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Szellemi importtal 

Gyorsítják 
a könnyűipari 

gyártmányfejlesztést 
A minisztérium 200 mill ió és kisvállalatoknak, amelyek 

forintos pályadijat tűzött ki, megfelelő szakemberek és 
ebből mindazok a könnyű- kellő gyakorlat hiján egye-
ipari vállalatok, szövetkeze- dűl nem találnák meg a szá-
tek és alkotócsoportok kap- mukra megfelelő külföldi 
hatnak, amelyek korszerű, partnereket, és nem lenné-
import szellemi termékek — nek képesek az átvett ta-
licencek, know how-k — át- pasztalatok hatékony megho-
vételével már a közeli jövő- nosítására. Felkérte a külön-
ben növelni képesek gazda-
sági hatékonyságukat, piac-

féle külkereskedelmi szerve-
ket — így a találmányokat 

képesebbé tudják tenni értékesítő licencia vállalatot 
gyártmányszerkezetüket. 

A Könnyűipari 
riumban 
gazdasági 
megkezdte térhódítását az a 

is; támogassa a könnyűipari 
Miniszté- vállalatokat szellemi import 

elmondották: a igénybe vételére irányuló tő-
vezetők körében rekvéseikben. Ugyanakkor 

rámutatott a hazai tanul-

nézet, hogy amit másutt már mányok fokozottabb feikuta-
feltaláltak, azt szükségtelen f s ának es alkalmazasanak 
külön szellemi és anyagi 
erőfeszítéssel idehaza kigon-

szükségességére és arra a le-
hetőségre is, hogy a magyar 

dőlni. Az ágazatban jelenleg termelők a szocialista orsza-
mégis csupán 40-re tehető a Sok hasonló vállalataival 
termékben is mérhető licen- összefogva esetleg közösen 
cek száma. Szellemi import-
ból a legtöbbet eddig a gyó-

keressenek külföldön licen-
cet, illetve know how-part-

ri Graboplast vett igénybe és nereket. 
gyümölcsöztetett Haszonnal A gazdaságossági számítá-
ulkalmaztak több külföldi sokkal is alatámasztott pa-
íyártás, Uletve gyártmány- lyázatokat 1979. július 30-ig 
íejlesztési, termelésszervezési lehet eljuttatni a Konnyu-
eljárást a textilruházati és 
a papíriparban is. A kínál-
cozó lehetőségek azonban 
még korántsem kiaknázot-
rak, pedig népgazdasági ér-
dek, hogy né maradjanak 
parlagon. 

A minisztérium sokoldal-
ról tájékozódott arról, hogy 
merre halad a világ a mű-
szaki fejlődésben, s hol ta-
lálhatók a legfontosabb for-
rások, amelyek tájékoztatnak 
a korszerű technológiai, 
munkaszervezési eljárások-
ról. A felmérés eddigi anya-
gai az alágazati kutatóinté-
zetekben máris hozzáférhe-
tők. A textil-, textilruházati 
iparban például a termékek 
piacképességének, minőségé-
nek, a divat gyors követé-
sének lehetne hatékony esz-
köze a szellemi import. Kö-
zelebbről például a ing-
puplin, a ballon, a kord bár-
sony gyártási technológiájá-
nak fejlesztését lehetne ily 
módon meggyorsítani. Szük-
ség volna olyan licencre, 
vagy know how-ra is, amely-
lyel a magyar gyapjú fel-
dolgozását korszerűsíthetnék. 
Űj eljárások meghonosítása 
kívánatos a textilhulladékok 
fonóipari feldolgozásához, új 
kikészítési eljárások beveze-
téséhez. A bőr- és a cipő-
ipar szakembereinek figyel-
mét — egyebek mellett a 
korszerű gyermekcipők, az 
úgynevezett kényelmi láb-
belik, valamint a kiváló mi-
nőségű divatcipők gyártási 
technológiáinak felkutatásá-
ra hívták fel. A bútorgyá-
raknak a gazdaságosan érté-
kesíthető bútorok komplett 
termelési megoldásában ós 
ezzel exportképességük fo-
kozásában segíthet a szelle-
mi import. A papíripari ter-
mékek felületnemesítése, a 
nyomdaipari anyagmozgatás 
korszerűsítése, a nyomdai 
formakészítés, valamint a 
játék- és sportszergyártás — 
jövőre nemzetközi gyermek-
év lesz! — fejlesztése is 
azok közé a feladatok közé 
tartozik, amelyek megoldá-
sát a minisztérium vélemé-
nye szerint ugyancsak nagy-
ban elősegíthetné a szellemi 
Import. 

A minisztérium mozgósí-

totta a kutatóintézeteket, 

hogy nyújtsanak segítséget 

elsősorban azoknak a közép-

ipari Minisztérium ipari, po-
litikai főosztályához. (MTI) 

Kádár János 
fogadta 

René Ur lanyt 
Kádár János, a Magyar 

Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára csütörtökön délelőtt fo-
gadta René Urbanyt, a Lu-
xemburgi Kommunista Párt 
elnökét, aki üdülésre érke-
zett hazánkba. 

A szívélyes, elvtársi lég-
körű találkozón véleménycse-
rét folytattak a nemzetközi 
élet fejleményeiről, a nem-
zetközi kommunista és mun-
kásmozgalom helyzetéről és 
a két testvérpárt együttmű-
ködésének kérdéseiről. (MTI) 

A VII előtt 
Már csak nyolc nap van 

hátra a XI . Világifjúsági Ta-
lálkozó megnyitásáig, és napi-
ról napra sokasodnak a fesz-
tivál közeledtét hírül adó je-
lek. Egymásután érkeznek a 
találkozón részt vevő kül-
döttségek. Szerdán a vendég-
látók Lengyelország, Laosz, 
Irán és az NSZK delegáció-
ját fogadták a havannai re-
pülőtéren. 

Ha nyílik 
a Szegedi Ipari Vásár 

Sajtótájékoztató a vásárról 
Tegnap, csütörtökön dél-

előtt a szegedi városi tanács 
épületében sajtótájékoztatót 
tartottak a ma megnyíló 
ipari vásárróL A tájékozta-
tón részt vettek a Csongrád 
megyei és a szegedi városi 
pártbizottságok és tanácsok 
képviselői, köztük Berta Ist-
ván, a szegedi városi párt-
bizottság titkára, valamint 
Jugoszláviából a szabadkai 
vásár és a területi kereske-
delmi kamara vezetői. A ha-
zai és a jugoszláv újságíró-
kat dr. 7Lsótér Mihály, a 
vásár igazgatója köszöntötte, 
majd dr. Csikós Ferenc, a 
szegedi városi tanács vb tit-
kára, a vásár igazgatótaná-
csának elnöke tájékoztatta a 
résztvevőket a kiállítás prog-
ram járóL 

Elmondta többek kőzött, 
hogy az idei szegedi ipari 
vásárra 233 hazai és 94 jugo- mezőgazdasági 
szláv kiállító érkezett, vala- vetkezet állít ki. 
mint a finnországi Turku 
is bemutatkozik, s jelen van 
az NDK-beli Reisebüro ide-
genforgalmi hivatal. A 

A városi tanács vb-üléséről jelentjük 

Tartani kell 
a lakóház-felújítások ütemét 

Szeged megyei város taná- szövetkezet az elmúlt két meg, hogy a kezdeti jó ter*, 
csanak végrehajtó bizottsága esztendőből mintegy 14—15 pó kissé lelassult, ezért in-
tegnapi ülésén folytatta a milliós teljesítéssel kullog tézkeeleseket, határozatokat 
mérlegkészítést az ötödik szerződéses vállalása mögött, hozott. Mindenekelőtt az 
ötéves terv időarányos tel- de ehhez tudni kell azt is. Építő Szövetkezettel szembe-
jesítéséről. Ezúttal a lakó- hogy a hátralevő évekre ni elvárásoknak kell érvényt 
házfenntartás és -felújítás jóval nagyobb tétel esik, szerezni, a kapacitásszerző-
eddigi eredményeit vette mint az első kettőre. Légin- dést betartatni, hiszen a leg-
számba az építési és közle- kább a szerkezeti félújítás- nagyobb tételt képviseli az 
kedési osztály jelentése alapi- ban súlyos a szövetkezet ötéves terv lakóhúzfelújítá-
ján. A testület megállapítot- adóssága, hiszen a 60 felújí- saiban, de segítség dolgában 
ta, hogy a terv teljesítésének tásra tervezett lakóházból is élvezte a tanács jóindula-
feltételei adottak, ö t eszten- eddig 17 készült el, 6 az IKV, tát, hiszen komoly támogatás 
dőre az Ingatlankezelő Válla- 11 a magas- és mélyépítő előzte meg ezt a szerződést, 
lat 400 millió értékű munká- kivitelezésében — a szövet- Az év végéig egyébként az 
ra szerződött a Szegedi Épí- kezet piedig még egyetlen IKV-nak összesen 54, a ma-
tői piari Szövetkezettel; három eggyel sem végzett. Vele gas- és mélyépítőnek 32, a 
évre 140 milliót vállalt a szemben igen megugrott az szövetkezetnek 64, egyéb 
Szegedi Magas- és Mélyépítő IKV saját kapacitása: 5—6 vállalkozóknak 29 homlok-
Vállalat; jelentősen megnő- millióval mindkét esztendő- zatfelújítást kell elvégezni, 
vekedett az IKV saját telje- ben túlteljesítette tervét. A A vb az ötéves tervben 
sítő kép>essége és még né- Magas- és Mélyépítő Vállalat szereplő és megkötött kivite-
hány kisebb vállalkozó is kb. 7 millió forint teljesítés- lezési tervek maradéktalan 
besegít. A feltételekkel azon- sel adós. Egyéb kivitelezők teljesítését tartja szükséges-

nek határozatában és tovább-
megvan az időarányos elvá- i s ösztönzi a tömbreu 
rás, azonban a vb úgy ítélte konstrukciós megoldásokat. 

Jövője van a szegedi 
hangszergyártásnak 

Az 1952-ben alapított Sze- kodik. A külföldi keresleí 
gedi Haingszergyár — mely- most is növekedőben van, s 
nek tevékenységéről tegnap ha ezzel lépést akarnak tar-
adott számot a vb-nek az tani, erőteljesebb műszaki 
üzem igazgatója és a tanács fejlesztésre lesz szükség, s 
ipari osztályának vezetője — esetleg új telephely kialakí-
szinte egyedülálló az ország- tására is a távolabbi javá-
ban termékszerkezetévél. A ben. Visszatérő gondja a 
hazai szükségleten felül ko- hangszergyárnak a szakmun-
moly exportot is termel, kas-utánpótlás is. A vb java-
melynek növekedése igen te- solta, hogy törekedjenek a 
kintélyes: 1980-ra eléri a tíz szakmai utánpótlás szerve-
év előttinek két és félsze- zésében ösztönző módszerek 
rését. 53 variánsban vonós és alkalmazására. 
7 fajtában piengetős hangsze- A hangszergyártás fej les z~ 
rek készülnek itt, 200—8200- tését a Könnyűipari Minisz-
as sorozatokban. A termék- tórium is szorgalmazza, akár 
szerkezetet azonban évről 

ban nem jár azonos ösvényen 37 millió értékű munkát vé-
a teljesítés és időben is sok geztek — így nagyjából 
az eltolódás, különösen, a 
szerkezeti felújításoknál. A 
kivitelezők szinte kivétel 
nélkül adósak a városnak, s 
közöttük is az Építő Szövet-
kezet munkája és magatar-
tása nyomasztó különösen. A 

évre változtatják a piac igé- a jelenlegi termelés kétsze-

Dr. Csikós Ferenc tájékoztatja a sajtó képviselőit 

termelőszö- jak ünnepélyes átadására 
ma, a vásár megnyitása után 

Minden kiállító nevét, a kerül sor a Tisza-szálló kon-
sok-sok termékújdonságot certtermében. A nagyközön-
fölsorolni nem lehetett a ség előtt délután kettőkor 

22 sajtótájékoztatón, de dr. Csi- nyílnak meg a vásár kapui. 
ezer négyzetméter alapterü- kós Ferenc külön is fölhívta 
letű vásáron a kiállítók sok a figyelmet a Tégla- és Cse-
új termékkel jelentkeznek, répipari Tröszt, valamint az 
Ez különben is törekvése a 
szegedi vásárnak, hogy a 

Alföldi TÜZÉP által fölépí-
tett mintaházra, amelynek 

vállalatok itt mutassák be minden anyaga hazai gyárt-
új konstrukcióikat, új ter- mány, s szép példája annak, 
mékeiket, hogy az újdonsá- miként lehet küllemre is 
gok vásárává váljék a kiál- tetszetősen, a családi ház 
lítás. A nagyszámú jugo- belső kiképzését pedig a 
szláv részvétel arra ösztön- legpraktikusabban megolda-
zi mindkét felet, hogy bő-
vítse a határ menti keres-
kedelmi, gazdasági és terme-
lési együttműködését. A sze- bemutatkozó pavilonja 
gedi ipari vásár, bár orszá- légsátor, amely iránt 

ni. Hasonlóan dicséretes a 
Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalat kiállítása, hiszen 

egy 
igen 

gos és kicsit nemzetközi jel- nagy az érdeklődés 
legű is, igen részletesen be-
mutatja hazánk déli terüle-
teinek gazdasági életét. Hi-

Megjelent már az ipari vá-

sár lapja, a Vásári Űjság el-

szen a budapesti székhelyű só száma is, valamint a sok-
72 kiállító után a legtöbben színű és változatos kataló-
e tájról érkeztek. Szegedről g u s . A z süri elvégezte mun-
51, Csongrád megyéből 21, 
Békés megyéből 20 és Bács-
Kiskun megyéből 17 vállalat, 
állami gazdaság, ipari és 

káját, és a több mint kétszáz 

pályázó termék közül kivá-

logatta a díjazottakat. A dl-

Megkezdődött 
a XII. nemzetközi 

Bartók-szeminárium 
Csütörtökön a Zeneművé- olyan neves zenei szakembe. 

szeti Főiskola Bartók kollé- rek irányítják, akik Bartók 
giumában tartott találkozóval előadóművész-társai, illetve 
megnyílt a XI I . nemzetközi tanítványai voltak. 
3artók-szeminárium. A bar- Bartók művei mellett a sze-
tóki muzsika hivatott értei- minárium mindhárom kurzu-
mezését és tolmácsolását se- sának anyagában szerepelnek 
gítő kéthetes rendezvényen majd klasszikus és kortárs 
19 ország muzsikusai és ze- zeneszerzők művei is. 
nepedagógusai — több mint A legjobb felkészültségű 
félszázán — Ismerkednek résztvevők augusztus 3-án 
Bartók zeneművészetének vt- önálló, nyilvános koncertet 
lágávaL A foglalkozásokat adnak a Zichy-kastélyban. 

nyei és ezekhez a kis vál- mesére is ígérkezik vevő kü l . 
lalat rugalmasan alkalmaz- földön. 

Budapesten az angol 
kereskedelmi miniszter 

Edmund Dell angol keres- tőségeiről, az együttműködés 
kedelmi miniszter — Bíró időszerű kérdéseiről. 
József külkereskedelmi mi- * 
niszter meghívására — csü- Magyarország és Nagy-
törtökön, hivatalos látogatás- Britannia között dmamiku-
ra Budapestre érkezett. Tár- san fejlődik az árucsere-for-
gyalásokat folytatnak a két galom, az elmúlt esztendő-
ország közötti gazdasági kap- ben a magyar export 30 
csolatok fejlesztésének lehe- százalékkal nőtt, az egy év-

vel korábbihoz képe6t, az 
Angliából származó import 
pedig több mint 25 százalék-
kal. összességében azonban 
a kereskedelmi forgalom to-
vábbra is erősen deficites 
volt számunkra. 

A kölcsönös áruszállítások 
bővítésén túl fokozódik az 
ipari együttműködés is, első-
sorban a vegyiparban, a 
gépgyártásban és az elektro-
mos berendezések előállítá-
sában. A két ország vállala-
tai újabb kooperációkról 
tárgyalnak. 

A magyar—angol gazdasá-
gi, ipari és műszaki-tudomá-
nyos együttműködési vegyes 
bizottság legutóbbi londoni 
ülésén programot dolgoztak 
ki az együttműködés fejlesz-
tésére hozandó intézkedések-
ről. A mostani tárgyaláso-
kon minden bizonnyal ezek-
ről a kérdésekről is szó esik; 
majd. (MTI) 


