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Gyorsítják
a könnyűipari
René Urlanyt
gyártmányfejlesztést
A minisztérium 200 millió
forintos pályadijat tűzött ki,
ebből mindazok a könnyűipari vállalatok, szövetkezetek és alkotócsoportok kaphatnak, amelyek
korszerű,
import szellemi termékek —
licencek, know how-k — átvételével m á r a közeli jövőben növelni képesek gazdasági hatékonyságukat, piacképesebbé
tudják
tenni
gyártmányszerkezetüket.
A Könnyűipari Minisztéelmondották:
a
riumban
körében
gazdasági vezetők
megkezdte térhódítását az a
nézet, hogy amit másutt m á r
feltaláltak, azt szükségtelen
külön szellemi és
anyagi
erőfeszítéssel idehaza kigondőlni. Az ágazatban jelenleg
mégis csupán 40-re tehető a
termékben is mérhető licencek száma. Szellemi importból a legtöbbet eddig a gyóri Graboplast vett igénybe és
gyümölcsöztetett
Haszonnal
ulkalmaztak
több külföldi
íyártás, Uletve gyártmányíejlesztési, termelésszervezési
eljárást a textilruházati és
a papíriparban is. A kínálcozó lehetőségek
azonban
még korántsem
kiaknázotrak, pedig népgazdasági érdek, hogy né
maradjanak
parlagon.
A minisztérium sokoldalról tájékozódott arról, hogy
merre halad a világ a műszaki fejlődésben, s hol találhatók a legfontosabb források, amelyek tájékoztatnak
a
korszerű
technológiai,
munkaszervezési
eljárásokról. A felmérés eddigi anyagai az alágazati kutatóintézetekben máris hozzáférhetők. A textil-, textilruházati
iparban például a termékek
piacképességének, minőségének, a divat gyors követésének lehetne hatékony eszköze a szellemi import. Közelebbről például a
ingpuplin, a ballon, a kord bársony gyártási technológiájának fejlesztését lehetne ily
módon meggyorsítani. Szükség volna olyan
licencre,
vagy know how-ra is, amelylyel a magyar gyapjú feldolgozását korszerűsíthetnék.
Ű j eljárások meghonosítása
kívánatos a textilhulladékok
fonóipari feldolgozásához, ú j
kikészítési eljárások bevezetéséhez. A bőr- és a cipőipar szakembereinek figyelmét — egyebek mellett
a
korszerű gyermekcipők, az
úgynevezett kényelmi
lábbelik, valamint a kiváló minőségű divatcipők
gyártási
technológiáinak felkutatására hívták fel. A bútorgyáraknak a gazdaságosan értékesíthető bútorok komplett
termelési megoldásában
ós
ezzel exportképességük
fokozásában segíthet a szellem i import. A papíripari termékek felületnemesítése,
a
nyomdaipari
anyagmozgatás
korszerűsítése, a
nyomdai
formakészítés, valamint
a
játék- és sportszergyártás —
jövőre nemzetközi gyermekév lesz! — fejlesztése
is
azok közé a feladatok közé
tartozik, amelyek megoldását a minisztérium véleménye szerint ugyancsak nagyban elősegíthetné a szellemi
Import.
A minisztérium mozgósította
a
kutatóintézeteket,
hogy nyújtsanak
segítséget
elsősorban azoknak a közép-

és kisvállalatoknak, amelyek
megfelelő szakemberek
és
kellő gyakorlat hiján egyedűl nem találnák meg a számukra megfelelő
külföldi
partnereket, és nem lennének képesek az átvett tapasztalatok hatékony meghonosítására. Felkérte a különféle külkereskedelmi szerveket — így a találmányokat
értékesítő licencia vállalatot
is; támogassa a könnyűipari
vállalatokat szellemi import
igénybe vételére irányuló tőrekvéseikben.
Ugyanakkor
rámutatott a hazai
tanulmányok fokozottabb feikutaf s á n a k es
alkalmazasanak
szükségességére és arra a lehetőségre is, hogy a magyar
termelők a szocialista orszaSok
hasonló
vállalataival
összefogva esetleg
közösen
keressenek külföldön licencet, illetve know how-partnereket.
A
gazdaságossági számításokkal is alatámasztott palyázatokat 1979. július 30-ig
lehet eljuttatni a Konnyuipari Minisztérium ipari, politikai főosztályához. (MTI)

Kádár János,
a
Magyar
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csütörtökön délelőtt fogadta René Urbanyt, a Luxemburgi Kommunista Párt
elnökét, aki üdülésre érkezett hazánkba.
A szívélyes, elvtársi légkörű találkozón véleménycserét folytattak a nemzetközi
élet fejleményeiről, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom helyzetéről és
a két testvérpárt együttműködésének kérdéseiről. (MTI)

A VII előtt
Már csak nyolc nap van
hátra a X I . Világifjúsági Találkozó megnyitásáig, és napiról napra sokasodnak a fesztivál közeledtét hírül adó jelek. Egymásután érkeznek a
találkozón részt vevő küldöttségek. Szerdán a vendéglátók Lengyelország, Laosz,
Irán és az NSZK delegációját fogadták a havannai repülőtéren.
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A városi tanács

Tegnap, csütörtökön délelőtt a szegedi városi tanács
épületében
sajtótájékoztatót
tartottak a m a
megnyíló
ipari vásárróL A tájékoztatón részt vettek a Csongrád
megyei és a szegedi városi
pártbizottságok és tanácsok
képviselői, köztük Berta István, a szegedi városi pártbizottság titkára,
valamint
Jugoszláviából a szabadkai
vásár és a területi kereskedelmi kamara vezetői. A hazai és a jugoszláv újságírókat dr. 7Lsótér Mihály,
a
vásár igazgatója köszöntötte,
majd dr. Csikós Ferenc, a
szegedi városi tanács v b titkára, a vásár igazgatótanácsának elnöke tájékoztatta a
résztvevőket a kiállítás program járóL
Elmondta többek
kőzött,
hogy az idei szegedi ipari
vásárra 233 hazai és 94 jugoszláv kiállító érkezett, valamint a finnországi Turku
is bemutatkozik, s jelen van
az NDK-beli Reisebüro idegenforgalmi hivatal. A
22
ezer négyzetméter alapterületű vásáron a kiállítók sok
ú j termékkel
jelentkeznek,
Ez különben is törekvése a
szegedi vásárnak, hogy
a
vállalatok itt mutassák
be
ú j konstrukcióikat, ú j
termékeiket, hogy az újdonságok vásárává váljék a kiállítás. A nagyszámú
jugoszláv részvétel arra ösztönzi mindkét felet, hogy bővítse a határ menti kereskedelmi, gazdasági és termelési együttműködését. A szegedi ipari vásár, bár országos és kicsit nemzetközi jellegű is, igen részletesen bemutatja hazánk déli területeinek gazdasági életét. Hiszen a budapesti székhelyű
72 kiállító után a legtöbben
e tájról érkeztek. Szegedről
51, Csongrád megyéből 21,
Békés megyéből 20 és BácsKiskun megyéből 17 vállalat,
állami
gazdaság, ipari és
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Tartani kell
a lakóház-felújítások ütemét

Szeged megyei város tanácsanak végrehajtó bizottsága
tegnapi ülésén folytatta a
mérlegkészítést
az
ötödik
ötéves terv időarányos teljesítéséről. Ezúttal a lakóházfenntartás és -felújítás
eddigi
eredményeit
vette
számba az építési és közlekedési osztály jelentése alapiján. A testület megállapította, hogy a terv teljesítésének
feltételei adottak, ö t esztendőre az Ingatlankezelő Vállalat 400 millió értékű munkára szerződött a Szegedi Építői piari Szövetkezettel; három
évre 140 milliót vállalt a
Szegedi Magas- és Mélyépítő
Vállalat; jelentősen megnővekedett az I K V saját teljesítő kép>essége és még néhány kisebb vállalkozó
is
besegít.
feltételekkel
azonban
nemA jár
azonos ösvényen
a teljesítés és időben is sok
az eltolódás,
különösen, a
szerkezeti felújításoknál. A
kivitelezők
szinte
kivétel
nélkül adósak a városnak, s
közöttük is az Építő Szövetkezet munkája és magatartása nyomasztó különösen. A

H a nyílik
a Szegedi Ipari Vásár
Sajtótájékoztató

L A P

vásárról

szövetkezet az elmúlt két
esztendőből mintegy 14—15
milliós
teljesítéssel
kullog
szerződéses vállalása mögött,
de ehhez tudni kell azt is.
hogy
a hátralevő évekre
jóval nagyobb tétel esik,
mint az első kettőre. Léginkább a szerkezeti félújításban súlyos
a
szövetkezet
adóssága, hiszen a 60 felújításra tervezett
lakóházból
eddig 17 készült el, 6 az IKV,
11 a
magas- és mélyépítő
kivitelezésében — a szövetkezet piedig még
egyetlen
eggyel sem
végzett.
Vele
szemben igen megugrott az
I K V saját kapacitása: 5—6
millióval mindkét esztendőben túlteljesítette tervét. A
Magas- és Mélyépítő Vállalat
kb. 7 millió forint teljesítéssel
adós. értékű
Egyéb munkát
kivitelezők
37 millió
végeztek —
így
nagyjából
megvan az időarányos elvárás, azonban a v b úgy ítélte

meg, hogy a kezdeti jó ter*,
pó kissé lelassult, ezért intézkeeleseket,
határozatokat
hozott.
Mindenekelőtt
az
Építő Szövetkezettel szemben i elvárásoknak kell érvényt
szerezni, a kapacitásszerződést betartatni, hiszen a legnagyobb tételt képviseli az
ötéves terv lakóhúzfelújításaiban, de segítség dolgában
is élvezte a tanács jóindulatát, hiszen komoly támogatás
előzte meg ezt a szerződést,
Az év végéig egyébként az
IKV-nak összesen 54, a magas- és mélyépítőnek 32, a
szövetkezetnek
64,
egyéb
vállalkozóknak 29
homlokzatfelújítást kell elvégezni,
A vb az ötéves tervben
szereplő és megkötött kivitelezési tervek maradéktalan
teljesítését tartja szükségesnek határozatában és továbbis
ösztönzi
a
tömbreu
konstrukciós megoldásokat.

A z 1952-ben alapított Szegedi Haingszergyár — melynek tevékenységéről tegnap
adott számot a vb-nek az
üzem igazgatója és a tanács
ipari osztályának vezetője —
szinte egyedülálló az országban termékszerkezetévél. A
hazai szükségleten felül komoly exportot
is termel,
melynek növekedése igen tekintélyes: 1980-ra eléri a tíz
év előttinek két és félszerését. 53 variánsban vonós és
7 fajtában piengetős hangszerek készülnek itt, 200—8200as sorozatokban. A termékszerkezetet
azonban
évről
évre változtatják a piac igényei és ezekhez a kis vállalat rugalmasan alkalmaz-

kodik. A külföldi keresleí
most is növekedőben van, s
ha ezzel lépést akarnak tartani, erőteljesebb
műszaki
fejlesztésre lesz szükség, s
esetleg új telephely kialakítására is a távolabbi javáben. Visszatérő
gondja
a
hangszergyárnak a szakmunkas-utánpótlás is. A vb javasolta, hogy törekedjenek a
szakmai utánpótlás szervezésében ösztönző módszerek
alkalmazására.
A hangszergyártás fej les z~
tését a Könnyűipari Minisztórium is szorgalmazza, akár

Jövője van a szegedi
hangszergyártásnak

a jelenlegi termelés kétszemesére is ígérkezik vevő k ü l .
földön.

Budapesten az angol
kereskedelmi miniszter
Dr. Csikós Ferenc tájékoztatja a sajtó képviselőit
mezőgazdasági
termelőszövetkezet állít ki.
Minden kiállító nevét,
a
sok-sok
termékújdonságot
fölsorolni nem lehetett
a
sajtótájékoztatón, de dr. Csikós Ferenc külön is fölhívta
a figyelmet a Tégla- és Cserépipari Tröszt, valamint az
Alföldi TÜZÉP által fölépített mintaházra,
amelynek
minden anyaga hazai gyártmány, s szép példája annak,
miként lehet küllemre
is
tetszetősen, a családi
ház
belső kiképzését pedig
a
legpraktikusabban megoldani. Hasonlóan dicséretes a
Kenderfonó és
Szövőipari
Vállalat kiállítása,
hiszen
egy
bemutatkozó pavilonja
légsátor, amely iránt igen
nagy az érdeklődés
Megjelent m á r az ipari vásár lapja, a Vásári Űjság elsó száma is, valamint a sokszínű és változatos katalóg u s . A z s ü r i elvégezte munkáját, és a több mint kétszáz
pályázó termék közül kiválogatta a díjazottakat. A dl-

jak
ünnepélyes
átadására
ma, a vásár megnyitása után
kerül sor a Tisza-szálló koncerttermében. A nagyközönség előtt délután
kettőkor
nyílnak meg a vásár kapui.

Edmund Dell angol kereskedelmi miniszter — Bíró
József külkereskedelmi miniszter meghívására — csütörtökön, hivatalos látogatásra Budapestre érkezett. Tárgyalásokat folytatnak a két
ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztésének lehe-

Megkezdődött
a XII. nemzetközi
Bartók-szeminárium
Csütörtökön a Zeneművészeti Főiskola Bartók kollégiumában tartott találkozóval
megnyílt a X I I . nemzetközi
3artók-szeminárium. A bartóki muzsika hivatott érteimezését és tolmácsolását segítő kéthetes
rendezvényen
19 ország muzsikusai és zenepedagógusai — több mint
félszázán
—
Ismerkednek
Bartók zeneművészetének vtlágávaL A
foglalkozásokat

tőségeiről, az együttműködés
időszerű kérdéseiről.
*
Magyarország és
NagyBritannia között dmamikusan fejlődik az árucsere-forgalom, az elmúlt esztendőben a magyar export
30
százalékkal nőtt, az egy évvel korábbihoz képe6t,
az
Angliából származó
import
pedig több mint 25 százalékkal. összességében azonban
a kereskedelmi forgalom továbbra is erősen
deficites
volt számunkra.
A kölcsönös áruszállítások
bővítésén túl fokozódik
az
ipari együttműködés is, elsősorban a vegyiparban,
a
gépgyártásban és az elektromos berendezések előállításában. A két ország vállalatai
újabb
kooperációkról
tárgyalnak.
A magyar—angol gazdasági, ipari és műszaki-tudományos együttműködési vegyes
bizottság
legutóbbi londoni
ülésén programot dolgoztak
ki az együttműködés fejlesztésére hozandó intézkedésekről. A mostani
tárgyalásokon minden bizonnyal ezekről a kérdésekről is szó esik;

olyan neves zenei szakembe.
rek irányítják, akik Bartók
előadóművész-társai,
illetve
tanítványai voltak.
Bartók művei mellett a szeminárium mindhárom kurzusának anyagában szerepelnek
majd
klasszikus és kortárs
zeneszerzők művei is.
A legjobb
felkészültségű
résztvevők augusztus
3-án
önálló, nyilvános koncertet
adnak a Zichy-kastélyban.
majd. (MTI)

