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Az ú j mélyépítési technológiával készült résfal építésének utolsó mozzanatát tegnap délután megszemlélte az
Építőipari Tudománvos Egyesület Csongrád megyei csoportjának közmű é s mélyépítési szakosztálya is. Az
érdeklődőkkel Kánai József.
a DÉLÉP főüzem vezetője ismertette a résalapozás technológiáját
A most elkészült
résfal — mondotta — biztosítja. hogy az épület pincetömbjének kiemelése zavartalanul. a környező földtömeg beomlása nélkül történjék.
A szakosztály
tagjai o
rókusi víztorony
építkezését
is megtekintették,
ahol
a
jókora alapgödör vízzáró résfalát ugyancsak az ú j mélyépítési technológiával készítették el a DÉLÉP munkásai.
Ugvanitt.. Rókuson,
megkezdték az első tízemeletes lakóépület
Franki-rendszerú cölöpalapozását is.

Tények a megye

és levéltár,
valamint
mélyalapozásához

Minisztériumi tájékoztató

Á bér- és keresetszabályozás! rendszerről
Jövőre.
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amely a vállalati inunka va- létszamgazdalkodasra. A ko- legezzék.
Ilyen
előlegre
lamennyi területén követel- rabbi 6 szazalek helyett a azonban két. egymást követő
menyekhez köti a bérek nő- jövőben a bérszínvonal 9 évben kerülhet sor. így a válvekedését — mondotta hét- százalékon felüti növekedé- lalatóknak ezt alaposan meg
föi sajtótájékoztatóján Pong- se esetén kell csak adózni, kell gondolniuk. Ilyen leherácz László,
a Munkaügyi megpedig az eddigiektol él- tőséget vezetnek be 1980Minisztérium fóosztályveze- téröen nem
progresszíven, ban az építőiparban. 1981tője.
hanem egységesen a 9 szá- töi pedig más területeken ts.
A jelenleg érvényes bér- zalékon felülj bérek 150 Némi béremelést
végrehajtszaba.lyozas
nem ösztönöz szazalékat. A tobbletnyere- hatnak azok a vállalatok is,
kellőképpen a munka haté- segnek nem egyedüli, sót amelyek egyelőre nem teszkövetelményekkonysagának növelésére, eb- nem is legfontosabb módja nek eleget a
Somogyi Károlyné
(elvételel
a
ben a z is közrejátszik, hogy a letszám-megtakarítás. sok- nek. Ezeken a helyeken
haté- bérszínvonal
annak idején, amikor a j e - k a i i n k á b b a munka
2
százalékos
Rókus elsó tízemeleteseinek cölöpalapozása
lehetséges.
lenlegi szabalyozó rendszert konyságának növelése. Ezért növelése
kidolgozták, még a munka- a létszámcsökkenésből szárA főosztályvezető elmonderő növekedésével
számol- mazó bérmegtakarítást leg3 ta, hogy a vállalatoknak ez
tak. Mivel a munkaerő-tar- feljebb a bérszínvonal
elején hárommilliárd fotalékok kimerültek, azokon százalékos emeleséig
hasz- év
rintos bértartalékuk
volt,
a helyeken is a bérek nö- nálhaljak fel a vállalatok a amit
azért nem használtak
velésére fordítottak jelentős befizetési
kötelezettség. fel emelésre,
hogy így menÖsszegeket, ahol a létszám vagyis adózás nélkül. Ezzel,
az emeléssel 1ánem emelkedett, és a mim- veszik elejét annak, hogy tesüljenek
befizetések alól. Az 1980ka sem javult kellőképpen, előnyős helyzetbe kerülje- ró
Ig
képződött
ilyen tartaA szabályozás
formájában,
nek azok a vállalatok, ame- lékból
évente 1 százalékot
alap- lyek felduzzasztottak létszá- vehetnek
alapján, azok szellemében ben. Jelenleg egyik légion- konkrét módszereiben
majd igénybe a
változás
nem lesz mukat, s így egyszerűen bérszínvonal
fejlődjön.
tcsabb feladat az európai vető
az
a így felhasználtemelésére.
Elhatározták, hogy 1980- fegyverrendszerek
csökken- ugyan, de változnak a mér- létszámcsökkentéssel.
összegen f e tékek
és
néhány
új
módmunka
javítása
nélkül
akarban
Európa-szerte
akció- tése. Jövőre Helsinkiben vilül azonban annak kétszenagyobb
mértékben resével is csökkenteni kell a
napot szerveznek az Ifjúság légifjúsági leszerelési konfe- szert is alkalmaznak. Az á t - nak
lagbér-gazdálkodás
helyett
bért.
emelni.
Hátrányba
k
e
a leszerelésért jelszó jegyé- renciát hívnak össze. (MTI)
tartalék összegét.
rülnének viszont ott, ahol a
munka hatékonyságát növeA módosított
bérszabályokapcsolatban
lik. de nincs többletlétszám. zással szoros
A népgazdaságnak
vannak megváltozik
a
részesedesi
olyan területei is, ahol elke_ alap képzésének
rendszere
rülhetetlen a létszám nőre- is. A részesedési alap adó
lése. Ezekben az ágazatok- j á t továbbra is progresszív
ban továbbra ls fenntartják
kulcsok szerint kell fizetni,
a bérszínvonal-gazdálkodást,
a tószesedes és a bér aráElőfordulhat, hogy
egyes nya alapián. Változást teAczél György nek. a Minisz- sok. A tárgyaló partnerek kapcsolatainkat, valamint a
haté- lent azonban az a szabály,
tertanács elnökhelyettesének tájékoztatták
egymást a két magyar—csehszlovák oktatási vállalatok a munka
hogy a bérek legfeüebb 4
meghívására hétfőn csehszlo. ország kulturális, oktatási, és kulturális munkabizottság konyságának növelesére h a - százalékának megfelelő rétásos intézkedéseket
tesz- szesedési
vák küldöttség érkezett ha- tudományos és egészségügyi tevékenysegét.
alap
kénzésée
zánkba Matej Luconnak. a helyzetéről, véleményt
cse- A küldöttség itt-tartózko- nek.
ennek
eredménye' adókedvezménvben részesül
Csehszloyák Szocialista Köz- réltek e területek irányításé- dósa során ellátogat több fő- azonban nem születnek meg a vállalat. Ez a szabálv
társaság
miniszterelnök-he- nak tapasztalatairól, időszerű városi és vidéki közművelőlyettesének vezetésével.
kérdéseiről. Értékelték a két- dési és oktatási intézménybe; azonnal és átmenetileg nem. előnyt biztosít a magasabb
Az Országházban megkez- .oldalú kulturális, oktatási, ismerkedik a magyar
kultu- vagy alig tudják emelni a hatékonysággal dolgozó üzebéreket. Ilyen esetekre l e - mekben.
dodlek a hivatalos tárgyald- tudományos és egészségügyi rális élettel. (MTI)

Jövőre Helsinkiben

Yüágiíjúsági konferencia a leszerelésről

Az európai ifjúság széles
kön!
együttműködésének
politikai elveit és e kapcsolar.ok
fejlesztését szolgáló
óokumentum egyhangú elfőaadás&val héttőn befejezte
munkáját az európai ifjúsági és diákszervezetek Keszthelyen megtartott háromnapos konzultatív találkozója.
A tószt vevő hatvan nemzetközi regionális és nemzeti ifjúsági szervezet 140
küldötte jo légkörű, a meglevő nezetküionbsegeket sem
ieplezö,
de eredmenyekre
1 orekvó viták után fogadta
el a közös törekvéseket tartalmazó okmányt Több lényeges kérdesben
kedvező
álláspontot
alakítottak ki.
valamennyien egyetértettek
•tóban, hogy az ifjúsági
szervezetek együttműködése,
• helsinki záróokmány elvei

mezőgazdaságáról

Az idei esztendő időjárása kai kevesebb az előző évinél tavaly óta 2 ezerrel, illetve
nagvon is egyenetlen volt: közvetlen környezetünkben. 4 év alatt 4 ezerrel nőtt az
tavasszal nem jött csapadék. Emiatt a mezőgazdaság ter- állomány; jelenleg 55 ezer
később meg ráduplázott, majd melésének bruttó értéke 400 800 szarvasmarhát tartanak,
aszály és jégverés verte a millió forinttal csökkent. Ré- Az állami
gazdaságok
határt. Ezért leglényegesebb gi adatok is rendelkezésünk- szarvasmarha-állománya 1975
termékünkből.
gabonából r e állnak, s abból hasonló óta egyezerrel nőtt., s jelennem tudtuk betakarítani a tényeket állapíthatunk meg: leg is csak 9 ezer 600. Az. eltervezett mennyiséget. Szű- tavaly búzából hektáronként telt kilenc hónap alatt vágókebb pátriánk. Csongrád me- közel hegyven mázsa
ter- marhából 4, tejből 7 százagye sem volt ez alól kivétel, mett. az idén viszont csak lékkál éri ékesítettek többet.
A KSH legutóbbi összefogla- éppen hogy harminc mázsát mint az előző év I—III. nelóiából is kitűnik, hogv a sikerült learatni.
gyedévében.
a növekedés
kalászosok termésmennyisége
örvendetes az állattenyész- mértéke alig fele a tavaegyharmadával kevesebb az tés eredménye. De a z állat- lyinak.
előző évinél. Az egyensúlyi tenyésztési ágazatok fejlődéSzerencsés helvzetet mondhelyzetet. javítja, hogv ku- se sem volt egyenletes, esekoricából a múlt évinél na- tenként a tervezettől
elté- hatunk magunkénak, hogy
gyobb
területről
kedvező rően alakult. Szarvasmarhá- minden korábbinál nagyobb
termést takarítanak be. A ból 2 százalékkal kevesebb, (668 ezer 700) a megve servégeredmény még nem tisz- sertésből 6 százalékkal több tésállománya. A múlt. évi
fázott, de annyit már megál- az október elsejei állomány, csekélv. átmeneti visszaeséslapítottak a mezőgazdasági mint egv évvel korábban. A től eltekintve. 1975 óta foüzemek vezetői, hogv elfő- vágólállat é s állati termék lyamatosan nőtt az állomány,
gadható a termés mennyisé- termelésének üteme erősen s jelenleg mintegy 80 ezerge. A szegedi t á j egvik lé- mérséklődött A szarvasmar- re) több a sertés, mint négy
ezelőtt
Tavaly óta
nyeges kultúrája a szőlő, bár ha-tenyésztés nagy eszköz, mévvel
in
d e n szektorban egyenletea mennyiség ez esetben nem és élőmunkaigénye, illetve
lesz jobb a tavalyinál, de a nem kielégítő jö vedel mezősé- tesen, összesen 6 százalékkal
minőség bizonyíthatóan kitü- ge miatt a nagyüzemekben nőtt a sertésállomány. A vá— az
nő. mint ahogyan az orszá- csak lassan fejlődött, a kis- gósertés-értékesítés
gos átlag is.
termelőknél
ellenben fel- előző év azonos időszakának
13 százalékos
növekedését
Sajnálatos.
de bele kell gyorsult az állomún.vcsökke- követően — idén október elnyugodnunk. hogv köze! egy nés.
sejéig 3 százalékkal
múlta
évtizede nem termett ilyen
Egy év alatt 3 ezer 500, felül a tavalyit
kevés kalászos gabona. és 1975 óta összesen 6 ezer 500nem volt ilyen alacsony a zal esett vissza, s jelenleg
S végezetül még egy t a hektáronkénti termésátlag. A alig 27 ezer 500 a kisterme- pasztalat:
viszonylag kibúza vetésterülete 15. ter- lők szarvasmarha-állománya. egyensúlyozott. elfogadható a
A földbe vájt mélyedésekbe új, mélyépítési technológiá- mésmennyisége 36 százalék- A
termelőszövetkezetekben juhtenyésztés fejlődése.
val betont öntenek

a könyvtár
víztorony

Szegeden jókora munkagépekkel dolgoznak az építők
a leendő könyvtár és levéltár helyén. Nyáron különösen zaios volt a Dóm tér és
környéke: a DÉLÉP munkabrigádja akkoriban helyezte
el az épület vázszerkezetének alapozásához szükséges.
Franki-rendszerű cölöpöket.
A következő
látványos
munkamozzanat a mélyalapozás előkészítése, a pincetömb kiemelése lesz; ekkor a
terepszinttől számítva körülbelül 4,5 méter mélységben
emelik ki a földet. E munkához azonban
mindaddig
nem kezdhettek hozzá, amíg
az épület környékének rése
alapozásával nem végeztek.
Immár, ezt a munkát is maguk mögött tudhatják az
építők. Tegnap,
hétfőn az
utolsó földbe vájt résbe is
betöltötték — a tűz alatti betonozás technológiáját
alkalmazva. résiszap
segítségével
— a betont. A könyvtár é s
a levéltár leendő épületétől
3—3 és fél méter távolságban a Somogyi, az Oskola é s
az Eötvös utcai járda mentén. V alakban kialakították
a statikai funkcióval
bíró
résfalat
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Állattenyésztés, hús, tej

építkezések
Előkészületek
a rókusi
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