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Két hét múlva nyit az őszi BNV 
Sajtótájékoztató a könnyűipar bemutatójáról 

A HUNGEXPO hatodik a nagyközönségé a BNV. A „öltözködés" és az „otthon" 
alkalommal rendezi meg a mintegy 40 ezer négyzetmé- témakörbe illeszkedő gyárt-
hazai és a külföldi fogyasz- teres kiállítási terület két mánycsoportok és az ezek-
tási cikkek széles, nemzet- pavilonjában barkácskiállí- hez kapcsolódó kiegészítő 
közi választékát feltáró őszi tást is bemutatnak, amelyen termékek kapják a főszere-
BNV-t. amely két hét múl- 18 magyar és külföldi cég p e t A már hagyományos 
va, szeptember 14-én nyitja vonultatja fel és ismerteti divatbemutatók a 18-as pa-
kapuit. A magyar vállala- termékeit. Az őszi BNV-vel vilonban lesznek. A 26 má-
tokkal és intézményekkel egy időben egyúttal második gyar és 24 külföldi vállalat 
együtt 27 országból és Hong- alkalommal 13 ország kiál- témakörbe illeszkedő gyárt-
kongból mintegy 1200 kiállí- lítóinak részvételével ismét mánycsoportok és az ezek-
tó mutat ja be a legkorsze- megrendezik a nemzetközi hez kapcsolódó kiegészítő 
rűbb termékeit a szakvásár játékipari szakkiállítást, az termékek kapják a föszere-
12 árcsoportjában. Az ipari Interplayexpót. pet. 
! L kereskedelnü szakenAe- Az első ágazati saj tótájé- A bemutatásra kerülő ter-
rek üzleti tárgyalásainak za- koztatót csütörtökön tartót- . . . 
vartalan lebonyolítása érdé- ták a Könnyűipari Miniszté- m e k e k ' a v a r e s z e m a r ••be" 
kében három alkalommal, riumban. Móré András fő- érett" gyártmány, 15—20 
szeptember 17-én, 18-án és osztályvezető, a könnyűipari százalékuk pedig a piacku-
19-én szakmai napot tarta- vásárbizottság nevében el- ^ t á * c é l j á t s z o i g a l j a . E z 
nak. amikor délután 2 óráig mondotta, hogy 206 vállalat . . . . . . . . ,.., 
csak a szakmai jegyekkel és szövetkezet több tízezer u t ó b b l a k é v e n belül ex-
rendelkezők léphetnek be a termékét mutat ják be. Az Portra, illetve belföldi for-
vásárba, de két órától ismét A és az F pavilonokban az galmazásra kerülhetnek. 

Aládúcolt házak 
A lakás érték. Pénzben is művezetéssel boldogulha- vállaltak. Mégis 1975-től 

az. Hogy egyébként meny- tünk, vagyis a terv nem so- kezdve inkább a kisebb ja-
nyit ér, az tudja leginkább, kat ér. Amikor elkészítik, vítómunkákra fordítottak az 
akinek máról holnapra tönk- általában még a házban tar- energiájukat. Érdemes meg-
re megy a feje fölött a fö- tózkodnak a lakók. Nem is jegyezni, hogy a CSOMIÉP- • — 
dém. Egy régi szegedi ház- tudják alaposan bejárni a pel is meghiúsult egy szer- — c"05®2 munka, késedelmes goztak. Mi viszont most azt szeles korú akciót indítottak 
ban leszakadt a fürdőszoba h a z minden zegét-zugát. A ződés. Ha akkor nem lép ] diszponálás esetén — a ká- mondtuk ki. csak egyféle ér- a keszletek csökkentesére. 

Be/so tartalékok 

A kábelgyári példa 
A Magyar Kábel Művek főre jütó termelési érték őket arra, hogy a gyár min-

1978-ban, felmérvén, hogy négy-ötszöröse annak, amit a den termelőhelyén képesek 
milyenek a gazdasági kör- másik üzemrész dolgozói legyenek helytállni. Ez sem 
nyezet változásai, mennyivel produkálnak. Nyilvánvaló, új dolog, de a mi iparágunk-
szigorúbbak a körülmények, hogy ez nem a munkások ban az. Az ötletet' a konfek-
feszített tervet készíteti A egyéni teljesítményétől, ha- cióiparból vettük, ahol már 
Művekben az elmúlt évek- nem a termék árától függ évek ota dolgoznak univer-
ben nagymérvű rekonstruk- jobban. Amikor elvégeztük a zális szakmunkások. A vál-
ció ment végbe. Döntésük gazdaságossági számításokat, tásoknak természetesen ax 
ennek ismeretében tulajdon- mindez világossá vált előt- összes feltételét biztosítani 
képpen kényszerű. A beru- tünk. S világossá vált az is, kelL Munkásaink azért ér-
házásnak ugyanis meg kelle- mit tegyünk. Egyik igazán tették meg mindezen dolgok 
ne, meg is kell térülnie. modernnek mondható üze- szükségességét, mert nem-

Ezekről a dolgokról be- műnkben koaxiális kábeleket csak elmagyaráztuk nekik a 
szélgettünk a szegedi kábel- állítunk elő. Ennek az üzem- dolgokat, hanem minden 
gyár igazgatójával amikor n e k azonban a kapacitása munkafeltételt biztosítottunk, 
csörgött a telefonja. Tanúja nagyobb, mint az összes ál- Csak jellemzésül: minden 
voltam egy olyan beszélge- tálunk ismert piaci igény, egy óránál hosszabb gépál-
tésnek, amely jól jellemzi a Elhatároztuk tehát, hogy az lásról az üzemfenntartást és 
gazdaság mostani klímáját Rt dolgozó szakmunkásokat a termelési osztály igazoló 
Szeptember első napjaiban ef& hónapra átirányítjuk egy jelentést köteles adni. As 
el kell induljon Irakba jó- másik üzemrészünkbe, ahol erősáramú kábeleket gyártó 
val több mint 10 kilométer- olyan termékeket állítanak üzemrészben pedig 24 órás 
nyi híradás-technikai kábel e16- melyekből nem tudunk ügyeleti szervizszolgálatot 
Az iraki fél olyan műszaki ^ ^ gyártani. szerveztünk. Tudjuk, hogy a 
paraméterekkel rendelkező — Belső átcsoportosítás, termelés feltételeinek bizto-
kábelt kért, mely nincs az Ilyenről már többször hal- s l t a s a a vezetők legfontosabb 
úgynevezett magyar szab- lőttünk. Mi ebben a nagy feladata. A belső tartalékok 
ványban. A Magyar Kábel dolog? — kérdeztem az igaz-
Művek négy gyáregységének gatót. 
összefogására volt szükség, _ A változás elfogadtatá-

csak optimális munkafelté-
telek között használhatók ki. 

A kábelgyáriak munkája, 
hogy ennek a feladatnak ele- 33 a z a nehéz. Az üzemré- törekvései például szolgál-

hatnak. Erre az esztendőre 
új vállalati stratégiát dol-

get tudjon tenni. Ha a szál- B z e k a gyáron belül eddig el 
lítmány késik — ez naponta szigetelten. egymástól füg-
3 ezer dollár bírsággal jár. getlenül. egymás munkájáról goztak ki. Módosították a 
Könnyen előfordulhat, hogy szinte mit sem tudva dol- termelési és nyereségtervet 

padlója. Másutt aládúcolt másik, hogy csak kőműve- vissza a CSOMIÉP, talán | belgyártók lényegesen ^több dek van. ez vállalati, nép- Megvizsgálták, mi okoz 
folyosók, kapuk, párkányok sekkel, villanyszerelőkkel, másként alakul a helyzet. u í ,'~11 1 

jelzik, hogy ideje lenne föl- tetőfedőkkel és csempera- Szeged városképi jelentősé-
újítani. Nem csupán néhány kokkal tudunk haladni, ö k gű régi házai zömmel az 
házat, jóformán egy egész Pe d i g kevesen vannak. A árvíz után épültek. Azóta 
városrészt. Eklektikus, klasz- többi kivitelezővel sem jóformán nem volt részük 
szicista. romantikus stílusú könnyű összehangolni a felújításban,. Az állapotuk, 
palotákat Szeged történeti munkát. Csúszik a határidő, egy idő után, ugrásszerűen 
városképét A házak nagy s a 2 2 * fenyeget, hogy az romlik. Nincs vesztegetni 
része már ú j köntösben fe- é v végén még nem fizet a való időnk. Muszáj szerve-
szí t Hála a homlokzatfel- megbízó. zettebbé tenni a felújításo-
űjítási programnak. Am — A szövetkezet vezetői k a t S ami ezek közül a 
épületek sorát kellene belül- aláírtak egy szerződést a r - legfontosabb, a födémek cse-
ről is újjávarázsolni ról, hogy 129 lakásban cse- réjét. A város építőipara ha 

A varázslattal valami baj * ** a födémet 1980-ig. erről az oldaláról yizsgál-
- J Ebből mindössze ötven ké- juk, amúgy sem felel meg 

szülhet el. Nem gondoltak túlzottan a követelménvek-van. Pedig a pálcát megad-
ta hozzá a kormányprogram. 
amely kimondja, hogy a la- e i 7 e f szerződés előkészíté- nek. 

sekor? — kérdeztem Szeke- * 
res Istvánt, a szövetkezet el- Egy-egy „palotakülsejű" 
nőkét. házban gyakran csak tíz la-

— Több évvel korábban kás kap helyet. A fölújítás 
tervet készíttettünk a szö- — a padlástól a pincéig — 
vetkezet fejlesztésére. De a olykor tízmillió forintba ke-
minisztérium nem hagyta rüL Egy lakás egymillió fo-
jóvá. Amikor a szerződést rint. A kérdést nem úgy 

lokzatot, kibontották a közi aláirtuk, T! á t s z <? t t ' l e s z k e U f ö l t e n n i ' megéri-e, 
falakat Azután sok helven kapacitasunk. Kesobb azon- hanem, hogy meddig éri 
minden évekig úev marad ha" e © r r e kevesebb embert meg? Az értékeket csak ad-
mmaen evekig ugy marad. „ födémcserékhez dig lehet megbecsülni, amíg 

vannak. A felújítás ütemé-
* vei nem lehet elégedett a 

— A technológiát kellene város. Milliókat áldoz a ta-
fejleszteni, ez az egyik út — nács arra, hogy tovább 

A lakásoknak a szegedi mondja Szőke László, a ma- megszépüljön Szeged. Azok 
Ingatlankezelő Vállalat vi- s a s " ^ mélyépítő vállalat az építőipari vállalatok pe-
seli gondját. Tóth Dezső termelési osztályvezetője. — dig. amelyek tehetnének 
osztályvezető először a té- A másik az lenne, hogy több ezért, lassúak, tétovázók, és 
nyéket sorolja: ember dolgozzon. válogatnak a munkában. 

— Az ötödik öt-eves terv- ~~ ^ melyik út a járható? Hatékony intézkedésekre és 
ben 850 millió forintot irál ~~ E z t nehéz eldönteni. Az azok végrehajtására lenne 
nyoztunk elö a lakóházjavi- útkeresés stádiumában va- szükség ahhoz, hogy felújít-
tásokra. Ebből 200 millió fol gyünk. Néhol már kipróbál- sák a lépten-nyomon aládú-
rint értékű munkát a válla- t u k a z előregyártott eleme- colt lakóházakat, s azokat 
lat végez eL HatszázötvenI k e t Függőfolyosót már épí- is, amelyeknek födémcseré-

kásfelújítás is fontos, nem-
csak az építés. Toronyhá-
zakkal nem lehet megoldani 
a lakásproblémát, ha nem 
viselik gondját a régi ha-
zaknak. A paloták kórnvé-
kén meg is jelentek az épí-
tők Beállványozták a hom. 

Akadt, ahol csak az aládú- í " d t u £ k . a 

colásra futotta. Három és fél ""anyttam. 
ev távlatából úgy látszik, az 
elején még volt fölbuzdu-
lás. 

millió más kivitelezőkre vár. tettünk. Gyorsítottuk a be-
Kétszázmillió forintért a t o n beépítését. Ácsokat. kő-
Szegedi Magas- és Mélyépi- műveseket vettünk feL akik 
tó Vállalat, négyszázmillió másutt dolgoznak főállásban, 
forintért pedig a Szegedi Átképeztük a padlóburkoló-
Építőipari Szövetkezet vál- kat tetőfedőkké. Elég nehe-
lalta, hogy megdolgozik. *** szokják meg a magas-

— Pénz van bőven. ságot. Tehát mind a két út-
— Csak nem tudjuk arra megpróbálkozunk. A 

költeni, amire kellene. A födémcserékkel azért is ma-
régi házakon csak a födém- radtunk el, mer t eddig nem 
csere segíthet A vállalatunk szerezhettünk elég tapasz-
előreláthatóan teljesíti, amit ta latot 
tervezett. Az építőipari szö- — E z e k szerint a vállalat 
vetkezettől már nem mond- n e m is képes arra, hogy 
ható el. ugyanez. Százhu- teljesítse az IKV-val szem-
szonkilenc lakás födémcse- b e n vállalt kötelezettségét? 
réjét vállalta, ebből jó, ha — Amikor a szerződés 
ötven elkészüL A magas- és született, még úgy tunt, tel-
mélyépltő vállalat is csak jesíti. 
hatvanat tud átadni abból a * 
120 lakásból, amelynek a A városi tanács építési és 
födémcseréjét megígérte, közlekedési osztályán első-
Lehet, hogy 80-ra mégis sorban Báló László csoport-
megkapják a tervben leírt vezető foglalkozik az IKV-
százmilliókat. val. 

— Mi lesz az aládúcolt — Az ingatlankezelő vál-
házakkal? lalat nem valószínű. hogy 

— Többnyire azok is fö- eleget tesz az ötödik ötéves 
démcserére várnak. Az alá- tervre kitűzött födémcserés 
dúcolás csak ideig-óráig se- fölújításnak. Ez elsősorban 
g í t az általa megbízott két leg-

* nagyobb kivitélezőn múlik. 
Az építőipari szövetkezet Az építőipari szövetkezeten 

főmérnöke, Köles Antal és a magas- és mélyépítő 
nagy lélegzetet vesz. vállalaton. Akik az ingat-

— Födémcsere! Az a leg- lankezelő támogatására ala-
neheaebbl Csak tervezői pozva túlságosan is sokat 

jéhez még hozzá sem kezd-
ték. 

J á m b o r Ernő 

vesz-
bírságot kellene hogy fizes- gazdasági érdek. A népgaz- teségidőt, s azt is. hogyan 
senek, mint a tennék összes dasági érdek pedig parancs, lehet ezt megszüntetni, 
é r t é k e . . . Sokan úgy vélték, hogy a Úgy gondolják persze, hogy 

A szállítmány időben el- dolgozók átcsoportosítása ko- mindez még mindig nem ele-
indul Irakba, mondta a ká- moly feszültségeket okoz gendő. El kell jutniuk a 
belművek szegedi gyárának majd. Nem okozott Azért munka szervezettségének egy. 
igazgatója, visszaülvén a nem, mert termelési tanács- a mostaninál még magasabb 
székbe. A Műveken belül kozásokon megvitattuk a kér- fokára. Ugyanis most még 
ugyanis jelentősen javult a déseket, elmondtuk, hogy csak azt tudják megvalÓ6i-
kooperációs készség. Nem te- mit, miért teszünk, s hogy tani a gyakorlatban is. hogy 
hetnek mást, létérdekük, mindez milyen érdekeket a rendelkezésükre á l lómun-
hogy a gazdasági eredmé- szolgál. Ismertettük azokat kaerőt a gyáron belül mobi-
nyek érdekében szót értse- az adatokat is, melyek nap- lizálják. A későbbi célok 
nek egymással. nál világosabban bizonyítot- egyike a mozdulatelemzéses 

Szigorúbbak a feltéte- t a k - bo&y csak '£V lehet a munkatanulmányozás és 
vállalati tervet teljesíteni. munkakialakítás rendszeré-

nek bevezetése. A Dolgozz 
hibátlanul 1-munkarendsaer 

lek. Mit is jelent mindez? 
A szegedi gyár 1979. első fél-
évében változatlan géppark 

— Minden ú j dolognak 
munkáslétszám mellett törvényszerű - sok a hát- tapasztalatainak hasznosítá-

sa. Mindez azért nagyon fon-
tos, mert a kábelművek ga-

. . , rantált tőkés piacokkal ren-
sot tovább is gondoltuk ten- d e l k e z i k a h a 2 a j p i a c o n ^ 

ráltató.ia. 
— Számoltunk ezzel mi is, 

nivalóinkat. Elhatároztuk, 

majdnem 9 százalékkal ter-
melt többet, mint tavaly. 
Ahhoz viszont, hogy tervei-
ket is teljesítsék, összesen 
15 százalékkal nagyobb tel-
jesítésre volna szükség. Ez h°gy dolgozóink közül ötve-
forintban kifejezve 1 mii- net átképezünk. Megtanítjuk 
liárd 40 millió forint értékű 
kábel előállítását jelenti. 

A terv már tavaly is fe-
szített volt. Az idei pedig — 
úgy látszik — szinte meg-
oldhatatlan feladat elé állít-
ja a kollektívát, vezetőket és 
dolgozókat egyaránt. Mit le-
het tenni még? Mert tenni 
kell valamit. 

— Sokat beszélünk ma-
napság a termelés racionali-
zálásáról és a belső tartalé-
kokról — mondta az igazga-
tó. — Mi nemcsak beszélni 
akarunk róla. Am az, hogy 
ne csak beszéljünk, tegyünk 
is, nem egyszerű dolog. Mon-
dok egy példát. Van olyan 
üzemrészünk, ahol az 

dig jelentős importot tud ki-
váltani. 

Petri Ferenc 

egy 

Búcsú 
a csapatzászlótól 

Ünnepélyes tiszti gyűlésen emelkedő szolgálatáért és a 
búcsúztatták tegnap Kiskun- példás együttműködésért. Dr. 
halason Dudás István határ- Horváth Károlyné, a Csong-
or alezredest, a BM Határ- rád megyei pártbizottság osz-
őrség kerületi parancsnokát tályvezetője átadta Dudás 
nyugállományba vonulása al- Istvánnak dr. Komócsin Mi-
kalmából; harmincnégy évi hálynak, a Csongrád megyei 
belügyi szolgálata elismeré- pártbizottság első titkárának 
sével. Tóth Imre vezérőrnagy, köszönőlevelét, dr. Kelemen 
a BM Határőrség országos pa- Miklós vezérőrnagy, Csong-
rancsnoka méltatta Dudás rád megyei rendőr főkapi-
István szolgálati érdemeit, és tány pedig a rendőrség ne-
átadta a belügyminiszter vében köszöntötte a nyug-
ajándékát. az aranytőrt. A díjba vonuló főtisztet. 
Magyar—Szovjet Baráti Tár-. A kiskunhalasi határőr-
saság aranyjelvénnyel tüntet, kerület ú j parancsnokát is 
te ki az érdemes főtisztet. beiktatták a tiszti gyűlésen. 

A búcsúztatáson a Csöng- Kerületparancsnoki kineve-
rád megyei és a Bács-Kiskun zést kapott Vasmanszki Ká-
megyei pártbizottság, a taná- roly alezredes, első helyette-
csok. a társfegyveres testű- sévé Prókai Béla őrnagyot, 
letek, a társadalmi szerveze- politikai osztályvezetővé Ká-
ték képviselői mondtak kö- tai József századost nevezték 
szönetet a parancsttoknak ki- ki. 

Tanácskozott a KISZ 
Csongrád megyei bizottsága 
Tegnap délelőtt az újsze- aktívan ' bekapcsolódik a 

gedi KISZ vezetőképző köz- munkaversenybe. A kisebb 
pontban tartotta ülését a üzemekben, szövetkezetekben 
KISZ Csongrád megyei bi- azonban nem megfeleld a 
zottsága, Bódi György első kollektív és az egyéni mun-
titkár elnökletével. Részt vett kaverseny szervezése. A gaz-
a tanácskozáson dr. Ágoston dasági vezetők ugyanis nem 
József, a megyei párt-vb tag- érzik fontosságát, a KISZ-
ja, az SZMT vezető titkára, szervezeteknek pedig nincs 
valamint Papp Magdolna és elegendő erejük a mozgási-
Nemes Ildikó, a KISZ KB táshoz. Jelentősek azok a 
tagjai. A testület az első na- kezdeményezések — KISZ, 
pirendi pontban tárgyalt a radar, alkotó ifjúság pályá-
KÍSZ tömegbefolyásáruik zat, FMKT —, melyek a mi-
helyzetéről, a munkásfiata- nőségi munkavégzés, a belső 
lok körében. A második na- tartalékok feltárását szolgál-
pirendi pont témája volt: ják. A KISZ-szervezetek 
a KISZ hódmezővásárhelyi részt vesznek a kommunista 
városi bizottságának besző- műszakok, társadalmi mun-
molója a KISZ—úttörő kap- kaakciók előkészítésében. 
csolatok alakulásáról és az örvendetesen növekszik a 
ifivezetők tevékenységéről. vezetői megbízással rendel-

A bizottsági ülésen többek kező munkásfiatalok aránya, 
között megállapították, hogy A KISZ-vezetők felkészítésé-
a KISZ-tagságon belül a v e l kapcsolatban azonban 
munkásfiatalok aránya nem komoly szemléletváltozásra 
változott a korábbi évekhez v a n szükség, 
képest. (27,4 százalék.) A sta- A megyei KISZ-bizottság 
tisztikai adatok tanulsága feladatként jelölte meg töb-
szerint a dolgozó fiatalok bek között, hogy a munka-
szervezettsége a politikailag helyi KISZ-szervezetek leg-
indokolt szintnél alacso- fontosabb politikai céljuknak 
nyabb. Feltétlenül javítani tekintsék a munkásfiatalok-
kell a mozgalmi nevelőmun- kai, elsősorban a fizikai dol-
kát az iskolákban, a munka- gozókkal való törődést, kü-
helyeken pedig fokozottab- lön figyelmet fordítva a csa-
ban kell törődni a pályakez- ládosokra, a gyes-en levők-
dő munkásfiatalokkal. re. a bejárókra. Tartalma-

A termelési feladatok meg- sabbá kell tenni a KISZ— 
oldásából a fiatalok, a KISZ- úttörő kapcsolatokat. . A 
tagok becsülettel kiveszik ré- hangsúlyt a pályaválasztás 
szűket. Kezdeményezőkész- segítésére. a szakmák, a 
ségük, az ú j iránti fogékony- munkahelyek megismerteté-
ságuk igen jó. Nagy részük sére kell helyezni. 
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