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Megnyitották a közigazgatás-
történeti kiállítást 

A Csongrád megyei Mú-
zeumok Igazgatósága' és a 
megyei tanács vb szervezési 
és jogi osztályának rendezé-
sében közigazgatás-történeti 
kiállítás nyilt tegnap dél-
után Szegeden, a Móra Fe-
renc Múzeum kupolacsarno-
kában. Megnyitó beszédet 
dr. Perjési László, a Csong-
rád megyei tanács elnöke 
mondott. Ott voltak a párt-, 
a tanács- és a társadalmi 
szervezetek képviselői is. 

( Az igazgatás minden ál-
lammá szerveződött társada-
lomban szabályozója és 
egyben alakítója is az em-
berek életének, tükrözi a 
kor politikai, gazdasági és 
társadalmi helyzetét, vala-
mint befolyásolja annak 
fejlődését — mondta egye-
bek között dr. Perjési Lász-
ló. — Különösen így van ez 
a szocialista viszonyok kö-
zött, ahol az állam gazdasá-
gi szervező, kulturális és 
nevelő funkciója kiteljesül, 
s egyre inkább azonossá vá-
lik a dolgozó nép érdekeivel. 
A szocialista államigazgatás 
a közösség szolgálatát jelen-
ti. 

A közigazgatás-történeti 
érmék, plakettek, oklevelek 
és iratok gyűjtése tehát 
semmiképpen sem a bürok-
rácia jelképeinek megőrzése 
— emelte ki a megyei ta-
nács elnöke. Elmondta, hogy 
o kiállított tárgyak az egész 
országra kiterjedő gyűjtés 
eredményei. A 300 érme és 
plakett a városi és a közsé-
gi tanácsok, vagyis a szű-
kebb értelemben vett szülő-
föld igazgatási szervezeté-
nek elismerését jelenti, a te-
lepülésfejlesztésben és a tár-

sadalmi munkában kitűnt 
állampolgároknak. A gyűj-
temény bemutatására jó al-
kalom Szeged felszabadulá-
sának 35. évfordulójára ren-
dezett ünnepségsorozat. Hi-
szen a város lakói is tevé-
kenyen közreműködnek a 

településfejlesztésben. 
Csongrád megyében is je-
lentős a társadalmi hozzájá-
rulás. 1975-től mostanáig 
ezek értéke 600 millió forin-
tot tett ki. Hasonló eredmé-
nyek jellemzőek más me-
gyékre is. Nem véletlen, 
hogy a kiállított tárgyak kö-
zött szép számmal láthatók 
„Pro urbe" díjak, s olyan 
kitüntetések és elismerések, 
amelyeket az ország városai-
ban. községeiben a közösség 
érdekében végzett társadal-
mi munkáért adnak. 

Megtalálhatók az évfordu-
lókat megörökítő érmék, 
plakettek, amelyek egy-egy 
település életének sorsfordu-
lóját felidézve hozzájárulnak 
a szocialista hazaszeretet 
érzésének elmélyítéséhez, hi-
szen az egészséges lokálpat-
riotizmusból a hazaszeretet 
is táplálkozhat. | 

A közigazgatás-történeti 
kiállítás célja a szocialista 
igazgatási munka bemutatá-
sa, annak érzékeltetése, 
hogy a tanácsok legfőbb 
feladata a közösség szolgá-
lata, a fejlett szocialista tár-
sadalom építésének elősegí-
tése. Ennek érdekében szá-
mítanak az állampolgárok 
segítségére, s az áldozatvál-
lalását el is ismerik — ál-
lapította meg a megyei ta-
nács elnöke. 

A kiállítás október 31-ig 
tekinthető meg, délelőtt 10-
től este 6 óráig. 
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Uj típusú 
tolóhajó 

Az eddig gyártott típusok-
nál méreteiben jóval kisebb, 
de teljesítményében ugyan-
akkora tolóhajó prototípusa 
készül el rövidesen szovjet 
megrendelésre a Magyar 
Hajó- és Darugyár óbudai 
gyáregységében. Jelenleg 
már a belső szerelési mun-
kákon dolgoznak a szakem-
berek. Ez lesz az első olyan 
magyar gyártmányú tolóha-
jó, amely alkalmas a 4—5 
év múlva elkészülő Duna— 
Rajna—Majna-csatornán va-
ló közlekedésre is, és átha-
ladhat az összekötött folyók 
zsiliprendszerén is. 

Az MHD tolóhajóinak leg-
nagyobb vásárlója a Szov-
jetunió. A tolóhajók a nagy 
szibériai folyókon járnak. A 
kisebb méretű, de ugyan-
csak kétezer lóerős típust a 
magyar és a szovjet mérnö-
kök közösen tervezték, s a 
hajó műszaki paramétereit 
egyeztették a Duna—Rajna 
—Majna-csatorna építőtársa-
ság szakembereivel is. A 
szovjet külkereskedelem ed-
dig 10 ilyen ú j tolóhajót 
rendelt, valamennyit a Du-
nán alkalmazzák majd. 

A tolóhajó prototípusát 
még e hónap végén gyári 
próbáknak vetik alá. ame-
lyeket szovjet átvevő bi-
zottság is figyelemmel kísér. 
A gyár vezetői arra számí-
tanak, hogy mivel a csator-
nahálózat elkészülte előtt 
több évvel, az elsők között 
jelenhetnek meg a piacon 
ezzel a tolóhajóval, rövide-
sen más érdekelt országok 
cégei és a magyar hajózás is 
rendel azokból. 
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Szeged \ovo\ero\ 
Hótól: beszélgetések a tanácskozási központokban 

Ismét benépesülnek Szege- tanácsrendeletet, s mivel a ról, éttermekről, szakosított 
den a körzeti, kerületi párt- lakosság egyre jobban igé- kereskedelmi ellátásról, az új 
és népfronthelyiségek. Ki- nyelte, hogy a tanácsi veze- városrészek központjában 
nyílnak a tanácskozási köz- tők, kereskedelmi és vendég- épülő szaküzletekről, amely 
pontok kapui, és megkezdőd- látóipari, valamint a szolgál- mór a vonzáskörzet lakóinak 
hetnek a beszélgetések. Bz- tató vállalatok igazgatói is igényeit is figyelembe veszi. 
úttal Szeged jövőjéről lesz adjanak tájékoztatást egy- A s z e g e d i tanacs v b é p í 
szó. A városi tanács vb épi- egy városrész örömeiről, t é s j ^ ^ y á n a k vezetői'szól-
tesi osztalyanak vezetői Szc- gondjairol. igy a kommuna- n a k a r z a b á iyo ' á s i terv ap-
ged módosított általános ren- lis. városellatasi kerdések se r ó b b megis-
dezési tervet, a szabályozási maradtak eű. Most Szeged mertetik a lakosságot a vá 
terv főbb körvonalait ismer- jövője került a napirendre. r o s e U 4 t á s á n a k jövőjével, az 
tetik. Mielőtt azonban néhány A városi tanacs ezt a témát ~ i a p v e t ő szükségletek víz 
gondolatban e nagy érdeklő- júniusi ülésén vitatta meg es e n e r & i a biztosításával" A ta-
désre számot tartó kérdésről fogadta el. A tervezők, a ta- n á c s kozás i központok heti 
meditálnánk, szólni kell a ta- nacsi szakemberek 1990-ig, programja. ma kedden 0k-
nácskozasi központok jelen- illetve az ezredfordulóig, és ( o b e r j g . ű r l í7 örakor az új-
töségéről is. A fórumok már azt követően néhány évre szegcdi MSZMP-székházban 

(Rozsa Ferenc sgt. 5.), s 
ugyancsak ma 17 órakor az 

nem ismeretlenek, több éves dolgozták ki Szeged általános 
működésük során blzonyito-t- rendezési tervét. A városren-
ták célszerűségüket, életké- dezési terv már 1968-ban el-
pességüket. Öt évvel ezelőtt, készült, de az elmúlt több MSZMP belvárosi alapszer-
amikor megszervezték a ta- mint egy évtized szükségessé vezetében (Victor Hugó u. 5.) 
nácskozási központokat, ak-- tette, hogy a tervet felül- . . . . ,„ , , 
kor a legfontosabb feladat az vizsgálják, ha szükséges, vál- c s oktobcr , 9 " e n - pénteken 
volt, hogy a választók és a toztassák, módosítsák. A terv 1 7 órakor a tarjáni pártház-
tanácstagok kapcsalata szó- meghatározza a fejlődés irá- ban (Csongor tér) tanácskoz-
lesüljön. Azóta már kiderült, nyát, az ellátás mértékét, az nak 
hogy a közélet e fóruma élet újabb feltételeihez iga- ' 
másra is alkalmas. Például zodva. Szeged fejlesztési ter-
jól szolgálja a demokrácia ve azért is figyelemre méltó, 
fejlesztését, s nyíltabbá tette mert a város az öt kiemelt 
a várospolitikát is. A szegedi felsőfokú központ egyike, a 
kezdeményezes az évek so- dél-alföldi tervezési gazda-
rán bizonyítótta. szükség van sági körzet legjelentősebb 
olyan találkozóra, ahol a vá- ipari és kulturális központja. 
ros. a különböző intézmé- A . . , _ . . , .. 
nyék, vállalatok vezetői ta- ^ k ? 2 P ° n t ? a 

lálkoznak a lakossággal meg l a t o « a t o k a következő napok-
S f a l e S S I b telni ban képet kapnak arról, hogy 
dókét a v a r o s e P l t e s utjai merre ve-

zetnek. Nemcsak a lakás-
A tanácskozási központok építésről, régi házak szarw-

folyamatos működését bizto- lásáról esik szó, hanem az 
sítja. hogy programtervük két emberek azt is megtudhat-

Gépek és építkezések 
Mérséklődtek ugyan a fe-

szültségek a beruházási-épí-
lési piacon, de a kereslet és 
a kínálat még messze nincs 
egyensúlyban. Az optimista 
közgazdászok is csak re-
ményteli jóslatokkal vigasz-
talnak bennünket, s az épí-
tőipar modernizálását, gé-
pesítését, „iparosítását" sür-
getik. S már az elején je-
gyezzük meg, hogy az épí-
tőipar műszaki színvonalá-
nak gyors növelése aligha 
valósítható meg egyik nap-
ról a másikra, mivel jelen-
tős beruházásokat, tetemes 
pénzt fa forint mellett in-
kább dollárt és rubelt) igé-
nyel, a megfelelően kikép-
zett szakmunkásokról nem 
is szólva. A futam legfel-
jebb galopp lehet, és nem 
vágta. A kérdés inkább az. 
hogy lehetőségeinkhez képest 
mennyire gépesítjük építő-
iparunkat és a meglévő gé-
péket milyen hatásfokon mű-
ködteljük? Átböngésztem egy 
nemrégiben összeállított ta-
nulmányt, amelyből kitűnt, 
hogy a szegedi és a megyei 
építőipari szervezetek az 
elmúlt évek folyamán jelen-
tősen növelték gépparkju-
kat. de a gépek kihaszná-
lásának foka viszonylag ala-
csony. 

Egy bizonyos; az építő-
ipari beruházásokban a gé-
pek és gépi berendezések érté-
pott, mint, más tételeké, hi-
szen az egész állóeszköz-állo-
mány 1975 és 1978 között 15,5 
százalékkal növekedett, a gé-
pek és gépi berendezések ér-
tékének növekedése pedig 
mintegy kétszerese volt az 
összes állóeszközökének, s 
igy az állóeszközök állomá-
nyában a gépek és berende-
zések részesedése a korábbi 
36.7 százalékról 41.4 száza-
lékra emelkedett. De ísv is 
elmarad az országos átlag-
tól —, jegyzik meg a sta-
tisztikusok, akik a tanul-
mányt készítették. Talán több 
következtetést lehet levonni 
a további adatokból: ugyan-
ezen időszak alatt a kivi-
telező építőipar saját épí-
tési-szerelési munkáinak ér-
téke folyóáron 33,9 százalék-
kal nőtt. Ha tehát azt vizs-
gáljuk. hogy miként javul-
tak eredményeik, a gé-
pek és gépi berendezések 
segítségével, túl sok jót nem 
mondhatunk, mert ha úgy 
számítjuk, hogy 100 forint 

— amelyet gépbe fektettünk 
— mekkcira termelésnöveke-
dést eredményezett, kiderül, 
hogy semmit, mivel az esz-
közhatékonyságot jelző mu-
tató n^m mozdult el az 1975-
ös állapotokat jelző helyé-
ről. Viszont az tagadhatat-
lan, hogy javult a munka 
technikai fölszereltsége, hi-
szen, ma már egy fizikai 
dolgozóra 50 ezer forint ér-
tékű gép vagy gépi beren-
dezést jut, amj körülbelül 

25—30 százalékkal több, 
mint három évvel ezelőtt. 

Milyen gépekkel gyarapod-
tak a környezetünkben levő 
és dolgozó építőipari vál-
lalatok, szövetkezetek? Vá-
sárlásaik, gépbeszerzéseik el-
sősorban az élő munka csök-
kentését. a hatékonyság nö-
velését és a minőság javí-
tását célozták. Ezért .gya-
rapították gépparkjukat 
alapvetően nagy termelé-
kenységű berendezésekkel, 
komplex gépláncokkal, 
anyag-előkészítő képekkel. A 
legnagyobb építőipari válla-
latunk. a DÉLÉP a beton-
technológia komplex gépe-
sítése érdekében nagy telje-
sítményű betonkeverőtele-
pet. betonszállító mixerko-
csikat és autós, illetve mo-
bil betonszivattyúkat helye-
zett üzembe. A Közúti Építő 
Vállalat ugyancsak az elmúlt 
években vásárolt egy ú jabb 
nagy teljesítményű aszfalt-
bedolgozó gépláncot. S nem 
csupán a régi gépek kicse-
réléséről volt szó az építő-
iparban. hanem a gépek szá-
ma is gyarapodott, ö rven-
detes, hogy legnagyobb mér-
tékben — bár még messze 
elmaradva az igényektől — 
a szerelési és a befejezési 
munkál: gépállománya emel-
kedett. 

Szembetűnő viszont az el-
maradás az anyagmozgatás 
gépesítésében, pedig e terü-
leten nagyobb lehetőségek 
lennének, mint az építkezé-
sek más, finomabb és oly-
kor csak kézi munkával meg-
oldható vonalán. Egy nem is 
oly régi fölmérés szerint a 
megyei székhelyű építőioa-
ri szervezetekben a fizikai 
dolgozók közül körülbelül 
2200 ember anyagmozgatás-
sal foglalkozik, s ezeknek 
közel nyolctizede kézzel, ké-
zi szerszámmal dolgozik. Gé-
pekre lehetne bízni sok olyan 
föladatot, amelyet jelenleg 
még kézzel végeznek. Az is 
igaz ugyanakkor, hogy gyak-
ran okoz fejtörést a gépek-
hez értő szakemberek hiá-
nya. bár a targoncák, s más 
anyagmozgató gépek, rako-
dók kezelését rövid idő alatt 
el- lehet sajátítani házi tanfo-
lyamokon is. 

éve már beépült a tanácsi 
testület munkájába. Számos ják, mire számíthatnak a ke-
olyan kérdést vitatott még a reskedelemben, közlekedés-
lakosság, mint például Sze- ben, hol és hogyan tölthetik 
ged tömegközlekedési helyze- el kellemesen pihenéssel sza-
te, vagy az IKV munkája, bad idejüket. A november 
a Városgondnokság tevé- 15-ig tartó tanácskozásokon 
kenysége és a városlakók öt- a rekonstrukció, az ú jabb 
leteit, javaslatait a tanács városrészek építése mellett 
felhasználta mindig. Az el- az előadók beszélnek a Tisza-
múlt években a tanácskozási part beépítéséről, a villamos, 
központban ismertették a az autóbusz, trolibusz közlc-
házkezelői szolgáltatásokról, kedésének helyzetéről, a kör-
a lakóházak rendjéről szóló nyezetvédelemről, a boltok-

Szovjet exporlra is termel a Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szclgál ato Vállalat cserkúti gyára. A Pécs melletti üzem 

az ÉLGÉP által exporiált sa j igy árakhoz készít kettős falú, hő-
szigetelt tejtartályokat. A tízezer literes tárolókból ötven 
darabot készítenek és szállítanak a Szovjetunióba a cser-

kúti MEZÖGÉP-ből az idén 

Mikor ideális egy ipar-
vállalat gépparkja? A szak-
emberek igen jól tudják, 
hogy akkor, ha sok az azo-
nos típusú és tartós gép. A 
megyei építőipari szerveze-
teknél sajnos nem -ilyenek a 
gépek, persze az orszásos 
helyzet sem különb. Ele-
gendő egyetlen adat: a ki-
vitelező építőipar gépállo-
mánya több mint húsz or-
szágból került hozzánk. A 
ls<rtöbb gépet használó DÉ-
LÉP-nél a gépállomány 
mintegy harmadát kitevő 
658 anyag-előkészítő és -be-
dolgozó gép összesen 43, a 
319 darab anyagmozgató gép 
pedig 37-féle típusú. Aziiyen 
összetétel és az importgé-
pek magas aránya gyak-
ran okoz nehézségeket az 
üzemeltetésben és a javí-
tásban. Gondoljunk csak a 
nehézkes anyagbeszerzésre, 
az alkatrészek krónikus hiá-
nyára, az alkatrész-raktáro-
zásra. a javítási munkák 
specializáltságára, s a javí-
tó-szerelő szakemberek hiá-
nyára. S bármennyire sla-
bil. tartós is egy gép. előbb-
utóbb tönkremegy, elavul. Az 
építőipari munkák egyébként 
is „eszik" a gépeket. Ha az 
úgynevezett amortizációt te-
kintjük mérvadónak, kide-

rül. hogy a megyei építő-
ipar gépparkjának egyhar-
mada már megette kenyere 
javát. Természetesen vétek 
volna egyet is eldobni kö-
zülük, ha egyébként mű-
ködnek. 

Márpedig működnek a gé-
pek, s a géoi munkák ará-
nya örvendetesen javult a 
korábbi évekhez képest. Szé-
pen nőtt a földmunka. a 
habarcskeverés, a betonbur-
kolatú útpályák készítése és 
a közművezeték lefektetésé-
nek gépesítése, a gépi vako-
lás. valamint a meszelés és 
a festés géppel végzése. Per-
sze újabb kérdés, hogy meny-
nyivel javult a gépek ki-
használása, hiszen az a ha-
tékonyság növelésének- egyil< 
alapvető eszköze. E téren 
megintcsak a sajnos szót 
kell használni, mert a me-
gyében levő építőipari gépek 
kihasználása viszonylag ala-
csony színvonalú, s e tekin-
tetben az utóbbi esztendők 
sem hoztak említésre méltó 
javulást. A gépek kihaszná-
lásánál kétféleképpen vizs-
gálódnak: egyik esetben a 
naptár szerinti munkaidőt, r 
másik esetben a vállain' 
munkarendje szerinti idő' 
veszik alapul. Az előbbi sze-
rint építőipari gépeink ki-
használtság) foka alig töb1-
húsz százaléknál, s enne' 
alapvető oka, hogy az épí-
tőiparban az egy műszako-
munkarend az általános 
több műszakos üzemeltetés 
csak ritkán és esetenkért 
fordul elő, s ha akad Ls 
ilyen, az legkevésbé érintj a 
gépeket. A DÉLÉP-nél pél-
dául a panelszerelésnél le-
vő toron.vdaruk egy része ké' 
műszakban üzemel, eseten-
ként a cölöpverők, a rés-
alapozók és a csőfektető gép-
lánc működik napi 16 őrá' 
A Közúti Üzemi Vállalat-
nál az, aszfalttechnológiábim 
alkalmazott gépek, gépsorok 
működnek olykor két vagy 
több műszakban. 

A vállalat munkarendié 
szerinti időt sem használ-
ják ki 100 százalékosan a 
gépek, hanem csak 70—90 
százalékos arányban. Ennek 
oka ugyancsak több minden 
lehet: ? földmunkákat végző 
gépeknél, a cölöpverőknél 
sok időt elrabol a javítás. 
Az építkezéseknél közvetlen 
munkát végző gépeket oly-
kor anvashiány. a munkate-
rület átadásának késése. a . 
szállítóeszközök hiánva, eset-
leg éppen gépkezelő szak-
ember hiánya hátráltatja, de 
esetenként a munkaszervezés 
gyengesége is akadályozza a 
gépek .iobb, teljesebb ki-
használását. Nemigen fog-
lalkoznak az építőipari szer-
vezetek a gépek egymás kö-
zötti kölcsönzésével, amalv 
megoldás — ha megfelelően 
tudnak egyeztetni — elő-
nvös lehetne mind a két fél-
nek, és a népgazdaságnak 
is. 

3. 

Ezek után bármelvik épí-
tőipari vállalat, szakembere 
"isszakérdezhetne, hogyan le-
hetne javítani a meilevö ál-
lapotokon? Csakis úgv. ha 
kevesebb típust vásárolnak, a 
gépeket lehetőleg jobban ki-
használják és igénybe veszik 
a kölcsönzés ma még alig 
e ' ter jedt formáját . A leg-
több segítséget minden bi-
zonnyal a javuló üzem- és 
munkaszervezés nyújthat . Az. 
sem árthat, ha olykor-olykor 
vallanak néhány baráti szót 
és kicserélik tapasztalatai-
kat. Gazdagh István 

Kutatók és gyér 
együttműködése 

Az ésszerű gyártmányfej-
lesztés megvalósítására ösz-
szefogott a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Műszaki Ké-
miai Kutató Intézete és a 
Budapesti Vegyipari Gép-
gyár. Képviselői ötéves 
együttműködési szerződést 

írtak alá. amelynek értelmé-
ben 1900—85. között az 
akadémiai kutatóintézet lesz 
a gyártmányfejlesztés tu-
dományos bázisa, javaslato-
kat ad a környezetvédelmi 

.berendezések tervezéséhez 
és kikísérletezi az alkalma-
zás módszereit. 


