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Felhívás 
társadalmi munkára 

A városi tanács ütése 
A végrehajtó bizottság múlt évi mun-

kájáról szóló beszámoló szerepelt elsőnek 
a városi tanács tegnap, csütörtökön tartott 
ülésének napirendjén. Az ülésen részt vett 
dr. Komócsin Mihály, a Csongrád megyei 
tanács elnöke, dr. Ozvalü Imre, a városi 
pártbizottság titkára és Halász Miklós, a 
megyei pártbizottság munkatársa is. A 
beszámoló — melyet dr. Biczó György, a 
városi tanács elnöke terjesztett elő — 
egyúttal képet adott Szeged tavalyi fejlő-
déséről és gondjairól. Vitájában dr. Kulka 
Frigyes, Sinkó György, dr. Komócsin Mi-
hály és Bors István szólalt fel. 

Az idei költségvetés és a fejlesztési alap 
tervezetét Takács János elnökhelyettes 
terjesztette elő. A tanács egészségügyi, 
pénzügyi, számvizsgáló, termelés- és szol-
gáltatásügyi bizottságai nevében dr. Oláh 
Ferenc, Balog István, Gyimesi József, il-
letve Hörömpő József szólt hozzá a javas-
lathoz. ra j tuk kívül a vitában még Baló 

Ilona (a városi KISZ-bizottság titkára), 
Kenéz Antalné, Kovács István, Zsigó Ist-
vánné, Török Judit, Halász Sándor, Virág 
István, Takács ' Imréné (országgyűlési kép-
viselő), dr. Bencze György, Berkes Ildikó 
és dr. Komócsin Mihály mondta el véle-
ményét az előterjesztésről. 

A város lakosságának régi igénye, hogy 
a maga munkájával is hozzájáruljon kör-
nyezetének csinosításához, közös gondjaink 
enyhítéséhez. Hofgesang Péter, a vb tag-
ja, a népfront városi bizottságának ti tká-
ra ennek jegyében számolt be a társadal-
mi munka szervezésének korábbi végre-
haj tó bizottsági vitájáról, s javasolta, hogy 
a városi tanács és a népfront városi bi-
zottsága forduljon közös felhívással a la-
kossághoz. 

Miután a tanács elfogadta a beterjesz-
tett jelentéseket is és a felhívást is, az 
ülés a korábban benyújtott interpellációk-
ról adott válaszokkal ért véget. 

Egy napot Szegedért 
Szeged megyei város tana-

csa és a Hazafias Népfront 
Szegedi városi bizottsága fel-
hívással fordul a város egész 
lakosságához, üzemekhez, in-
tézményekhez, szocialista bri-
gádokhoz, a szakszervezetek-
hez és a Kommunista I f jú -
sági Szövetséghez: a cselekvő 
hazafiság, a tevékeny város-
szeretet jegyében bontakoz-
tassunk ki Szegeden szerve-
zett társadalmi munkaakciót 
a város szépítése, gazdagítá-
sa, értékeinek gyarapítása és 
megőrzése érdekében. Váro-
sunk minden polgárát felkér-
jük ar ra : évente legalább egy 
munkanap fáradságával já-
ruljon hozzá a városfenntar-
tás, városszépítés és városfej-
lesztés közös ügyéhez. 

Szép városunk a negyedik 
ötéves tervben 3 és fél mil-
liárd forinttal gazdálkodik. 
Sohasem volt még ilyen 
anyagi lehetősége, de vállal-
kozásai és polgáraival szem-
beni kötelességei sem voltak 
ilyen súlyosak. Hatalmas la-
kásépítési és közműfelújitási 
programot kell megvalósíta-
ni; megkezdődött a nagyará-
nyú városrekonstrukció; az 
egészségügyi, szociális és kul-
turális ellátás óriási gondjai-
val kell megbirkózni. A la-
kosság megnövekedett igé-
nyeihez képest így válik szű-
kössé ez a példátlan összeg 
is. A városfejlesztés nagy 
üteme ugyanakkor eddig is-
meretlen gondok és nehézsé-
gek tömegét hozza felszínre. 

Szeged lakossága örömmel 
fogadja ezt a dinamikus fe j -
lődést, és megértéssel viseli 
a vele járó gondokat. A fe j -
lődést a sok építkezést és a 
közművek felújítását kísérő 
kényelmetlenségeket máig is 
tetézi az 1970. évi nagy Tisza 
völgyi árvíz sok visszamaradt 
kellemetlensége. Amint a leg-
utóbbi tanácstag-beszámoló-
kon és a népfrontbizottság 
választógyúlésein tapasztal-
tuk, százakban és ezrekben 
munkál a segítőkészség: a 
lakóhelyért, a városért. 

A lakosság egyetért azzal, 
hogy a költségvetés nagy ösz-
szegeit a legfontosabb célok 
megvalósítására fordítsuk és 
társadalmi szorgalommal pó-
toljuk meg. 

Miben kérjük a város 
lakosságnak közre-
működését? 

1. Tartsuk tisztán és 
rendben környezetünket? 
végezzünk Szegeden tava-
szi nagytakarítást; ültes-
sünk fákat és virágokat; 
csinosítsuk ki a lakóházak, 
üzemek és intézmények elő-
kertjeit, udvarait; gondoz-
zuk és ápoljuk magunk a 
lakókörzetben levő kis par-
kokat, zöldsávoltat; lomta-
lanítsuk a lakókörnyezetet; 
tartsuk karban a nyílt szel-
vényű csatornákat — s 
ezekre a feladatokra vállal-
junk tartós kötelezettséget! 

A közlekedési, a kereske-
delmi, a vendéglátó és a 
közműépítő vállalatok szin-
tén fokozott gonddal ügyel-
jenek a munkaterületük, a 
város tisztaságára. 

2. Tegyük tartóssá gyer-
mekeink örömét: folyama-
tosan gondpskodjunk a já t -
szóterek rendbentartásáról; 
a játszóeszközök gyarapítá-
sáról és állandó javításáról. 
Üzemek, intézmények szo-
cialista brigádjait h ívjuk: 
vállalják gondjaikba egy-
egy játszótér folyamatos 
karbantartását. 

3. Társadalmi munkával 
toldjuk meg a tanács pénz-
eszközeit a belvízrendezés, 
az út-, járda-, közműveze-
ték építéseknél, a városi 
zöldövezetek kialakításá-
nál, utcai sorfák ültetésé-
nél! A rendelkezésre álló 
összegből így újabb lakóte-
rületekre tudjuk eljuttatni 
a kényelmesebb városi élet 
elemeit. 

i. Gyermekeink második 
otthonát: az óvodát, az is-
kolát tövábbi szorgalmas 
munkával támogassák a 
patronáló, üzemek, a szülői 
munkaközösségek. Vegye-
nek részt az óvoda, az is-
kola fejlesztését, felszerelt-
ségét, kulturáltabbá tételét 
szolgáló mozgalomban. 

5. Védjük és őrizzük a 
közpénzen és társadalmi 
szorgalommal elvégzett 
munka eredményeit: eré-
lyesen lépjünk fel a köz-
tisztaság-ellenes cselekede-
tekkel szemben; akadályoz-
zuk meg az utcák, játszó-

terek, parkok eszközeinek 
rongálását; teremtsünk 
olyan közhangulatot, amely-
ben személyi kötelességgé 
válik közös javaink megbe-
csülése. 

A nagyarányú társadalmi 
munka szervezésére, irányí-
tására, nyilvántartására, ér-
tékelésére és jutalmazására 
városi bizottság alakult. A 
tanácstagok, a népfrontbi-
zottságok tagjai, a KISZ, a 
Vöröskereszt és a kerületi 
tanácsi hivatalok vár ják a 
kezdeményezések bejelenté-
sét. 
A Hazafias Népfront vá-

rosi bizottságának és Szeged 
megyei város tanácsának meg-
győződése, hogy Szeged la-
kossága — mint az előző 
években — most is szívesen 
fog szerszámot a város tisz-
taságáért, szépségéért, gazda-
godásáért, értékeinek megőr-
zéséért; városszeretetét cse-
lekvően fejezi ki. A magunk 
hasznára, örömére és gyö-
nyörűségére vállalt társadal-
mi szorgalommal emberileg 
j s gazdagabbak leszünk. 

W 

Ujabb gázüzem 
épül Algyőit 

S o m o g y i K á r o l y n é f e lvé t e l e 

A már működő gázüzem mellett készülnek az új berendezések, gépek 

A gyenge tél, a jó időjá-
rás rendkívül kedvezett az 
olajipari beruházásnak. Szin-
te egyetlen napra sem állt 
meg az építkezés, szerelés a 
szegedi szénhidrogén-lelőhe-
lyek környékén. Mint isme-

zést, amelyeknek segítségé-
vel naponta 2—2 és fél mil-
lió köbméter gázt jut tatnak 
az országos gázhálózatba. 
Hamarosan kétszeresére nö-

lenül nyomja a szeged—bu-
dapesti gázvezetékbe, ugyan-
alikor a földgázból kiválaszt-
ja a gazolint. A tervek sze-
rint a nyomáspróbákat apri-

vekszik a szegedi szénhidro- lisban végrehajt ják. Ha az 
gén-medencéből, pontosab- újabb gázüzem is termelni 

retes —, erről lapunkban is ban az Algyőről továbbított fog, az NKFV szegedi üzeme 
beszámoltunk már — nemrég gázmennyiség. Júliusban ter-
adták át rendeltetésének a 
kísérőgázokat feldolgozó üze-
met, majd a Szánkról áttele-
pített gázfeldolgozó berende-

Fock Jenő látogatása 
Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, 

a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke csütörtökön 
délelőtt kétnapos látogatásra Szolnok megyébe érkezett. 
Fock Jenő délelőtt, a megyei párt-végrehajtóbizottság tag-
jaival találkozott. Délután a miniszterelnök a városi, va-
lamint a megyei vezetők társaságában megtekintette az 
épülő Zagyva-parti lakótelep tízemeletes házait. 

A késő délutáni órákban felkereste a felújított Tisza 
Bútorgyárat. A gyári művelődési teremben várták a mi-
niszterelnököt a város nagyipari üzemeinek munkásai. Itt 
Fock Jenő válaszolt a munkások kérdéseire. 

A márciusi, áprilisi 
és májusi bérfizetések 

Hajdúszoboszló után az or-
szág második legjelentősebb, 
s a legtöbb gázt adó üzeme 
lesz. 

Mint megtudtuk, a Gazda-
sági Bizottság által jóváha-
gyott olaj program keretében 
még ezzel sem fejeződik be a 
gázfeldolgozó berendezések 
építése. Hozzáláttak a nyers 
gazolin átalakítására szolgá-
ló — etán, propán, bután-
gáz készítésére alkalmas — 
üzem felépítéséhez. Erre 700 
millió forintot fordítanak. 
Először a különleges teherbí-
rású betonalapokat készítik 
el, majd még az idén meg-
kezdődik a gépegységek sze-
relése. 

Már Szegeden tartózkodik 
a berendezéseket gyártó 
szovjet üzem első szakembe-
re, aki a helyszínen ellenőr-
zi a Szovjetunióból érkező 

tainak 75—80 százalékát szállítmányokat. A tervek 
végezték el márciusban. szerint 

melni kezd a D program ke-
retében épülő szabadgázokat 
feldolgozó üzem is. 

Az Algyőtől mintegy más-
fél-két kilométerre fekvő 
építési területen a technoló-
giai szerelést végzik a Bu-
dapesti Kőolajipari Gépgyár 
dolgozói. 

Az alapokon állnak már a 
különféle gépek, berende-
zések, 

az elkészült hegeszteseket 
röntgennel vizsgálják, hogy 
megfelelnek-e a követelmé-
nyeknek. 

Juratovics Aladár, az 
NKFV szegedi üzemének ve-
zetője elmondta, hogy 

a mintegy 300 millió fo-
rint értékű új gázüzeni 
építési, szerelési inunkála-

A Magyar Nemzeti Bank, 
a Szakszerveretek Országos 
Tanácsával egyetértésben — 
az áprilisi és májusi munka-
szüneti napok miatt — a kö-
vetkezőképpen szabályozta a 
munkabér-fizetési napokat: a 
március 30-án és 31-én ese-
dékes bereket március 29-

én: az április 1-én és 2-án 
járó fizetéseket március 30-
un, az. április 3-án és 4-én 
esedékes béreket március 
31-én, az április 29-én, 30-
án, továbbá május t-én já-
ró munkabéreket április 28-
án fizetik. 

; A hozzátartozó három gáz-
' gyűjtő állomásból kettő elké-
szült, egyhez most fognak 
hozzá a szerelők. A szüksé-
ges vezetékek nagy részét is 
elkészítették az újvidéki Naf-
tagás Vállalat szakemberei. 
A szabadgázokat feldolgozó 
üzem több kút földgázát 
hasznosítja majd és közvet-

a szovjet gépek szerelését 
tíz szovjet mérnök, illetve 
szerelő irányítja. 

és a Budapesti Gyár és Gép-
szerelő Vállalat Algyőn ala-
kult kirendeltsége végzi. A 
gazolinfeldolgozás, illetve a 
gázszármazékok készítése 
előreláthatólag 1974-ben kez-
dődhet meg. 


