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DÉLMAGYARORSZÁG 5 
hívták 
az ország-
gyűlést 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa az Alkot-
mány 22. paragrafusának 
második bekezdése alapján 
1972. június 22-re, csütör-
tökön délelőtt 11 órára ösz-
szehívta az országgyűlést. 
(MTI) 

Indira Gandhi 
Prágában 

A csehszlovák kormány 
elnökének meghívására 
szombaton kíséretével Prá-
gába érkezett Indira Gandhi, 
az Indiai Köztársaság mi-
niszterelnöke. A repülőtéren 
a vendéget Lubomir Strou-
gal miniszterelnök, Jozef 
Lénárt, a CSKP KB elnök-
ségének tagja, az SZLKP 
KB első titkára, valamint 
más vezető személyiségek fo-
gadták. 

Á Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsának meg-
hívására Indira Gandhi 
asszony június 20-án hivata-
los látogatásra Magyaror-
szágra érkezik. 

Hz ötéves terv 
közműépítései Szegeden 

Együttműködési megállapodás 
a tanács és az ALEP között 

Tavaly alakult meg Szegeden az Alföldi Közmű- és A rókus—móravárosi fő-
Mélyépítő Vállalat Feladata nevében benne van. A váró- gyűjtőcsatorna harmadik sza-
si tanácsnak és az ALÉP-nek egyaránt érdeke, hogy kaszának építését (az Árvíz 
együttműködjék a negyedik ötéves tervben kitűzött fel- utcáig) 1971-ben kezdte el az 
adatok megvalósításáért. Erről a közelmúltban megállapo- ALÉP, a munkát 1973-ban 
dást írtak alá. Az ALÉP munkájával elő kívánja segíteni fejezi be; abban az évben 
a szegedi víz-, csatorna- és gázvezetékhálózat korszerűsí- folytatja a harmadik szakaszt 
tését, valamint az utak és a villamospályák felújítását. (az átemelőtelepig), ennek 

1974-re kell elkészülnie. 1972 
Mivel az ALÉP — mint em- i százalékos árengedményt 1973-ban építi meg a III. 

lítettük is — fiatal vállalat ad. Ha a tervben nem szerep- s z ámú vízmű 2500 köbméte-
még, nincsenek meg azok a 16 munkákon — tehát a 168 r e s mélytárolóját 1972-1974-
létesítményei, melyek a fo- millión felül — a tanács még e s feladat a hattyasi zápor-
lyamatos munkához nélkü- több kapacitást köt le 1975- tározó fedett medrének ki-
lözhetetlenek. Ezek megte- ig, az ALÉP 2 százaiékosár- képzése; 1973—1974-ben épül 
remtésében rászorul a ta- engedményt ad. a Vedres utcai átemelő csa-
nács segítségére. Az együtt- A Közmű- és Mélyépítő torna és nyomócső; 1973— 
működési megállapodásban a Vállalat a vízellátás és a 1975-ben a külső nyugati 
tanács vállalta is, hogy a Pe- csatornázás fejlesztésén kívül iparkörzet szennyvízelvezető, 
tőfi Sándor Sugárúton — a közlekedés korszerűsítésé- valamint csapadékvíz elveze-
megfelelő feltételek mellett — hez is hozzájárul és vállalja tő csatornája; 1974—1975-ben 
irodaházhoz, a külső nyugati néhány, közvetlenül a lakás- a déli átemelőtelep és nyo-
iparkörzetben pedig telep- építkezésekhez kapcsolódó mócső. Közvetlenül a lakás-
helyhez j u t t a t j a Mintegy 22 közmű megépítését is. A meg- építkezéseket szolgálja az 
lakáshoz a tanács egyszeri állapodás végülis 1975-ig 1973—1974-ben épülő északi 
bérlő-, illetve vevőválasztási 282,7 millió forint értékű átemelőtelep, valamint a ró-
jogot is biztosít az ALÉP- munka elvégzésével számol kus—móravárosi fő gyűjtő-
nek a következő években. Szegeden, s kimondja azt is, csatorna negyedik szakasza, a 

Az ALÉP a negyedik öt- hogy az együttműködést az tarjáni és az északi város-
éves tervben a vízellátás és a ötödik ötéves tervben is fenn- részi gyűjtőcsatorna, 
csatornázás fejlesztéséhez tar t ja a tanács és az ALÉP. A negyedik ötéves tervben 
előreláthatóan 168 millió fo- A munkák meglehetősen eredetileg nem szerepel a 
rint értékű munkával járul nagy számú tételeiből érde- Kossuth Lajos sugárúti (az 
hozzá. Tekintettel arra, hogy mes — ha nem is teljes — ú j főgyűjtőtől a Lenin kör-
ezzel a, tanács a vállalat ka- felsorolást adni, hiszen jog- útig) és a Lenin körúti ú j 
paritásának jelentős részét gal tarthatnak számot közér- közmű (a József Attila su-
1975-ig előre leköti, az ALÉP deklpdésre. 

Lépcsőzetes lesz a Tisza 
Két méterrel magasabb vízállást okoz 

az újbecsei duzzasztó 
Á Tiszáról jóformán már Kisköre után — hang- kotrók most lent dolgoznak 

lekerült a hajóforgalom, súlyozta dr. Vágás István — a Tiszán, Gyálarétnél, s on 
gyorsabb a tengelyeken a Csongrádon épül majd /el a nan hozzák fel a szemcsés 
szállítás. A folyó látszatra harmadik vízlépcső, amely homokot a Felső Tisza parti 
„parlagon" maradt, ami a már tervezés alatt áll. A rakodótelepre, 
hajózást illeti. Vizének tel- negyedik vízlépcső, duzzasz- Arról is tájékoztatott ben-
jesebb hasznosítását átvet- tómű Záhony térségébe ke- nünket dr. Vágás István, 
ték napjainkban a duzzasz- rül. Az ötödik helyének ki- hogy a Szegedtől mintegy 
tó- és erőművek. Néhány jelölése még nem végle- 110 j oly amkilomét erre fek-
esztendő alatt teljesen „be- ges, valószínűleg Vásárosna- vő újbecsei duzzasztómű azt 
lépcsőzik" a Tiszát a korleg- ményhoz lesz érdemes meg- a célt szolgálja, hogy befe-
modernebb technikai beren- tervezni, megépíteni. A Ti- jezzék a vajdasági öntöző-
dezéseivel, hogy az életet szán lefelé haladva azonban rendszer építését. Egyébként 
adó víz eljuthasson az ed- érdemes a Jugoszláviában, a dunai erőmű legnagyobb 
dig aszályos területekre. Üjbecsénél épülő duzzasztó- hatása újbecséig érvényesül. 

Az első vízlépcső Tisza- műre figyelni, mert ennek A Tisza magyarországi sza-
lök, esztendők óta 120 ezer kihatása minket is érint Sze- kaszán a továbbiakban ter-
hektár összefüggő földterü- gednél, sőt azon túl, Csöng- vezett duzzasztó- és erőmű-
let öntözéséhez ad elegendő rádig. Eddigi információink vek megépítésével a Duná-
vizet, s eddig ez volt az szerint az újbecsei duzzasz- ról zavartalanul feljárhat-
ország legnagyobb vízierő- tómű jövőre már dolgozik, nak a hajók a Tiszán. A 
telepe is. Nagyságában és visszafogja majd a tavaszi Duna—Tisza csatorna terve-
jelentőségében ennek fölébe vizeket. Az évnek mintegy zett megépítésével pedig 
nő a jövőre már munkára száz napján Szegednél a je- teljessé válik a víziút. A 
fogható második vízlépcső, lenlegi vízálláshoz képest duzzasztóművek azonban el-

200 centiméterrel emeli meg sősorban hatalmas területek 
a vízszintet és tar t ja ilyen öntözését szolgálják, s a 
magasságban az alacsony nagy összegű beruházásokat 

a várhatóan megnövekedő 

a kiskörei. A Jászság és a 
Nagykunság öntözőrendsze-
rének megépítésével 400 
ezer hektárnyi — eddig víz- vízállásnál. Nagy vizeknél 
ben szegény — terület vá- ugyanis nem duzzasztanak, 
lik öntözhetővé. A kiskörei mert nincs rá szükség. 
duzzasztással 260 millió 
köbméter vizet fogad be a 
mederbeni tárolótér. Ez a 
terület körülbelül egynyol-
cada lesz a Balatonnak. E 

Mindebből azt szűrhetjük 
le, hogy ez a vízszint Sze-
gednél kellemes tiszai 
strandolási biztosít tartós 
jelleggel. Másrészt a Tisza 

terméseredmények 
zetik. 

visszafi-

L. F. 

gárútig). Ezeket 1973—1974 
ben, illetve 1974—1975-ben 
építenék meg. 

Utakat, járdákat IS épít az 
ALÉP majd Szegeden: 1973— 
1974-ben a Tarjánban és a 
Hajós utcában; ugyanezek-
ben az években felújí t ja az 
Április 4. út jának csatorná-
ját és úttestjét; 1974-1975-
ben a Kossuth Lajos sugár-
út, 1975-ben a Lenin körút 
úttestjét. 1973—1975. között a 
város különböző részein még 
3 millió forintért vállal út-
építést. 

A szerződés szerint 1973— 
1974-ben korszerűsíti az 
ALÉP az Április 4. útjai vil-
lamospályát, 1974—1975-ben 
két vágányt fektet a Tarján— 
József Attila sugárút—Lenin 
körút vonalon az Anna-kútig, 
1975-ben a fővonalat korsze-
rűsíti a Kossuth Lajos su-
gárúton a két körút között, s 
megkezdi az ú j villamosré-
miz építését. 

Az ötödik ötéves terv épít-
kezéseinek előkészítésekép-
pen 1974-től kezdve a maj-
dani északi városrészben csa-
tornát, gázvezetéket, fűtési 
távvezetéket is épít az 
ALÉP. 

Nyilvánvaló, hogy az el-
mondottak csak keretét ad-
ják a± együttműködésnek, a 
tanács és a vállalat a megál-
lapodást vagy ennek részle-
teit módosíthatják, s a fel-
adatokat évenként egyeztetik. 

rengeteg víz mellett évente ilyen „állandósított" vízál-
116 millió kilowatt óra vil- állással biztonságosan ha-
lamosenergiát ad még az or- józhatóvá válik Csongrádig, 
szágnak Kisköre, amikor a ameddig az újbecsei vissza-
nagy beruházást igénylő mű duzzasztás kihat. Akkor nem 
teljesen elkészül. 

— Ezzel a beépítéssel a 
Tisza jelentős részét fogjuk 
munkára — mondotta dr. 

bukkannak majd ki a Tiszá-
ból zátonyok a legrekken-
tőbb nyárban sem. Ez a 
vizszint hasznosan kihat 

Vágás István, az Alsótisza- majd a Maros torkolati sza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság kaszára is, ami kedvező lesz 
főosztályvezetője, aki a ma- a homokbányászatnak. A 
gyar—jugoszláv vízgazdálko- magasabb vízen júniusban, 
dási bizottság állandó tiszai 
albizottságának egyik tagja 
is. A Tisza további haszno-
sításáról ugyanis vele be-
szélgettünk. 

Koszorűzási ünnepség 
Dimitrov szobránál 

Georgi Dimitrov születé- MSZMP Politikai Főiskolá-
sének 90. évfordulója alkal- jának, az MSZMP KB Párt-
mából szombaton koszorú- történeti Intézetének a kép-
zási ünepséget rendeztek a viselői koszorúzták meg. A 
bolgár és a nemzetközi budapesti bolgár nagykövet-
munkásmozgalom nagy ség képviselői is elhelyezték 
alakjának szobránál Buda- az emlékezés virágait, 
jesten, az V. kerületben. Az ünnepség az Interna-

A kegyeletes ünnepségen cionálé hangjaival ért vé-
a szobrot — a bolgár és a . /T-,;— 

- magyar himnusz hangjai f e t ' , ® i m ' r ° V e l e , t u t a r " 
jelenleg, után — a Hazafias Népfront lapunk 4. oldalan közlünk 

júliusban is feljárhatnak 
majd a kotróhajók a Maro-
son, és nem szorulnak majd 
ki onnan, mint jelenleg, 
az alacsony vízállásnál. A I Országos Tanácsának, az írást.) 

Tökéletesebb 
energiaellátás 
Befejezték a közelmúltban szállítási komplikációkkal 

érkezett két óriás trafó szerelését az öthalmi út végén. 
Egyenkénti teljesítőképességük 160 megavolt-amper. Egyik 
a román—magyar energiarendszer kapcsolatára épült, a 
másik pedig a hazai rendszeren belüli energiaszállítást 
segíti. 

A csatlakozó berendezésen dolgoznak a szerelők 

A Ganz-művek gyártotta a két óriás trafót 

S o m o g y i Károlyné felvételei 
Egy a sok közül: a magasban dolgozó ember 
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