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Erősödő kapcsolat 
lakossággal 

Í lést tartott a Ml. kerületi tanács 
A szegedi II. kerületi ta-

nács tegnap, csütörtökön a 
felsővárosi pártszervezet Ró-
mai körút 31. szám alatti 
helyiségében Pinty a József-
nek, a kerületi tanács vb el-
nökének megnyitó szavai 
után Daróezi Istvánné ta-
nácstag elnökletével tartotta 
meg idei utolsó ülését. A na-
pirendet megelőzően a vb-el-
nök beszámolt a lejárt ha-
táridejű tanácsi határozatok 
végrehajtásáról és a leg-
utóbbi tanácsülés óta a vég-
rehajtó bizottság és a szak-
igazgatási szervek által tett 
fontosabb intézkedésekről. A 
beszámolót a tanácsülés vita 
nélkül tudomásul vette. 

Az ülés napirendjén szere-
pelt az újonnan megválasz-
tott tanács, a végrehajtó bi-
zottság és az állandó bizott-
ságok, illetve a tanácstagok 
kapcsolatának alakulása a 
választó polgárokkal és a 
különböző intézményekkel. 
Az erről szóló beszámolót e 
célra alakult ideiglenes bi-
zottság készítette el és Nnqy 
László tanácstag, a bizott-
ság elnöke terjesztette elő. A 
jelentés szerint a tanács, a 
vb és az állandó bizottsáaok 
a Irkossággal és az intézmé-
nyekkel a választások óta 
eltelt háromnegyed évben 
erősítették kapcsolataikat. 

A beszámoló feletti vitá-
ban felszólaltak: dr. Kere-
pesi József vb titkár. Pász-
tor Albert, Nagy József. 
Gombai Mihály, Berzsenyi 
Lajos, Jámbor Jánosné, Ben-
kö István, Szabó Mihály, 
Gábor Ferencné, Laczkó Já-
nos tanácstagok, Koncz Mi-
hály vb-elnökhelyettes és 
Pántya József vb-einök. 

A vita alapján megállapí-
tást nyert, hogy ha az idei 
tanácstagi beszámolókat nem 
az év utolsó hónapjában — 
éppen a hasonló programok-
kal legzsúfoltabb időszak-
ban — tartották volna, ha-
nem októberben, vagy no-
vemberben, akkor könnyebb 
lett volna azok megszerve-
zése. 

A második és harmadik 
napirendben a vb-elnök 
előterjesztésében a tanács 
értékelte az 1967. ért taná-
csi munkaterv teljesítését és 
jóváhagyta az 1968. évi 
munkatervet. Az előterjesz-

téshez hozzászólt Igrlói Fe-
renc tanácstag és dr. Török 
Miklós, a kerületi tanács 
pénzügyi osztályának veze-
tője. 

Végül előterjesztésekre, in-
terpellációkra került sor. 
Közérdekű kérdésekben fel-
szólaltak: Nagy László, Pász-
tor Albert, Nagy József, 

Benkő István, Berzsenyi La-
jos, Lőrincz István, Hajnal 
László, Iglói Ferenc. Góbor 
Ferencné, Nagy József, Csá-
nyi János, Kondorosi János. 
Stanics Béla és Szabó Mi-
hály tanácstagok. Válaszadás 
után a tanácsülés a vb-el-
nök újévi jókívánságaival ért 
véget. 

Jól hajlottak végre a Iö!dvéife!mi 
és erdőtörvényt * /<*>«" tanács vb aié»e 

Tegnap ülést tartott a 
szegedi járási tanács végre-
hajtó bizottsága Megtár-
gyalta a földvédelmi és erdő-
törvény végrehajtását. 

Az 1961. évi VI. törvény 
végrehajtása a szegedi járás 
területén is megtörtént, ösz-
szesen 264 ezer 463 hold 
külterületet 709 hold zárt-
kertet és 9092 hold belterü-
letet vizsgáltak felül. A já-
rási tanács végrehajtó bi-
zottsága megtárgyalta a 30 
község javaslatát. A hasz-
nálati, tulajdoni és művelési 
ág megváltoztatására vonat-

kozóan 4220 határozattal 
8595 hold területre történt 
intézkedés. A romos tanyák 
területének termelésbe tör-
ténő bevonására 168 esetben 
járt el a bizottság. 

A VII-es törvény (erdő-
törvény) végrehajtása is jó-
nak ítélhető. A járásban 
összesen 21 ezer 850 hold er-
dőterületet vizsgáltak felül. 
A végrehajtás után megje-
lent kormányrendelet lehe-
tővé teszi, hogy mintegy 
150—200 hold kerüljön kivá-
gásra, ezt követően pedig 
szántóföldi művelésbe. 

Kiilkereskeíe'mi 
megállapodások 

A NIKEX Nehézipari Kül-
kereskedelmi Vállalat és a 
Techno-Export Szovjet Kül-
kereskedelmi Vállalat szer-
ződést írt alá, amelynek ér-
telmében a Szovjetunióban 
készítik el a budapesti 3. 
számú házgyárat. 

Az új házgyár évente 140 
ezer négyzetméter lakóterü-
let gyártására alkalmas. 

Egyidejűleg szerződést ír-
tak alá a debreceni házgyár 
szállításáról. Az utóbbi évi 
kapacitása 90 ezer négyzet-
méter lakóterület. 

A két házgyárat 1968-ban 
és 1969-ben készíti el a szov-
jet fél. 

A Metrimpex Magyar Mű-
szeripari Külkereskedelmi 
Vállalat a napokban Moszk-
vában megállapodást kötött 
komplett vegyi laboratóriu-
mok szállítására. A meg-
egyezés 1 millió rubellel 
bővíti a Metrimpexnek az 
eddigi 3 millió rubeles 1968. 
évre szóló szállítási szerző-
dését. (MTI) 

Javul Szeged környékének buszközlekedése 
Az autóközlekedési vállalat 

1968-ban tovább javítja a 
személyszállítást Csongrád 
megyében. A népi ellenőrzési 
bizottság ebben az évben or-
szágos vizsgálatot tartott: 
azt tanulmányozták, hogy a 
nagyobb ipari centrumok fe-
lé milyen a távol lakó dol-
gozók közlekedési adottsága. 
A vizsgálat tapasztalatait »z 
autóközlekedési vállalatok 
figyelembe vették a jövő 
évi menetrendek összeállítá-
sánál. így a szegedi 10-es 
AKÖV is változtat eddigi 
gyakorlatán és megjavítja a 
szegedi és hódmezővásárhe-
lyi üzemekbe bejáró mun-
kások utazási körülményeit. 

Csongrád megye és Szeged 
iparának fejlődése, az olaj-
és szénhidrogén medence 
kialakulása megköveteli a 
közlekedési rend változását 

is. Az AKÖV új járatokat, 
sűrített menetrendet bizto-
sít a munkások számára. 
1908. január 2-től Kistelek-
ről, Forráskútról és Szatv-
mazról Szegedre, valamint 
Békéssámsonról Hódmezővá-
sárhelyre új autóbusz jára-
tokat indít. 

Érdekes, hogy ezeknek a 
járatoknak a menetidejét 
lerövidítették. Például For-
ráskútról 4.40 12.40 és 20.40 
órakor indulnak a járatok, 
amelyek Szegedre 40 perc 
alatt érkeznek. A munkaidő 
befejezésével Szegedről 30 
perc múlva indulnak vissza 
és természetesen 40 perc 
múlva Forráskúton lesznek 
Ugyanígy Kistelekről 4.40, 
12 40 és 20.4q-kor indulnak 
a járatok Szegedre, és negy-
ven perc múlva megérkez-. 

nek. A munkaidő befejezése 
után fél órával pedig indul-
nak visszafelé a járatok. 
Szatymazról még kedve-
zőbb a munkások szállítása, 
mert 5.00, 13.00 és 21.00 óra-
kor indul a járat, amely 25 
perc alatt Szegedre érkezik. 
Visszaútban a műszakok be-
fejezése után az az 6 50. 13.30 
és 22.35 órakor indulnak a 
buszok. 

Az új járatokkal a mun-
kások utazása kényelme-
sebbé vilik, s a buszok in-
dulása minden esetben al-
kalmazkodik a gyárak mű-
szak-kezdéséhez. Az új já-
ratokkal kapcsolatos menet-
rendet az AKÖV vezetői ki-
adták, a bérleteket már en-
nek megfelelően válthatják a 
dolgozók. 

Szov;et 
kormány-
küldöllssg 

érkezett 
Finnirszágba 
Szovjet kormányküldött-

ség érkezett csütörtökön Hel-
sinkibe Novikovnak, a Szov-
jetunió Minisztertanácsa el-
nökhelyettesének vezetésé-
vel. A delegáció részt vesz 
azokon az ünnepségeken, 
amelyeket a független finn 
állam szovjet részről történt 
elismerésének 50. évfordu-
lója alkalmából rendeznek. 
A szovjet vendégeket a hel-
sinki pályaudvaron Paasio 
miniszterelnök és a finn 
közélet más vezetői fogad-
ták. (MTI) 

HEVEDEREK. A rakterületen 1967 utolsó hevederei sora-
koznak. A műszaki termékek iránt nagy az igény: a jó 

minőségű szállítóhevederek hazai külszini fejtésekhez, 
nehézipari üzemekbe „utaznak" 

TÖMLÖK. Az Országos Gumiipari Vállalat egyik legfon-
tosabb exportcikke a mélyfúrótömlő, amelyet ez év végé-
től Szegeden készítenek. Képünk az acélbetét köszörülését 

mutatja be 

Somogyi Károlyné felvételei 
SZÁLLÍTÁS. A mélyfúrótömlö üzem kitűnően dolgozik, 
novemberben a vártnál is nagyobb termelési eredmény 
született. Az emlővillás targonca szállításra készíti elő az 

értékes exportterméket 
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