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Uj irányzatok 
Hagyomány már, hogy az 

év elején a Csongrád me-
gyei párt- és tanácsi veze-
tők az OTP vezérigazgatójá-
val tervegyeztető megbeszé-
lést tartanak. Ez történt teg-
nap, csütörtökön Szegeden, a 
megyei tanács székházában, 
ahol a tanácskozáson részt 
vett Szabó Sándor a me-
gyei, Székely Sándor, a sze-
gedi pártbizottság első tit-
kára, Petrik István, a 
Csongrád Megyei Tanács el-
nökének általános helyette-
se, Papp Gyula, Szeged Me-
gyei Város Tanácsának el-
nöke, Perjési László, az OTP 
megyei igazgatóságának ve-
zetője, valamint Tisza Lász-

A megyei vezetők és az OTP 
vezérigazgatójának megbeszélése 

szeretné megnyerni többek zak telepítése, mivel nincs 
között a Csomiép leány- fizetőképes kereslet. Ám a 
vállalatát, valamint a Dé- közművesített terület nem 
lépet is. Hangsúlyt kapott; a marad parlagon, a portá-
beruházók a kivitelezőkkel kon többszintes társasháza-
szemben határozottabban és kat húznak fel. Az OTP to-
következetesebben követel- vább szorgalmazza a kíván-
jék .meg a jobb minőséget, a ság szerinti lakásépítést, 
határidők betartását. Régi A tanácskozáson nemcsak 
nóta, hogy lassan halad a a lakásépítésről volt szó, hi-
szegedi belvárosi üres tel- szen a takarékpénztár ha-
kek házakkal való benépesí- gyományos feladatai közé 
tése. Ennek egyik oka: h i - ' t a r toz ik a betétgyűjtés, 
ányzik a kivitelező. Egyér- Csongrád megyében a be-

íó , 'Tz OTT*"Vezérigazgatója telmű álláspont rajzolódott ^ n " m ^ h a t ó d u f a ' ö J f 
és a pénzintézet többi fe- fc«^ . J f f i , l £ W i S S S S ^ ^ 

vényesüljenek. Az OTP töb- lományemelkedés 879 millió 
bet vállalkozzon és jobban'" forint. 
kockáztasson. Kedvezően ítélték meg az 

A régi otthonok visszavá- átutalási és ifjúsági betétek 
sárlása javította a lakásmo- növekedését. Gondot oko-
bilitás helyzetét. A takarék)- zott a személyi kölcsönök 
pénztár tavaly 923- otthont átmeneti szüneteltetése, 

Magyar-jugoszláv pártközi 
megbeszélések Budapesten 

lelös vezetője is. 
* 

A két legnagyobb beru-
házó, a tanács és az OTP 
sorra vette azokat a teen-
dőket, amelyek elősegítik a 
lakásépítés sikeres megöl 
dását. A hetedik ötéves vett vissza. Kritikaként amelynek visszhangja a la-

hangzott el, hogy eseten- kosság körében kedvezőtlen 
ként indokolatlanul nagy a volt. A munkaidőalap vé-
különbség az újraértékesi- delme érdekében az p T P -
tett otthon felvásárlási és fiókok nyitva tartási rendje 
eladási ára között — az is megváltozott. Egyelőre a 
utóbbi javára. Az (s érthe- nyújtott ügyfélfogadás lehe-

Délép húzza fel, és gondot tetlen, miért olyan nagy a tőségét a lakosság nem 
okozott, hogy az átadási ha- r®s a z ú j összkomfortoknál használja ki, de ez nem je-

tervidőszakban a takarék-
pénztár közel 4 ezer ú j ott-
hon felépítését tűzte ki cé-
lul. A múlt évi eredménye-
ket (eltérképezve kiderült, 
az öröklakások többségét a 

táridöket nem tartotta be. 
A késedelem miatt az érté-
kesítésben fennakadás és fe-
szültség keletkezett. Sajnos, 

a műszaki és az eladási ár lenti azt, hogy az ilyen szol-
között. Míg a műszaki költ- gáltatásra ne lenne szükség, 
ség 13 ezer forint négyzet- Szóba került, hogy a taná-
méterenként, addig a kiki- csok jobban használják fel 

az Uj otthonok több mint a l t a s i a r meghaladja a 16 a hitelfelvétel lehelőségét a 
40 százalékának kivitelezése e z e r f o r i n t o t - A z O T P veze- város-, illetve községpoliti-
az utolsó negyedévben fe- töi elmondtak, nem a pénz- kai sürgős feladatok meg-
jeződött be. A takarékpénz- j " t é z e t a z <*a. Jiogy időköz- oldására^ 
tár számos esetben kötbért b e n megdrágult a lakás. A Az OTP vezérigazgatója 
fizetett a csúszásért. 

Újdonság: értékesítésigon-
dokkal küzd a pénzintézet. 
Elmondta a megyei igaz-
gató, közel 100 lakás eladá-
sát többször is meghirdet-
ték, de nem akadt vévő. 
A tanácskozás résztvevői ja-

használt otthonoknál pedig tájékoztatta a megyei veze-
egyáltalán nem ' érdeke, töket a bankrendszer re-
hogy áron alul vegyen, il- formjának várható követ-
letve nagy pénzért eladjon, kezményeiről, az OTP üz-
Ugyanis a meghatározott 2 letpolitikájáról. A pénzinté-
százalékos hasznon túl töb- zet vezetője hangsúlyozta, 
bel nem részesedhet a hogy a takarékpénztár is 
tranzakcióból. . igyekszik a piac igényeinek 
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sabban merjek fel, mire van 
igény. Szegeden egyre in-
kább kultivált a családi ház. 
— Tavaly 440 épült. Bár bő-
vült a telekválaszték, ám 
mégis a magánház-építési 
akcióknak részben gát ja 
Szegeden a portahiány. A 
tanács nem mindig ott tud 
házhelyet osztani, ahol 
igénylik. A telepszerű, több-
szintes építkezéseknél a 
telek tartós használatba-
vételi díjait illetően az OTP 
és a helyi tanácsok meg-
állapodtak. Ennek mérté-
ke a vidéki városokban la-
kásonként 50 ezer, Szegeden 
80 ezer forint. Az OTP 
megyei igazgatósága javasol-
ta, hogy Szegeden 55 ezer 
forintra csökkentsék a díjat. 
Ezt a tanács azért nem fo-
gadja el, mert a szabiid-
piaci telekárakhoz képest 
megfelelőnek ta r t ja a ko-
rábbi összeget, és a csök-
kentés a tanács közműve-
sítési feladatainak végrehaj-
tását bizonytalanná tenné. 
Egyébként a megye városai-
ban az állami telekkínálat — 
Szeged kivételével — ki-
elégítő. 

Nemcsak szűkebb pát-
riánkban, hanem, mint a 
tegnapi tanácskozáson is ki-
derült, országosan is jel-
lemző: a „tömeglakás", a la-
kóteleoi otthon népszerűsé-
ge csökken. A fizetőkéDes 
vásárló a jobb minőségű 
összkomfortok iránt érdek-
lődik. Az OTP megyei igaz-
gatósága a hagyományos 
szerkezetű lakásépítésnek 

Kádár Jánosnak, az csönösen 
MSZMP főtitkárának és Mi-
lanko Renovicának, a JKSZ 
KB Elnöksége elnökének ve-
zetésével csütörtökön hivata-
los magyar—jugoszláv párt-
közi megbeszéléseket tartot-
tak Budapesten. 

A magyar tárgyalócsoport 
tagja volt Szűrös Mátyás, a 
KB titkára, Kótai Géza, a 
KB osztályvezetője és Györ-
ké Sándor, hazánk jugoszlá-
viai nagykövete. A jugoszlá-
viai küldöttség részéről Mar-
ko Orlandics, a KB Elnök-
ségének tagja, Sztaniszlav 
Sztojanovics, a KB Elnöksé-

tájékoztatták egy- Pál, Lázár György, Grósz 
mast arról, miként teljesül- Károly, Havasi Ferenc, Mű-
nek a két párt XIII. kong- róthy László, Óvári Miklós, 
resszusának határozatai. Sarlós István, Szabó István, 
Véleményt cseréltek a ma- a Politikai Bizottság tagjai, 
gyar—jugoszláv kapcsolatok Berecz János, Horváth Ist. 
fejlődéséről, majd a nemzet- ván, Pál Lénárd, a KB tit-
közi helyzet alakulását érté 
kelve a népek biztonságával, 
az európai együttműködéssel 
és a fegyverkezési hajsza 
megfékezésével összefüggő 
kérdéseket vitattak meg. 
Ugyancsak véleményt cserél-
tex a nemzetközi kommunis-
ta és munkásmozgalom ak-
tuális problémáiról. 

A magyar—jugoszláv meg. 
gének végrehajtó titkáVa és baszéléseket követően az 
Milovan Zidar, Jugoszlávia MSZMP Központi Bizottsága 
magyarországi nagykövete ebédet adott a Parlamentben 

a Milanko Rcnovica vezette ült a tárgyalóasztalhoz. 
Az elvtársi, baráti légkörű 

megbeszéléseken az időszerű 
belpolitikai kérdéseket is-
mertetve a küldöttségek köl-

jugoszláv pártküldöttség 
tiszteletére. Az ebéden a 
két tárgyaló csoport tagjai 
mellett részt vett Losonczi 

kárai, Marjai József minisz-
terelnök-helyettes, Várkonyi 
Péter külügyminiszter, Ve-
ress Péter külkereskedelmi 
miniszter, a KB tagjai, Med. 
gyessy Péter pénzügymi-
niszter, Huszár István, az 
MSZMP KB Párttörténeti 
Intézetének igazgatója, a 
KB tagja, valamint a buda-
pesti jugoszláv nagykövet-
ség vezető diplomatái. 

Az ebéden Kádár János 
és Milanko Renovica pohár-
köszöntőt mondott. 

Az MSZMP (főtitkára 
szólt a magyar— jugoszláv 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Ülést tartott a Minisztertanács 
Kormányszóvivői tájékoztató 

A Minisztertanács 
csiitör- Tanácsának legutóbbi kong- közös harmadik piaci fellé-* 

töki üléséről a Tájékoztatási resszusain elfogadott alap- pést — mondotta a szóvivő, 
Hivatal elnöke, a kormány szabályait, s egyúttal felszó- hozzátéve, hogy Olaszország-
szóvivöje a kővetkező tájé- lította az illetékeseket a ban jól ismerik és értékelik 
koztatást adta: kormányzati intézkedést a gazdasági reform tovább-

A Minisztertanács jóvá- igénylő kongresszusi ajánlá- fejlesztése érdekében tett 
hagyólag tudomásul vette sok megvizsgálására és hasz- lépéseinket, s a vállalati, a 
Lázár Györgynek, a kor- nosítására. pénzügyi körök is a kapcso-

Császár Tibor, az MTI mi- latok szélesítése mellett fog-
nisztertanácsi tudósítója je- laltak állást. Sok szó esett 
lenti: hagyományos kulturális kap-

A kormányszóvivői tájé- csolatainkról, és a két or-
koztatón Bányász Rezsó el- szág között örvendetesen 

A kormány megerősítette sóként Lázár György olasz- fejlődő turizmusról is. 

many elnökének Olaszor-
szágban tett hivatalos láto-
gatásáról és vatikáni tár-
gyalásairól szóló tájékoztató-
ját. 

az Országos Szövetkezeti Ta-
nács, valamint az Ipari, a 
Mezőgazdasági és a Fogyasz-
tási Szövetkezetek Országos 

Öröm 

és gond 

S o m o g y i K á r o l y n é f e lvé t e l e i 

Szép, ú j házak magasodnak a Zárda utcában. Épül-szépül 
városunk, ám e gyarapodásnak, gazdagodásnak vesztesei 
is vannak: az építkezések közelében pusztulnak a iák. Be-
ton- és sódermaradványok nyomorítják gyökereiket, de-
rekukat acélabroncs szorítja — ezek hamarosan elszárad-
nak —, a fiatal fák ágait pedig letördelik a gondatlan 
munka közben. Mennyivel szebbek lennének ezek az ú j 
lakóházak, ha árnyat adó fák lombosodnának előttük 

országi látogatásáról szólt az Lázár György és II. János 
MTI tudósítójának kérdésé- Pál pápa, illetve Casaroll 
re. államtitkár találkozóját jó, 

— A kormány elnöke olasz barátságos légkör jellemezte 
partnerével, Bettino Craxi- — mondotta még mindig az 
val folytatott tárgyalásain olaszországi útról szólva Bá-
megvitatta a nemzetközi élet nyász Rezső (a Magyar Nem-
számos fő problémáját, és zct kérdésére). — Hangsúlyt 
áttekintette a magyar—olasz kapott annak a jelentősége, 
kapcsolatok helyzetét, fejtő- hogy a katolikus egyház kez-
dését, fejlesztésének lehető- deményezóen foglal állást a 
ségeit. A kormány elnökét nemzetközi feszültség enyhi-
fogadta Cossiga köztársasági téséért, a béke védelmében, 
elnök, találkozott a szenátus A látogatás hozzájárult a 
és ' a képviselőház elnöké- magyar kormány és az apos-
vel, valamint az olasz gazda- toli Szentszék közötti konst-
sági és pénzügyi élet, az ál- ruktív kapcsolatok további 
lami, illetve magánkézben erősödéséhez. Mint ismere-
levő ipar képviselőivel. Mind tes, hazánkban az állam és a 
U politikai, mind az üzleti katolikus egyház, a kormány 
körök igen nagy figyelmet és a püspöki kar között ren-
fordítottak erre a látogatás- dezett a viszony, a közös ér-
ra. Hangsúlyozták — ve- dekeket előtérbe helyező, 
lünk egyetértésben —, hogy kölcsönös bizalmon és meg-
nagy fontosságot tulajdoni- becsülésen alapuló párbe-
tanak kapcsolataink fejlesz- széd folyik. • Ez kiterjed 
tésének; s tapasztaltuk, hogy mindazokra a kérdésekre, 
Magyarország iránt erőtel- amelyek ma Magyarorszá-
jes érdeklődés és rokonszenv gon az egész társadalmat 
van. Ez kedvező feltételeket foglalkoztatják. Kölcsönösen 
teremt arra, hogy a jövőben megerősödött az elhatározás: 
is konstruktív párbeszédet azt az utat kell folytatni, 
folytassunk, és politikai, gaz- amelyen Lékai László bíbo-
dasági. tudományos, kultu- ros — hazai és nemzetközi 
rális téren egyaránt tovább- elismeréstől övezve — kö-
fejlesszük a kapcsolatain- vetkezetesen járt, mivel ez 
kat. szolgálja legjobban mindkét 

A mostani megbeszélése- f e l érdekeit. Ebben a szel-
ken különös htingsúlyt kap- lemben oldjak meg a meg-
tak a gazdasági együltműkö- üresedett esztergomi erseki 
des továbbfejlesztésének s z e k e s mas főpapi tisztse-
kerdései. Olasz részről nagy betölteset. 
készség tapasztalható azon A szövetkezeti kongresz-
formák iránt, amelyek a ha- s ' z u s° k tapasztalatairól szol-
gyományos kereskedelmen v a <a Szövetkezet cimu lap 
túl a legkülönbözőbb gazda- kérdésere) kiemelte, hogy e 
sági, ipari együttműködési tanácskozásokon számos Eoz-
lehetőségek alkalmazását érdekű, a kormány figyeP-
szorgalmazzák, így a terme- m e * >s megkívánó javaslat 
lési kooperációt, a vegyes hangzott el. A Miniszterta-
vállalatok létrehozását, és a (Folytatás a 2. oldalon.) 


