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Javítás - egy napon beliil
Köztudott, hogy
Szeged
nem tartozik a fiatal városok közé. Házai többségükben már jó néhány nemzedéknek adtak otthont, s a
hosszú szolgálatban bizony
csak öregedtek, s rongálódtak a falak, a víz- és villanyvezetékek,
az időjárás
pedig alaposan megrongálta
a tetőket, ereszeket is.

ö r e g házak
A lakások 25 százaléka a
századforduló előtt épült,
méghozzá
zömmel azonos
időszakban, az 1879-es árvíz
után. Így természetes, hogy
ezeken az épületeken szinte
egyszerre tűnnek
fel
az
„öregkori betegségek". S orvoslásuk nem kis gondként
nehezedik az Ingatlankezelő
Vállalatra. Az állami tulajdonban levő lakások száma
azonban évről évre növekszik az újonnan épültekkel.
Így ezek karbantartása is az
IKV-ra vár.
Ha a vállalat nem akar
összeroppanni a hirtelen rázúduló
feladatok
súlya
alatt, munkájába
valamilyen alapvető változást, újítást kell bevezetnie. Tudta
ezt az IKV, hiszen figyelmeztették is erre a lakosság
bejelentései. A 60-as évektől egyre szaporodtak a panaszok, s 1970-ben már havonta lemérhető volt a hibák számának rohamos növekedése.
Áprilisban 413,
májusban 381, júliusban 499
és augusztusban már
523
helyről érkezett
bejelentés
Vízvezeték meghibásodásáról.
Három évvel ezelőtt öszszeültek a vállalat vezetői, s
a tapasztalatok alapján hozzáláttak ahhoz ,az előkészítő
munkához, melynek eredményeként
1972 elején megkezdte működését a gyorsjavító részleg.

Segít az autó
Ez a módszer országosan
is újításnak számít. Célja:
nemcsak a hiba közvetlen
elhárítása a lehető legrövidebb idő — 24—48 óra —
alatt, hanem az is, hogy az

okot is megszüntessék. Nevezetesen: ha a nyomóvezeték csöve megrepedt, nemcsak a főcsapot zárják el a
szerelők, hanem a csövet is
megjavítják. Hogy mi ebben
az újítás? Csupán a gyorsaság, s hogy ez nem csekélység, nagyon jól tudja az, aki
korábban napokig,
hetekig
várt arra, hogy vízhez jusson.
Milyen munkákra terjed
ki a gyorsjavítás? Elsősorban olyan hibákra, amelyeviszonylag rövid idő
ket
, ., , .
,
alatt, kis anyagraforditassal
ki tudnak javítani, legalább
annyira, hogy ha ideiglenesen is, de
biztonságosan
ü""
"Ii'..!
üzemeltethető
használható
.
legyen a lakás berendezése
vagy felszerelése.
A gyorsjavító részlegben
jelenleg 10 vízvezetékszerelő, 6 villanyszerelő, 4 tetőfedő, 2 bádogos és 2 kőműves dolgozik. Eleinte hátráltatta az eredeti cél, a gyors
segítség megvalósítását a kis
létszám és a közlekedési nehézségek. A kezdet kezdetén
ugyanis még kerékpárral,
triciklivel mentek a munkahelyekre a szerelők. Az IKV
azóta öt gépkocsit vásárolt

számukra, ezzel járják körzeteiket, párosával.

Irányítás URH-val
A vállalat
elégedett
a
gyorsjavító szolgálat eddigi
eredményeivel.
Az elmúlt
két és fél év bebizonyította
létjogosultságát. Csökkentek
a bérlők panaszai, leegyszerűsödött az ügyintézés.
Az eddigi eredmények arra ösztönzik az IKV-t, hogy
továbbfejlessze ezt a részleS et - Még jobb szervezéssel
és
" í a b b technikai, műszaki eszközökkel
igyekeznek
ú r r á l e n n i a z o k o n a gondo_
kon, melyeket az egykori,
sajátos városépítés most hárít rájuk tömegesen. Azt tervezik, hogy jövőre beszereznek »még két újabb gépkocsit, és — talán ez távolabbi cél — URH-adóvevővel
szeretnék irányitani majd a
részleg munkáját.
A dicsérendő kezdeményezés — mely iránt egyébként
az ország más vállalatai is
érdeklődnek —
bizonyára
nemcsak
a régi épületek
élettartamát
hosszabbítja
meg, hanem a bennük lakók
kényelmét és nyugalmát is
szolgálja. S evvel elégedett
lakókat is nyer az IKV.
Chikán Ágnes

Megnyitották a LIMEXPO '74
szakkiállítást
„LIMEXPO '74" címmel
most első ízben
rendezte
meg a HUNGEXPO Budapesten a nemzetközi textil-,
ruházati, bőr-, cipő- és tisztítóipari gépkiállítást. A bemutatót
Dobrotka
László
könnyűipari
miniszterhelyettes nyitotta meg szerdán,
a kőbányai vásárváros „A"pavilonjában.
Az október 16-ig nyitva
tartó szakkiállításon 11 országból 97 külföldi és négy
hazai vállalat vesz részt. A
szocialista kiállítók közül az
NDK-beli Unitechnika Vállalat a
legnagyobb,
750

tott funkciót, a pártvezetőség segítségét kérje ahhoz, hogy a párttag munkájáról ez esetben is megfelelő információt kaphasson.
Hosszan lehetne tovább sorolni a
lehetőségeket és a módszereket, amelyekkel a pártcsoportbizalmi ténylegesen megbízható Ismeretekhez juthat az alapos és felelősségteljes értékelés elvégzéséhez. Meggyőződésünk,
ha a pártcsoportbizalmiak körültekintően vizsgálják valamennyi
párttag
tevékenységét, magatartását, az értékelések alaposak és objektívek lesznek.
Az elmúlt években a pártcsoportok
értékelése, javaslata alapján nagyon
sok párttagot név szerint dicsértet
meg a beszámoló taggyűléseken. Az
elismerés mindig jólesik, és egyben
újabb feladatok megoldására serkenti
párttagságunkat. Most se feledkezzenek meg az eredményesen tevékenykedő párttagok dicséretéről. Tegyenek
javaslatot a vezetőségnek a .taggyűlésen történő név szerinti dicséretekre is.
Ugyanakkor a dicséretek mellett
egyes párttagokat figyelmeztetni kellett, mert elhanyagolták munkájukat,
mert nem a szervezeti szabályzat előírásainak megfelelően éltek és dolgoztak. A figyelmeztetés után egyesek
jól beilleszkedtek az alapszervezet
életébe. Ugyanakkor néhányan a törlésüket kérték, vagy az is előfordult,
hogy kizárták őket a pártból.
Vannak azonban néhányan olyanok,
is. akiket bár figyelmeztettek, de érdemi javulás nem következett be
munkájukban. magatartásukban. A
pártvezetöségek gyakran hónapról hónapra halasztják ügyükben a döntést.
Ügy gondoljuk a pártvezetőségek, akkor járnak el helyesen, ha a beszámoló taggyűlések előtt — a pártcsoportok észrevételének alapján — kialakítják javaslataikat a személyi
kérdések rendezésére.

négyzetméter területen mutatja be legkorszerűbb hurkoló- és szövőgépeit, míg a
legnagyobb tőkés kiállítóként
az osztrák Benochema-cég
mosóés
tisztítógépeket,
konfekciógépeket és vasalókat ajánl a magyar könnyűiparnak,
A kiállítás 1700 négyzetméternyi „magyar" területébői
800 négyzetméter
a
Könnyűipari Gépgyártó Vállalat cipőipari gépsorai, varrodai üzemegységei foglalnak el, amelyeket működés
közben láthatnak az érdeklődők. (MTI)

A pártcsoport-értekezleteknek most
is feladata név szerint bírálni azokat
a párttagokat, akik munkájukkal, magatartásukkal arra rászolgáltak. Ha
szükséges határozottan figyelmeztetni
kell a hanyag munkát végző párttagokat.
Ezek a kérdések — gondolatok —
jelentik a pártcsoportbizalmiak felkészülésének és értékelésének első nagy
csoportját.
Az össztevékenység együttes értékelése az egyes párttag munkájából,
példamutatásából, a pártcsoportnak a
működési területén folyó gazdasági,
politikai, mozgalmi munkában elfoglalt helyzetéből, az emberek nevelésében, formálásában kifejtett tevékenységéből tevődik össze. Ha a pártcsoport tagjainak többsége szorgalmas,
eredményesen tevékenykedik, ennek
hatása feltétlenül meglátszik működési területük életében.
Amikor a pártcsoportbizalmi elkészült a párttagok munkájának összegezésével, egyeztesse. kialakult véleményét a pártvezetőséggel. Jó gyakorlatnak tartjuk a pártvezetőségi tagok
részvételét a pártcsoport-megbeszéléseken. Egyrészt azért, hogy tolmácsolják a pártvezetőség véleményét a
pártcsoport
munkájáról,
másrészt,
hogy konkrét tapasztalatokat gyűjtsenek a vezetőség beszámolójának mind
pontosabb elkészítéséhez. A bizalmi a
pártcsoport-megbeszélésen ismertesse
a személyekre szóló értékelését, a
pártcsoport össztevékenységét.
Az előterjesztést a pártcsoport vitassa meg, és foglaljon állást abban.
A párttagok számára feltétlenül biztosítani kell a jogot és az időt is arra, . hogy kifejthessék véleményüket
az értékelésről, a bizalmi és a pártvezetőség tevékenységéről!
Helyes az a gyakorlat, hogy a vita
lezárása után új, vagy ujabb párt-

Könyvlapokkal
átszelt földgömb
mindent
^ ^ rejt, bújtat ez a szókapcsolat. Milyen végtelen gazdagságot takar,
^SV
milyen
rohamos fejlődés tanúja, részese! Micsoda országot-világot behálózó
szellemi csatornarendszer! Mit is jelent
hát számunkra a szovjet könyv?
A felelet annyira összetett és sokrétű,
hogy megválaszolni is pusztán töredékesén lehet. Mert jelenti ez a közvetítő kapocs — melyen milliókhoz jut el a mű —
az Ének Igor hadáról című, XII. századi
époszt, az első orosz szépirodalmi alkotást
éppúgy, mint a most szárnyaikat bontogató szovjet írók és költők műveit. Jelenti
Puskin, Gogol, Dosztojevszkij,
Tolsztoj,
Gorkij, Majakovszkij és Solohov
anyanyelvét, az ő gondolataikat objektiváló cirillbetűs fehér lapok milliárdjait, és jelenti az orosz nyelven megjelenő külföldi
irodalom tárházát. De jeienti a szovjet
könyv a társadalmi, politikai és gazdasági gondolatok rendszerét; a műszaki tudomány és a technika legfrissebb hódításainak közreadását; jelenti a Tretyakov
Képtár és az Ermitázs féltett képzőművészeti kincseit bemutató alkotásokat; jelenti a világ több mint 100 országába eljutó
nyelv- és tankönyveket; jelenti a hatalmas országot bemutató képes kiadványokat; jelenti a legkisebbeknek szóló, gazdagon illusztrált leporellókat, színes mesekönyveket.
Ezeknél is jóval többet jelent, mert
magában hordozza azt a szédítő iramú és
mértékű fejlődést, melyet a világ legnagyobb országa a könyvkiadás és -terjesztés, az olvasóvá nevelés terén a Nagy Októberi Szocialista Forradalom
győzelme
óta megtett. A napjainkban évente megjelenő százezerféle, 1,6 milliárd példányban
megjelenő
könyv sokszorosa a hatvan
évvel ezelőttinek. A rendkívüli változatosság, az óriási példányszám és az alacsony
ár mind-mind annak bizonyítéka, hogy a
könyv, az ólombetűkkel közvetített gondolat, a Szovjetunióban alapvető szükségleteket elégít kl. Valóban mindennapos
szellemi táplálék.
Szegeden ma nyílik meg a
Szovjet
Könyv Hete keretében a Mezsdunarod-

naja Knyiga (Nemzetközi Könyv) Külkereskedelmi Vállalat anyagából az a kiállítás, mely a szovjet könyvkiadás elmúlt
másfél
a magyar közönség előtt. Nyitott könyv lapjai átszelik
a
földgömböt — ez a szovjet vállalat
emblémája. Most a 115 ország közül —
ennyivel tart állandó, dinamikus kapcsohalatot a Mezsdunarodnaja Knyiga
zánkban, éppen Szegeden rendez nagyszabású könyvbemutatót, közel 2 ezer 500
kiadványt tárva a látogatók elé. Már a
megnyitó időoontja is jelképes: X. hó 10-e,
10 óra.
Félreérthetetlen utalás Szeged
felszabadulásának 30. évfordulójára és arra a három évtizedes fejlődésre is, mely a
szovjet hadsereg felszabadító hadműveletei után kezdődhetett el ebben a városban.
Mert a Vörös Hadsereg katonái nemcsak
a szabadságot hozták el, nemcsak kenyeret
adtak az éhezőknek és gépeket a munkásoknak, de a hátizsákokban, a géDkocsikon
ott voltak
Tolsztoj, Solohov és Gorkij
könyvei is. A szovjet könyv közvetítette a
marxizmus
eszméit,
klasszikusainak,
Marxnak, Engelsnek, Leninnek tanításalt,
a szocializmus gondolatát.

A

szovjet könyv példa — ahogyan a
ma nyíló kiállítás és az ünnepi hét
eseményei is azok. Példa a kapcsolatok sokarcúságára, mélységére, a barátságra egy szektorára. A szovjet könyvkiállítás a látogatók számára elsősorban
információkkal szolgál a kommunizmust
építő Szovjetunió népeinek életéről, munkájáról, nagyszerű gazdasági és kulturális
eredményeiről. Mindannyiunkban felkelti
az érdeklődést a szovjet könyvkiadás legfrissebb termése és az orosz nyelv iránt.
Újabb híveket toboroz a szép könyv szerelmeseinek, minden bizonnyal segíti az
olvasóvá nevelés nehéz, de sok szépséggel
teli munkáját.
Mit jelent tehát a szovjet könyv? Ezeket a gondolatokat jelenti és még sokkalsokkal többet. Erre bizonyíték a ma nyíló
könyvkiállítás, erre példa az egyhetes ünnepségsorozat is.
Tandi Lajos

Elutazott a jugoszláv
pártmunkásküidöttség
Szerdán elutazott Budapestről az a jugoszláv pártmunkásküldöttség, amely a
Magyar Szocialista Munkáspárt
Központi Bizottsága
meghívására, Lazar
Vujo-

vicsnak, a Szerb Kommunisták Szövetsége KB végrehajtó bizottsága tagjának vezetésével október 2—9-e kozött látogatást tett hazánkban
A
küldöttséget fogadta
Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkára. A jugoszláv
küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren dr. Péter János, a
Központi Bizottság osztályvezető-helyettese búcsúztatta. Jelen volt Branko Vuliusic, a Jugoszláv Szocialista
Szövetségi Köztársaság budapesti
nagykövetségének
tanácsosa. (MTI)

Hidak
— exportra
A Ganz-MÁVAG mátranováki gyáregysége tizenkilenc
közúti és vasúti hidat épített
exportra az elmúlt két és fél
év alatt. A csehszlovák megrendelőknek idén négy kisés középméretű hidat adott
át, ezek közül már megkezdték a Mikulovice és Zlatehory közötti kétrészes. 18 és
31 méteres szakaszokból álló
híd műszaki elkészítését. Jugoszláviának. két
hónappal
ezelőtt adták át a 300 méter
hosszú loznicai Drina hidat,
s a napokban kezdték
el
gyártani a 400 méteres smederovoi hidat. (MTI)

megbízatások elosztásában is állást
foglalnak.
A pártcsoportbizalmiak összegezzék
a pártcsoport-megbeszélések
tapasztalatait a vezetőség munkájáról, tevékenységéről szóló észrevételeket, és
adják át azokat a pártvezetőségnek,
hogy a taggyűlések
beszámolóiban
hasznosítani lehessen.
Vannak olyan vélemények, hogy ha
a párttagok a pártcsoport-megbeszéléseken elmondják észrevételeiket,
a
beszámoló taggyűlésen már nem szólalnak fel szívesen, vagyis az előzetes
beszélgetések csökkentik a taggyűlés
aktivitását. Tény, hogy a pártcsoportmegbeszéléseken a kisebb létszám, a
közvetlen hangulat miatt nagyobb az
aktivitás, szinte mindenki véleményt
alkot, sokkal inkább szóvá tesznek
gondokat, problémákat is. Mégis arra ösztönözzék, biztassák a pártcsoport tagjait, hogy a taggyűlésen éppen
a pártcsoport-megbeszélések szellemében szólaljanak fel. Természetesen
az is elképzelhető, hogy a pártcsoportbizalmi szólal fel a taggyűlésen.
Ez esetben a bizalmi felszólalása a
taggyűlés fórumán egy kisebb közösség véleménye lehet a púrtcsoport
megbízatása alapján.
Az eddig leírtakból is kitűnik, milyen nagy jelentősége van a pártcsoportok tevékenységének az éves munka értékelésében.
Meggyőződésünk, hogy ott, ahol a
pártvezetőségek ténylegesen segítik és
ösztönzik a pártcsoportbizalmiakat, a
pártcsoport-megbeszélések színvonalas
megtartására, végső soron a beszámoló
taggyűlések sikeres előkészítését segítik elő, és ez mindenféleképpen a XI.
kongresszusra való felkészülés egyik A nyergesújfalui új eternitgyárban szovjet és dán technofontos állomása leqg.
lógiai berendezésekkel az idén ötmillió — teljes felfutás
után hétmillió-kettőszázezer
négyzetméter azbeszt-eternit
SOMODI GYULA,
lemezt állítanak elő. A 300 méter hosszú és 70 méter széles
az MSZMP KB PTO
előregyártott vasbeton gyártócsarnokban két gépsoron már
politikai munkatársa 1 termeluek, a többi gépek szerelése befejezeshez közeledik*
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