
VILÁG PROLETÁRJA! EGYESÜLJETEK! 

ŰELMAGYARORSZAG 
M A G Y A R S Z O C I A L I S T A M U N K Á S P Á R T L A P J A 

61. évfolyam, 
268. szám 

1971. 
november 13., 

szombat 
Á ra : 

80 fillér 

Ünnepélyesen felavatták 
a Szegedi Házgyárat 

Ünnepélyes volt a környe-
zet és a hangulat tegnap, 
pénteken délelőtt o Szegedi 
Házgyárban. Zászlókat len-
getett a kellemes novemberi 
szellő, s tova vitte a mun-
kásőrség zenekarának in-
dulóit Avatóiinnepségre gyü-
lekeztek a házgyári dolgo-
zók, és a meghívott vendé-
gek. A 17 ezer négyzetmé-
ter alapterületű nagycsarnok 
első hajójában állítottak 
emelvényt, s helyezték el a 
székeket a résztvevők szá-
mára, de sokan a gépék 
tetején, az összekötő hida-
kon kerestek maguknak he-
lyet, hogy jól lássák az ese-
ményeket. 

Ott volt az avatóünnepsé-
gen Apró Antal, az MSZMP 
Politikái Bizottságának tag-
ja, az országgyűlés elnöke, 
Bondor József építésügyi és 
városfejlesztési miniszter, 
Győri Imre, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának tagja, a 
Csongrád megyei pártbi-
zottság első titkára, dr. Ko-
mócsin Mihály, a Csongrád 
megyei tanács elnöke, Sipos 
Géza, az MSZMP Szeged 
városi bizottságának első 
titkára, dr. Biczó György, 
Szeged város tanácsának el-
nöke, Szilágyi Lajos és Pa-
dányi Mihály, az építésügyi 
és városfejlesztési miniszter 
helyettese, Gyöngyösi Ist-
ván, az építők szakszerveze-
tének főtitkára, Juhász Jó-
zsef, a Szakszervezetek 
Csongrád megyei Tanácsá-
nak vezető titkára, Szögi Bé-
la, a KISZ Csongrád me-
gyei bizottságának első tit-
kára, Mihail Gavrilovics 
Bocin, a Szovjetunió buda-
pesti nagykövetségének ta-
nácsosa, s még sokan má-
sok Szeged és Csongrád 
megye társadalmi és gazda-
sági életének vezetői közül. 
Ott voltak a házgyár épít-
kezésében közreműködő 
vállalatok és intézmények 
képviselői, s természetesen 
a Délmagyarországi Építő 
Vállalat vezetői, munkásai, a 
házgyár minden dolgozója. 

A magyar és a szovjet 
himnusz hangjai után Mol-
nár Sándor, a DÉLÉP párt-
bizottságának titkára üdvö-
zölte a megjelenteket, majd 
Bondor József miniszter 

mondott avatóbeszédet. Be-
vezetőjében elmondta, hogy 
megszokott kép és esemény 
hazánkban, hogy nincsen 
olyan hely, ahol ne épülne 
valami, és nincsen olyan 
nap, hogy ne adnának át 
egy-egy új létesítményt. 
Beszélt a kormány lakás-
építési pogramjáról, hogy 
15 év alatt 1 millió lakást 
kell felépíteni, de amikor 
ezt a tervet elfogadták, 
akkor a magyar építőipar 
még nem állt olyan fejlett-
ségi fokon, hogy időben ele-
get tegyen a követelmények-
nek. 

— A maf napon — hang-
súlyozta —, a hetedik hazai 
házgyárat helyezzük üzem-
be, s így minden feltétele 
megvan annak, hogy a la-
kásépítési programunknak 
eleget tegyünk. 

Beszélt a miniszter arról 
is, hogy a házgyárak nagy 
mennyiségű lakást képesek 
előállítani, de a termékek 
elhelyezése jelenleg még 
gondot okoz. A tanácsok, a 
tervezők és az építők közös 
erőfeszítése szükséges ah-
hoz, hogy a házgyárak ka-
pacitását kihasználják. S 
hogy a városok képe ne 
uniformizálódjék, a tervezők 
alkalmazzanak, minél több 
variációt az épületek típu-
saiban, s úgy alakítsák a 
lakóházak környezetét, hogy 
kelleme* legyen a lakók 
számára, de a városképet is 
megfelelően változatossá te-
gye. 

— Köszönöm a munkát, 
amelyet ezért a házgyárért 
végeztek, s azt kívánom, 
hogy Szeged és Csongrád 
megye lakóinak minél több 
kényelmes otthont építse-
nek — fejezte be zeszédét 
Bondor József, majd kitün-
tetéseket és jutalmakat 
adott át a házgyár építésé-
ben résztvevőknek. Az Épí-
tőipar Kiváló Dolgozója mi-
niszteri kitüntetést kapta 
Megyeri Gyula, Bellosevits 
Sándor, Bujdosó József, 
Molnár Sándor, Szabó Zol-
tán, Gábori József, Nagy 
Árpád, Ágoston Antal, 
Grünczweig János, Zsidáko-
vics István, Szőts Ferenc, 

Apró Antal átadja a gyárat, elvágja a kifeszített 
nemzetiszínű szalagot 

Elefánti László, Nagy Per-
ge Zoltán, Tóth Mihály, Ka-
razin Alekszander, Fejgin 
Ernszt, Hideghéty József, 
Frank Péter, Barna István, 
Tóth Ernő, Buknicz István, 
Szilágyi Lajos, Garay An-
dor, Szögi László, Mácsai 
Lajos, Sipka Imre és Szani 
István. Hetvenegy dolgozó-
nak Sipos Mihály igazgató 
adta át a Kiváló Dolgozó 
jelvényt, illetve oklevelet, s 
összesen 322 ezer forint ju-
talmat osztottak szét a ház-
gyár építkezésében résztve-
vő és jó munkát végzett 
dolgozók között. 

A miniszter avatóbeszéde 
után Sipos Mihály, a DÉL-
ÉP igazgatója mondott kö-

Küldöttségünk 
hazaérkezett 
Bulgáriából 

Dr. Timár Mátyásnak, a 
Minisztertanács elnökhelyet-
tesének vezetésével pénte-
ken hazaérkezett Bulgáriá-
ból a magyar delegáció, 
amely a magyar—bolgár 
gazdasági és műszaki-tudo-
mányos együttműködési bi-
zottság 10. ülésszakán vett 
részt. A delegáció tagjai 
voltak: Hont János, az Or-
szágos Tervhivatal elnökhe-
lyettese, dr. Bakos Zsigmond 
könnyűipari miniszterhelyet-
tes és Tordai Jenő külke-
reskedelmi miniszterhelyet-
tes. 

Fock Jenő 
fogadta Mihail 

Leszecskót 
Fock Jenő, a kormány el2 

nöke pénteken délelőtt hiva-
talában fogadta Mihail Le-
szecskót, a Szovjetunió mi-
nisztertanácsának elnökhe-
lyettesét, a magyar—szovjet 
gazdasági és műszaki-tudo-
mányos együttműködési kor-
mányközi bizottság 11. ülés-
szakán részt vevő szovjet de-
legáció vezetőjét. 

A baráti eszmecserén részt 
vett Vályi Péter, a Minisz-
tertanács elnökhelyettese is. 
(MTI) 

a télre 
az olajmezőn 

AB avafóflmicpscg résztvevői a házgyár l-es számú hajójában 

szönetet mindenkinek, aki 
valamilyen formában előse-
gítette a házgyár felépítését, 
és azt, hogy a határidő 
előtt üzembe helyezhették. 

Ezután Apró Antal emel-
kedett szólásra, tolmácsolta 
a párt Központi Bizottságá-
nak üdvözletét mindazoknak, 
akik közreműködtek a Sze-
gedi Házgyár felépítésében. 
Méltatta a szegedi vezetők 
erőfeszítéseit, hogy városuk; 
egyre jobban fejlődik. 

— Mint a város ország-
gyűlési képviselője, külön is 
megköszönöm önöknek el-
mondta Apró Antal —, 
hogy idő előtt felépítették a 
házgyárat. Amikor átadom 
sz új üzemet a vállalat ve-
zetőinek, arra kérem a ház-
gyár minden dolgozóját, 
mérnökeit, technikusait, 
hogy használják a házgyárat 
gazdaságosan, lelkiismerete-
sen. Munkájuk mellé jó 
egészséget kívánok, és még 
egyszer megköszönöm fára-
dozásaikat. 

A zenekar az Internacio-
nálét játszotta, majd Apró 
Antal átvágta a kettes hajó 
bejáratánál kifeszített nem-
zetiszínű szalagot. A ház-
gyár vezetője, Garay Andor 
jelt adott a termelés megin-
dítására, s a vendégek meg-
tekintették a működésben 
levő üzemet. A házgyárból a 
tarjáni városnegyedbe láto-
gattak, megnézték a Szege-
di Házgyár termékeiből fel-
épített, 414-es jelű lakóház 
zat, amelyben 28 lakás már 
elkészült, s ott lakberende-
zési bemutatót nyitottak. A 
Szegedi Házgyár felavatásá-
nak ünnepsége a Tisza 
Szálló koncerttermében 
adott fogadással fejeződött 
be. 

Szeged környékén az olaj-
bányászok a télre készülnek. 
Az egyik fő cél, hogy a leg-
zordabb időjárási viszonyok 
között se csökkenjen az évi 
egymillió tonnát megközelí-
tő olajtermelés üteme, 
ugyanakkor a napi föld gáz-
termelést még a nagy tél 
beállta előtt megduplázzák. 

Ez utóbbi feladat legfon-
tosabb feltételeként, lényegé-
ben befejezték a Szánkon — 
új, nagy beruházás folytán 
— feleslegessé vált és áttele-
pített gázüzem építkezését, 
rövidesen megkezdik a pró-
batermelést, s december 1-
től napi egymillió köbméter 
úgynevezett szabadgázt — 
az eddigi szegedi földgáz 
mennyiségének a dupláját — 
adnak. 

A téli felkészüléshez tar-
tozik, hogy az új, s a nemrég 
átadott úgynevezett kísérő-
gáz-üzem, valamint az olaj-
gyűjtő tankállomások sza-

badban levő vezetékeit, zá-
ró szerkezeteit és más be-; 
rendezéseit különféle hőszi-
getelő burkolatokkal látták el. 
Elkészítették, s a tavalyihoz 
képest bővítették a téli za-
vartalan termelést szolgáló, 
technológiai gázt termelő ka-
zántelepeket. Az olajbányá-
szoknak fűthető pihenő-me-
legedő kocsikat helyeztek ké-
szenlétbe. gondoskodtak 
megfelelő védőital-alapanya-
gokról. vízhatlan csőköre-
nyékről, vattakabátokról, s 
a többi körött elegendő 
mennyiségű „halászcsizmá-
ról". Ez utóbbi kimondottan 
algyői bányásröltözék-specia-
litás, ugyanis az országnak 
ezen a legményebb fekvésű 
területén, a késő őszi nagy 
esőzések, tavaszi olvadások 
idején gyakran csak derékig 
érő halászcsizmákban közle-
kedhetnek a fúrótornyok, 
termelőberendezések körül 
dolgozó olajbányászok. (MTI) 

Hz igazságügyi miniszter 
tájékoztatója a szegedi 

egyetem iogi karán 

Dr. Korom Mihály tájékoztatóját tartja, mellette 
dr. Antalffy György és dr. Kovács Lajos, a megyei párt-

bizottság osz táiyvczetője 

A Magyar Jogász Szövet-
ség Csongrád megyei szerve-
zetének és a József Attila 
Tudományegyetem jogi és 
államtudományi karának 
meghívására tegnap, pénte-
ken délelőtt tájékoztatót 
tartott dr. Korom Mihály, 
igazságügyi miniszter Szege-
den, az államigazgatás fej-
lesztéséről és az állami mun-
ka pártirányításáról — mely 
kerdésekkel kapcsolatban az 
MSZMP Központi Bizottsága 

legutóbbi ülésén fogadott el 
javaslatokat —, valamint a 
Büntető Törvénykönyv mó-
dosításáról. 

A megbeszélésen — me-
lyet dr. Antalffy György 
egyetemi tanár, a jogtudo-
mányi kar dékánja nyitott 
meg — megjelent dr. Márta 
Ferenc akadémikus, a JATE 
rektora is. A tájékoztatón 
Csongrád megye és Szeged 
jogéletének vezető képvise-
lői vettek részt. 


