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Tervszerűbbek a szállítások 
A megyei tanács vb ülése — A tanácskozáson részt vett 
dr. Csanádi György közlekedés• és postaügyi miniszter 

A Csongrád megyei ta-
nács végrehajtó bizottsága 
kedden ülést tartott. Megvi-
tatta — egyebek között — a 
Csongrád megyei Szállítási 
Bizottság beszámolóját. Az 
ülésen megjelent és felszó-
lalt dr. Csanádi György, köz-
lekedés- és postaügyi minisz-
ter. Ott volt Kozári József, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának osztályvezetője, 
Szűcs Zoltán MÁV-vezér-
igazgató-helyettes, Csoltó 
László, a Központi Szállítási 
Tanács titkára, Csakmag 
György, a megyei pártbizott-
ság osztályvezetője, valamint 
a megyében levő szállítóvál-
lalatok és a postaigazgatóság 
vezetői. 

A megyei szállítási bizott-
ság jelentésében beszámolt 
arról, hogy havonta rendsze-
resen ülésezik, ahol a beér-
kezett igények alapján 

felosztja a szállíttatok kö-
zött a szállítóeszközöket 

és javaslatot tesz a Közpon-
ti Szállítási Tanácsnak an-
nak jóváhagyására. A jelen-
tés említést tett arról — de 
a vita során is elhangzott —, 
hogy a bizottság tevékenysé-
ge alapján 

sokat javuft * gazdálko-
dás a szállítóeszközökké!, 

a vasúti és közúti szállítás! 
feladatok összehangolása, a 
közületi szállítóeszközök 
tervszerűbb igénybevétele. 

Megalapozottabb a válla-

latok kocsiigénylése Amíg 
például az elmúlt év első 
felében a megrendelt ko-
csikból 2889-et visszamond-
ták, addig az idei év első 
felében mindössze 450-et 
mondtak le. A leadási (ér-
kezett) áruforgalom viszont 
magasabb volt ez év első 
felében, mint a tavalyi év 
azonos időszakában. 

Több mint 85 ezer vasúti 
kocsiban egymillió 563 ezer 
212 tonna áru érkezett. 

Különösen jelentős a me-
gyébe érkező nyers-, építési 
és fűtőanyag stb. Megállapí-
tották: még mindig nem ki-
elégítő a vasúti szállítások 
ütemessége és a rakodási 
idők betartása. 

vaslatot tett a további ered-
ményes működéshez. 

Állást foglalt a szállítás-
sal, általában a közleke-
déssel kapcsolatos problé-
mák megoldása mellett. 

Ilyen problémák: a vasúti 
rakodóterek szűkek, korsze-
rűtlenek, a rakodás gépesíté-
sének színvonala alacsony; 
az AKÖV gépkocsiparkját 
ZIL-típusú kocsikra cserélik 
ki, ami előnytelen a zöldség 
és a gyümölcs szállításához 
stb. A vb állásfoglalását a i 
illetékes szervekhez felter-
jesztik. 

• 
A megyei tanács végre-

hajtó bizottságának ülése 
után dr. Csanádi György 

A közúti szállításban a leg- elvtárs, közlekedési és pos-
jelentósebb forgalmat az 
AKÖV bonyolítja le: az év 
első felében 14.2 százalékkal 
több árut szállított, mint a 
múlt év hasonló időszaká-
ban. 

Mind a beszámolóban 
mind a vitában utalás tör-
tént arra, hogy az őszi csúcs-
forgalom zavartalan 
nyolításához 

elengedhetetlenül szüksé-
ges a megyei tartalékok 
feltárása 

és maximális kihasználása. 
A végrehajtó bizottság el-

taügyi miniszter felkereste 
az MSZMP Csongrád me-
gyei Bizottságát, ahol Győri 
Imre elvtárs, a pártbizott-
ság első titkára. Perjési 
László elvtárs, a Szeged vá-
rosi pártbizottság első tit-
kára, Csakmag György elv-
társ, a pártbizottság osz-

lebo- tályvezetője és Kovács Imre 
elvtárs, a megyei tanács vb 
elnökhelyettese fogadta, 
majd a közlekedési és szál-
lítási vállalatok igazgatóival 
és párttitkáraival folytatott 
beszélgetést. Ezután a me-
gyei tanács vb és Szeged 

ismerését fejezte kl a me- megyei jogú város tanácsa 
gyei szállítási bizottságnak vb építési osztályainak dol-
eadigí tevékenységéért, s ja- gozóival találkozott. 

További nagy munkált 
Szeged ár- és belvízvédelméért 

A városi tanács vb ülése 
A szegedi mj. városi ta-

nács végrehajtó bizottsága 
kedden, tegnap délelőtt ülé-
sezett. Tárgyalta —• egye-
bek között — a városi ta-
nács építési és közlekedési, 
valamint igazgatási osztálya 
jelentése alapján 

Szeged ár- és belvízvé-
delmi felkészültségét, 

az ezzel kapcsolatos további 
teendőket. E napirend tár-
gyalásában részt vett a há-
rom kerületi tanács végre-
hajtó bizottságának, az Alsó-
tiszavidéki Vízügyi Igazga-
tóságnak. a Szeged és Kör-
nyéke Vízgazdálkodási Tár-
sulatnak, s a víz- és csa-
tornaműveknek a képvise-
lője is. 

A szegedi városi tanács-
nak önálló á r . és belvfzvé-
dekezési joga van. Termé-
szetesen a vízügyi szervek 
közreműködésével végzik az 
időről időre szükséges mun-
kálatokat. 

A tanács anyagi lehetősé-
geinek megfelelően nagy 
figyelmet fordít az ár- és 
belvízvédelemhez szüksé-
ges műszaki felkészültség 
növelésére. 

Az árvédelem biztonságáért 
például megkezdték és ősz-
szel tovább folytatják a volt 
vasúti hídroncs kiemelését, 
az itteni hullámtér rende-
zését A végrehajtó hizott-

lat egyenlő magasságúra 
emeljék Szegednél. A töl-
téstesteket óvni kell, s en-
nek része, hogy itt ne fásít-
sanak. 

Szeged belvízvédelmi, csa-
padékvíz-elvezetési és tele-
pülésbiztonsági kérdéseivel 
is behatóan foglalkozott a 
végrehajtó bizottság. Ennek 
megfelelően 

a harmadik ötéves tervben 
tovább szilárdul a telepü-
lésbiztonság. 

Kiépül a rókus—móravárosj 
főgyűjtő, napirendre kerül 
a Holt-Maros rendezése, s a 
szillér—baktó—fertői főcsa-
torna tehermentesítése, a 
Vízügyi Igazgatósággal koo-
perálva. A következő évek 
feladatai közé tartozik a 
Bihari utca és az Északi-
városrész csapadékvizének 
elvezetése a Tarján-dűlő zá-
portározó tava útján. A vég-
rehajtó bizottság utasította a 
városi tanács építési és köz-
lekedési osztályát, hogy a 
belvízvédelemben is 

körültekintően figyelembe 
kell vennlök a vízrende-
zési szempontokat. 

E tekintetben egyik-másik 
esetben voltak hibák. 

A belvíz elleni védelem-
ben szükség esetén különö-
sebb beruházás nélkül is 
hatékonyabbá tehető a mun-
ka. Ehhez az kell, hogy a 
belvízvédelemben közremű-
ködő szervek munkája ösz-
szehangoltabb, a lehető leg-
tökéletesebb legyen. A nyílt-
szelvényű csatornák tisztí-
tására is rendszeres figyel-
met kell fordítani, s itt |is 

egyértelműen tisztázni kell 
az illetékességet. 

Fontos az is, hogy a lakos-
ság ne tömítse, ne rongálja 
a nyíltszelvényű csatorná-
kat, mert ez belvizet okoz-
h a t 

határozottan 

a különféle szervek hatás-
ós intézkedési körét, bizto-
sítva a gyors intézkedéseket 
A víz- és csatornaművek — 
a belvízvédekezés operatív 
szerve — belvízvédelmi hor-
dozható szivattyúkkal nincs 

A városi tanács és annak 
végrehajtó bizottsága a har-
madik ötéves terv során a 
rendelkezésre álló anyagiak-
nak megfelelően továbbra is 
gondoskodik az ár- és bel-

körvonalazza vízvédelmi felkészültség ál-
talános fokozásáról. 

Ismét Szegeden 
a diplomáciai testület 

Zsúfolt nézőtér a Bánk bán tegnapi előadásán 
A Bánk bán tegnap esti 

szabadtéri előadására, a Ma-
gyar Népköztársaság Kül-
ügyminisztériuma és a Sze-
ged városi tanács meghívá-
sára ismét Szegedre érkezett 
a Budapesten akkreditált 
diplomáciai testület több ve-
zetője és tagja, Erdélyi Ká-
roly külügyminiszter-helyet-
tes kíséretében. Megtisztelte 
érdeklődésével a Szegedi 
Szabadtéri Játékokat Mihail 
Rosianu, a Román Népköz-
társaság rendkívüli és meg-
hatalmazott nagykövete; Ma-
galzsavin Zsamszran, a Mon-
gol Népköztársaság rendkí-
vüli és meghatalmazott nagy-
követe; J. Ra na, a Nepáli 
Királyság kijelölt nagyköve-
te; Varmenhoven, a Holland 
Királyság budapesti nagykö-
vetségének ideiglenes ügyvi-
vője és Luong Huong, a Vi-
etnami Demokratikus Köz-
társaság nagykövetségének 
első titkára. 

A diplomata-vendégeket a 
Tisza Szállóban Papp Gyu-
la, a Szeged városi tanács 
vb elnökhelyettese fogadta 
és előadás után vacsorát 
adott tiszteletükre. 

A tegnapi előadás vendé-
ge volt Louis Saillant, a 
Szakszervezetek Világszövet-
ségének főtitkára és dr. Csa-
nádi György közlekedés- és 
postaügyi miniszter is. 

A Bánk bán második elő-
adásán is telt nézőtér tap-
solt a művészeknek. Több 
mint 2 ezer vendéget foga-
dott tegnap Szeged, és azok-
kal együtt, akik kedden ér-

Magal/.savin Zsamszra-\ a Mongol Népköztársaság 
nagykövete (jobbról) és Árvái József, a városi tanács 

vb elnökhelyettese 

keztek Jugoszláviából, már 
megközelítette a 7 ezret az 
idei ünnepi hetekre, érkezett 
jugoszláv vendégek száma. 

Ma, szerdán, ismét játsza-

nak a Dóm téren: Puccini 
Turandot című operája sze-
repel a programban. Az elő-
adást a Magyar Televízió is 
közvetíti. 

Louis Saillant nyilatkozata 
A tegnapi előadás szüne-

tében Louis Saillant, a Szak-
szervezetek Világszövetségé-
nek főtitkára válaszolt la-
punk munkatársának kérdé-
seire. Minthogy róla már ré-
gebben tudjuk, hogy élén-
kén érdeklődik a magyar 
nemzeti opera iránt, és meg-

(Liebn.ann B. felv.) 
I.ouis Saillant (jobbról) és dr. Csanádi György közleke-
dés- és postaügyi miniszter az esti előadás szünetében 

ság ismételten rámutatott. «" á tY?. .belvízveszély eseten 
hogy a Felső Tisza-parton, a kölcsönzött szivattyúkat 
közgazdasági technikumnál hasznainak Ezért a végre-

hajtó bizottság utasította a 
a partfal megcsúszott sza- városi tanács építési és köz-
kaszát a közeli jövőben lekedési osztályát, hogy e 

kérdéssel foglalkozzon és helyre keli állítani. 
A hajóállomási támpart ki-
javítására most kötik meg 
a Hídépítő Vállalattal a ki-
viteli szerződést. A követ-
hez4 évek feladatai közé 
tartozik, hogy a fővédvona-

a 
lehetőségek szerint tűzze 
napirendre a szivattyúk biz-
tosítását. Rámutatott a vég-
rehajtó bizottság, hogy a 
kerületi tanácsoknak az út-
és járdaépítéseknél is min-
dig 
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0 Moszkva (TASZSZ) 
A Szovjetunióban kedden 

föld körüli pályára bocsá-
tották a Kozmosz—77 mes-
terséges holdat. Az ú j szput-
nyik tudományos felszerelé-
se a világűr tanulmányozá-
sára szolgál az 1962. márc. 
16-1 programmal összhang-
ban. 

A Kozmosz—77-es pályá-
jának adatai a következők: 
kezdeti keringési idő 39,3 

perc: a földtől mért maxi-
mális távolság (apogeum) 
291 kilométer; a minimális 
távolság (perigeum) 200 
kilométer; a pálya hajlás-
szöge 51,84 fok. 

A tudományos műszere-
ken kívül a szputnyikon 
rádióadót helyeztek el, 
amely a 19,991 megaherz 
frekveijcián működik, to-
vábbá egy rádiórendszert, 

amely a pályaelemek méré-
sére szolgál, valamint egy 
rádiótávmérő berendezést, 
amely a műszerek és a tu-
dományos berendezések 
munkájáról továbbít ada-
tokat a földre. 

A mesterséges hold mű-
szerei normálisan működ-
nek. A beérkező információt 
kordinációs számító központ 
dolgozza fel. 

tisztelő figyelemmel kíséri a 
Szegedi Szabadtéri Játéko-
kat, elsősorban az iránt ér-
deklődtünk: mi váltotta ki 
rokonszenvét és érdeklődé-
sét? 

— Több oka van, hogy 
megszerettem Erkel muzsi-
káját és a Bánk bánt — 
mondotta válaszában. — A 
fő ok az, hogy ez az opera 
a történelemnek olyan lap-
ját fejezi ki, amely örök az 
eddigi történelemben — a 
nép függetlenségi harcát. Ez 
az opera egyben képviseli a 
magyar kultúra minőségét 
is. Zeneileg teljes mű, meg-
található benne a magyar 
népzene hagyományai és a 
szerző gazdagon áradó in-
venciói. Ügy gondolom, Er-
kelt méltón nevezhetnénk 
magyar Verdinek. Nagyra 
becsülöm zenei kompozíció-
ját, hiszen mind áriáiban, 
mind kórusaiban olyan me-
lódiát és olyan ritmust te-
remt, amely ellenállhatatla-
nul rabul ejti a hallgatót, és 
örökre hívévé teszi. Ebben 
van Erkel nagy művészete, 
és ugyanez volt Verdi fölé-
nye is más szerzőkkel szem-
ben. 

— Szegeden monumentális 
Bánk bánt láttam viszont 
budapesti és moszkvai Bánk 
bán előadások után. Ezért 
itt említem meg, hogy a 
Szegedi Szabadtéri Játéko-
kon, ahol a múlt esztendő-
ben voltam először, ezentúl 
minden évben szeretnék 
részt venni. Nagy dolgokat 
fedeztem itt fel és vélemé-
nyem szerint néhány éven 
belül biztosan a leghíresebb 
nemzetközi fesztiválok rang-
jára emelkednek a szegedi 
játékok. Itt, Közép-Európa 
szívében, ezen az európai 
keresztúton, ahol a termé-
szet magától is énekel, olyan 
adottságok vannak, amelyek 
magukban hordják a jövőt. 


