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Új AKÖV-ielep 

Ma avatják 
Négy esztendővel ezelőtt kezdték el epíteni CL Szegedi 

Autóközlekedési Vállalat új telepét a város nyugati ipar-
negyedében, a Bakai Nándor utca végén. A 15 katasztrá-
lis holdat elfoglaló telep több mint 100 millió forintba ke-

Fehér Lajos elvtárs válaszai 
a csehszlovákiai eseményekkel 

kapcsolatos kérdésekre 
A Kossuth-adó és a televízió pénteken este sugá- csapatok oldalán a csehszlo- Helyeseltük azt az eltökélt-

rozta Fehér Lajosnak, az MSZMP Politikai Bizottsága vákiai ideiglenes bevonulás- ségüket, h o ® a törvényte-
tagjának, a Minisztertanács elnökhelyettesének válaszait ban részt vevő magyar egy- ] ' , . .. .. 
a csehszlovákiai eseményekkel kapcsolatban hozzá ér- ségek az eléjük kitűzött fel- lensegeKet meg Kel1 szuntet~ 
kezett kérdésekre. Fehér elvtárs a következőket mondta: adatokat fegyelmezetten, jól ni> 3 szocialista törvényessé-

hajtották végre. Szilárdan get helyre kell állítani és 
tar t ják körletüket, e®re több m e g k e n szilárdítani az egész 
helyütt e®üttműködnek a o r s z ó e b a n maradéktalanul helyi szervekkel. Katonáink o r s z a g b a n ' maradéktalanul 
jól vannak, veszteségeink végre kell hajtani a hosszú 
nincsenek. Megnyugtathatom 
hozzátartozóikat, ho® a cseh-
szlovák elvtársaink — a ko-
rábbinál jobb mai feltételek 
mellett — erélyes kézzel hoz-
zálátnak a rend megszilárdí-
tásához, minden remény meg-

Újságíróktól, a rádió és a 
televízió munkatársaitól és 
másoktól kérdéseket kaptam 
a Csehszlovákiában kialakult 
helyzettel kapcsolatban, 
amely ma kétségkívül o vi-

lágpolitika középpontjában 
áll. Szíves engedelmükkel 
szeretnék válaszolni a hoz-
zám eljuttatott főbb kérdé-
sekre. 

Nem avatkozunk a csehszlovák 
belügyekbe 

A közvélemény legna®obb A munkások és parasztok, 
részét ma is érdekli: szükség haladó értelmiségiek, minden 
\ olt-e az öt szocialista or- dolgozó ember békét, nyugal- ^ 
zág csapatainak bevonulásé- mat kíván saját hazájában és befolyásolni a csehszlovákiai általános törvényszerűségei-

évek óta húzódó rehabilitá-
ciót. Helyeseltük, ho® a gaz-
dasági, társadalmi élet e ® 
sor fontos területén a mai 
követelményeknek megfele-
lően alkotó módon igazítani 

van arra, hogy fiainkat nem- akarnak — s részben már iga-
sokára idehaza üdvözölhet- zitottak is _ a ^ ^ 

J Ismételten hangsúlyozom, g y a k o r l a t o n ' gondosan ügyel-
ho® nem akarjuk fe®verrel ve a szocializmus epitesenek 

a a testvéri Csehszlovákiá-
ba? 

Erről mindenekelőtt a kö-
vetkezőket tudom elmonda-
ni: A szövetséges csapatok 
nem hóditóként mentek a 
testvéri Cseh'zlovákiába, nem eddig, a jövőben is mindent tereljék. Ennék meggátlására, 

a földkerekség minden népe b e l s ő folyamat alakulását. r e > de az eddigieknél jobban 
szamara A pozsonyi hata- Csak az ellenforradalmi re- fiavelembe véve a nemzeti 
rozatot alairo országok veze- akciós erők célja, hogy ebbe POVeiemoe veve a nemzeti 
tői újból és ünnepélyesen ál- a folyamatba erőszako- sajátosságokat és feltételeket. 
lást foglaltak amellett, ho® s a n beavatkozzanak, s Rokonszenveztünk e törek-
a szocialista országok, mint azt más, helytelen irányba vésekkel, abban a mély meg-

akarnak tö'e egy talpalatnyi meg f o a politikai rendezés elősegíté-

jön! sére mentek a mi katonáink 
Örülök annak, ho® el- i s a szomszédos Csehszlová-

mondhatom: a szövetséges kiába. 

földet sem elvenni. Nem 
' 'hajt ják -átvenni Csehszlová-
kia kor nányzását. És nem 
kívánnak beleszólni abba 
sem, h o ® csehszlovák bará-
taink ho®an rendezik el bel-
ső dolgaikat. 

Mint ismeretes, az utóbbi 
hetekben Csehszlovákiában 
oekövetkezett események 
láttán a szocializmushoz hü, 
becsületes vezető személyisé-
gek egy csoportjának hívásá-
ra vonultak bc csapataink, 
azzal a céllal, hogy megsza-
kítsák a ®ors jobbratoló-
dást és segítséget adjanak a 
csehszlovák kommunisták-
nak és a munkásosztálynak a 
szocializmus pozícióinak 
megőrzésében. Hiszen a po-
zsonyi találkozón a részt ve-
vő hat szocialista ország — 
köztük Csehszlovákia — ve-
zetői az általuk e®üttesen 
hozott nyilvános határozat-
ban kijelentették: valameny-
nyi szocialista ország inter-
nacionalista kötelességenek 
tart ja a szocializmus vívmá-
nyainak — amelyeket népe-
ink hősi erőfeszítéssel, önfel-
áldozó munkával két évtize-
den át elértek — védelmét 
és megszilárdítását. 

Valamint önök tudják — 
és a mostani moszkvai szov-
jet—csehszlovák mege®zések 
biztosítják — az öt ország 
Csehszlovákiában ideiglene-
sen tartózkodó csapatainak 
csupán egyetlen feladatuk 
van: fékezzék meg az eset-
leg nyíltan, fegyverrel is fel-
lépő ellenforradalmi erőket, s 
ezzel nyújtsanak hathatós 
segítséget a Csehszlovák 
Kommunista Pártnak, Cseh-
szlovákia kormányának és 
népének a szocialista rend és 
törvényesség megszilárdításá-
ban, az olyannyira szükséges 
konszolidáció megteremtésé-
ben. 

E lépés teljes megértésé-
hez mindenki gondoljon arra, 
h o ® Európában és a világ 
minden táján — Vietnam-
ban, Közel-Keleten, Afriká-
ban és Dél-Amerikában 
mennyi reakciós erő mozog 
és acsarkodik ma a haladás, 
a népek szabadsága, függet-
lensége ellen. Ezek az erők 
akadályozzák az európai biz-
tonság megszilárdítását. I®e-
keztek és igyekeznek saját 
céljaik érdekében befolyásol-
ni a csehszlovákiai helyzet 
alakulását. Mostani csehszlo-
vákiai fellépésünk nem vá-
lasztható el ezektől az okok-
tól, sőt azokkal a legszoro-
sabban összefügg. 

Mit értünk politikai rendezésen 7 

A Ma®ar Szocialista Mun- Párt januári határozatait. 
káspárt üdvözölte, rokon- E®etértettünk azzal, ho® a 
szenvvel fogadta és testvéri csehszlovák elvtársak határo-
szolidaritással támogatta a zottan felléptek a régi hibás, 
Csehszlovák Kommunista szektás vezetéssel szemben. 

®őződésben, h o ® nem sza-
bad visszatérni a tegnaphoz, 
a januári előtti helyzethez. 
Űj politikára van szükség, 
amely a szocialista demokrá-
ciára, a népre támaszkodik, s 
a szocialista társadalmat to-
vábbfejleszti, vonzóbbá teszi 
Csehszlovákiában is! Olyan 
politikára van szükség, ame-
lyet a Csehszlovák Kommu-
nista Párt Központi Bizott-

(Foly tatás a 2, oldalon.) 

jovoje 
A megyei tanács jóváhagyta Vásárhely 
és Csongrád általános rendezési tervét 

A Csongrád me®ei tanács melyből 58 ezren élnek majd mezőről, autóbuszpályaudvar 
tegnap Szegeden megtartott belterületen, 7 ezren pedig építése, 
ülésén több fontos kérdést Szikáncson, Batidán, Erzsé-
tárgyalt meg és hagyott jó- beten és Kútvölgyön kialakí-
vá. Elsőként a tanácstagok tandó zárt települési egysé-
meghallgatták a jelentést a gekben. Az iparban és építő-
tanácsok 1968. első félévi 
gazdálkodásáról. Kitűnt, hogy 
a költségvetési gazdálkodás 
megvalósítását pénzü®i okok 
nem nehezítették, bár a ta-
nácsok bevételei nem arányo- ^ ^ B 
san futottak be. A gazdálko- tet, körzetet jelöl meg, ideá- lölt üzemeknek, 
dó szerveknek az év további lis területi elhelyezésben. Cé- Csongrád városrendezési 
részében is megfelelő fedezet lul tűzik ki, hogy 1980-ig az tervjavaslata tartalmazza a 

A rendezési terv a város je-
lenlegi területével számol, ez 
elegendő és alkalmas az űj 
városszerkezet kialakítására, 

iparban foglalkoztatottak a növekvő lakosság elhelye-
száma 1980-ig megközelíti zésére, szükségleteinek ki-
vagy meg is haladja a 17 ez-
ret, a keresők száma pedig 

elégítésére. Üjonnan települő 
üzemek is beilleszthetők a 

együttesen 30 ezer fölé emel- tervbe, s helyet tudnak biz-
kedik. A terv hat iparöveze- tosítani a kitelepítésre kije-

központ további kiépítését, áll rendelkezésükre a költség- ipar és a mezőgazdaság _ 
vetési és fejlesztési tervek egyensúlyba kerüljön, sőt, az vár'osiasítását; ú j lakóterüle-
teljesítéséhez, s bizonyos tar- iparban foglalkoztatottak szá- tek, kommunális létesítmé-
talékokkal is rendelkeznek, ma legyen a magasabb. 
Ehhez a megye lakossága is A programban Vásárhelyen 
hozzásegített: az első tél év- 7 ezer új lakás építéséhez 
ben több mint 5 millió forint biztosítanak helyet; előnyben 
értékű munkával járult hozzá részesítik az emeletes laká 

nyek, ipari objektumok és 
közművek elhelyezését; meg-
felelő zöldterület és üdülő-
terület kijelölését. Ezek 
e®üttesen Csongrádon ala-

lekóhelyek építéséhez, fejlesz- s o k építését — így egy-két pos szerkezeti átalakulást je-
téséhez. „fejjel" magasodik majd a lentenek. Szegedieknek is 

Nagy érdeklődés előzte város. Ezeknek megfelelő fontos részlete a tervnek: a 
városba bevezető szegedi út 
és a szentes—kiskunfélegyhá-

meg a tanácsülésen a jóvá- változások készülnek a köz-
hagyásra beterjesztett két do- lekedésben, a közműellátás-
kumentumot: Hódmezővásár- ban stb. Néhány érdekesség a zi_ vasút egyszintes kereszte-
hely és Csongrád általános 
rendezési tervét. Ezek a ter-
vek u®anis meghatározzák a 
két város jövőjét, fejlődésé-
nek irányát és kereteit 1980-
ig, bizonyos kérdésekben 
azonban ennél is előbbre te-
kintenek. 

Olvasóink számára a köze-
li, szinte szomszédos Hódme-
zővásárhely rendezési terve 
érdekfeszítőbb. Itt 1980-ra 65 

rendezési tervből: közúti ződését aluljáróval akarják 
aluljáró építése a szeged— megszüntetni, 
békéscsabai út népkerti ke- A félévi gazdálkodásról 
reszteződésében; helikopter- szóló jelentést és a két álta-
állomás területkijelölése a i®1108 rendezési tervet a 

1 . .. .. .. Csongrád me®ei tanacs 30-
makói (423. sz.) ut mellett, a v á h a g y t a ; u g y a n í g y a Csong-városközpont közelében; üdü 
lőterület kiépítése Márté- Bizottság második 
lyon, a Holt-Tisza part ján; a munkatervét, majd 
800 köbméteres víztorony 
megépítése; vezetékes gázel-

ezer lakossal számolnak, látás a belterületen az üllési 

rád me®ei Népi Ellenőrzési 
félévi 

előter-
jesztéseket vett tudomásul és 
interpellációkat, illetve azok-
ra adott válaszokat hallgatott 
meg. 

rül és régi, égető gondokat old meg. Építészeti, eirende-

t si és gépesítési szempontból ez a telephely lesz az or-
ág legmodernebb „autós" létesítménye. Az AKÖV új te-

lepét ma, szombaton délelőtt 11 órakor ünnepélyes kere-
tek között adják át a szegedi vállalat vezetőinek, dolgo-
zóinak. 

A nagyjavító-csarnok alapterülete 2400 négyzetméter és 
24 javító állással rendelkezik 

Somogyi Károlyné felvételei 
A modern kocsimosó helyiségben nagynyomású vizsuga-

ras öblítést és mosást kapnak a jármüvek 

A központi irodaház homlokzata, előtte fut majd el 
a leendő külső nagykörút 

A telephely udvarát 12 900 négyzetméter területen beton-
burkolattal látták el. Itt parkíroznak a gépkocsik. Felet-

tük húzódik a hőellátást biztosító távvezeték 


