes e beszá-
molót. hanem néhány ada-
tát, megállapítását érdemes 
közreadni is. 

Csongrád megyében jelen-
leg közel 1700 a népi ellen-
őrök száma, 1972-ről 1973-ra 
számuk 150-nel emelkedett. 
Főként szakemberekkel, 
közgazdászokkal, mérnökök-
kel, kereskedelmi és szám-
szaki munkakörben dolgo-
zókkal bővül a népi ellen-
őrzés gárdája, de munká-
jukban igen nagy számmal 
vesznek részt fizikai dolgo-
zók is. Így aztán a népi el-
lenőrök mindenfaj ta felada-
tot jól el tudnak látni, jó 
elméleti, és közvetlen ter-
melési tapasztalatokkal szak-
embereket lehet bevonni 
bármely vizsgálatukba. Erre 
szükség is van, hiszen mind 
igényesebb munkát kell vé-
gezniük. mind nagyobb fel-
adatokkal kell megbirkóz-
niuk. A KNEB, a pártbi-
zottságok; tanácsok, az 
SZMT és a népfront, vala-
mint a lakosságtól érkező 
bejeleptéstömeg bőségesen 
ellátja Vnunkával a népi el-
lenőrzés megyei szervezetét. 

Munkájuk java része 
olyan, amely valamennyiün-
ket érint. Kiemelten foglal-
koznak a szolgáltatásokkal, 
a kereskedelmi ellátás hely-
zetével, az árak alakulásá-
val, a vásárlók érdekvédel-
mével, de a vállalati szerve-
zéssel és a társadalmi tu-
lajdon védelmével is. Az el-
múlt két esztendőben vég-
zett vizsgálatok során szá-
mos értékes tapasztalatot 
szereztek. 

A szolgáltatásokat vizsgál-
va megállapították, hogy a 
kormány intézkedéseinek h a . 
tására javult az ellátás, kü-
lönösen a gépjárműjavítás 
és -karbantartás, a textiltisz-
títás, a háztartási gépek és 
elektromos eszközök javítá-
sa terén. Tekintélyes szám-
ban adtak ki az utóbbi évek-
ben kisiparosoknak működési 
engedélyt, aminek következ-
tében elsősorban az addig 
ellátatlan területeken javult 
a helyzet. A szolgáltatások 

fejlesztése azonban még nem 
tart lépést az igényekkel és 
a lehetőségekkel. A s z l g ' l -
tató vállalatok saját alap-
jukból alig-alig fejles :tenek. 
s többnyire nem veszik 
igénybe a kedvezményes hi-
tellehetőségeket sem Főként 
a vegyes profilú vállalatok-
nál ős szövetkezeteknél fi-
gyelhető ez meg, ahol a fe j -
lesztést még mindig első-
sorban az áruterme1és szol-
gálatába állítják. Mivel a 
termelő ágazatok több nye-
reséget hoznak, viszonylag 
kevés gondot fordítanak a 
szolgáltatások javítására. így 
azután a szolgáltatások mű-
szaki színvonala sem vál-
tozott megfelelően. 

Az árellenőrzésben fontzs 
szerepe van a népi ellen-
őrzésnek, éppen a megyei 
pártbizottságnak az MSZMP 
KB tavalyi határozataira 
alapozott állásfoglalása alap-
j án , amely sürgette az ár-
ellenőrzés fokozását. A me-
gyei NEB folyamatos vizs-
gálatot szervezett, és ezért 
gyakrabban nagyobb össze-
gű bírságokat rónak ki a sza-
bálytalanságok elkövetőire, 
mint korábban. Ugyanis még 

mindig gyakran fordul elő 
súlycsonkítás, téves számo-
lás, s a piacokon is hasz-
nálnak hitelesítetlen mérle-
geket. Azt is megállapította 
viszont a NEB, hogy a vál-
lalatok és szövetkezetek a 
párt- és kormányhatároza-
tok alapján igen sokat javí-
tottak ármunkájukon. 

Az említetteken túl még 
számos téma szerepel a be-
számolóban, melyeket rész-
letezni aligha lehetne. Hi-
szen a megyében e két esz-
tendő alatt összesen 145 vizs-
gálatot végeztek a népi el-
lenőrök, s ezenkívül több 
száz bejelentést is kivizs-
gáltak. Érdekes, hogy a köz-
érdekű bejelentések 17 szá-
zaléka névtelen volt. Ezek-
nek csak háromnegyed ré-
szét vizsgálták meg, és mint-
egy 60 százalékuk igaznak 
bizonyult. Igaz, már keve-
sebb a névtelen bejelentés, 
mint korábban, ami a szo-
cialista demokrácia erősödé-
sén túl, alighanem annak is 
köszönhető, hogy a népi el-
lenőrzés megkülönböztetett 
figyelmet fordít a bejelen-
tők védelmére. 

Sz. L 

Január elsejétől: 

Újabb kedvezmények 
a külföldre utazó 

magyar állampolgá-
rok valutaellátásában 

az színskálájú festéket ecsetel-
ték a falra. E műanyagfes-
tők alapvető tulajdonsága, 
hogy tartóssága legalább 20 zető tájékoztatott az 1974. 
évig időtálló, a nedvességet 
nem ereszti át, víztaszító, 
viszont engedi levegőzni, 
szellőzni a falat. A jövőben 
— miután a kísérlet kitűnő-
en bevált — ezt a műanvag-
f rstóket használ'-?1' fel úiabb 
h ízak homlokzatához, mert 
esztétikailag is alkalmazható 
a környezethez, a városkép-
hez. 

A saját kivitelezésű mun-
kákban mintegy 20 szakmát 
foglalkoztat az IKV, a víz-
vezeték-szereléstől a kárni-
tozásig. S/abilan 269—770 
lős állandó szakmunkás lét-
számmal rendelkezik. Mint-

évi felújítási munkák össze 
géről is, amely 103 millió 
600 ezer forint. Ebből az 
összegből fordítanak 4 mil-
lió forintot a Lenin körút 
12—14. számú házak teljes 
födémcseréjére, javítására, 
15 lakó ideiglenes kiköltöz-
tetésével váltólakásokba. 
Másfél millió forintot költe-
nek a Lenin körút 56. szá-
mú ház homlokzati mun-
káira, lakások fűtésének, 
víz- és villanyhálózatának 
korszerűsítésére anélkül, 
hogy a lakókat kiköltöztet-
nék. A munkával járó kisebb 
rendetlenséget azonban át-

Termel 
a Ha l imba III. 

Szombaton ismét megkez- tájékoztatása szerint a pró-
dödött a termelés hazánk baüzem három hónapja egy-
legfiatalabb és egyben leg- értelműen bizonyítja á ki-
korszerűbb bauxitbányájá- emelt nagyberuházás síké-
ban. A Halimba III-ban, a res megvalósítását. A tapasz-
szeptemberben átadott ú j lé- talatok szerint a föld alatt 
tesítményben a próbaüzemet kialakított 12 000 méter hosz-
követően leálltak a gépek, szúságú járatok tervezése és 
berendezések, hogy a tapasz- kivitelezése egyaránt kivá-
talatok alapján tökéletesít- JÓ, s a jelenlegi technológián 
sék a technológiát t ú , l e h e t ő s é g e t a d a k é s ő b b i 

Szepeshegyi Istvánnak, a , . . . 
Bakonyi Bauxitbányák mű- korszerusitesre, u j gépek, 
szaki igazgatóhelyettesének berendezések alkalmazáséra. 

Az idegenforgalom ez évi 
alakulása kedvsző volt. Kü-
lönösen a szocialista orszá. 
gokba irányuló idegenforga-
lom nőtt, ebben az évben a 
szocialista országokba kiuta-
zók száma meghaladja az 1 
milliót. Eredményesek vol-
tak az elmúlt években ho-
zott, utazásf könnyítő intéz-
kedések. Egyre több külföl-
di turista keresi fel hazán-
kat, és növekednek idegen-
forgalmi bevételeink. 

A Pénzügyminisztérium és 
a Magyar Nemzeti Bank a 
külföldre utazók valutaellá-
tásánál az érvényben levő 
alapvető rendelkezések meg-
változtatása nélkül néhány 
további, az állampolgárokat 
kedvezően érintő intézke-
dést léptet, életbe. 

A Bolgár Népköztársaság-
ba, a Csehszlovák Szocialista 
Köztársaságba, a Koreai Né-
pi Demokratikus Köztársa-
ságba a Lengyel Népköztár-
saságba, a Mongol Népköz-
társaságba, a Német Demok-
ratikus Köztársaságba, a Ro-
mán Szocialista Köztársaság, 
ba, a Szovjetunióba és a Vi-
etnami Demokratikus Köz-
társaságba utazó turisták 
személyenként az eddigi évi 
6000 Ft helyett 8000 Ft-os 
keretben, a naponkénti 250 
Ft helyett 350 Ft értékben 
vásárolhatnak valutát. 

Ugyanakkor továbbra fs 
megmarad annak "lehetősége, 
hogy a felsorolt szocialista 
országokba szolgálati útle-
véllel, vagy szolgálati uta-
zásra érvényesített magán-
jellegű útlevéllel utazók — 
a hivatalos valutaellátáson 
kívül — utazásonként 1500 
Ft összeghatárig vásárolhat-
nak valutát. Ennek igénybe-
vételére a jövőben, az eddi-
giektől eltérően, minden va-
lutakiszolgáltató helyen — a 
kiküldő vállalatnak, vagy in-
tézménynek a kiküldetést 
igazoló levele alapján — lehe-
tőség nyílik! Ez az összeg 
nem terheli az állampolgá-
rok évi 8000 Ft-os keretét. 

A fent említett országokba 
gépjárművel utazók üzem-

anyagköltségére megállapí-
tott normák megszűnnek, és 
a gépjármű tulajdonosok 
igényüknek 'megfelelően vá-
sárolhatnak e jogcímen de-
vizát. Ez az összeg ugyan-
csak nem terheli az évi 8000 
Ft-os keretet. 

A szóbanforgó szocialista 
országokba utazóknak továb-
bi kedvezményt jelent az az 
intézkedés, amely szerint a 
szervezett társasutazásban 
résztvevők eddigi 1000 Ft-os 
behozatali vámmentes kerqte 
— az egyéni turistákéhoz 
hasonlóan — 4000 Ft-ra 
emelkedik. 

A Jugoszláviába turistaút-
levéllel utazók valutaellátási 
rendje és mértéke változat-
lan, azaz továbbra is évenként 
3300 Ft értékű valutát vásá-
rolhatnak. Ugvanakkor a lá-
togató útlevéllel kiutazók 
valutaellátása 300 Ft-ra 
emelkedik. 

A tőkés országokba utazó 
turisták valutaellátásának 
rendje és mértéke nem vál-
tozik. A gépjárművel utazók 
üzemanyagköltség címén a 
jövőben is igényelhetnek de-
vizát, azonban a 10 százalé-
kos alapilletéken felül fel-
számított 30 százalék több. 
letilleték 20 százalékra csök. 
ken. A látogató útlevéllel 
utazók az eddigi, 150 Ft he-
lyett 3 0 0 Ft-nak megfelelő 
konvertibilis valutát kaphat-
nak az utazás során felme-
rülő apróbb kiadásaik fede-
zésére. 

Az Ismertetett rendelkezé-
sek 1974. január 1-vel lép-
nek életbe és azoknál az 
utasoknál kerülnek alkalma-
zásra, akik január elsejét 
követően igényelnek valutát. 
A 4000 Ft-os vámmentes ke-
retet azok a szervezett cso. 
portos utazáson résztvevők 
vehetik igénybe, akik a szo-
cialista országokból január 
1-én, vagy azt követően tér-
nek vissza. 

A valutaellátással össze-
függő kérdésekről a valuta-
kiszolgáltató helyek adnak 
bővebb tájékoztatást. (MTI) 
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