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Kádár elvtárs vezetésével 
párt- és kormányküldöttség 

látogat az NDK-ba 
A Német Szocialista Egy- lista Munkáspárt Központi 

ségpárt Központi Bizottsá- Bizottsága elsó titkarának 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

vezetésével júniusban ma-
gyar párt- cs kormánykül-gának és a Német Demok-

ratikus Köztársaság kormá- d ö t t 5 e g l a t o g a t a N é m e t D e_ 
nyanak meghívására Kádár mokratikus Köztársaságba. 
Jánosnak, a Magyar Szocia- (MTI) 

M A G Y A R S Z O C I A L I S T A MUNKÁSPÁRT L A P J A 
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Közművesítés Tarjántelepen, 
fedett uszoda Újszegeden 

A városi tanács 
vb ülése 

A Szeged m. j. városi ta-

személy számára pedig álló- 1969 nyarán nyitja kapuit. 
helyet. A tribünök alatt kap Az újszegedi Odessza la-
majd helyet a fogadócsarnok, kónegyed megfelelő megkö-
a tornaterem, az öltöző, zu- zelitéséért szükségessé vált 
hanyozó és a büfé. a Székely sor szilárd burko-

A fedett uszodában egy latúvá építése. A városi ta-
nács végrehajtó bizottsága 5 0 x 2 1 méteres versenyme- nács végrehajtő bizottsága 
tegnap, kedden délelőtt ülé- d e n c e - s ennek végében egy foglalkozott a Székely sori 
sezett Behatóan foglalkozott 5 x 2 0 méteres tanulómedence útépítés beruházási program-
a harmadik ötéves tervünk 
ben megvalósuló több köz-
célú létesítmény építésének 
kérdéseivel. A vita után jó-
váhagyta ezeket a beruhá-
zási programokat. 

Szegeden a harmadik öt-
éves tervben — mint már 
lapunkban jelentettük — 

tömeges és koncentrált la-
kóházcpitkezésekrc a Tar-
jántelepen kerül sor. 

A most következő öt évben 
itt 2500—3000 lakás épül. Üj 
lakónegyedének teljes kiépí-
tése áthúzódik 1970 utánra. 
Az új városnegyed megvaló-
sításához hozzátartozik Tar-
jántelep közművesítése, utak. 
járdák építése, a megfelelő 
közvilágítás biztosítása is. 

Megépül az északi körút, 
s ugyanakkor két másik út, 
ami a leendő új lakónegyed 
közvetlen összeköttetését 
szolgálja a belvárossal. Ezek-
kel együtt a belváros meg-
közelítését segíti, hogy 

a körtöltés és a József 
Attila sugárút keresztező-
désében gyalogos aluljárót 
építenek. 

Ide kerül a villamos végál-
lomása is. Természetesen 
gondolnak a csapadékvíz el-
vezetésére. s a beruházási 
program tartalmazza a postai 
szolgáltatásokat is. 

A tarjánlelcpi közművesí-
tés, üt- és járdaépítés be-
ruházási költsége 58 millió 
forint. 

Az egész új lakónegyed fű-
tését a földgázra alapozzák, 
s ezért nemcsak vezetéket, 
hanem gáznyomás-szabály-
zókat is létesíteni kell. A 
közművesítést folyamatosan 
végzik és 1970-ig fejezik be. 

Harmadik ötéves tervünk-
ben Újszegeden, az UTC-
pályán 

felépül a fedett uszoda. 
Az UTC új sporttelepe a 
program szerint a 

kap helyet. A két medence jávai s azt is jóváhagyta, 
napi vízszükséglete 2200 köb- Ennek teljes költsége 3 mii-
méter. Gondoskodnak a víz lió 192 ezer forint. Az út 6 
cseréjéről, frissítéséről s eh- méter széles lesz, s leállósá-
hez is megfelelő gépeket állí- vokat is építenek a jármű-
tanak majd munkába. vek számára. A járdát 2 mé-

A fedett uszoda vízszük- íer 30 centi szélesre építik. 
ségletét az újszegedi vízto-
rony szolgáltatja. 

Az uszoda fűtését melegvíz-
zel valósítják meg, s ezt 
földgázfűtésű kazánnal nye-
rik. Az úgynevezett haszná-
lati vizet a zuhanyozókhoz, 
mosdókhoz az újszegedi hé-
vízkút Odessza lakónegyedet 
fűtő szekunder vize adja, 
így a lakások fűtése után is 
hasznosítják a geotermikus 
energiát. 

A beruházási program sze-
rint. 

az újszegedi fedett uszoda 

A tervek szerint 
a Székely sor űj útja és 
járdája 1967 őszére készül 
el. 
A továbbiakban a végre-

hajtó bizottság elhatározta, 
hogy 

a városi tanács ülését jú-
nius 17-re összehívja. 

A tanácsülés napirendjén 
szerepelnek: a második öt-
éves terv eredményei, vala-
mint a harmadik ötéves terv 
célkitűzései Szegeden, továb-
bá közérdekű előterjesztések 
és interpellációk. 

uszoda építésének kezdete 
előtt az újszegedi kender-
gyár mellett épül majd fel. 

Az uszodát szellőzőberen-
dezésekkel ellátott íves tető 
fedi majd. Az ívtartó hosz-
szanti távolsága 100 méter 
lesz. a tulajdonképpeni épü-
let hossza 70 méter, az épít-
mény magassága 18 méter 
lesz. Az uszoda hosszanti ol-
dalán 80 személy számára 
biztosítanak ülőhelyet. 200 

A felnőttoktatás 
és a reform 

Úi tantárgyak és új rendelkezések 

A Művelődésügyi Miniszté- munkásképzés, amit az üze-
riumban kedden sajtótájé- mek szerveznek. A heti há-
koztajón ismertették a fel- romszori oktatás során a 
nőtt oktatási reform soron résztvevők két napon át ál-
következő feladatait. Az talános iskolai tantárgyakat, 
1966—1967-es tanévben életbe a harmadik napon pedig 
lép a dolgozók általános is- szakmai ismereteket tanul-
koláinak új tanterve, s en- n ak. s egyidejűleg megszer-
nek bevezetése az 1968-1969- zik az általános iskolai, il-
es oktatási évben fejeződik letve a szakmunkásbizonyít-
be. A tantervi anvag az ed- vánvt. Ezzel a lehetőséggel a 
digieknél korszerűbb, mesz- mezőgazdasági dolgozók is 
szemenően figyelembe veszi élhetnek, 
a felnőttkori sajátosságokat, . .,, . , , . ., , , , , Az általanos iskolai mu-epit az élettapasztalatokra. v e l t s é g m e g s z e r z é s é t _ o s z_ 
erősen gyakorlati. A tanterv t á l y o z ó v i z s g a ^tételével -
alaptan korszerű - nehany a z o k n a k i s i e h etővé tették, 
tantargyban programozott - a k i k egyénileg tanulnak. Az 

fedett 1 ' e 1 " ^ fenkonyrak egyénileg tanulók már ez 
tectett | készülnek, amelyek alkal- é v 6 s z é n vizsgázhatnak a 

masak arra. hogv segítsék az d o ] g p z ó k általános iskolájá-
egyeni tanulast. A hagyoma- n a k tananyagából 
nyos tárgyakon kívül alap-
vető magán-, családjogi, va- Bejelentették, hogy a dol. 
lamint egészségügyi és csa- gozók gimnáziumai új tan-
ládj nevelési kérdésekkel is tervének irányelvei már el-
megismerkednek a dolgozók, készültek. Idegen nyelveket 

Az anyagi érdekeltség fo- a d o l g o z ó k gimnáziumában 
kozását segíti elő az általá-
nos iskolai oktatással egy-
időben végezhető szakmai 
tanfolyam, vagy felnőtt szak-

híradó 

a BNV-ről 
Tegnap ismét a látogatók 

tízezrei özönlötték el a vá-
sárvárost és szám® pavi-
lonban rendeztek bemutatót 
és sajtótájékoztatót. Közöt-
lük legvonzóbb volt a ma-
gyar alumíniumipar kiállí-
tása. ahol szám® újdonság-
gal ismerkedhettek meg az 
érdeklődők. Az alumínium-
iparnak több mint ötszáz 
terméke szerepel a vásáron, 
s közülük nem egy nagvon 
hasznos lesz majd a háztar-
tásokban is. 

A látogatók hosszan időz-
nek a könnyűipar kiállítá-
sainál. ott is elsősorban a 
lakberendezési tárgyakat és 
a ruhamodelleket tanulmá-
nyozzák. A pavilonban idén 

bevezették a divattanács-
adást is. 

Az Autó- és Traktoripari 
Tröszt saitóbemutatóián 
legnagyobb sikere az Ika-
rusz 66-nak. a hűtőkocsik-
nak. az üzemanyag-szállító 
autóknak és a különleges 
traktortípusoknak volt. Ezek 
vásárlásáról a Szovjetunió 
és az NDK szakemberei már 
tárgyalásokat kezdeményez-
tek. Az üzleti megbeszélések 
során a szocialista országok 
között kooperációs megegye-
zések is születnek. 

Rendkívül érdekes volt a 
Remington cég adatfeldol-
gozó gépeinek bemutatója. 
Ezek a gépek a műszaki 
adatokat grafikonon is ér-
tékelik. sőt az adatok alap-
ján rajzokat is készítenek. 

Szakmai konzultációk so-
rozata is kezdődött a vásá-
ron; a KGM pavilonjában 
az iparág font® kérdéseit 
vitatják meg a szakemberek. 

A hamar világhíressé vált Ajkú-féle szürőprés 

Ragyogó szőrmék a kínai pavilonban 

Magyar és nyugatnémet gépek „házassága": a Schaeff 
cég olyan munkagépét mutatja be, amelyet magyar 
gyártmányú erőgéppel kapcsolt össze. U—28-as traktorra 
HT—5 típusú hidraulikus mélyásó- és raktrttógépet 

kapcs ollak 

Negyvenkét új szovjet 
kombájn 

Már kalászéinak a gabo- kombájnok közül sokat ki-
nák jóval fejlettebbek selejteznek, mégis lényege-
min évek hasonló idő- sen nagyobb területről taka-
szakáoan. Ha továbbra is ritják be korszerű arató-
kedvez az időjárás, legalább cséplő gépekkel a gabovát 
egy héttel hamarabb kezdő- mint tavaly, körülbelül száz-
dik a nagy nyári mezögaz- ezer holdról. Az S7.K—3-as és 
dasági munka. az aratás. SZK-4-es kombájnok telje-
Csongrád megyében mintegy sitménye több mint kétsze-
százötvenezer hold kalászos rése a munkából kivont ré-
vár betakarításra. Ennél gi gépeknek. 
több lenne, de tízezer holdon A gépállomási igazgatóság-
belvizek pusztították ki a tói a tápéi Tiszatáj Termelő-
vetéseket. Éppen ezért a szövetkezet is kapott egy 
gazdaságok körültekintő gon- kombájnt, amelyet kísérleti 
dos-ságval készülnek az ara- céllal átalakítanak. A szövet-
tásra. hogy ne keletkezzenek kezet vezetőinek Jugoszláviá-
további termésveszteségek. ban szerzett tapasztalatai 

A megyei gépállomási igaz- alapján tartályt készítenek 
gatóság jelentése szerint házilag a törek összegyűjté-
negvvenkét. új szovjet kom- sére. Ezáltal el tudják vá-
bájn érkezett, s ezek már lasztani a szalmától és fel-
egutől-egyig résztvesznek az használhatják takarmányo-
aratásban. Bár az öreg AC- zásra. 

sem esti, sem levelező tag® 
zaton kötelezően nem taníta-
nak. Bevezetik viszont a ne-
gvedik osztályban a világ-
nézetünk alaniai című tan-
tárgyai. Uj táray le«z még | 
az esztétikai ismeretek, amit 
két éven át tanulnak a hall-
gatók. Az iskola elvégzése 
természetesen tovább tanu-
lásra is feljog®ít. 

A dolgozók ipari techni-
kumait is fokozatosan szak-
középiskolákká alakítják át 
a következő években. A nap-
pali tagozatos iskolákéval 
párhuzam®an készülnek a 
dolgozók szakközépiskoláinak 
tantervei is. Az úgynevezett 
emeltszintű szakmunkásta-
nuló iskolát, végzettek kö-
zépiskolai befejező képzést 
1967-től folyamatosan bizto-
sítják. Az ehhez szükséges 
tantervek és tankönyvek 
időben rendelkezésre állnak 
majd. Mód nyílik arra is. 
hogy a hagyomány® szak-
munkástanuló iskolákból ki-
kerülő — eredményes külön-
bözeti vizsga letétele után — 
tovább tanulhassanak szak-
középiskolában. A magyar alumíniumipar sztárja: a 800 négyzetméteres aluiníninmesarnolt 


