Elismerés a jc munkáért

Kiváló
szövetkezetek Oklevél
DEFAG:

ügyelő bizottságának
tagja
nyújtotta át Ivánka
Tóth
Kálmán
ksz-elnöknek.
Ez
alkalommal adták át az elnöknek a „Gépipar Kiváló
Dolgozója"
kitüntetést
is.
Horváth Sándor, a Csongrád
megyei
KISZÖV
elnöke
szintén gratulált és további
sikereket kívánt a vasasoknak.
A Szegedi Szabó
Szövetkezet jó munkáját,
jelentős
eredményeit „Kiváló Szövetkezet" címmel
honorálták.
Ebből az alkalomból tegnap
délelőtt a Tisza Szálló hangversenytermében ünnepséget
rendeztek a szövetkezetiek.
A termelési érték egy év
alatt csaknem 50 százalékkal
nőtt az 1971-ben termelt értékhez képest. Tavaly
már
közel 60 millió forint értéket állítottak elő a szabó
szövetkezetben. Másfélszeresére nőtt a szövetkezet nyeresége is. Télikabátokat korábban is gyártottak a szövetkezeti műhelyekében,
ez
azonban 1972-ben — a velúr
télikabátok termelésével —
megháromszorozódott.
Ballonkabátból is 20 ezerrel többet gyártottak a korábbinál.
Bővítették
a
választékot,
Az eredmények elérésében jobb minőségű anyagokat alhatékonyabban
nagy lendítőerőt képviseltek kalmaztak,
a szocialista brigádok: tavaly gazdálkodtak.
28 brigád nyerte el a kitünA munka ünnepe
alkaltető címet. így az 542 tagú
közösségben 350 már a szo- mából így munkasikerekről
is megemlékezhettek a szecialista brigádok száma.
A szövetkezetiek
tegnap gedi szabók. A Kiváló SzöKomdélelőtt a Hungária Szálló- vetkezet kitüntetést
ban tartották ünnepségüket. lovszki Mihály, a RUSZÖV
Berta István, az MSZMP elnökhelyettese nyújtotta át
Csongrád megyei bizottságá- Bors Győzőnek, a szövetkenak munkatársa mondott ün- zet elnökének.
nepi beszédet. MegemlékeAz ünnepségen megjelent
zett május elseje jelentősé- dr. Varga Dezső, az MSZMP
géről, s méltatta a szövetke- Szeged városi bizottságának
zet szép munkasikereit. Ez- titkára is, aki a pártbizottután — mint a többi kitünte- ság nevében gratulált a kitett szövetkezetben is — fel- tüntetéshez,
s további siolvasták a megyei
pártbizott- kereket kívánt a szövetkeság köszöntő, gratuláló leve- zet tagságának. A munkában
lét, melyben elismerését fe- élen járók között jutalmakat
jezi ki a szövetkezet minden is osztottak ki az ünnepi aldolgozójának.
kalomból. Bors Győző, a szöLőrincz
A Kiváló Szövetkezet cí- vetkezet elnöke és
met tanúsító oklevelet Fodor Jánosné a Könnyűipar KiGyörgy, az Ipari Szövetke- váló Dolgozója kitüntetésben
zetek Országos Tanácsa fel- részesüli.

A Szegedi Vas- és Fémipari Szövetkezet
is magas elismerésben részesült; a Kohó- és Gépipari Minisztérium
az OKISZ javaslata alapján
a Kiváló Szövetkezet címmel
tüntette ki
a közösséget.
Mindez a r r a is utal: 1972ben a vasas kollektívában —
a korábbi hibák, visszaélések, nehézségek után — sikerült ütemessé,
sikeressé
tenni a termelést is.
Mutatják ezt az adatok isi
míg 1971-ben 73 millió forint volt a szövetkezet árbevétele, tavaly több mint 89
millióra emelkedett ez az
érték. Közel ötmillió forinttal növelték nyereségüket is.
A szövetkezet profilja: egyedi gépek gyártása, emellett
tömegcikkeket is készítenek.
A vegyipari gépektől az olajlégszivattyúkon át, a különféle gépsorokig, sok mindent
termelnek.
Gépgyártásuk
azért is fontos, mert jelentős részét exportálják.
Tavaly például 25 milliós kivitelük volt szocialista országokba, de idén már 33 millió forint értékben exportálnak. Ezt jelentős közvetett
exportmennyiség is
kiegészíti.

E lauriis
kiváló gyára

A Taurus Gumiipari Vállalat szegedi gyára ma, hétfőn délelőtt rendez ünnepséget abból
az alkalomból,
hogy 1972. évi eredményeik
alapján elnyerték a „Kiváló
Gyár" címet, s így már m á sodízben részesülnek a vállalati kitüntetésben. A gyár
termelése jelentősen nőtt az
előző évihez képest,
tőkés
exportja pedig csaknem megkétszereződött.
A
szocialista országokba irányuló kivitelük, mely 40 százalékát
teszi ki
a
termelésnek,

ugyancsak számottevően, 19
százalékkal növekedett.
Mindezekhez a brigádmozgalom, a szocialista munkaverseny is jó segítséget n y ú j tott. A Vállalat Kiváló Brigádja címet nyerte el a Puskás Tivadar műszerész brigád és a Munkásőr brigád.
A mai ünnepségen 46 kiváló
dolgozót is kitüntetnek, átadják a gyári nívódíjat
a
műszaki fejlesztésben jeleskedőknek, összességében több
mint 200 ezer forintot fordítanak az elismerésre.

Vándorzászló

A Szegedi Tömegcikk-készítő Ipari Szövetkezetét
a"
szocialista munkaversenyben
tavaly
elért
eredmények
alapjan a KISZÖV vándorzászlajával tüntették ki. Tegnap
délelőtt, a Móra Tsa
Csirke-csárdájában tartották
ünnepi összejövetelüket;
a
vándorzászlót Gyaraki Mihály, a KISZÖV Elnökségének tagja nyújtotta át Kovács Jánosnak, a szövetkezet
elnökének. Részt vett az ünnepségen és az
MSZMP
Szeged városi bizottsága nevében köszöntötte a szövetkezet tagságát Csonka Ist-

ván. a városi pártbizottság
munkatársa.
A közösség szép eredményeket ért el a játékedénykészletek, politechnikai játékok, zománcozott füstcsövek, csőrózsák,
hőfokozók
gyártásában. A különféle játékok 80 százalékát export á l j á k : Belgiumba, Hollandiába, Angliába, Kanadába.
A Csanádpalotán létesített ú j
üzemrész is m u t a t j a a szövetkezet fejlődését. Keresett
cikküket, a füstcsöveket korszerű
alagútkemencében.
igen jó minőségben állítják
ékk

Tarjámtól

Odesszáig
Épülnek

Tegnap délelőtt a
Tisza
A Tápéi sor mentében f e szálló tükörtermében ünnep- hér és rózsaszín virágokkal
séget rendeztek a Dél-alföldi álmodnak a kertek. Az orgoErdő és Fafeldolgozó Gaz- nák lila csipkefüggönye mödaság dolgozói abból az al- gül hajlott házacskák lesekalomból, hogy 1972-ben vég- kednek, hova indulnak ú j
zett munkájukkal, a szocia- házaknak, ú j utaknak helyet
lista munkaversenyben elért taposni a gépek. Nem kell
eredményeikkel elnyerték a sokáig várniok, hiszen haMezőgazdasági és Élelmezés- marosan elfogy a szabad t e ügyi Minisztérium és a ME- rület T a r j á n b a n : az V. ütem
DOSZ
Kozponti Vezetőség házai már összeszerelve állelnökségének elismerő okle- nak, némelyikbe beköltöztek
velét.
a lakók is, egyre nő a száAz elismerés többek között muk a tetőt is magukon t u annak
a
teljesítménynek dó VI. ütembeli épületekszólt, amellyel tavaly tervü- nek.
ket, s ezzel a várt nyereséget is megtetézték a gazdaság dolgozói. A terv szerint
355 millió 200 ezer forint értéket termeltek volna 1972Érdemes egy kis sétát tenben, ezt a célkitűzést
368 ni, ellenőrizni azokat a térmillió 800 ezer forintra tel- képes
táblákat, amelyeket
jesítették túl. A hatékonyabb vagy két éve helyeztek el
gazdálkodás révén így
az T a r j á n kapuiban, az utak
eredetileg várt 6,6 millió fo- bejáratánál. Nemcsak azért,
rintos nyereség is 13,7 mil- hogy a táblákon még csak
lió
forintra
emelkedett. felépítendőnek jelzett házaUgyancsak eredményes volt kat elkészültnek
t u d j a az
a szegedi ládaüzem kitele- ember, hanem azért is, mert
pítésének nagy m u n k á j a is. tanulságos: ezeken a térkéA DEFAG
közösségének peken a most m á r javában
épülő hatodik ütemet nem
legjobbjai, a szocialista bri- is jelezték, fehér folt, A Jógádok kiemelkedő
szorga- zsef Attila sugárút felől is
lommal segítették elő a m u n - látható a csaknem befejekasikereket. Egy év alatt 74- zett két tízemeletes toronyház, az úttal párhuzamosan
re nőtt a szocialista brigá- kígyózó
szalagház,
mely
dok száma, már 670
tagot négyemeletes épületek sora.
számlálnak ezek a kollektí- s egészen az út mentében,
vák. Köztük a Pongrácz J á - vagy kétszáz méter hosszan
egy építkezés különböző fános vezette brigád elnyerte zisait mutató sor: az elején
a Gazdaság Kiváló Brigádja még csak az alapok készülcímet; 4 arany-, 7 ezüst- és nek, arrébb m á r kinőttek a
12 bronzjelvényes brigádja földből, még arrébb emeletek magasodnak.
van már a DEFAG-nak.
A habarcsteleppel szemben
Az elismerő oklevelet
a építés és bontás egyszerre
MÉM és a MEDOSZ Köz- folyik: szerelik szét a felponti Vezetőség
elnökségé- vonulási épületeket, s össze a
házakat; két alapozás után
nek nevében Sulyok József, két befejezés előtt álló négya MEDOSZ Csongrád me- emeletes sorjázik, m a j d
az
gyei bizottságának
titkára épülő orvosi rendelővel átellenben, egymás mögött két
nyújtotta át Schmál Ferenc négyrészes épület, mely az ú t
igazgatónak. Horváth János, mentén kígyózik: négyemeleaz MSZMP Csongrád
me- tes. két lépcsőházas panelhágyei bizottságának
munka- zakból áll.
Csak emlékeztetőül: az V.
társa, Győrfíy László, a Sze- ütemben
1016 lakás épül. a
ged
városi
pártbizottság VL ütemben 916. S igen sokérdeznek r á : ezután,
munkatársa és
dr. Csikós kan
Ferenc, a városi tanács vb- miért nem a VII. ütem épületeit kezdik készíteni, miHtkára is részt vett az ün- ért a VIII.
előkészítéséről
nepségen.
Horváth János beszélnek? Azaz: kimaradt-e
méltatta a gazdaság dolgo- a VII. ütem? Ezért ném á r t
zóinak szép eredményét,
s fölidézni, hogy a József A t tila sugárút végének túlsó
kívánt további munkasikeoldalára tervezett VII. ütereket a kollektívának.
Imet egyelőre nem érdemes

Hol a hetedik?

Meghalt Péter Lajos
Pénteken, április
27-én,
74 éves korában
Szegeden
meghalt Péter Lajos, a Szocialista Hazáért Érdemrend
kitüntetettje, a munkásmozgalom régi szegedi harcosa.
Péter Lajos 1899-ben született Szegeden.
Mindössze
négy elemit végezhetett, azután
textilmunkás,
szövő
lett. 1922-ben
kapcsolódott
be
a munkásmozgalomba,
ekkor lett tagja a Textiles
Szakszervezetnek,
1924 óta
párttag. Az 1920-as években
rendszeresen részt vett sztrájkok szervezésében,
emiatt
többször ki volt téve rendőri zaklatásnak. 1932-től 36ig az OTI választmányi tagja volt, 1936-tól Szeged felszabadulásáig a szakszervezetben és a pártban végzett
mozgalmi munkát,
részese
volt a választási harcoknak
1944 novemberében ala-

pító tagja volt az újjáalakuló pártnak. A felszabadulás
után, 1944-ben, tagja volt az
első üzemi bizottságnak, egészen 1948-ig, 1954-ig aktív
párt- és társadalmi munkát
végzett,
amíg rokkantsága
miatt nem nyugdíjazták.
Tevékenységéért
1955-ben
Munka
Érdeméremmel,
1964-ben a Munka Érdemrend bronz fokozatával tüntették ki,
1968-ban
pedig
megkapta a Szocialista Hazáért Érdemrendet. 1969-ben
a Szakszervezeti
Munkáért
kitüntető jelvény ezüst fokozatát kapta meg. 1970-ben á
Munka Érdemrend
arany
fokozatán kívül kitüntették
a Felszabadulási
Jubileumi
Emlékéremmel is.
Péter Lajos
temetéséről
később intézkedünk.

az új

városnegyedek

Tereprendezés Odesszában
kivitelezni — lakásszáma a
VlII.-énál — 1050 —. jóval
kevesebb: 740 —. mert olyan
városképi szempontból fontos
magasházsor terveztetett oda,
melynek fölépítését ebben az
ötéves tervben a gazdasági
lehetőségek nem teszik reálissá. Jelentősége abban van.
hogy reprezentatív városkapuképet mutat az algyői út
felől. Ezeknek a magasházaknak ellenpontja lesz m a j d
a felsővárosi
rekonstrukció
III. ütemére
tervezett, a
Csillag tér környékén
felépítendő, hasonló épület.

Kisajátítások

Ezen a részen egyelőre az
a ház lesz a legmagasabb,
mely 101-es
épület lévén,
meglehetősen későn, valószínűleg a VI. ütem házaival
egy időben készül el. Az algyői útra vezető rámpa tövében készül ez a 13 szintes
ház, melynek 10 emeletén
lesznek lakások. Igen sokaknak ütött már szöget a fejébe, hogy miért került oly
közel az úthoz? Pedig egyszerű a válasz: ez is a jövőnek épül, s a közeljövőben. ha rekonstruálják a 47es utat, a töltésen átvezető
emelkedő mostani
helyétől
— azaz a háztól is — h a r minc méternyit arrébb kerül. Ezt a tervezők előre tudták.
Látszólag semmi mozgás
nincs még a VIII. ütem építkezéseinek tervezett színhelyén. Ahogy mondani szokták: a kulisszák mögött annál több történik: néhány
föllebbezés kivételével, befejezettnek tekinthetők a kisajátítási eljárások. Az év
második felében ezt a területet is á t a d j a a város a k i vitelezőnek, a DÉLÉP-nek. S
mire a fák levele lesárgul,
eltűnnek közülük a házak.
Ez a pusztítva teremtő folyamat mostanában játszódik Újszegeden, ahol a tar-

j á m VIII. ütembeli építkezést megelőzően m á r házakat
fognak szerelni.
Az
Odessza városrész területén
igen sok m u n k a folyik egyszerre: bontják az épületeket a Vedres utca sarkán,
építik a csatornát a ládagyár
immár szabad területén,
s
feltöltik a Csanádi utca é» a
vasúti feljáró által határolt
terepet, ahol buszforduló és
két tízemeletes ház fog épülni. Ahogy Algyőről jövet a
m a j d a n i t a r j á n i VII.
ütem
magasházsora. Szőreg felől e
két tízemeletes lesz a városkapu.

Két év alatt
A nyugodtan városépítőnek
nevezhető
DÉLÉP-re
nagy feladatok várnak tehát.
A tervidőszak végére
be
kell fejeznie az Odessza-városrész építését, s közben a
tarjáni építkezés ú j a b b ütemét. Két év alatt — h a
mindez sikerül — megkétszereződik Odessza lakóinak
száma, hiszen 26 ú j épület
fog emelkedni a kertes h á zak, villák, a gyümölcsösök
helyén: 7200 embert fogad
be az Újszeged Belvárosává
fejlődő városnegyed.
J e l e n l e g lakói — ahogy,
azt a tarjániak már megszokták —
addig el kell,
hogy viseljék a nagy építkezésekkel járó kellemetlenségeket: zajt és sarat, fölbontott utakat, elterelt forgalmat. Valószínűleg néhány hét
múlva — a csatornaépítési
folytatása miatt — el kell terelni a forgalmat a Vedres
utcáról. Akkor Szőreg felé
a Székely sor—Korondi utca—Csanádi utca, befelé az
Odesszai körút—Székely sor
útvonalon lehet közlekedni.
S már döng a cölöpverő gép
is, jelezve egy kétéves m u n ka kezdetét,
melynek végeztével 1100 lakás talál gazdára.
V. M.

Olasz mezőgazdasági
szakemberek Szegeden

A múlt héten, április 24én a
Szeged Járási-Városi
Mezőgazdasági - Termelőszövetkezetek és Szakszövetkezetek Területi
Szövetségének
vendégeiként
nyolctagú
olasz mezőgazdasági szövetkezeti küldöttség
látogatott
Szegedre, s a környékbeli téeszekbe. Egyhetes program juk alatt tanulmányozták a
homoki gazdálkodást, ismerkedtek a magyar termelőszövetkezeti mozgalommal.
A féldolgozás, a kereskedelembe bekapcsolódás is érdekelte a jobbára értékesítő
szövetkezetek
küldöttejt.
Ezért a szegedi Ú j Élet, a
forráskúti Haladás, a szenteAz MSZMP
si Árpád TermelőszövetkezeSzeged városi bizottsága tet is felkeresték.

Tegnap, vasárnap délelőtt
a zákányszéki Május 1. Mezőgazdasági
Szakszövetkezettel ismerkedtek, este pedig Szegeden, a Felszabadulás
Termelőszövetkezetben
foglalták össze a látottakat,
tapasztaltakat. A Modenát 11
és környékéről érkezett csoport vezetője, Piana Raffaelló és a szövetkezeti szakemberek — akik az Olasz Kommunista Párt tagjai — elismeréssel adóztak a magyar
mezőgazdaság
fejlődésének
és a tapasztalatcsere jellegű
útjukkal egyben
lehetőség
nyílik arra, hogy a TESZÖV
cserekapcsolatot alakítson ki
olasz szövetkezetekkel.
A
vendégek a késő esti órákban Budapestre utaztak.

