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O t év alatt 4 ezer lakás

A szép városkép az építők munkáját őrzi
F o tó : F ást László

A szövetkezeti rendszer korszerűsítése

Rugalmasabban
alkalmazkodni

Felújítás
Nem tudom, miért került ez 

a szó: tatarozás alig haszná
latos kifejezéseink sorába. 
Pedig, úgy vélem, nemcsak 
nyelvhasználatunk, de egy 
kissé gondolkodásmódunk is 
szegényebb lenne e szó fele
désbe merülésével. S ez az 
utóbbi számítana nagyobb 
veszteségnek.

Szentigaz, mikor a „tataro
zó” jelző némelyik építőipari 
vállalkozásunk nevébe is oda
került, még kevesebb vado
natúj építkezésre futotta a 
népgazdaság erejéből. De hát 
nem a fejletlenebb állapotok 
visszaidézésére íródtak ezek 
a sorok, hanem jelen gond
jaink fölött töprengve.

A felújítások iránti igény 
ugyanis napjainkban nem 
a szegénység, de épp a gazda
godás követelménye. Tudva
levő, a korábbi ötéves tervidő
szakok során mennyi milli
árdnyi értékkel gyarapodtak 
csak a mi megyénkben is a 
városok, a falvak, a nagyköz
ségek — a nemzeti vagyon. S 
van-e fontosabb feladat, mint 
ezeknek a mindnyájunkért 
való értékeknek, lakóházak és 
intézmények sokaságának a 
gondozása, óvása?

Bizony, a tatarozás — meg
lehet nem a legszebb sza
vunk — ma újra rangos fel
adatot jelöl. Olyan alapvető 
tevékenységkörét a fejlesztés
nek, amelynek értékőrző sze
repe elválaszthatatlan az ér
tékgyarapítástól, s amelynek 
megbecsülést kell szerezni a 
közgondolkodásban is.

Szélsőséges példa, mégis 
próbáljuk egy pillanatra fel
idézni, milyen következmé
nyekkel járna társadalmunk 
számára, ha mindig csak az 
új létesítmények létrehozásá
val törődnénk. A kereskedel
mi ellátást véve például: a
modern áruházak kétségkívül 
megérik a beruházási költ
ségeket, hiszen a legkorsze
rűbb minőségben szolgálják 
az ellátás mai igényeit. De ez 
a minőségi emelkedés csakis 
akkor valósulhat meg, ha a 
társadalmi erőfeszítésekből 
futja a már meglevő hálózat 
folyamatos karbantartására, 
korszerűsítésére is. Ha a fej
lesztés megfelelő „háttérre” 
támaszkodhat.

A felújításoknak és a beru
házásoknak tehát összhang
ban kell mindenkor lenniük, 
ugyanis csak ez a harmoni
kus, együtt ható fejlődés jut
tathatja el a lakossági ellátás 
külön-különféle rendeltetésű 
intézményhálózatait arra a 
fokra, hogy folyamatosan lé
pést tartsanak az irántuk 
való igényekkel.

És hát a felújítás legkevés
bé sem jelenti a korábbi fej
lettségi szint konzerválását. 
A gyakorlat számtalan példá
ja — iskolabővítések, kórházi 
és közúti rekonstrukciók, sor
ház-tatarozások élő folyamata 
— bizonyítja, hogy napjaink 
felújítás felé forduló figyelme 
az ellátási kapacitás bővíté
sét és a minőség emelését 
társítja az értékőrzéssel.

Igen, ennek az új értelme
zéssel bővült „tatarozásnak” 
máris nagy a rangja, jelentő
sége megyénk életében. Csak 
szét kell néznünk, hogy fel
fedezzük.

Mekis János

A 26-os számú Állami Épí
tőipari Vállalat tevékenysé
gét több évre meghatározó, 
fontos kérdésekben ült tár
gyalóasztalhoz tegnap dél
után a vállalat pártbizottsá
ga. A politikai irányító tes
tület ülésén elnöklő Hege
dűs István, a vállalati párt- 
bizottság titkára megnyitó 
szavai után Linka Antal mű
száki igazgatóhelyettes, a 
gazdaságpolitikai munka- 
bizotttság vezetője tájékozta
tó jelentést terjesztett elő a 
decemberrel lezárult ötéves 
tervidőszak irányadó párt
dokumentumának végrehaj
tásáról, a múlt év munkájá
nak eredményeiről, az idei 
feladatokról, valamint — és 
ez állt leginkább az érdeklő
dés középpontjában — a VI. 
ötéves terv időszakában ki
alakítandó vállalati koncep
ciókról.

A tervkoncepció kialakítá
sánál a vállalat számolt az
zal, hogy a beruházások a 
korábbi évekhez képest mér
sékeltebb ütemben növeked
nek országszerte. Ezért a 
vállalat termelésének 2—2,5 
százalékos növekedését ele
gendőnek ítélte a következő 
öt évre. Ilyen bővülés mel
lett a 26-os ÁÉV 1985-re el
éri a 2 milliárd 430 millió 
forintos termelést — folyó
áron számolva.

Némileg módosul az egyes 
ágazatok közötti arány is. 
Annak ellenére, hogy orszá
gosan összességében a beru
házások és elsősorban az 
egyedi nagyberuházások mér
séklődése várható, a területi 
súlypont-eltolódás lehetővé 
teszi, hogy a 26-os ÁÉV a 
következő öt évben 20 száza
lékkal növelhesse a nagybe
ruházásokon vállalt feladata
it a múlt öt évben teljesített
hez képest. Erre garancia a 
Dunaújváros térségében fo
lyó — konverteres acélmű-, 
és hamarosan kezdődő — 
kokszolómű, ércdarabosító- 
mű — néhány kiemelt beru
házás. Ezek egyben meghatá
rozó súllyal esnek latba a 
vállalat által a következő öt 
évben egyedi beruházásokon 
végzendő több, mint 4 milli
árd forint értékű munka fel
adatainál.

A vállalat iránti lakás- 
építési igények ma még nem

véglegesen tisztázottak. A 
tervkoncepció azonban a kö
vetkező időszakra 4 ezernél 
több lakás építésére való fel
készülést javasol.

A kapcsolódó kommunális 
és szociális létesítmények te
rületén a tanácsok előzetes 
igénybejelentései alapján az
V. ötéves terv időszakához 
képest ugyancsak növekedés 
várható. Az igények kielégí
tésénél a területi közelség 
miatt elsősorban Dunaújvá
ros és Százhalombatta szá
míthat előnyökre.

Az előzetes felmérések, 
igénybejelentések szerint a
26-os ÁÉV kapacitása a kö
vetkező öt évre kitöltöttnek 
tekinthető.

A tervidőszakban a válla
lati létszám mintegy 11 szá
zalékos csökkenése várható 
az építőknél. Ennek egyik 
oka a kivitelezési munkák 
területi átrendeződése. Ha
tását kiegyenlítendő . válto
zatlanul feladat az eddig lét
rehozott termelőkapacitások 
hatékonyabb hasznosítása, a 
gazdaságosabb munkavégzés, 
a minőség javítása, de cél a 
vállalati létszám megtartása 
a szakmunkásképzés, az úgy
nevezett többszakmásítás, 
valamint a szakmai tovább

képzés rendszerének tökéle
tesítése révén.

A vállalati eredmény nö
velésére a tervkoncepció a 
kiépült ipari bázison a külső 
megrendelők javára végzen
dő munka arányának növelé
sét — ezáltal a jobb eszköz
kihasználást — javasolja. A 
várható ár- és szabályozó- 
változások hatásának figye
lembevételével a 26-os ÁÉV 
1985-ig 26,9 százalékkal kí
vánja növelni nyereségét.

A vállalat saját fejleszté
sére a következő öt évben 
szerényebbek lesznek a lehe
tőségek, mivel ezekre az 
évekre esik a múlt tervidő
szakban vállalt állami köte
lezettségek törlesztése. Annál 
nagyobb figyelmet igényel a 
meglévő termelőeszközök ál
lapotának szintentartása.

Mint az a vállalati párt- 
bizottság tegnapi ülésén el
hangzott, a megfogalmazott 
koncepció pontosítása, konk
rét feladatokkal való kitöl
tése ezután következő folya
matos feladat. Mint a testü
let megállapította, a koncep
ció reális irányt mutat a kö
vetkező időszak munkájához, 
így a gazdasági szervezet im
már hozzáfoghat az operatív 
feladatok kidolgozásához is.

Juhász Béla

Székesfehérvárra látogatott 
tegnap dr. Kónya Lajos, az 
OKISZ elnökhelyettese. Me
gyénk szövetkezeti vezetőit 
tájékoztatta azokról az előké
születekről, vitákról, ame
lyeknek célja a szövetkeze
tek szervezeti rendszerének 
korszerűsítése.

Miért van erre szükség? 
Dr. Kónya Lajos így fogal
mazott:

— Mindenekelőtt a lakos
sági szükségletek gyorsabb és 
jobb minőségű kiszolgálása 
érdekében. Egy kisebb gaz
dasági egység érzékenyebben 
tud reagálni a piaci igények
re, rugalmasabban tud al
kalmazkodni, mint a nagy- 
vállalat. A másik nem mel
lékes cél a kínálati többlet, 
a minőségi választék megte
remtése.

Az utóbbi 8—10 évben 
egyetlen ipari szövetkezet 
sem alakult, viszont létszá
munk 40 százalékkal csök
kent. Pedig égető szükség 
lenne, főleg a lakossági szol
gáltatások, a krónikus hiány
cikkek területén olyan rugal
mas gazdasági egységekre, 
amelyek gyorsan kielégítik a 
helyi, egyedi, kisebb volume
nű igényeket.

Az előadó hangsúlyozta:
— A szervezeti rendszer is 

eszközrendszer, nem lehet 
mereven kezelni, hanem 
mindig a változó igényekhez, 
a pillanatnyi keresleti-kíná
lati viszonyokhoz kell igazí
tani.

— A kis szövetkezeti vál
lalkozások elméleti megala
pozása a végéhez közeledik. 
A közgazdászokat két ve
zérlő elv irányította: az egy
szerűség és az ösztönző rend
szerek minél jobb működte
tése. A szövetkezeteket is 
bénítja a bürokrácia, má-

Tegnap délelőtt Székesfe
hérváron megtartotta alaku
ló ülését a megyei rehabiti- 
tációs bizottság, amelynek 
létrehozását a nemrégiben 
megjelent minisztertanácsi 
határozat kimondta és köte
lezővé is tette. A határozat 
azokat a feladatokat tartal
mazza, amelyeket végre kell 
hajtani a megváltozott mun
kaképességű dolgozók haté
konyabb foglalkoztatása cél
jából.

Megyénk illetékes szervei 
annál is nagyobb örömmel 
tettek eledet a bizottság lét
rehozásának, mivel a helyzet 
ismeretében a  megyei tanács 
és a Szakszervezetek Fejér 
megyei Tanácsa már koráb
ban kezdeményezte ezt.

Mi volt a helyzet koráb
ban? A rehabilitáció főként 
a  rokkantak szociális gon
doskodására terjedt ki és az 
volt a célja, hogy a társada
lom gondoskodjon a mun
kaképtelenekről, nyugdíj já
rulék, vagy segély formájá
ban.

Egyre inkább nyilvánvaló
vá vált azonban, hogy nem 
elégséges az anyagi bizton
ság egyértelmű megteremté-

zsaszámra termelődnek a pa
pírmunkák, íródnak a jelen
tések, amelyek fékezik a ru
galmasságok a termelékeny
séget, a hatékonyságot. 
Mindezt tovább béklyózzák 
az önkormányzat formaságai, 
a belső elszámolású rendsze
rek azon gyakorlata, amely 
a hibák feltárása helyett in
kább takargatja azokat. Ezek 
a gondok sürgetik a nagy 
szövetkezetek korszerűsítését 
is.

— A kis szövetkezeti for
mák képezik az egyik kor
szerűsített „alakulatot”,
amely 15—100 főt foglalkoz
tat majd, nemcsak főfoglal- 
kozásúakat, mellékállásban 
dolgozókat is. A másik for
ma' az ipari szövetkezeti 
szakcsoport lesz, amelynek 
minimális létszáma öt fő. 
Ebben a formában kívánják 
megoldani, hogy a jelenlegi 
kontárok törvényes keretek 
között tevékenykedhessenek. 
A harmadik forma a gebin, 
amelyet főleg a szolgáltatá
sok területén lehet majd 
eredményesen működtetni, 
így felszámolhatják a nagy 
tömegű, veszteséges kis üz
leteket, mint amilyenek je
lenleg a fodrászatok.

— Ezek a kis szövetkeze
tek nem örök életű formák. 
Mivel társadalmi szükséglet
re épülnek, amely állandóan 
változik, meg is szűnhetnek, 
de naggyá is nőhetnek, ha 
okosan és perspektivikus fel
adatra szövetkeznek. Ezek
nek a kis egységeknek nem 
kell egyedül állniuk a nagy
világban. Társulatokat alkot
hatnak, szövetkezhetnek be
szerzésre, értékesítésre, sőt 
exporttevékenységre is — 
mondta dr. Kónya Lajos.

— zágoni —

se. Teljesebb célt kell kitűz
ni és megvalósítani; a tár
sadalmi beilleszkedést is biz
tosítani kell. A legtöbb rok
kant, beteg embernél a mun
ka életszükséglet is, hasznos
ságának és fontosságának 
bizonyítéka. A feladat is egy
értelmű: meg kell találni azt 
a tevéknységet, amit a rok
kant teljes emberként képes 
ellátni.

A rehabilitációnak olyan 
komplex feladattá kell tehát 
lennie, amelyben elválaszt
hatatlanul összefonódnak az 
egészségügyi, a szociális és a 
foglalkoztatás szempontjai. 
Ezért nemcsak orvosi és szo
ciálpolitikai feladat, hanem 
szerepelnie kell a vállalatok 
gazdasági és munkaerő-gaz
dálkodási célkitűzései kö
zött is.

A bizottságot a megyei ta
nács részéről Nagy Jenőné 
elnökhelyettes, az SZMT ré
széről Lovrek Károlyné tit
kár segíti a feladatok ellá
tásában.

Operatív bizottságok létre
hozását is tervezik, segítsé
gükkel történik majd a vál
lalatok rehabilitációs tevé
kenységének összehangolása.

A FÖLDGÉP Vállalat Fejér megyei építésvezetősége a Sebes Imre utcában az utat négysá
vost ja. Jelenleg az úttükör földmunkáin dolgoznak Fotó: Gregority Antal

Nagyobb segítség a rászorultaknak

Rehabilitációs bizottság 
alakult
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