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DÉLMAGYARORSZÁG 1 
Kábelszerelés 

Mint ismeretes, Szegeden a híd és a Lenin körút kö-
zötti Tisza-parti szakaszon az ATIVIZIG újjáépíti a tám-
falat. Jelenleg a földmunkát végzik, s hogy a markológé-
pek dolgozhassanak ideiglenesen ki kell szerelni a közgaz-
dasági szakközépiskola előtt a föld alá fektetett, 20 kilo-
voltos elektromos kábel egy szakaszát A DÉMÁSZ szak-
emberei végzik ezt a munkát. Felvételeink a szerelés 

Aes 8. 6ándor (elvételei 
Nehéz munka a nagyméretű, súlyos kábeldob mozgatása 

A szerelő akrobatikus ügyességgel dolgozik 
az oszlopon 

Munkáslakások 
és gyermekintézmények 

Segítséget adnak az iparvállalatokh 
A párt és a kormány ha-

tározatai. intézkedései meg-
teremtették a lehetőségét an-
nak, hogy a vállalati lakás-
építési alapok képzésében és 

[ felhasználásában kifejezésre 
jussanak, megvalósuljanak 

.szociálpolitikai elveink, hogy 
nagyobb arányban kapjanak 
lakást és lakásépítés} támo-
gatást a munkáscsaládok, a 

.többgyermekesek és a fiatal 
házasok. A Szakszervezetek 
Csongrád megyei Tanácsá-
nak elnöksége legutóbbi ülé-
sén részletesen elemezte a 

. vállalatok e tevékenységé-
nek tapasztalatait a munkás, 
lakás-építkezésekben és a 
gyermekintézmények támo-
gatásában. Az SZMT köz-
gazdasági bizottsága körül-
tekintően összegezte, hogy 
milyen eredmények szület-
tek eddig. 

Tavaly már 150 vállalat-
nál határozták el, hogy la-
kásépítési alapot hoznak lét-
re, amelyből támogatják a 
házat építő munkásokat, il-
letve azokat, akik szövetke-
zeti, vagy öröklakást vásá-
rolnak. A múlt évben 33,7 
millió forintot képeztek, il-
letve használtak fel az üze-
mekben és intézményeknél, 
s körülbelül ezer dolgozó-
nak adtak támogatást. A 
legtöbb helyen azonban a 
tervezettnél nagyobb pénz-
összeget használtak fel, amit 
a z bizonyít légjobban, hogy 
a megfigyelt 39 vállalatnál 
37 millió forintot osztottak 
fel a múlt évben, pedig csak 
a fele szerepelt az előzetes 
tervekben. S természetesen 
nemcsak pénzzel segítenek 
a vállalatok, hanem munká-
val is: a brigádok az épít-
kező kollégának, a vállalati 
teherautók pedig fuvaroz, 
nak, anyagot szállítanak. 

Előfordult már, hogy a 
vállalati dolgozók sem vol-
tak egyöntetű támogatással 
a lakásépítési alapok képzé-
sénél, mondván, hogy elviszi 
az összes nyereséget és nem 
jut részesedésre. Pedig nem 
egészen ilyen a helyzet. Az 
összes lakásépítési alapok-
nál a részesedési rubrikából 
csak 21 százalék, a többi 79 
százalék a felújítási terület-
ről áramlik. Ez mindenesetre 
dicséretes, hiszen az R-alap 
annyira ingadozó lehet, hogy 
egyetlen fillért sem tudnak 
belőle félretenni lakásépít-
kezésekre. A megfigyelt vál-
lalatoknál évente 570—580 
személyt részesítettek átla-

gosan 67 ezer forint támo-
gatásban. Néhány vállalat-
nál csak fizikai munkásokat 
részesítenek előnyben, mint 
a textilművekben. a fémipa-
ri vállalatnál, a gumigyár-
ban, de néhol viszont fordí-
tott a helyzet és kevés mun-
kás kap anyagi támogatást, 
mint például a kábelgyár-
ban, a szalámigyárban, és a 
bútoriparnál. 

A vállalatoknál arra töre-
kednek, hogy évről évre na-
gyobb összeg kerüljön a la-
kásépítési alapokra, sok he-
lyütt megkétszerezték, há-
romszorozták a rendelkezés-
re bocsátott pénzösszeget: a 
DÉLÉP-nél, a vendéglátó-
nál. a DEFAG-nál, az ATI-
VIZIG-nél, és a sütőiparban 
még ennél is nagyobb volt 
a növekedés. 

A lakásépítési alapok fel-
használásából 1973-ban a 
legnagyobb . hányadot. 45 
százalékot a családiház-épí-
tésre fordított összeg képez-
te. A tanácsi bérlakás és a 
tanácsi értékesítésű lakásvá-
sárlásokra 10—10 százalé-
kot, OTP-beruházású örök-
lakásokra 29, egyéb szerve-
zésű lakásépítkezésekre 6 
százalék lakásépítési alapot 
használtak fel. A dolgozók 
lakásépítésének" támogatá-
sát és annak feltételeit a 
kollektív szerződések, vagy 
külön szabályok határozzák 
meg. 

A lakásépítési alapok fél-
használásában tavaly új éa 
fejlettebb forma bontako-
zott ki, a munkáslakás-épí-
tési akció. Szegeden 15 vál-
lalat jelentette be igényét, 
majd a városi pártbizottság, 
a tanács és a pénzintézet 
egyeztetése után lehetőség 
is nyílt a múlt évben arra, 
hogy a szegedi Tarjánváros-
ban 42 munkás és művezető 
költözhetett új otthonba. Az 
idei év elején már 27 válla-
lat jelezte, hogy részt kí-
ván venni munkáslakás-

' építési akcióban, s körülbe-
lül 150 munkásnak szeretné-
nek ilyen formában lakást 
biztosítani és ehhez anyagi 
támogatást nyújtanak a la-
kásár 20 százalékának erejé-
ig-

Érdemes egy pillanatra, 
megállni a támogatás és a 
visszafizetés feltételeinél. 
Sajnos, nagy terheket ró a 
munkásokra az öröklakás 
árának törlesztése és a vál-
lalattól kapott hitelek visz. 
szafizetése. Ezért is támo-
gatja a szakszervezetek ve-

zetősége azokat a kezdemé-
nyezéseket, ahol megpróbál-
nak humánusabbak lenni, és 
keresik a módját annak is, 
hogy a vállalattól kapott 
kölcsönt hosszabb időre biz-
tosítsák. vagy különböző cí-
meken elengedik a visszaté-
rítendő összeg egészét, vagy 
annak egy részét. így tesz-
nek a postánál, a sütőipar-
nál. A gyermekek számát a 
dolgozó munkasikereit, ki-
tüntetéseit is figyelembe ve-
szik. valamint a törzsgárda, 
tagságát, hűségét a vállalat-
hoz. 

Megértésre talált az SZMT 
és a KISZ megyei bizottsá-
gának felhívása a vállala-
tokhoz, hogy támogassák a 
gyermekintézmények bővíté-
sét, újak felépítését. Tavaly 
már a szegedi vállalatok 
több mint 2 millió forin-
tot fizettek be a tanács 
számlájára, különösen na-
gyobb összeget adott a ká-
belgyár, a gumigyár. Az idén 
már 24 szegedi vállalat 
utalt át kisebb-nagyobb 
pénzösszeget a városi ta-
nácsnak. 

Az ipar 
új termékei 

a BNV-n 
Szombat reggel 10 órakor 

a nagyközönség részére is 
megnyílt a budapesti tavaszi 
nemzetközi vásár. Több tíz-
ezer érdeklődő látogatott a 
vásárvárosba, köztük csepe-
li, angyalföldi. kőbányai 
szocialista brigádok, újítók, 
a KGST-kooperációban ér-
dekelt műszakiak és mun-
kások, akik szabad szombat-
jukat használták fel arra, 
hogy megismerjék az ipar új 
termékeit, s tájékozódjanak 
saját kiállított gyártmánya-
ik sikeréről. 

A külföldi újságírók né-
pes csoportja is felkereste a 
vásárt, ahol dr. Szalai Béla 
külkereskedelmi miniszter-
helyettes tájékoztatta őket a 
magyar külkereskedelem tö-
rekvéseiről, a BNV-n kiállí-
tott anyagokról. Kiemelte, 
hogy hazánk továbbra is di-
namikusan kívánja növelni 
külkereskedelmét valameny-
nyi országgal, s iparunk ma 
már alkalmas arra — ezt a 
vásáron kiállított korszerű 
termékei is igazolják —, 
hogy magas szinten kielégít-
se a külföldi megrendelők 
igényeit. (MTI) 

Gyenge földön 
szép eredmény 

Kiváló szövetkezet a rúzsai Napsugár Tsz 
Az idősebbek élettapasz-

talata, a fiatalok új iránti 
érdeklődése, a tagok és a 
vezetők között évek óta 
meglevő jó kapcsolat ered-
ményét ünnepelte tegnap 
délelőtt Rúzsán a Napsugár 
Termelőszövetkezet küldött-
közgyűlése. Dr. Nyíri Béla, 
a TOT elnökhelyettese utalt 
erre az összhangra és hoz-
zátette: ahol ilyen egyetér-
tés van, ott jó munka is van, 
és a termelőszövetkezeti de-
mokrácia sem szenved csor-
bát. 

Az ünneplésre most az 
adott alkalmat, hogy a gyen-
ge homokon gazdálkodó, 
1087 tagot számláló közös 
gazdaság a tavalyi országos 
termelési versenyben elért 
helyezés alapján elnyerte a 
Kiváló Szövetkezet címet. 
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Áthelyezik a kitérőt 
Változás a 4-es villamos vonalán 

A Ságváritelep és Tarján között közle-
kedő 4-es villamos Mérey utcai kitérőjét 
holnapután, kedden üzemkezdettől áthe-
lyezik a városi fürdő elé. A kitérő körút 
felőli vágányát azért nem lehet majd 
használni, mert forgalomirányító jelző-
lámpákat helyeznek a Lenin körútra, az 
Attila és a Mikszáth Kálmán utcai ke-
reszteződéseknél, és emiatt az utat is át 
kell építeni. 

A Mérey utcánál továbbra is megáll 
mindkét irányból az érkező villamos; a 
megállót csak akkor helyezik majd át a 
Károlyi utca és a Nagy Jenő utca közötti 
területre, ha megkezdik a járda szélesíté-
sét 

A holnapután életbe lépő változás — a 
kitérők aránytalan távolságelosztása miatt 
— kismértékű változást jelent a villamos 
menetidejében is. 

A Tarján felől a fürdő előtti kitérőbe 
érkező szerelvényekről — amelyek itt két-
három percig várakoznak majd — le sza-
bad szállni, amennyiben a másik vágá-
nyon nem közlekedik villamos. 

Ez a változás nem érinti a felső Tisza 
parti 2-es villamos forgalmát. 

A közeljövőben új kitérőt építenek a 
Lenin körúton, a lovas szobor előtt, és 
akkor újra módosítják a forgalmat. 

Szembetűnő szép eredmé-
nyek születtek ebben a szö-
vetkezetben a z elmúlt év-
ben. A viszonyításhoz fontos 
támpont lehet, hogy nyolc 
aranykoronán felüli földje a 
Napsugár Tsz_nek egyálta-
lán nincsen, a művelt te-
rület zöme a hat aranyko-
ronát sem éri el, és bőven 
van kétkoronás is. Négyük. 
tű Antal szövetkezeti elnök 
összegező beszámolójából 
emeljünk ki annyit, hogy be. 
kapcsolódtak a zöldségter-
mesztésbe, 1973-ban 230 va-
gon paradicsomra számítot-
tak, de 15o vagonnal több 
termett; 35 vagon szőlő sze-
repelt terveikben. végső 
számadásaikban viszont a 
duplája; 12 vagon helyett 
20 vagon lett az alma is; 
„tojásgyáruk" — a 12 ezer 
tyúk — 2 millió tojást adott; 
jól dolgoztak, tetemes hasz-
not hoztak az állattenyész-
tők is. 

A miniszteri kitüntetést 
tanúsító oklevelet dr. Nyí-
ri Béla adta át a szövetke-
zet elnökének, és a Kiváló 
Dolgozó kitüntetést Farkas 
Jánosnak, Ördögh Illésnek, 
Juhász Vincének, Veress 
Jánosnak és Vóneki János-
nak. Miniszteri dicséretben 
Balla Imréné és Tanács Ju-
lianna részesült. A jól dol-
gozók közül 19 szövetkezeti 
tag munkáját maga a szö-
vetkezet ismerte el külön 
jutalmazással. 

Részt vett az ünnepségen 
dr. Kovács József, a járási 
pártbizottság első titkára, 
Tóth Imre, a megyei tanács 
megbízott osztályvezetője, 
Dudás István, a járási ta-
nácsi hivatal osztályvezetője 
és Kiss István, a termelő-
szövetkezetek területi szövet-
ségének titkára is. ' 

Tisztítják a föld alatti kábelvéget 


