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Áttérés földgázra 

A Dóm téren: 

Nemzetközi lakodalom 
Elénk érdeklődés 

a vásár iránt 

A DÉGÁZ nincs olyan 
szorító helyzetben az idén, 
mint tavaly ilyenkor, ami-
kor Szeged belvárosában 
folyt a földgázra áttérés nagy 
munkálata, A tervszerű mun-
ka most, a második félévben 
a nagykörúton folytatódik: 
a Bécsi, a Moszkvai, a Lon-
doni és a Párizsi körút páros 
számú oldalán nyitottak a 
munkaárkok, s helyezik el 
bennük a nagyméretű csö-
veket. Dr. Tóth Emil. a 
DÉGÁZ építési osztályának 
vezetője kalauzolt bennün-
ket a munkahelyeken és 
tájékoztatott arról, hogy az 
idén már kevesebb problé-
mával kellett megküzdeniük 
a földgázra áttérés program-
jának megvalósításánál. 
Megfelelő partnerekkel dol-
goznák, a csongrádi Vörös 
Csillag Tsz, a Szegedi Építő 
Ktsz, az ALÉP és a DÉLÉP 
gázszerelő részlegével. Mint 
alvállalkozók, ez év január 
elsejétől saját beszerzésű 
anyaggal dolgoznak a DÉ-
GÁZ által adott tervek sze-
rint. Az ALÉP és a Vörös 
Csillag Tsz együttesen 6 
ezer 400, a Szegedi Építő 
Ktsz 1300, a DÉLÉP pedig 
1650 méter hosszú csőfekte-
tést vállalt. 

A DÉGÁZ a soros, terv-
szerű munkával ez év végéig 
6 ezer 900 méter hosszan 

fektetett csöveket Szegeden, 
s ennek a munkának nagy 
részét már elvégezték az év 
első felében, pontosan 5 ezer 
621 méter hosszan fektettek 
csöveket a kijelölt területe-
ken. Hátra van még tehát 
2 ezer 700 méter hosszú cső 
fektetése az idei programból, 
ami a városban folyó mun-
kákat illeti. Az idei vállal-
kozás összege 51 millió fo-
rint, s emellett 'még 4 millió 
forint értékben gázkészülé-
keket cserélnek ki azokban 
a lakásokban, amelyekben 
már áttérhetnek a földgáz 
használatára, A járókelők 
azt látják, hogy a Dugonics 
tértől a Petőfi Sándor su-
gárút páratlan számú olda-
lán felvágták a házak előtt a 
gyalogjárdákat s egy jó da-
rabon az úttestet is a nagy-
körútig. Miért volt erre 
szükség? Dr. Tóth Emil tájé-
koztatása szerint azért, mert 
a házakba vivő csatlakozó-
kat ki kell cserélni. Nehe-
zebb lesz ugyanez a munka 
ugyancsak a Petőfi Sándor 
sugárúton a páros sízámú 
oldalon. Az úttestet a továb-
biakban megkímélik a fel-
bontástól, ezért mellette fúr-
nak át, hogy a csatlakozó-
kat elvezessék a villamossí-
nek alatt. A tapasztalat sze-
rint ezen a 2 oldalon a sínek 
alatt nyugvó gázcsöveket 

esztendők alatt kikezdte az 
úgynevezett kóboráram. 
Egyébként a csatlakozó ve-
zetékek cseréjével minden 
házhoz úgynevezett bizton-
sági vízzárat is építenek, ne-
tán ha egyik-másik házat 
időközben majd lebontanák, 
ne okozzon problémát a gáz-
szolgáltatás azonnali, gyors 
és biztonságos lezárása. 

A nagykorútokon folyó 
gázcsőfektetési munkálatokat 
egy-két hétre késleteti a 
Marx téren rendezett ipari 
vásár. A körútra vivő Haj-
nóczy, Attila, Mérey és a 
Mikszáth Kálmán utcában 
egyelőre nem lehet felbon-
tani az úttestet, mert a vá-
sár látogatói részben ezekT 
ben az utcákban parkíroz-
tatják személygépkocsijukat, 
másrészt a vásárra vivő 
forgalmat is akadályoznák 
az úttestek megbontásával. 
Ezt a kényszerű késedelmet 
természetesen be lehet még 
hozni, hiszen a DÉGÁZ elég-
séges és jól felkészült mun-
kásgárdával rendelkezik. 
Munkaerővel problémája 
egyáltalán nincs a vállalat-
nak, inkább az a gondja, 
hogy elégséges munkaterüle-
tet tudjon napról napra biz-
tosítani. 

Épül a DÉGÁZ-nak Ai-
győn egy propán-bután gáz-
töltő telepe, amelynek ki-

szolgálására mintegy 4 kilo-
méter hosszú gázcsőrendszert 
kell még lefektetni ugyan-
csak ebben az évben. Elké-
szült, megépítették a szegedi 
kemping gázcsőrendszerét is, 
továbbá a Szivárvány utcán 
mintegy 200 méter hosszan 
fektettek ú j csöveket azon 
a területen, ahol korábban 
az elavult csőrendszerek 
miatt gázrobbanások történ-
tek. A Marx tér északi olda-
lán a soros útépítés miatt 
elkészültek egy későbbre 
tervezett gázfektetési prog-
rammal s ugyan ilyen mun-
kát fejeztek be a Szent 
Gellért utcában is. 

Remélhetően zavartalanul 
bekapcsolhatják majd a 
földgázt az év végéig azo-
kon a területeken, ahol most 
folynak a munkálatok. Ezt 
a remélhetőséget azért kell 
hangsúlyozni, mert igen sok 
házban meglehetősen elavul-
tak, tönkre mentek a régi 
vezetékek, amelyeknek cse-
réjét az Ingatlankezelő Vál-
lalat végzi folyamatosan. 
Ennek lépést kell tartania 
— mint részmunkának — a 
földgázra áttérés nagy prog-
ramjával, hogy az új elosztó 
elkészültével ne legyen már 
kettős — városi és földgáz — 
szolgáltatás, mert az bizton-
sági -okokból sem jó. 

L . - F . 

Jelenet a nagy sikerű Hegyen-völgyön lakodalomból 

Megint jókor jött a z eső, s ami 
fontosabb, időben távozott: az előadás 
kezdetekor senki sem kémlelte már 
a felhőket. A Hunyadi pénteki nagy 
sikerű premierje után tegnap este a 
nemzetközi néptáncíesztivál gáláját 
rendezték meg, telt ház előtt, a Dóm 
téren. 

Hegyen-völgyön lakodalom címmel 
Nóvák Ferenc koreográfiáját keltet-
ték életre az újszegedi fesztiválén 
szerepelt csoportok: nyolc nemzet 
fiai, lányai kétrészes táncjátékkal, 
impozáns keretek között búcsúztok 
SzegedtőL Bolgár, csehszlovák, fran-

cia, lengyel, NDK-befi, cotnán, szov-
jet és magyar együttesek, mintegy 
300 táncos és 200 zenész mutatta be, 
milyen is egy színes magyar lako-
dalom. A műsor az Európában élter-
jedt lakodalmi szokásokat válogatta 
csokorba. Zenéjét Daróczy Bárdos 
Tamás komponálta, s maga is dirigál-
ta a zenekart Szólót énekelt Törpfc 
Erzsébet, közreműködött Iglódi lát-
ván. 

Tegnap Szegeden ismét „tetőzött" 
az idegenforgalom. Az országból 14 
különbusz szállította az utasokat, Bé-
késcsabától Szombathelyig érkeztek 

vendégek, s csak a kempingek férő-
helyeinek 80 százalékát tették ki a 
külföldiek, új-zélandiaktól amerikai-
akig. Közülük sokan ott voltak a 
tegnapi szabadtéri premieren, de el-
jöttek a kecskeméti nemzetközi Ko-
dály-szimpozion résztvevői, valamint 
a budapesti nemzetközi, kulturális 
szimpózium több mint 100 hazai éa 
külföldi hallgatója, akikkel együtt 
ott ültek az előadás nézőterén Kiss 
Károly, a SZOT alelnöke, VirizJay 
Gyula és Timmer József, a SZOT tit-
kárai is. 

Tegnap, szombaton dél-
előtt 11 órakor G. A. Ki-
szeljov, a Szovjetunió Kom-
munista Pártja Központi 
Bizottsága külügyi osztályá-
nak helyettes vezetője dr. 
Perjési Lászlónak, az 
MSZMP Központi Bizottsá-

ggá külügyi osztálya helyet-
ftes vezetőjének társaságá-
ban meglátogatta a Szegedi 

' Ipari Vásárt. A vendégeket 
elkísérte városnéző útjukra 
Győri Imre, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag-
ja, a Csongrád megyei párt-
bizottság első titkára, dr. 
Komócsin Mihály, a Csong-
rád megyei tanács elnöke, 
Sípos Géza, az MSZMP Sze-
ged városi bizottságának el-
ső titkára és dr. Biczó 
György, Szeged megyei vá-
ros tanácsának elnöke. 

A vásár bejáratánál dr. 
Csikós Ferenc, a szegedi ta-
nács vb-titkára és Födi Vil-
mos, a vásár igazgatója fo-
gadta G. A. Kiszeljovot, 
majd a vendégeknek bemu-
tatta a pavilonokat. Meg-
tekintették a Szegedi Fém-
ipari Vállalat, a DEFAG, az 
Országos Gumiipari Válla-

kat, a Szegedi Ruhagyár, a 
szalámigyár, a paprikafel-
dolgozó vállalat termékeit, 
majd baráti beszélgetésen 
vettek részt az igazgatóság 

tanácskozótermében. G. A." 
Kiszeljov elmondta, hogy a 
szegedi vásárt alkalmasnak 
tartja az ipar és a keres-
kedelem, valamint a széles 
nagyközönség találkozójául. 
Különösen az tetszett, hogy 
a helyszínen általában meg-
vásárolhatók a gyárak új-
donságai, s ez bizonyára 
nagy vonzerőt gyakorol. A 
Szegedi Ipari Vásáron látot-
tak is bizonyítják, egészsé-
gesen fejlődik a magyar 
népgazdaság — fejezte be 
szavait. 

Valóban, az idei szegedi 
kiállításon, vásáron legna-
gyobb szenzációt a „miniüz-
letek" keltik. Például a 
KONKORDIA, a Szegedi 
Ruhagyár, a HÖDIKÖT, a 
Bőrdíszmű Szövetkezet, a 
gumigyár butikjai előtt 
mindig hosszú sorok állnak, 
s szinte percek alatt kelnek 
el a szép pulóverek, öltö-
nyök, használati cikkek. Sze-
rencsére az üzemek felké-
szültek az érdeklődésre, még 
eddig mindig kiegészítették 
a készleteket. Sikert ért el 
a győri Műanyagfeldolgozó 
Ktsz, a kiállításon bemuta-
tott összes műanyag csónak-
jait már az első napon el-
adta 

A vásár iránt, éfénk-az-ér-
deklődés. 

G. A. Kiszeljov (jobbról) és dr. Perjési László a vásárt 
kürs éiáa 

A Szegedi Konzervgyár pavilonjában Is mindig sok s 
láio gató 


