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A negyedik ötéves terv 
és Szeged 

Interjú dr. Biczó Györggyel, > 
a Szeged városi tanács vb-elnökével 

Az ú j esztendővel ú j tervidőszak kezdődik hazánk-
ban: a negyedik ötéves terv. Mit ígér ez a fél évtized Sze-
gednek? Milyen kilátásokkal kecsegtet ez a dolgos öt esz-
tendő a város fejlődésében? — ezzel kapcsolatos kérdé-
seinkre adott választ dr. Biczó György elvtárs, a Szeged 
Városi tanács vb-elnöke lapunk munkatársának. 

Tűzszünet Vietnamban 
Tegnap lépett életbe az 

amerikai és saigoni csapa-
tok számába elrendelt kará-
csonyi tűzszünet. Ezalatt a 
bombázások is szünetelnek, 
azonban — mint a nyugati 
hírügynökségek hangsúlyoz-
zák. csak Dél-Vietnam terü-
letén. Laoszban és Kambod-

zsában folytatódnak a bom-
bázásók. A saigoni kormány-
csapatok szárazföldi hadmű-
veleteiket is csak Dél-Viet-
nam területén szüneteltetik, 
Kambodzsában tartózkodó 
mintegy 12 500 katonájukra 
a tűzszünet nem vonatkozik. 
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Szeged lakossága a 
negyedik ötéves terv-
től további nagyará-
nyú fejlődést remél. 
Van-e kilátás arra az 
1971—75. évi tervidő-
szakban, hogy na-
gyobb arányú város-
rekonstrukciót haj t -
sunk végre? 

— A fejlődési folyamat 
városunkban a negyedik öt-
éves terv időszakában előre-
láthatólag közel azonos üte-
mű lesz, mint a harmadik 
ötéves tervben. A lakásépítés 
üteme viszont majdnem 
megduplázódik. Országosan 
egyéb városoknál az urbani-
zációs folyamat arányaiban 
némi csökkenéssel számol az 
Országos Tervhivatal, Szege-
den a fejlődés együtt jár az 
eddig kis ütemben meg-

kezdett városrekonstrukció 
nagyobb arányú megvalósí-
tásóval. Minket kötelez is a 
városunk általános rendezé-
si tervét jóváhagyó kor-
mányhatározat. Eszerint a 
negyedik ötéves terv idősza-
kában az ú j lakások egyhar-
madát városrekonstrukció so-
rán kell felépíteni. Ez azt 
jelenti, hogy 2500—3000 da-
rab lakást kell ilyen elmen 
boznunk létre. 

— Tulajdonképpen város-
rekonstrukciónak számit a 
Tarjón-városrész — különö-
sen a József Attila sugárút 
menti terület — befejező 
ütemeinek megvalósítása. A 
Belvárosban különböző terü-
leteken szintén hajtunk vég-
re rekonstrukciót. Az ú j köz-
úti híd építkezéseinek elkez-
désével egyidőben a rende-
zést végre kell haj tanunk 

•-tömbmélységig a Római kör-
út mindkét oldalán. A Kos-
suth Lajos sugárút két körút 
közötti szakaszát szintén be 
kívánjuk fejezni, valamint 
az Arany János utca—Ka-
zinczy utca—Berzsenyi utca 
—Dózsa György út által ha-
tarolt tömb szintén teljes 
rendezés alá kerül. Ezenkí-
vül a Belváros területén le-
vő foghíjakon, társasház-
építési akció keretében — 
az általános rendezési terv-
nek megfelelően — közel 600 
lakás felépítésével számo-
lunk. 

— Rekonstrukciós tervünk 
megvalósításában jelenleg 
azonban problémát jelent az 
építőipari kapacitás biztosí-
tása. A házgyár munkába lé-
pésével, a Dél-magyarországi 
Épitö Vállalat eddigi a janla-
ta szerint csak a mintegy 
500 darab lakást magába-
foglaló rekonstrukciós terü-
letek megépítésére helyezte 
kilátásba kivitelezői készsé-
gét. 

— Tervünk végrehajtásá-

hoz feltétlenül kérjük a Sze-
geden települt építőipari vál-
lalatok segítségét, hogy szük-
ség esetén a hagyományos 
építési móddal felépítésre 
tervezett foghíjak megvaló-
sításához nyújtsanak szá-
munkra segítséget. 

— A Tisza-part kiépítése 
szerves része a városszerke-
zetnek, igy jelentősnek kell 
tartani a ládagyár szanálá-
sát, melynek helyén befejez-
zük az Odessza-városrészt. A 
Tisza bal part ján az újsze-
gedi ligetfől délre eső terü-
leten az Odesszai körútig tel-
jesen rendezett városrészt 
alakítunk ki a negyedik öt-
éves terv végére. 

Nagyarányú lakás-
építés lehetőségeit 
ígéri Szegednek az 
ü j ötéves terv, külö-
nösen a házgyár ter-
melése révén. Terüle-
tileg hogyan oszla-
nak majd el a vá-
rosban épülő ú j la-
kások? 

— A negyedik ötéves terv 
valóban nagyarányú' lakás-
építési lehetőségeket ígér a 
városnak. Számításaink sze-
r in t 'va lamivel több mint 9 
ezer lakás felépítésére van 
lehetőségünk. Az építési te-
rületeket ennek megfelelően 
készítjük elő. E területek 
biztosítani tudják az átme-
netet a lakásépítésben 1975-
ről az 1976-os évre is. Fel-
méréseink szerint állami 
erőből közel 6200 lakás épít-
hető fel, melyre a fedezet 
biztosítottnak látszik. Tár-
sas-, örök-, és csalódiház-
építés révén több mint 2800 
lakás megépítésére van le-
hetőség. 

— A tervidőszak alatt fel-
épülő lakások területi meg-
oszlása terveink szerint a 
következő lesz: 

— Tar.iánban több mint 
3500 lakás épülne fel; 

— Újszegeden közel 1500 
lakás felépülésével számo-
lunk, melyből az Odesz-
sza-városrész közel 1100 
darabos nagyságrendet ké-
pez; 

— a Belváros területén 
— annak különböző része-
in — körülbelül 1800 la-
kás építhető fel; 

— elkezdjük a nyugati 
városrész építését is, mely 
a Tolbuhin ós a Petőfi 
Sándor sugárút között fek-
szik, ahol közel 1700 la-
kás felépítésére van lehe-
tőség. 
— Meg kell itt említeni 

azt is, hogy a város külön-
böző telepein 500—500 csa-
ládi ház megépülésével szá-
molunk. 

— Számításaink szerint a 
felépülő házgyár teljes.kapa-
citását lekötni nem tudjuk, 
mivel anyagi lehetőségeink 
csak az előbb említett la-
kásépítési nagyságrend meg-
valósításához elegendők. A 
kapacitás nagyobb arányú 
igénybevételére jelenlegi 
pénzügyi1 körülményeink 
csak akkor adnak lehetősé-
get, ha az építőipari válla-
lat vállalná a Győri Ház-
gyárhoz hasonlóan 500-nál 
kisebb nagyságrendű össze-

függő területek építését is 
házgyári termékekkel, to-
vábbá ha az öröklakás-
építéshez a házgyári arak el-
fogadhatók lesznek. 

A városi közmű- és 
úthálózat igen avult, 
elöregedett. Lesz-e 
mód a negyedik' öt-
éves tervben generá-
lis javításokra? 

— A negyedik ötéves terv-
ben az elavult városi köz-
mű- és úthálózat jelentős 
rekonstrukcióját tervezzük. 
Ennek döntő része a rókus 
—móravárosi főgyűjtő továb-
bi építése. A Tolbuhin és a 
Kossuth Lajos sugárúti mel-
lékgyűjtők megépítése, ez-
zel az ipartelep szennyvízéi-
nek átterelése a meglevő 2-
es főgyűjtőről a rókus—mó-
ravárosi főgyűjtőbe egyben' 
azt is jelenti, hogy a meg-
levő 2-es főgyűjtő terhelé-
sének csökkenésével képes 
fogadni a rekonstrukció so-
rán felépítendő lakások és 
kapcsolódó létesítmények 
szennyvizét. 

— Generális megoldást 
tervezünk az Odessza-város-
rész szennyvízelvezetésére, 
mégpedig úgy, hogy a To-
rontál téren levő szennyvíz-
átemelőt áthelyezzük a volt 
vasúti híd újszegedi hídfő-
je mellé, ennek megfelelően 
a főgyűjtőt átfordít juk a 
Vedres utcán és a ládagyár 
területén az ú j szennyvíz-
átemelőhöz. Ez a megoldás 
nagyobb távlatra is szól, 
mert ez az átemelötelep biz-
tositékát adja annak, hogy a 
majdan kiépítendő második 
újszegedi főgyűjtő rendszer 
(Marostői u—Töltés u.) 
szennyvizeinek legyen befo-
gadója. Még nagvobb távlat-
ban ez a megoldás biztosít-
ja azt is, hogy a dél-újsze-
gedi városrész kiépítése so-
rán az ott felépítendő 
szennyvíztisztítóba átfordít-
ható lesz a rendszer. Tervez-
zük a rókus—móravárosi ág 
folytatását képező nyílt 
szennyvízelvezető árok egy 
részének lefedését, mely la-
kótelepen megy keresztül, 
valamint a szennyvíztisztító-
mű építésének megkezdését. 

— Útépítési terveinknél el-
sősorban a városi tömegköz-
lekedés megjavítását vesz-
szük figyelembe. 

— A Marx térre centra-
lizált helyi járatokat megfe-
lelő alközpontokba kívánjuk 
elhelyezni, azzal az alapelv-
vel, hogy a városban bár-
honnan bárhová, lehetőség 
szerint egy átszállással el 
lehessen jutni. Ez azt is je-
lenti, hogy új útvonalakat 
kell építenünk olyan utcák-
ban, ahol pillanatnyilag sem-
miféle burkolat nincs. De je-
lenti azt is, hogy a burko-
lattal rendelkező utcákban a 
nagy terhelésnek megfelelő 
burkolatcserét kell végre-
hajtanunk. 

— Már a tervezések meg-
indításakor nagy gondot for-
dítottunk arra, hogv az ú j 
utak alatti közművek az út-
építéssel egyidőben, illetőleg 
azt megelőzően elkészülje-
nek. Koordinációs partnere-
inket (vízművek és fürdők, 
DÉGÁZ, DÉMÁSZ, posta-
igazgatóság) az együttműkö-
désre felkértük, és minden 
remény megvan arra. hogy a 
koordináció mind műszaki, 

(Folytatás a í oldalon.) 

Széntermelés 
gombnyomásra 

Q III. ötéves tervben létrehozták Visonlán 
hazánk legkorszerűbb bányáját 

Boldog 

ünnepeket 

és kellemes 

pihenést 

kívánunk 

olvasóinknak! 

A visontai Thorez külfej-
téses bányaüzem maradékta-
lanul teljesítette ötéves terv-
feladatait és már megkezdte 
a jövő évi termelés előkészí-
tését, — amint arról Pribu-
la Nándor üzemvezető tájé-
koztatott. Elmondotta, hogy 
a harmadik ötéves terv ki-
emelt beruházásaként ha-
zánk legnagyobb és legkor-
szerűbb szénbányáját hoz-
ták létre Visontán. 

A gépesített termelési fo-
lyamatokat elektromos ve-
zérlő berendezéssel irányít-
ják, úgyszólván egyetlen 
gombnyomással elindítható 
a bánya üzemeltetése. Az 
üzemben nyoma sincs a régi 
föld alatti bányászatna em-
lékeztető nehéz munkának. 

A visontai bányaberuhá-
zásra mostanáig 2,5 milliárd 
forintot költöttek és a magas 
színvonalon automatizált bá-
nyamezőn minden eddiginél 
kedvezőbb termelékenységi 
szinvonalat értek el. 

A • Thorez-bánya napi 
széntermelési teljesítménye 
elérte a 19 ezer tonnát, és 

ez az eredmény jövőre to-
vább növekszik. A szénbánya 
folyamatosan kielégíti a 
szomszédos Gagarin hőerő-
mű növekvő szénigényét. 
Ennek érdekében a negyedik 
ötéves tervben a bánya évi 
széntermelési kapacitását 
többszörösére kell növelni és 
az éves termelés eléri majd 
a hétmillió tonnát. 

Úttörők karácsonya 
a Parlamentben 

Tündököl az óriás fenyő - Hatezer pajtás a vendég 
A Parlament kupolacsar-

nokában teljes ünnepi dísz-
ben tündökölt már tegnap a 
15 méteres óriás fenyő, a ha-
gyományos karácsonyi gyer-
mekkarnevál főszereplője. A 
tűzoltók tobb napig tartó 
munkával adták rá fő ékes-
ségét, a 70 kiló szaloncuk-
r o t 

A december 25-én és 26-án 
a fővárosból és az ország 
minden részéből mintegy 
hatezer piros és kék nyak-
kendős pajtást szórakoztató 
vidám műsor főpróbáját 
szerdán este tartották meg 
a kupolacsarnokban felállí-
tott hatalmas forgós zinpa-
don. (MTI) 
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