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A 

Átadtak 2100 lakást — A házgyári átalakítással 
várni kell — Kevesebb dolgozóval 

Bármerre tekintünk Szege-
den, vagy a környező váro-
sokban, falvákban, soha nem 
látott építkezésekkel találko-
zunk. Építkezéseink nyomán 
váltakozik a települések ar-
culata. Az állami és szövet-
kezeti építőipar munkája 
mellett a magánépitkezések 
száma Í6 igen magas, amit 
legjobban az bizonyít, hogy a 
családi házak létrehozásában 
alig található építőipari váU 
la la t A legutóbb kiadott sta-
tisztikai összegezés szerint a 
megyei székhelyű kivitelező 
építőipar termelése 1979. ok-
tóber elsejéig az országost 
meghaladóan, folyóáron szá-
mítva 6,6 százalékkal, össze-
hasonlítható áron mérve pe-
dig hálom százalékkal emel-
kedett Az építőipari szerve-
zetek úgy tervezték, hogy eb-
ben az esztendőben közel 4 
milliárd forint értékű mun-
kál végeznek el, összesen 3.9 
mi'liárd értékű feladat el-
végzésére kötöttek szerződést 
megrendelőikkel. S ami ed-
dig nem igen fordult elő. 
az év első három negyedévé-
hen tervüknek 73,9 százalé-
kát teljesítették, ami arra 
enged következtetni, hogy az 
esztendő végére eleget tesz-
nek vállalásaiknak. 

Az építőipari ágazaton be-
lül a minisztériumi vállala-
tok termelése összehasonlít-
ható áron számítva 4,6 szá-
zalékkal, a szövetkezeti épí-
tőipaié pedig 1.7 százalékkal 
nőtt. sajnos a tanácsi építőké 
egyáltalán nem emelkedett, 
sőt 4,5 százalékkal elmaradt 
a tavalyi színvonaltól. A ter-
melés mennyisége legjobban 
a közúti építőknél, illetve a 
szegedi tanácsi magas- és 
mélyépítőknél esett vissza. 

Bár az egész esztendei 
tervfeladatokat arányosan 
teljesítette az építőipar, még-
is ütemtelenséggel találkoz-
hatunk fl kivitelezők munká-
jában. Ilyen hullámzások 
vannak: első negyedévben 3,3 
százalék, a második negyed-
évben 12,5 százalék a terme-
lés növekedése, míg a har-
madik negyedévben 2,8 szá-
zalék. A folyamatos munka-
végzést még nem sikerült el-
érni, amelynek egyik oka a 
termelés szervezésének gyön-
geségeiben keresendő, de oly-
kor anyaghiány is zavarja a 
rendes munkatempót, mert 
az idén is volt időszakosan 
cementhiány, vagy akadozott 
a vasbeton szerkezetek, födé-
mek ellátása. Igen nagy gond 
az építőiparban, hogy csök-
kent a fizikai dolgozók szá-
ma. a tavalyi létszám 2 szá-
zalékkal csappant meg, kü-
lönösen sokan hiányoznak az 
építési és szerelési munka-
körökből. A létszám csökke-
nésnek egyelőre még nincs 
hátrányos hatása, mert a ter-
melékenység növekedése el-
lensúlyozta a máskülönben 
érzékelhető változást Az egy 
foglalkoztatottra jutó terme-
lés a kivitelező építőipar egé-
szében az országost megha-
ladóan 5.1 százalékkal nőtt, 
de ezen belül a tanácsi épí-
ipari vállalatoknál 3 száza-
lékkal csökkent a múlt évi-
hez viszonyítva. 

Az idén, október elsején a 
vállalatok és szövetkezetek 4 
milliárd forint értékű éves 
szerződésállománnval rendel-
keztek. mely az éves terme-
lési előirányzatot 2.8 ezáza-

Az épülő szegedi Doinus Áruház 

tudta lékkai meghaladta. Az ága-
zaton belül a szövetkezeti 
építőipar kapacitásának szer-
ződéses fedezete közel 80 szá-
zalékos, s ezek eredménye-
ként jóval kevesebb megren-
delést kellett az építőiparnak 
elutasítania, mint tavaly. Ör-
vendetes, hogy október else-
jéig az épitök 2100 lakást ad-
tak át, de ez viszont keve-
sebb. mint a tavalyi mennyi-
ség. Használatba csak 1531 
lakást vetek a családok, a 
többinél apróbb kiigazítások-
ra van még 6zükség, hogy be-
költözzenek. 
Hírt adtunk már arról, hogy 

korszerűsítik a szegedi ház-
gyárat. A DÉLÉP azonban 

nem tudta megszerezni a 
szükséges bankhitelt, kérel-
müket, pályázatukat a kö-
vetkező ötéves tervidőszak-
ban megismételhetik. Így a 
házgyári beruházás apróbb 
ütemenként valósulhat meg. 
jelenleg alapozási munkákat 
és szerkezetek előregyártását 
végzik. A 44 millió forintos 
költségű ütem pénzügyi for-
rása 57 százalékban tanácsi 
hitel, 43 százalékban pedig a 
DÉLÉP saját pénze. A ház-
gyári rekonstrukció megvaló-
sítása mellett a vállalat — 
könnyűszerkezetes kapacitás 
létrehozására — több mint 
tízmillió forint középlejáratú 
hitelt kért a banktól. 

MSZMP-
küldöttség utazott 

Bukarestbe 
A Román Kommunista 

Párt meghívására Apró An-
talnak, a Politikai Bizottság 
tagjának, az országgyűlés el-
nökének vezetésével szomba-
ton Bukarestbe utazott a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt küldöttsége. A delegáció 
— melynek tagja Frank Fe-
renc. az MSZMP 
az MSZMP Békés megyei Bi-
zottságának első titkára és 
Rajnai Sándor, hazánk ro-
mániai nagykövete — részt 
vesz a Román Kommunista 
Párt november 19-én nyíló 
XII. kongresszusán. 

Korszerűbben, jobban 
Autóbuszok — Eternitlapok 

Székesfehérvárról az idén 
900, jövőre pedig 1800 autó-
busz alkatrészei utaznak lá-
dákba csomagolva a külföldi 
összeszerelő üzemekben. Ez. 
zel az idén 225 ezer óra sze-
relési időt. ezenkívül jelen-
tős munkáslétszámot és ener-
giaköltséget takarítanak meg. 
A külföldi szerelőmunkások 
betanításáról, a szervizállo-
mások üzemeltetéséről és a 
tartalék-alkatrészek szállítá-
sáról hosszú távon az Ikarus 
gondoskodik. ami egyben 
tartóss,á is teszi az üzleti 
kapcsolatokat. A részegysé-
geken kívül kész autóbuszo-
kat is hosszú távon vásárol 
egyik-másik külföldi partner. 
Irakba például az idén al-
katrészek formájában 600. 
összeszerelve pedig 1150 

autóbuszt szállítanak SzékeflJ 
fehérvárról. 

A Nyergesújfalui Eternit-: 
gyár műszaki gárdája a sa já t 
erőforrások koncentrálásával, 
építési beruházások nélkül 
gondoskodott arról, hogy a 
vá'lalat igen gyorsan rátér© 
hessen a jól szigetelő, ener-í 
gialukarékos eternitlapok! 
gyártására. A vakolatot he-
lyettesítő ú j fa j ta eternitla-' 
pókkal az épületek külső fa -
lát burkolhatják. Ezek 
ugyanis olyan jól szigetelnek, 
hogy az épületek fűtéséhez 
30—40 százalékkal kevesebb 
olaj vagv szén elegendő. To-
vábbi előnye, hogv az időiá-J 
ras hatásainak évtizedekig is 
ellenáll, könnyen tisztithatój 
vízsugárral mosható. 

(MTI): ) 

Friss zöldség—ősszel 
Munkák a faiskolában 

A mezőgazdasági munka 
sokat veszített idényjellegé-
ből a belterjes növényter-
mesztési technológiák elter-
jedésével. A fóliás hajtatés 
először a tél végére, kora 
tavaszra biztosított állandó 
és jövedelmező munkát a 
termelőszövetkezeti kertésze-
tekben és az otthoni kertek-
ben. Az utóbbi időben az 
őszi „primőrök" termesztése 
is terjedőben van. A keres-
let adott a friss zöldség 
iránt, az egészséges táplál-
kozás is mind több vitamin-
dús ételt kfván. A mezőgaz-
dasági nagyüzemek részére 
magas jövedelmet, a dolgo-
zóknak elfoglaltságot bizto-
sít késő őszre is. Gazdaságos-
sági szempontok is indokol-
ják a fólia- és üvegházak 
kétszeri hasznositását. 

Rugalmas vezetést, pontos 
munkaszervezést, alapos 
szakmai ismereteket kíván a 
hajtatásos zöldségtermesztés. 

A forráskúti Haladás Ter-
melőszövetkezetben hegyes, 
erös paprikát, paradicsomot és 
virágot ültettek az üveghá-
zakba és a fólia alá. Folya-
matosan bővítik a kertészet-

nek ezt az ágát: tavaszra 4 
hektárnyi üvegházban, 6,5 
hektár fólia alatt, 80 állan-
dóan itt dolgozó ember ter-
meli majd a korai zöldséget. 

kában találta a szőregi Ti© 
sza—Maros szög Tsz tiszaszi-
geti faiskolájának dolgozóit 
is. A tartós esőzés hátráltat-
ja a munkát: úgy felázott a 

Paradicsomból 1,3 hektárt talaj, hogy két erőgép is alig 
ültettek, jelenleg szedik és tudja .mozgatni a kitermelő 
szállítják Szegedre. illetve ekét. 
Budapestre az EZBT-raktár- Jelenleg az oltványok kiJ 
ba. Ugyanekkora területről termelése folyik, a gyümölcsJ 
szedik a zöldpaprikát is. facsemetéket a jövő hét kö-

A jaras zoldsegtermeszto z e pére elszállítják, a díszfa 
gazdaságai, többek közt a és díszcserje valamivel to-j 
mihalyteleki Uj Elet, a sze- v ó b b a<1 m u n k á t a dolgozókj 
gedi Felszabadulás Tsz is bő- n a k 
vítik fóliatermő területüket. 

Azokban a gazdaságokban 
is akad munka a fóliaházak 
körül, amelyekben nem ter-
melnek őszi zöldséget. Ha a 
fóliaházak éveken keresztül 
ugyanazon a helyen állnak, 
hanyatlás következik be a 
termésátlagokban. Különböző 
férgek, gombafertőzés okozza 
a terméskiesést. A Csongrád 
megyei Növényvédelmi és 
Agrokémiai Állomás 
fertőtlenítést javasol 
megakadályozására. Különö-

650 ezer darab alma-, körJ 
te- és őszi barackcsemete 
„járta ki" a faiskolát ezen 
az őszön. Többségük őszij 
barack — Rúzsára is, Forrás.; 
kútra is mintegy tízezer k©J 
rül belőlük. Szállítanak B a j 
lástyára, Mórahalomra. BorJ 
dányba. Zákányszékre, SzatyJ 
mazra, Öttömösre is. 

25—30 ezer díszfa csemetéd 

Á Távol-Kelet fejlesztése 
A Szovjetunió távol-keleti 

része bővelkedik ásványi 
kincsekben, olcsó villamos 
energiában. Ezért döntés 
született egy hosszú távú 
fejlesztési terv kidolgozásá-
ra, ami előirányozza a ter-
mészeti kincsek gazdaságo-
sabb kiaknázását, u j ipari 
üzemek telepíléset, a kohá-
szat, fafeldolgozóipari, me-
zőgazdaság, halászat nagy-
szabású fejlesztését. A ter-
vekben nagy szerepet szán-
nak a most épülő Bajkál— 
Amur vasútvonalnak, üzem-
behelyezésével ugyanis csök-
kennek a szállítási költsé-
gek, s nő a bányászati és 
ipari termelés hatékony-
sága. 

Kedvező feltételeket biz-
tosítottak a Távol-Keleten a 
vas- és színesfémkohászat 
lejlesztéséhez. Található itt 
rasérc, mangán, molibdén, 
volfrám, dolomit, mindaz, 
ami szükséges a jó minőségű 
acél előállításához. Ezen kí-
vül a . Zeja és Bureja folyó-
kon felépült vízi erőművek 

elegendő olcsó villamos ener-
giát adnak a kohászati üze-
meknek. 

Az ország fakészleteinek 
mintegy 13 százaléka a Tá-
vol-Keleten található: itt 
van a vörösfenyő mintegy 
negyede és a bútorgyártás-
ban, hajóépítésben, építő-
iparban nélkülözhetetlen ke-
ményfa faj táknak mintegy 
70 százaléka. Ezért jelentős 
erőfeszítések történnek a fel-
dolgozó ipar fejlesztésére. Itt 
épül például a szukpáji fa-
feldolgozó kombinát, ez 
üzembelépése után évente 
2.5 millió köbméter faanya-
got ad majd a szovjet nép-
gazdaságnak. Ezen kívül a 
kombinát üzemeiben furnért , 
bútort és más termékeket 
syártanak majd. A terme-
léssel egyidőben ú j erdöül-
tetvényeket telepítenek. A 
mostani tervidőszak végéig 
a szovjet Távol-Keleten egy 
sor ilyen jellegű nagyberu-
házás valósul meg. A tervek 
szerint ezek évente tobb 
mint tizmíllió köbméter fa-

anyagot termelnek és dol-
goznak majd fel. A most lé-
tesülő fafeldolgozó kombiná-
tok egynegyede úgynevezett 
kompenzációs építkezés, 
amelyeket külföldi cégek, el 
sősorban japán vállalatok 
látnak el különféle tennelő-
és szállítóberendezéssel. A 
következő öt év során majd-
nem a kétszeresére nő a 
papír- és cellulózipar szá-
mára nélkülözhetetlen nyers-
anyag gyártása — ezek a 
vállalatok évente mintegy 
kétmillió köbméter úgyneve-
zett műszaki faforgácsot ál-
lítanak majd elő. Számotte-
vően nő a bútoripar terme-
lése, 

Gyorsan fejlődik itt a me-
zőgazdaság is. Évente több 
mint félmilliárd rubelt for-
dítanak a Távol-Kelet mező-
gazdaságának fejlesztésére. 
Ezeknek a beruházásoknak 
a hatása nem is marad el. 
Az elmúlt ötéves tervidőszak 
alatt mintegy négyszeresére 
nőtt a szántóföldek terü-
lete. (APN) 

talaj- e s Tnintegy 150 ezer dísz© 
ennek cserjét termelnek ki. Szomj 

bathelyre, majd exportra v i j 
szik egy részét, a többivel a 

sen uveghazakban fontos ezt különböző tanácsok igényeit 
a munkát elvegezni, ahol elégítik ki. 
nincs lehetőség a berendezés ötvennégyen dolgoznak 3 
mozgatására. Kistermelőknél faiskolában. Ha végeznek a 
kisebb a veszély, mert nem kitermeléssel, akkor sem áll 
alkalmaznak talajfütést, ami meg a munka. Készülnek a 
különösen kedvez a kóroko- következő évre: egész téleni 
zók elszaporodásának. tisztítják a csemetéket, d u g j 

Az őszi eső szorgos mun- ványokat. 

Paradicsomszürcl a forráskúti Haladás Tsz üvegházában 
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