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már április-májusban, né-

A szúnyogok e l len 

S T A M U N K Á S P Á R T L A P J A 

Szegeden az elmúlt napok-
ban is a technika korszerű 
eszközeivel irtották a szú-
nyogokat. Üjra és újra „harc-
ba" kellett és kell indulni a 
szúnyogok ellen, mert az 
idei időjárás, a megáradt és 
medrébe visszahúzódott fo-
lyó iszapja kedvező feltétel 
volt szokásosnál nagyobb el-
szaporodásuknak. 

A Tisza part ján az árte-
ret, a fákat repülőgéppel 
permetezték többször. Az 
utak mentén motoros per-
metezőgéppel irtották a szú-
nyogokat. A védekezés nem 
volt eredménytelen. Viszont 
az is igaz, h o ® a szúnyogo-
kat nem lehet teljesen ki-
irtani. 

Több napsütésre számíthatunk 
A Meteorológiai Intézet 

központi előrejelző osztályán 
közölték, hogy a lehűlés 
szerdán tovább mozdult 
a mélypontról: fokozatos ja-
vulás kezdődött, több nap-
sütésre számíthatunk. Az 
időszakhoz képest egyelőre 

még hűvös marad az idő, 
noha a hideg szél Kissé mér-
séklődik. A felhőátvonulá-
sok nyomán már csak szór-
ványos esők lesznek. A csü-
törtöki maximumok előre-
láthatólag országszerte 18— 
23 fok között alakulnak ki. 
(MTI) 

hol pedig közvetlenül a 
június 30-án befejezett ki-
igazítás után csak július-
ban. Ezért még nincs egyse 
ges és végleges kép a ren-
dezés eredményeiről, de a 
korábban életbe léptetett ú. 
normák jó hatása már je-
lentkezik a létszám-megts-
karításban, a termelékeny-
ség emelkedésében. 

A szegedi- oktatási intéz-
mények legtöbbje megszé-
pítve fogadja szeptemberben 
a diákokat. A nyári szünidő-
ben u®anis rendbehoztak, 
felújítottak sok óvodát, ál-
talános iskolát, nevelőott-
hont, kollégiumot és közép-
iskolát A város három ke-
rületében 

több min 20 óvodában vé-
geztek nagyobb karbantar-
tást, 

anélkül, h o ® azok zavarták 
volna a ®erekek foglalkoz-
tatását. 

Elkészült a Dózsa Győr®, 
a Mező Imre, a Zrínyi Ilo-
na, továbbá a Gutenberg és 
a Dugonics utcai, valamint 
a Rózsa Ferenc sugárúti és 
a József Attila-telepi álta-
lános iskola karbantartása is 
327 ezer forint ráfordításá-
val. Kétszáztízezer forintot 
költenek a rókusi és a Szil-
léri sugárúti általános isko-
la karbantartására. Ezeken 
kívül a gedói, a Hattyaste-
lepi, a Móra Ferenc és a mi-
hályteleki általános iskolá-
ban, a középiskolák közül 
a Radnóti Miklós, a Rózsa 
Ferenc, a Tisza-parti gimná-
ziumban, a Közgazdasági 
T ónikum ipari tagozatán, 
; -ondoni körúti és a Rigó 
utcai nevelőotthonokban, a 
Majakovszkij kollégiumban 
és a Kállai Éva leányotthon-
ban is végeztek kisebb-na-
gyobb karbantartást. Min-
dent összegezve: óvodák, ál-
talános iskolák és gimnáziu-
mok, kollégiumok és nevelő-
otthonok karbantartására 

több mint 1 millió 700 ezer 
forintot fordítottak. 
A városi tanács a karban-

tartások mellett 4 millió 800 
ezer forintot fordít ebben az 
évben oktatási intézményei-
nek felújítására. Elkészült 
és átadták már rendeltetésé-
nek a teljes felújítást kapott 
Toldi utcai óvodát. Erre 240 
ezer forintot költöttek. A 
Szegedi Építőipari Vállalat 
végezte a Kistisza utcai óvo-
da felújítását is. Ezek a 
munkálatok 280 ezer forint-
ba kerültek. A Fodortelepi 
óvodát 60 ezer forintból hoz-
ták rendbe. 

Ságváritelepen a régi is-
kola helyiségeiből óvodát 
alakítanak ki. 

közel 1 millió forint ráfordí-
tásával. Ez az építésjellegű 

felújítás kapacitás hiánya 
miatt áthúzódik jövőre. 

Készül a Juhász Gyula ál-
talános iskola felújításának, 
illetve a Gutengerg utcai ál-
talános iskola bővítésének 
tervdokumentációja. 200 ezer 
forint ráfordításával alakíta-
nak ki a Mező Imre általá-
nos iskolában a volt szolgá-
lati lakásokból 4 tantermet. 
Ez a munka sajnos nem ké-
szül él a tanévnyitásra, mert 
a Szegedi Építő Ktsz egy-
hónapos késéssel kezdett a 
munkához. 

Folyik a Zalka Máté álta-
lános iskola teljes felújítása 
is, amelyre 1 millió 900 ezer 
forintot költenek. Ha min-
den jól megy, akkor a kivi-
telező, a Szegedi Építőipari 
Vállalat december 15-re el-
készül a na®szabású mun-
kával. A siketnémák általá-
nos iskolájában és nevelőott-
honában 

264 ezer forintból cserélik 
ki a hálótermi épület fö-
démjét, s felújítják a für-
dőrészt is. 

Kisebb felújítást terveznek 
a Gagarin Altalános Iskolá-
ban, a Radnóti gimnázium-
ban pedig az audiovizuális 
oktatáshoz készít laborató-
riumot a Szegedi Építőipari 
Vállalat. 

Kisebb felújítást kap a 
Majakovszkij kollégium, a 

Művelődési otthont kapott 
Mihálytelek 

A főutcán élénk, friss 
színeivel pompázik a mihály-
teleki emeletes művelődési 
ház. ígéretes szépségével 
felébreszti az emberben a 
kíváncsiságot: milyen otthont 
kap a közművelődés Szeged 
város e falujában? 

Bent az építésre jellemző 
rendetlenség fogadott, mész-
poros, parkettázókra váró 
termek, falhoz támasztott 
ablakok, szerszámok. Az 
előadóteremben az utolsó 

igazításokat végezik a kő-
művesek. Molnár József bri-
gádvezető kalauzolt és ma-
®aráz ta : ho®an varázsol-
ták újjá az ódon raktárépü-
letet. 

— Csak a fő falakat h a ® -
tuk meg, a többit mind 
újonnan építettük. Az udvar 
felöl pedig oldalszárnnyal 
toldottuk meg — mutat ja a 
helyiségeket. Lényegében va-
donatúj épület született itt. 
Tágas előcsarnok, melynek 

mennyezetét két vaskos be-
tonoszlop támasztja. Az aj-
tótól balra ruhatár, szemben 
büfé. Az előadóterem rej-
tett, mennyezeti világítást 
kap. Különösen előkelővé 
teszi a helyiséget az, h o ® 
a falakat né®zetesen kikép-
zett mübőrtapétával vonják 
be 

Az előcsarnokból ügyesen 
elhelyezett lépcső vezet az 
emeletre. Itt elsősorban a 
szoba na®ságú nyitott te-
rasz vonja magára a f i®el-
met. Kiváló társalgó, szóra-
kozóhely lesz nyáron. A 
hosszú folyosóról nyolc szo-
ba nyílik jobbra és balra. 
Ezekben klubot, tévészobát 
szakköri gzobát rendezhetnek 
be. A könyvtárt és olvasó-
termet már eleve a célnak 
megfelelően készítették el, 
hasonlóképpen a fotoszakkör 
kis műhelyét. 

A mihályteleki fiatalok évek 
óta várják a művelődési ott-
hon újjászületését, ahol ele-
ven műkedvelő és szakköri, 
va®is ifjúsági életet teremt-
hetnek. Nos, alig egy hónap 
múlva birtokukba vehetik 
ezt a szép ú j helyiséget. 

5 normák 88 százalékát 
rendezték a bányászatban 

A kiigazítás átlagos mért4 ke 4,8 százalék 
Emelkedett a teljesítmény, nőtt a termelékenység 

A Bányaipari Dolgozók százalékát változatlanul 
! Szakszervezetének Elnöksége hagyták. A rendezés a teljes 
jelentésben foglalta össze, 
ho®an hajtották végre a 
bányászatban a munkanor-

munkáslétszám 35 
kát érintette. A 

százalé-
normaszi-

mák felülvizsgálatóra és gorítás átlagos mértéke meg-
rendezésére vonatkozó kor- közelíti a 4,8 százalékot. Az 
mányhatározatot. Kitér a 
jelentés a r ra is, hogy mi-
lyen kezdeti hatása van az 

átlagon belül egyes trösztök-
nél és vállalatoknál na-
gyok az eltérések. Még je-

év elején megkezdett és jű- lentékenyebb a különbség az 
nius 30-án befejezett ren- egyes termelőfolyama toknál, 
dezésnek a normák teljesí- A szigorítást a technológiai 
tésére, a teljesítmény és a 
termelékenység emelkedésé-
re. 

A bányászati trösztök, 

változások, a megszüntethe-
tő veszteségidők, a szerve-
zési intézkedések, a begya-
korol tság és e ® é b szempon-

vállalatok az előírásoknak tok aprólékos számbavétele 
megfelelően nagy körülte- után a helyi vezetők szab-
kintéssel végezték a 
vizsgálatot, s ahol 
szükség volt, a rendezést le-

felül- ták meg, mentesen minden 
erre mechanikus eljárástól. A 

technológiákat helyenként 
szúrt tapasztalatok alapján már úgy módosították, hogy 
állapították meg a szükség 
szerinti ú j normákat, 
ellenőrző mérésekkel vizs-
gálták teljesíthetőségüket 

A felülvizsgált normák 88 
százalékát rendezték. 

lehetővé tegyék a jobb raun-
majd ka szervezést. 

A felülvizsgált és kiigazí-
tott teljesítménykövetel-nc-
nyekct a különböző gazdasá-

12 gi egységeknél más-más Idő-
pontban verették be, néhol 

U' ; L : J ' _ 1 M O r i U A n Magdeburg, NDK: Október 

] n i a e p u l a z L l ö a n elején adják át a forgalom-
nak az ú j Elba-hidat. Hoss za 260, ívnyíiása 130 méter. Képünkön: az épülő híd 
(jobbról), balról az 1954-ben épített szükséghíd, amelyet az ú j elkészülte után le-

bontanak 

Milliók felújításokra 

Korszerűsödő óvodák 
Londoni körúti nevelőotthon. 
A Dugonics utcai iskolában 
a szolgálati lakások helyébe 
388 ezer forintból zöldség-
előkészítő konyhát képeznek 
ki. 

A legna®obb összegű fel-
újítást az I f jú Gárda I f jú-
sági Város kapja: 705 ezer 
forintot. 
Beruházással két nagy 

építkezés folyikó E®ik a Ró-
zsa Ferenc Gimnáziumban, 
ahol bővítést végfez a Csong-
rád me®ei Állami Építő-
ipari Vállalat. A másik a 
Béke utcai általános iskola 
építése. Az előbbire 3 és fél, 
az utóbbira közel 9 millió 
forintot fordítanak. A Ró-
zsa Ferenc Gimnázium bőví-
tésével már el kellett volna 
készülnie a kivitelezőnek. Az 
átadási határidőt azonban 
módosították, s í ® 

az ú j létesítményt csak az 
ősszel adják át rendelteié- ; 
sénck. 

Eredetileg október 15-re ké- j 
szülne el a Béke utcai ú j 
iskola. A munkálatok jelen-
legi állapota viszont azt mu- l 
tatja, h o ® ezzel is csúszó; 
valamennyit a kivitelező. 

A már befejezett és a mé-
most is folyó karbantartás4 

felújítási és bővítési munká 
kat tekintve különösebb aka- j 
dályok nem gördülnek az ú j 
tanév megkezdése elé. 

Permetezés a Móra-parkban 

A Tisza mentén. Újszeged fölött húz el a repülőgép és belőle nagy területre-áramló 
permét ir t ja a szúnyogokat 


