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Hegy nyomsáv lesz az E - 5 - ö s 
városba vezető részén 

Rendezik a volt sertéstelep telekviszonyait 
Hosszú éveikig várta a vá-

ros, hogy kitelepüljön a 
Dorozsmai útról a sertés-
hizlalda, míg végre teljese-
dett a kívánság: a város 
legfontosabb bevezető útsza-
kaszát már nem lengik kö-
rül az egyáltalán nem ven-
dégcsalogató illatok. 

A Közlekedési és Posta-
ügyi Minisztérium illetékes 
szerveinek elhatározása sze-
rint a negyedik ötéves terv 
idején korszerűsítik az 
E—5-ös nemzetközi főközle-
kedési útvonal bevezető 
'szakaszát. A munka lénye-
gében már elkezdődött: a 
házgyár előtt már kész a 
négynyomsávú ú j úttest. 
Ennek kiépítését folytatják 
tovább először a Dorozsmai 
úti csomópontig, azután a 
Fonógyári úti csomópontig, 
s így tovább, az Izabella-
híd átépítésével, a Kossuth 
Lajos sugárút rekonstruk-
ció jáváL 

A sertéshizlalda egykori 
helye azonban máris expo-
nálttá vált, mivel az új, 
négy nyomsávú úttest juta-
gyár felőli széle megegyezik 
majd a jelenlegi út szélé-

vel, és a szabályozáshoz 
szükséges 50 méter szélessé-
get a sertéshizlalda terüle-
tének rovására kell biztosí-
tani. 

A hizlalda jogutódja, a 
Csongrád megyei ÁLLatfor-
galmi és Húsipari Vállalat, 
övé az új helyen épülő 
sertéstelep, erre a régi terü-
letre tovább nincs szüksége, 
el akarja adni. A jogutódlás 
és az adásvétel azonban 
némi bonyodalmat okoz. A 
tanács a szabályozási vonal-
nak megfelelő területsávot 
ugyanis a raj ta levő épüle-
tekkel együtt hatósági eljá-
rással, minden kártalanítás 
nélkül veszi igénybe, a 
magántulajdonban levő in-
gatlanokat és épületek tu-
lajdonosait pedig a KPM 
Közúti Igazgatóságával kö-
zösen kártalanítja. A Nívó 
Ktsz — mely megszerezte a 
telep egy részének kezelői 
jogát — ú j beruházása épí-
tésekor, a Gabonafelvásárló 
Vállalat pedig telephelye 
tervezésekor már figyelem-
be vette az útszabályozás 
követelményeit, de a Város-

gazdálkodási Vállalat és az 
Építő- és Szerelőipari Szö-
vetkezeti Közös Vállalkozás 
által használt ingatlanok és 
épületek helyzetének rende-
zése még hátra van. 

A Budapesti út átépítésé-
vel kapcsolatban a környé-
ken néhány utca megszűnik, 
s új, úgynevezett feltáró 
utat építenék a Dorozsmai 
útra merőlegesen, a Fonó-
gyári út folytatásaként. Ez 
a tervezett út a Nívó Ktsz 
telephelyét kettévágja. E 
kérdés megoldása, csakúgy 
mint a 10. számú Volán 
tervezett tranzitállomásá-
hoz szükséges telek kijelö-
lése a Húsipari Vállalat és 
az érintettek tárgyalásainak 
és megegyezésének függvé-
nye. 

Egy bizonyos: a volt ser-
tésteleppel kapcsolatos kér-
dések rendezése nem ér rá, 
az E—5-ös itt húzódó szaka-
szának átépítése 1972-ben 
aktuális, és ezt a munkát 
egy napig sem hátráltathat-
ják az e területet elfoglaló 
vállalatok. 

Brezsnyev holnap 
Párizsba érkezik 

Koszigin folytatja kanadai körútját 
Leonyid Brezsnyev, az 

SZKP Központi Bizottságá-
nak főtitkára holnap, hét-
főn délben utazik hivatalos 
látogatásra Párizsba. 

A szovjet sajtó a látogatás 
jelentőségét még a szovjet 
csúcsdiplomácia idei gaz-
dag eseménynaptárán belül 
is aláhúzza. 

Moszkvai megfigyelők ezt 
a kivételesen magas hőfokú 
érdeklődést és várakozást 
politikai, gazdasági, történel-
mi és személyi tényezőkkel 
magyarázzák. 

A politikai tényezők közül 
a szovjet hírmagyarázatok 
az európai biztonsági érte-
kezlet kérdésében, a közel-
keleti válság és az indo-
kínai háború problémaköré-
ben meglevő részleges, vagy 
teljes szovjet—francia egyet-
értést hangsúlyozzák. 

A gazdasági kommentárok 
igen nagy hangsúlyt adnak 
ugyan a kétoldalú gazdasá-
gi kapcsolatoknak, kiemelik 
azok sokrétűségét és a fejlő-
dés gyors ütemét, azonban 
nem feledkeznek meg arról, 
hogy a két ország árucse-
réje még mindig viszonylag 
alacsony szinten mozog, ösz-
szetételében sem felel meg 
a hosszúlejáratú érdekeknek, 
míg a kereskedelem fejlesz-
tésében Franciaországot ész-
revehetően gátolják a közös 
piaci kötöttségek. Az együtt-
működés kipróbált és gyü-
mölcsöző formájának bizo-
nyult a műszaki-tidományos 
kooperáció, amelynek sikere-
it a szovjet szines televízió, 
a Holdra juttatott francia 
lazertükör vagy legutóbb 
elemi részecskék fizikájának 
kutatásában korszakot nyitó 
szerpuhovi gyorsító és a 
Mirabelle buborék-kamra 
„egymásra találása" jelzi. 

• A látogatás' fontos szemé-
lyi tényezője, hogy az SZKP 
Központi Bizottságának fő-
titkára most utazik először 
tőkés országba. 

* 
Mint lapunk tegnapi szá-

mában közöltük, a Kanadá-

ban időző Koszigin szovjet 
miniszterelnök országjáró 
körútjának második állomá-
sára, Vancouverbe érkezett. 
Vancouver Kanada legna-
gyobb csendes-óceáni kikö-
tővárosa, brit Kolumbia tar-
tomány ipari, kereskedelmi 
és pénzügyi központja. „Ro-
konságban" van egy szovjet 
kikötővel: testvérvárosa 
Odesszának. 

Miközben a szovjet kor-
mányfő folytatja országjáró 
körútját, a moszkvai lapok 
már értékelik a kanadai lá-
togatás első szakaszát. 

Különösen nagyra értéke-
lik a moszkvai lapok a lá-
togatás első „kézzelfogható" 
eredményét, a Koszigin és 
Trudeau által aláírt négy-
éves csereegyezményt. 

A Pravda kiküldött tudó-
sítói szombati jelentésükben 
arról a hangulatváltozásról 

beszélnek, amelyet Trudeau 
tavaszi moszkvai látogatása 
és Koszigin mostani útja 
együttesen váltott ki a ko-
rábban hidegháborús húrok-
ra hangolt kanadai sajtóban, 
a politikusokban és a közvé-
leményben, amelyet néhány 
évvel ezelőtt az atlantista 
propaganda még arról akart 
meggyőzni, hogy a Szovjet-
unió Kanada potenciális el-
lensége. 

Donald Jamieson közleke-
désügyi miniszter nyilatko-
zata, amelyet a szovjet tu-
dósítóknak adott, jól tükrö-
zi a hangulatok és a Szov-
jetunióval kapcsolatos asz-
szociációk változását. „A 
kanadaiak a világ összes 
többi népéhez hasonlóan, de 
talán még nagyobb mérték-
ben, baráti jókapcsolatokra 
törekednek a Szovjetunió-
val." 

Oszi finis 
a szántóföldeken 
Az októberi időjárás a me-

zőgazdasági üzemek kitűnő 
segítőtársának bijonyulí;: a 
hónap minden egyeS napján 
tudtak dolgozni a földeken. 
A kitűnő lehetőséget alapo-
san ki is használták. 

Csongrád megyében a leg-
sürgetőbb munka most a 
kukorica betakarítása. A 
megyében az összes terület 

75 százalékáról törték le a 
termést Általában a mező-
gazdasági munkák üteme 
megyeszerte megegyezik a 
legjobb évekével és a tava-
lyihoz képest, pedig tízna-
pos az időbeli előny. Az 
őszi vetésű növények alá 
a tervezett terület 80 száza-
lékát szántották fel és a bú-
zavetőmag 60 százaléka föld-
be került 

Hétfőn érkezik 
hazánkba 

Otlo Winzer 
Ottó Winzer, a Német De-

mokratikus Köztársaság kül-
ügyminisztere Péter János 
külügyminiszter meghívásá-
ra hétfőn, holnap érkezik 
hivatalos baráti látogatásra 
Magyarországra. (MTI) 

Ezernégyszáz OTP-
Bakás épül Szegeden 

r 
Uj feladatokat kapott a takarékpénztár 

A közelgő világtakarékos-
sági nap alkalmából sajtótá-
jékoztatót tartott az OTP 
Csongrád megyei igazgatósá-
ga, amelyen Török László 
megyei igazgató ismertette a 
pénzintézet munkáját, ú j 
feladatait és törekvéseit. Az 
érdekes tájékoztatóból képet 
kaphattunk Szeged és Csong-
rád megye lakosságának be-
tétállományáról az OTP-la-
kásépítésről, a szolgáltatás-
formákról 

Az OTP eddig is komoly 
szerepet játszott a minden-
napi életben, ám az elkövet-
kezendő időkben tovább nő 
felelőssége. A Magyar Nem-
zeti Banktól átvette a taná-
csok költségvetési számlái-
nak kezelését, november 1 
'után pedig az OTP-hez ke-
rül a tanácsi fejlesztési álap 
számlavezetési munkája is. 
Ezzel 2 milliárd. forinttal 
emelkedik a számlaforgalom 
a Csongrád megyei OTP-fi-
óknál. 

Természetesen az OTP — 
híven eredeti hivatásához — 
a lakosság, a dolgozó embe-
rek bankja marad, kezeli a 
betéteket, hitelt nyújt, támo-
gatja a lakásépítkezéseket 
Az ország betétállománya 
ma eléri a 46 milliárd forin-
tot, ebből Csongrád megye 
2 milliárd forintot mondhat 
magáénak. Az országos 
rangsorban ezzel a harma-
dik helyet foglalja el, az egy 
főre jutó betétösszeget te-
kintve viszont az elsőt. Nő 
a gépkocsinyeremény betét-
állomány, amely napjaink-
ban meghaladja a 200 millió 

forintot, népszenűsödik az 
átutalási betét, amelyből 4 
ezret tartanak számon. A ta-
karékbetétek állománynöve-
kedése kedvező jelenség, 
hozzásegít a lakásépítések 
finanszírozásához és a la-
kosság hiteligényeinek kielé-
gítéséhez. A megyében je-
lenleg 1 milliárd forint a la-
kosság hitelállománya. 

Figyelmet érdemel a leg-
fontosabb hitelforma, az épí-
tési kölcsön, amelyből eddig 
22 ezer lakás -építésére, fel-
újítására, korszerűsítésére 
960 millió forintot folyósított 
az GTP. A negyedik ötéves 
tervben az OTP tovább tö-
kéletesíti, fejleszti az építke-
zési kölcsönformát További 
tízezer lakás építéséhez nyúj-
tanak kölcsöntámogatást 
Baját beruházásban több 
mint háromezer lakást építe-
nek Csongrád megyében, s 
ebből — Szegeden 1400-at. 
Az építőkapacitás megvan, s 
a tervek is rendelkezésre áll-
nak már. 

Nem csökkent az érdeklő-
dés az áruvásárlási kölcsön-
nel szemben sem, jelenleg 
73 millió forint az áruvásár-
lási hitel összege. A tekinté-
lyes összeget bútorra, tele-
vízióra és háztartási gépek 
vásárlására költötték. A 
személyi kölcsön állománya 
26 millió forint. Az OTP 
prognózisa szerint a negye-

dik ötéves terv végére a 
megye betétállománya eléri 
a 3, hitelállománya a 2 mil-
liárd forintot. 

• Az esztendőről esztendőre 
szaporodó munkát, a meg-
növekedett forgalmat csak 
kisebb-nagyobb zökkenőkkel 
oldhatja meg a takarékpénz-
tár apparátusa. Hiába a dol-
gozók igyekezete, szaktudá-
sa, ha a körülmények, , az 
irodák szűkösek: az OTP 
megyei fiókjában naponta 
mintegy 1700 ember fordul 
meg! A kultúráltabb kiszol-
gálás, a zavartalanabb ügy-
intézés érdekében az OTP 
fejleszti hálózatát. Makón, 
Hódmezővásárhelyen ú j 
OTP-irodákat alakítanak ki, 
Szegeden, az Aradi vértanúk 
téri körzeti fiókot bővítik, 
sor kerül a szegedi OTP-
központ átalakítására is: 
megvásárolták a jelenlegi 
székhelyük felső szintjét, itt 
alakítanak majd ki megfele-
lő irodákat. 

Török László elmondta, 
hogy a világtakarékossági 
napon a posta külön bélyeg-
zőt használ, a megye aznapi 
első újszülöttjét pedig októ-
ber 29-én ezerforintos be-
tétkönyvvel ajándékozza 
meg az OTP. A fiókok ezen 
a napon meghosszabbított 
műszakot tartanak. 

M . L 

December 8: 

cc 
A 
„rendetlen 
Kárász utca 

Szeged patinás Kárász ut-
cája meglehetősen régóta 
feldúlt, a Kölcsey utca és 
a Dugonics tér között. Se-
rény munkának alig látni 
nyomát, annál inkább an-
nak, hogy a járókelők ele-
get kerülgetik a járda felét 
elfoglaló földkupacot. Hébe-
hóba látni valami mozgást 
a nyílt árokban, amelybe 
lefektették már a nagymé-
retű gázcsöveket. Egyszer-
egyszer hegesztenek, aztán 
napokig nem látni munkát. 
Reméljük, hogy a DÉGAZ 
hamarosan befejezi a mun-
kát ezen az utcaszakaszon 
is. 

Összeül a KISZ VIII. kongresszusa 
December 8—11 között 

tartja soron következő, nyol-
cadik kongresszusát a Ma-
gyar Kommunista Ifjúsági 
Szövetség. Az ifjúsági moz-
galom rangos eseményének 
szervezeti előkészítéséről kért 
tájékoztatást a Magyar Táv-
irati Iroda munkatársa a 
KISZ Központi Bizottságá-
nak illetékeseitől. Egyebek 
között elmondták: 

— A napokban lezárult a 
kongresszusi készülődés leg-
mozgalmasabb szakasza: or-
szágszerte befejeződtek az 
alapszervezeti vezetőségvá-
lasztó taggyűlések. A tag-
gyűlési viták rendkívül ak-
tívak voltak, a résztvevők jó 
negyede fejtette ki vélemé-
nyét az ifjúsági mozgalom 
országos méretű dolgairól, 
vagy alapszervezetük, mun-
kahelyük életéről, gondjaik-
ról, eredményeikről. 

A sok ezer vélemény, ja-
vaslat összegezése még fo-
lyik, s tanulmányozzák a 
szervezeti szabályzat módo-
sításával 'kapcsolatos észre-
vételeket, indítványokat is. 

— Ami a' további „menet-
rendet" illeti: november l-ig 
országszerte megtartják a já-
rási, a városi és a városi ke-
rületi küldöttértekezleteket, s 
november közepéig lezajla-
nak a budapesti, illetve a 
megyei küldöttértekezletek 
is. Ezeken a tanácskozáso-
kon választják újjá a külön-
böző szintű KISZ-bizottsá-
gokat, s döntenek arról is, 
ki lesz az a 850 ifjú kom-
munista, aki társait a kong-
resszuson képviseli. 

— n ő k n e k 
Üjfehértón üzemet telepít 

az Újpesti Gyapjúszövőgyár. 
A 200 millió forintos költ-
séggel épített részlegben 
ezer helybeli nőnek terem-
tenek munkalehetőséget 


