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V I L Á G P R O L E T Á R Í A ! , E G Y E S Ü L J E T E K ! 

Apró Antal 
látogatása Szegeden 

Tegnap, szombaton dél-
előtt Szegedre látogatott Ap-
ró Antal, az MSZMP Poli-
tikai Bizottságának tagja, 
az országgyűlés elnöke, Sze-
ged képviselője. Első útja a 
városi tanácsházára vezetett; 
.ahol Papp Gyula, a városi 
tanács elnökhelyettese hiva-
talában fogadta és köszön-
tötte a vendéget. Jelen volt 
a beszélgetésen Rózsa Ist-
ván, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának titká-
ra, dr. Ozvald Imre, a váro-
si pártbizottság titkára és 
Hantos Mihály, a Csongrád 
megyei tanács elnökhelyet-
tese is. 

Ezután Apró Antal, Rózsa 
István, Hantos Mihály és 
dr. Csikós Ferenc, a városi 
tanács vb-titkára társasá-
gában felkereste a „Korsze-
rű mezőgazdaság és élel-
miszeripar '72" kiállítást, 
ahol Födi Vilmos vásárigaa-
gató fogadta és kalauzolta. 

A kiállítási séta során Ap-
ró Antal többször adott ki-
fejezést tetszésének. A me-
zőgazdaság és élelmiszeripar 
sokrétűségét, s különféle új-
donságait bemutató kiállítá-
son a gyönyörű őszibaracko-
kat, a makói virághagymá-
kat, a Szőregi Virág és 
Dísznövény ÁFÉSZ rózsáit 
éppúgy elismeréssel néze-
gette, mint a DEFAG pavi-
lonját, vagy a Békés— 
Csongrád megyei Állami 
Gazdaságok kollekcióját, s 
az új, hasznos mezőgazdasá-
gi gépeket, berendezéseket. 
A Szentesi Kutatóintézet 
impozáns kiállításáról azt 
mondta: „Nagyon szép, eh-
hez csak gratulálni lehet", 
és tüzetesen érdeklődött az 
itt bemutatott papírszalagos 

Elkészült Tarján 
nyolcadik ütemének programja 

Somogyi Károlyné felvétele 
Paprikanézőben, Apró Antal Födi Vilmos társaságában a 

kiállított paprikafajtákat szemléli 
vetéstechnológia iránt. Ha-
sonlóan elismerést váltott ki 
a kiváló vadgazdálkodási 
bemutató és trófeagyűjte-
mény. 

Délután Hantos Mihály 
társaságában Csongrádra, a 
Csongrádi Napok rendezvé-

nyeire látogatott el az or 
szággyülés elnöke Ott volt 
dr. Ágoston József, a me-
gyei pártbizottság titkára is. 

Este Apró Antal vissza-
tért Szegedre és a szabadté-
rin megtekintette• a Cigány-
báró előadását. 

Növekvő 
export 

•A Külkereskedelmi Mi-
nisztériumtól kapott tájé-
koztatás szerint nemcsak a 
szocialista országokban, ha-
nem a fejlett tőkés- és a 
fejlődő országokban is to-
vább bővültek az idén ha-
zánk exportlehetőségei. 

A minisztérium különö-
sen azt tartja örvendetes-
nek, hogy tovább fejlődött 
a nemzetközi termelési koo-
peráció, s ennek nyomán a 
nem szocialista országokba 
is fokozódott gépiparunk 
exportja. (MTI) 

a Balatonnál 
Az egy hete tartó száraz 

meleg, s főként az utóbbi 
napok kánikulai hősége a 
hazai és külföldi vendégek, 
kirándulók újabb ezreit 
vonzotta a Balatonhoz 
Szombaton Valóságos ostrom 
indult meg: tízezrek igye-
keztek a tóhoz, hogy a kitű-
nő strandolási és fürdési le-
hetőséget kihasználják. Sió-
fokon már a kora délelőtti 
órákban nem lehetett par-
kolóhelyet találni, a mellék-
utcák is telve voltak hazai 
és külföldi rendszámú gép-
járművekkel, autóbuszokkal. 
A strandon több mint tíz-
ezren élvezték a kellemes 

időt és a 27 fokos vizet. A 
déli part többi üdülőhelyén 
is csúcsforgalom volt, és 
vasárnapra újabb kirándu-

olíaSágá lók sokaSágát várják. 
Az IBUSZ balatoni igaz-

gatóságának vezetője el-
mondotta, hogy május 15-
től eddig több mint hetven-
ezer vendéget fogadtak, akik 
mintegy 299 ezer vendégna-
pot töltöttek el az IBUSZ 
által bérelt szálláshelyeken. 
A vendégek részére az igaz-
gatóság változatos program-
ról gondoskodott." 260 autó-
busszal, több mint 10 ezer 
vendéget vittek kirándulni. 
(MTI) 

A szegedi városi tanács végrehajtó bi-
zottsága — amint arról már beszámoltunk 
— a napokban hagyta jóvá Tarján nyol-
cadik ütemének beruházási programját. 
Ezzel az ütemmel folytatódik majd Tarján 
terjeszkedése déli irányban. A későbbre 
tervezett felsővárosi ütemek megépítésé-
vel közvetlen kapcsolat alakul majd ki a 
városközpont és az ú j lakóterületek között. 

A program szerint a nyolcadik ütemben 
19 lakóházat építenek, összesen 988 la-
kással. Közülük 728 lakás az állami cél-
csoportos beruházásból épül fel, 260 pe-
dig OTP-beruházással. Ez utóbbiak egy 
hatszintes garzonházban kapnak helyet. Az 
épületek közül hát lesz tízemeletes, 11 
pedig ötszintes, a hatszintes OTP-garzon-
házon kívül. Az építkezés összes költsége 
— a kapcsolódó beruházásokkal együtt — 
meghaladja a 400 millió forintot. 

A már elkészült ütemezés szerint még 
az idén hozzákezdenek a Szegedi Tervező 
Vállalatnál a kiviteli tervek elkészítésé-
hez. Az építkezéshez jövőre, a második ne-
gyedévben látnak hozzá a DÉLÉP dolgo-
zói. A munkát várhatóan 1977 második 
felében fejezik be. 

A lakások szobaszám szerinti nagysága 
arányosan oszlik majd meg a másfél szo-
bástól a háromszobásig terjedő skálán. A 
másfél, a két és fél, valamint a három-

szobás lakásokból megközelítően 200—200 
épül a nyolcadik ütemben. Csupán kétszo-
bás lesz aránylag kevesebb, 150 darab. 
Ennek következtében az átlagos lakáste-
rület több mint 55 négyzetméter lesz, és 
az átlagos szobaszám igy meghaladja a 
kettőt. Természetesen valamennyi lakást 
felszerelik központi fűtéssel, beépített szek-
rénnyel és konyhabútorral. Mindegyikben 
központi melegvíz-szolgáltatás lesz. 

A lakásépítkezés természetszerű velejá-
rója a közművesítés. Űj, magasnyomású 
vízvezetéket kell épiteni, melyet a tervek 
szerint, import műan'yagcsövekből készíte-
nek el. A meglevő gázvezeték már nem 
képes elegendő gázt továbbítani a nyolca-
dik ütemnek, helyette is újat kell építeni. 
A körzet központi kazánházát már úgy 
tervezik, hogy a később megépítendő fel-
sővárosi ütemek fűtését is elláthassa. A 
nyolcadik ütemben építendő garázsokban 
több mint 600, a parkolóhelyeken pedig 
majdnem 400 gépkocsinak jut majd hely. 

Érdemes még szólni a kapcsolódó beru-
házásokról. A közelben már meglevő óvo-
dát bővítik, hogy még 50 gyermeknek jus-
son hely. A tervekben szerepel egy 12 
tantermes általános iskola és egy 60 fé-
rőhelyes bölcsőde építése. Rajtuk kívül 
kereskedelmi és szolgáltató létesítménye-
ket is szerveznek, majdnem 18 millió fo-
rintos költséggel. 

Gyár lett a gépjavítóból 
A kiskundorozsmai Mező-

gazdasági Gépgyártó és Szol-
gáltató Vállalat fejlődését a 
szükség kényszerítette ki. An-
nák idején, jó másfél évti-
zede gépállomásként kezdte 
életét; ahogy ez aZ intéz-
mény elavult — vált gyárrá. 
Évek során az volt ugyanis a 
kérdés: az eredeti feladat hí-
ján csendesen megszűnik-e, 
vagy talál maga számára 
méltó, a munkásoknak, veze-
téknek egyaránt tisztes meg-
élhetést jelentő munkát 

A mintegy 1100 embert 
foglalkoztató nagyüzem már 
megválaszolt a kérdésre, 1972 
elején megkezdte a gyársze-
rű termelést, azaz 15—20 féle 
terméket készít sorozatban. 
A próbát már 1971-ben lebo-
nyolították, a Csepel Autó-
gyár részére üzemanyag-szál-
lító pótkocsikat állítottak 
össze — sikerrel. Ez adta az 
induláshoz szükséges anyagi, 
erkölcsi és műszaki alapokat. 
Amint Elek Péter főkönyve-
lőtől megtudtuk, az idén már 
209 millió forint értékű ter-
melést végeznek a nagy ki-
terjedésű, 20 holdon fekvő 
üzemben, valamint gyáregy-
ségeiben, Kisteleken, Desz-
ken, Sándorfalván. 

A MEZŐGÉP Vállalat jő 
együttműködést alakított ki 

a hódmezővásárhelyi HŐD-
GÉP-pel, számára különböző 
hidraulikus emelőhengereket 
készít. ' A hódmezővásárhe-
lyiek viszont járműhidalwt 
szállítanak Kiskundorozsmá-
ra, amelyeket itt használnak 
fel billenő pótkocsik és tar-
tálykocsik gyártásához. A 
tervek szerint ezer pótkocsit 
gyártanak 1972 végéig az 
úgynevezett PBK típusból. 
Ez az ötletes szerkezet a me-
zőgazdaságban dolgozókat 
megkíméli a rakodás nehéz 
fi2ikai munkájától, egyetlen 
gombnyomással üríti a pla-
tójára felpakolt anyagokat 
De készítenek Kiskundorozs-
mán magágyelőkészítő gépe-
ket, korszerű takarmányosz-
tó kocsit és — az NDK-tól 
vásárolt licenc alapján — 3 
ezer 100 négyzetméter alap-
területű könnyűszerkezetes 
növényházat. A növényház 
egy négyzetméter területű 
szerkezete mindössze 13 kiló, 
s a kívánt helyszínen a 
Merklin elv szerint csava-
rokkal szerelhető fel. (A kis-
kundorozsmaiak szép jövőt 
látnak ebben a termékben, 
hiszen hasonlóakat eddig 
külföldről szereztünk be, 
Hollandiából, NDK-ból, 
NSZK-ból stb.) Örvendetes, 
hogy a késztermékeken kívül 

jut erő a pótalkatrész-gyár-
tásra is, például különféle 
mezőgazdasági gépekhez, pót-
kocsikhoz, tartálykocsikhpz, 
hidraulikus szerkezetekhez 
gyártanak nélkülözhetetlen 
elemeket; Deszken pedig ak-
kumulátorokat. 

Aki végigjárja 3 MEZŐ-
GÉP szépen rendezett tele-
pét, megbizonyosodhat arról, 
hogy a gyár jó feltételekkel 
rendelkezik: tágas csarno-
kok, szerelőhiűhelyek állnak 
rendelkezésre. A nagy csar-
nokban például most épül a 
két méter mélységű óriási 
szerelőakna, amelyben majd 
cementszállító tartályokat 
építenek az alvázra A két 
műszakban dolgozó munká-
sok részére van öltöző-fürdő, 
ebédlő, szóval különösebb, 
nagyobb építkezésre a kö-
zeljövőben aligha van szük-
ség, Kedvező az is, hogy itt 
dolgoznak a régi gépjavító 
szakemberei, a jó szaktudású 
műszakiak, szakmunkások, 
munkaerőgondja nincs a 
MEZŐGÉP-nek. Így érthető, 
hogy a gyárszerű működésé-
nek első fél évét jó ered-
ménnyel zárta: 125 millió 
forintos munkát végzett, s 
ezzel 11 millió forintos nye-
reséget ért el. 

M. I. 

Jövőre vizei" ad 
az új öntözőrendszer 

l I l l l l i l M i • 

A Szentes határában fekvő donáti terület értékes föld-
jein a krónikus csapadékhiány vámolja termést évről évre. 
Ezért az egyik legjobb anyagi befektetés a népgazdaság-
nak az ide tervezett öntözőfürt megépítése, még ha közel 
50 millió forintba kerül is. Hiszen az Alsótiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatóság e nagy beruházása által 1974—75-re újabb 
1345 hektárgyi kiváló termőföldet öntözhetnek majd. 35—40 
ezer köbméter földet kell megmozgatni a nagy létesítmény 
elkészítéséhez. Beépítenek mintegy 1300 köbméter betont és 
a három új műtárgy építése mellett kilenc meglevőt ala-
kítanak át. 

A föld alatti vezetékek hossza eléri a 36 kilométert, át-
mérőjük pedig 500 millimétertől 125 milliméterig váltakozik, A szívóakna vasszerelése és zsaluzása Beépítésre váró nyomócsövek 
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