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Ülést tartott a városi tanács 
Tegnap, pénteken, dr. Biczó György tanácselnök elnök-

letével idei utolsó ülését tartotta meg Szeged megyei vá-
ros tanácsa. A testület megvitatta a város átdolgozott, ne-
gyedik ötéves lakásépítési tervéről és a végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokról szóló jelentést, jóváhagyta saját és 
a végrehajtó bizottság jövő évi munkatervét, a jövő év 
tanácsrendelet-alkotási tervét, és rendeletet szavazott meg 
a lakó- és utcabizottságokról, valamint az eltartás szabá-
lyozásáról. Részt vett és felszólalt a tanács ülésén dr. Var-
ga Dezső, az MSZMP városi bizottságának titkára. Az 
egyes napirendek vitájában felszólaltak: dr. Kulka Fri-
gyes, Hörömpö József, Bézi Ferenc, Lángi István, Sziládi 
Sándor, Molnár Imre és Lengyel András. Interpellációt 
nyújtott be Lacsán Mihály, Báló Miklósné, Lángi István, 
Bors István, Virágh István, Nagy István, Elekes Gyuláné és 
Kecskés Antalné. 

Kádár János látogatása 
az nthenaeum Nyomdában 

A város negyedik ötéves 
átdolgozott lakásépítési ter-
véről szóló jelentéshez Prá-
gai Tibor, a tanács elnökhe-
lyettese fűzött szóbeli kiegé-
szítést. A kiegészítés és a 
jelentés szerint, többször kel-
lett módosítani a negyedik 
ötéves terv lakásépítési elő-
irányzatait. A tanács 1971. 
június 26-i ülésén azzal 
hagyta jóvá Szeged ötéves 
fejlesztési tervét, hogy a ne-
gyedik ötéves terv időszaká-
ban a lakásépítésre és a kap-
csolódó létesítmények meg-
valósítására rendelkezésre 
álló 2 milliárd 154 millió fo-
rintból 5486 lakás épüljön 
fel. Az ezután bekövetkezett 

-árváltozások, a lakásépítésre 
kijelölt területekben szüksé-
gessé vált változtatás a la-
kásépítési terv ismételt á t -
dolgozását tette szükségessé. 
Az MSZMP Csongrád me-
gyei bizottságán \k határo-
zata alapján a lakásépítke-
zésekben közreműködő szer-
vek 1972. decemberében in-
tézkedési tervet készítettek, 
amelyben megállapították, 
hogy a rendelkezésre álló 
pénzből az említett okok mi-
att 5272 célcsoportos lakást 
lehet megépíteni. Idén janu-
árban Budapest és az <jt me-
gyei város az MSZMP KB 
novemberi határozata alap-
ján ú jabb számításokat vég-
zett. Ekkor — figyelembe vé-
ve a következő ötéves terv-
re való átmenet zavartalan-
ságának biztosításához szük-
séges teendőket — kiderült, 
hogy a meglevő pénz 4636 
lakásra elegendő. A csökke-
nés elsősorban az árak vál-
tozása miatt következett be. 
Az ötéves tervidőszak elején 
dunaújvárosi és szolnoki 
házgyári elemeket használt 
fel a város, melyeket meg-
drágított a szállítás. Később 
a szegedi házgyár termékei-
nek ára is magasabb lett a 
tervezettnél. Az olajkutatás 
miatt fel kellett adni a mó-
ravárosi lakásépítkezések 
tervét, ahol mintegy 3 szá-
zalékos lett volna a szaná-
lási ellenállás. Ehelyett Tar-
ján VIII. üteme és Felsővá-
ros építése került napirend-
re, ahol a szanálás mintegy 
20 százalékos. Ez is tekinté-
lyesen megdrágította a la-
kásépítkezéseket 

Most ú jabb módosításra 
van szükség, elsősorban ami-
att, hogy a kormány 2015/ 
1973-as határozatában Sze-
ged lakásépítkezéseihez 100 
millió forintos támogatást 

biztosított. Ezzel és más be-
vételekkel a lakásépítkez^-e 
összesen 2 mi l l i á - ' mil-
lió forint áll az ötéves terv-
ben a város 
amelyből 4900 célcsoportos 
lakás építhető meg. Ehhez 
még 768 egyéb állami, 1832 
OTP-beruházásban épülő, 
1092 magán társasházban és 
1921 családi házban helyet 
kapó lakás épül. összesen 
tehát 10 ezer 513 lakás meg-
építésével számol a város át-
dolgozott, negyedik ötéves 
lakásépítési terve. Ebben kap 
helyet két esztendő alatt 200 
munkáslakás építése, a ko-
rábban a felsővárosi első 
ütemben tervezett, mini-gar-
zonlakások helyett is. Ehhez 
a tervezett 50 milliós kiadá-
son felül további 30 millió 
forintra van szükség. 

A kapcsolódó létesítmé-
nyek eredeti terve alig mó-
dosul. A változtatások azt 
szolgálják, hogy könnyebb 
legyen a kivitelezés. Így pél-
dául a tar jáni IV., V. és VI. 
ütemekben tervezett 80—60— 
60 férőhelyes bölcsődék he-
lyett egységesen 80 férőhe-
lyesek épülnek majd. Ám, 
nem megnyugtató a kapcso-
lódó létesítmények építése, 
mert az építőipar kapacitás-
hiánya miatt sok minden 
nem valósult meg a tervezett 
határidőre. Ez magyarázza a 
kényszermegoldásként épí-
tett ideiglenes áruházakat és 
óvodákat. 

Foglalkozott a jelentés a 
város lakásépítési területei-
vel is. Tarjánban az elsőtől a 
hatodik építési ütemben túl-
nyomó részben befejeződtek 
az építési, szerelési munkák. 
A VIII. ütem területének 
mintegy 90 százalékát már 
szanálták, az építkezés is 
megkezdődött már. Felsővá-
ros három építési ütemének 
beruházási programját a 
végrehajtó bizottság már jó-
váhagyta, készülnek a bon-
tási és kisajátítási tervek. Az 
V. ötéves terv építési terü-
letei közül a jelentősebbek: 
Felsőváros, az Északi város-
rész, Rókus, a Római körút 
(a jövendő hídfő környéke), 
és a városrekontsrukció ál-
tal érintett terület. Megkez-
dődött a családi házas építé-
si területek előkészítése is 

Felszólalásában dr. Varga 
Dezső elmondotta, hogy az 
MSZMP városi bizottsága és 
végrehajtó bizottsága is fog-
lalkozott e kérdéssel. A két 
testület úgy foglalt állást, 
hogy a lakásszám kényszerű 

csökkentése ellenére is na-
gyot lép előre a város ebben 
az ötéves tervben, hiszen a 
harmadik ötéves te-vidősza'--
ban felépült 250) állami la-
kással szemben most 4900-at 
építünk. 

Nagy feladatok várnak a 
lakásépítkezéssel foglalkozó, 
szervekre és .vállalatokra. A 
tervidőszakból eltelt három 
év alatt 2660 célcsoportos la-
kás készült el, a hátralevő 
két esztendőben még 2240-et 
keli felépíteni. Az eddigiek-
nél több figyelmet keli te-
hát fordítani erre a munká-
ra. Javítani kell a tervezés 
és a kivitelezés, valamint a 
^atós"5"' i r tM"^' ' '-"ordiná'á-
sát, egyeztet'sét hiszen, hn 
bármeívik késik, a határidő 
is mindenképpen módosul. 
Teljesíteni kell ezeket a ter-
veket. ehhez pedig időben 
biztosítani kell az éoi'tési te-
rületeket. és a kiviteli ter-
veket. A módosított terv jól 
koordinált és szervezett mun-
kával teljesíthető. 

Elmaradt a város a kap-
csolódó létesítmények építé-
sével. A gyermekintézménye-
ket (iskolákat, óvodákat) és 
a kereskedelmi lé*e"ítm*nyz-
ket a megállapodások s-erin* 
most gyorsabban építi az 
ipar. Tar ján harmadik üte-
mében befejezéséhez közele-
dik az üzletek és a szolgálta-
tólétesítmények építése. 
Ugyanott 1974. december 31 
re készül el egy ú j óvod" 
A IV. ütemben 100 férőhe 
lyes óvoda és 80 férőhelye 
bölcsőde átadására 1975. áp 
rilis 4-én kerül sor. Az V 
ütem területén ugyanilye-
óvodát és bölcsődét adnak á' 
1975. augusztus 20-án, a VI. 
ütemben pedig 1975 novem-
berében. Az V. ütemben 12 
tantermes iskola, és 600 ada-
gos konyha is épül, határide-
je 1976 augusztusa. 

A vá-osi tanács, miután 
megvitatta az előterjesztést, 
elfogadta a város IV. ötéves l 
lakásépítési tervének módo-
sítására tett javaslatot. A 
többi napirend vitája és az 
interpellációk után dr. Biczó 
György a végrehajtó bizott-
ság nevében megköszönte a 
tanácstagok idei m u n k á j á t 

Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkára pénteken az Athe-
naeum Nyomdába látogatott 
A látogatáson részt vett 

' Németh Károly, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a budapesti pártbizott-
ság első titkára, Katona 
István, a Központi Bizottság 
tagja, a KB agitációs és 
propagandaosztályának ve-
zetője. A vendégeket Deák 
Lívia, a VII. kerületi párt-
bizottság első ticKara, vaia-

1 mint az Athenaeum Nyom-
i da vezetői: Soproni Béla 

vezérigazgató, Okresz Ist-
ván párttitkár, Ondrejovics 
Károiyne, szo-titkár és Ga-
ramvölgyi László KlSZ-tit-
kár fogadták. 

Soproni Béla és Okresz 
j István tájékoztatta Kádár 

Jánost az üzemben folyó 
gazdasági és politikai mun-
káról. A találkozón a nyom-
da műszaki, gazdasági és 
társadalmi vezetőin kívül a 
szocialista brigádok képvi-
selői, s kiemelkedő társadal-
mi munkát végző aktivistái 
is részt vettek. 

Az évszázadot meghaladó 
múltra visszatekintő Athe-
naeum Nyomda hazánk leg-
nagyobb nyomdaipari válla-
lata. Az állami nyomdaipar 
termeléséhez viszonyítva, a 
könyveknek, folyóiratoknak 
és napilapoknak mintegy 40 
százalékát az Athenaeum 
Nyomdában állítja elő. 

Kádár János ezek után 
'tözvetlenül megismerkedett 
aI példásan szervezett mun-
kafolyamatokon, a rendezett, 
:iszta üzemekben dolgozók 
tevékenységével, a nyomda 
•.okirányú munkájával. Jár t 
i mélynyomó gépteremben, 
t szedőtermekben, a könyv-
kötészeti részlegben. A 
íözponti Bizottság első tit-
;ára emléksorokat írt az 

Kádár János a nyomda egyik géptermében 

Április 4. menetrendszedő 
brigád, majd a Gagarin 
könyvkötészeti brigád nap-
lójába. 

Az üzemlátogatás végén. 
bensőséges munkásgyűlésen 
a nyomda magas színvonalú 
munkájá t jelképező album-
mal kedveskedtek a párt el-
ső titkárának. Aradi László, 
a könyvkötészeti előkészítő 
dolgozója átnyújtott egy 
művészi albumot, amely a 
Központi Bizottság első tit-
kárának, a párt megalaku-
lásának 50. évfordulóján, 
valamint a hazánk felszaba-
dulásának 25. évfordulóján 
elmondott, s miniatűr ki-
adásban korábban megjelent 
két beszédét, továbbá # mi-
niatűr kiadás Nagy Zoltán 
grafikusművész által készí-
tett eredeti rézmetszetét 
tartalmazza. 

Kádár János az üzemláto-
gatás tapasztalatait összegez-
ve elismeréssel nyilatkozott 
az Athenaeum Nyomda te-
vékenységéről, dolgozóinak 
munkájáról. Hangsúlyozta, 
hogy az Athenaeum orszá-
gos feladatokat ellátó szo-

cialista nagyipari üzem, tár-
sadalmi funkciója azonban 
ennél is jelentősebb, hiszen 
termékeivel nap mint nap 
találkozik dolgozó népünk. 
A Központi Bizottság és a 
kormányzat fontosnak tar t -
ja, hogy a nyomdaipar, köz-
te az Athenaeum Nyomda 
megfelelő fejlődését a jövő-
ben is biztosítsák. Nem 
könnyű ennek a feltételeit 
megteremteni, de folyama-
tosan törekszenek erre. 

Kádár János szólt arról 
is, hogy további, becsületes 
munkával, a pártnak mint-
egy másfél évtized óta foly-
tatott, a gyakorlat által iga-
zolt politikáját továbbra . is 
töretlenül követve, s a szo-
cialista országokkal testvéri 
szövetségben bizakodva néz-
hetünk a jövőbe, békében 
haladhatunk előre, a szocia-
lizmus teljes felépítésének 
útján. 

A Központi Bizottság első 
titkára végül további sike-
reket kívánt a nagy múltú 
intézmény dolgozóinak, a 
rá juk háruló feladatok tel-
jesítésében. 

Illést tartott 
a Minisztertanács 

Hagy erőmüvek beruházásai — Bérpolitikai intézkedések 
A kormány Tájékoztatá-

si Hivatala közli: a Minisz-
tertanács pénteken ülést 
tartott 

Fock Jenő, a Miniszterta-
nács elnöke tájékoztatta a 

Délután az óvodában 

kormányt a Todor Zsivkov 
vezette bolgár párt- és kor-
mányküldöttség december 
3—7. között Magyarországon 
tett látogatásáról. A tárgya-
iásók a testvéri barátság és 
a kölcsönös egyetértés szel-
lemében folytak, s minden 
kérdésben teljes nézetazo-
nosság nyilvánult meg. A 
küldöttségek megállapítot-
ták, hogy a két ország kap-
csolatai eredményesen fej-
lődtek, és úgy határoztak, 
hogy azokat minden téren 
tovább szélesítik. A kor-
mány a jelentést jóváhagyó-
lag tudomásul vette. 

Lázár György, a Minisz-
tertanács elnökhelyettese tá-
jékoztatást adott a KGST 
végrehajtó bizottságának de-
cember 11—13. között. 
Moszkvában megtartott 65. 
üléséről. 

A nehézipari miniszter tá-
jékoztatta a kormányt a 
nagy erőművek beruházásai-
nak helyzetéről. A jelentés 
megállapította, hogy komoly 
erőfeszítések történnek a 
Duna menti, az inotai és a ti-
szai erőművek építési, sze-
relési és bővítési, valamint 
a paksi atomerőmű előkészí-
tő építészeti munkálatainak 
határidőre történő elvégzésé-

re. A feltételek biztosítottak 
ahhoz, hogy Pakson az első 
reaktor 1980-ban, azt meg-
előzően pedig más erőművek 
is m'egkezdjék működésüket, 
többek között 1974. végéig 
befejezik az inotai gázturbi-
nás csúcserőművet. A kor-
mány a jelentést tudomásul 
vette, és felhívta az érde-
kelt minisztereket, hogy a 
beruházások időben történő 
befejezése érdekében tegyék 
meg a szükséges intézkedé-
seket. 

Az igazságügy-miniszter, 
valamint az Országos Anyag-
és Árhivatal elnöke javasla-
tot tett a szállítási szerződé-
sekről szóló rendelet módo-
sítására. Ennek értelmében 
a szerződések megváltozta-
tásával nem lehet az árakat 
indokolatlanul emelni. A 
kormány úgy hat írozott, 
hogy egyéb intézkedések 
mellett a szerződéseket és 
árfelemelés esetén a módosí-
tásokat is írásban kell rögzí-
teni. A módosításnak — a 
szerződés törvényességének 
ellenőrzése érdekében — 
tartalmaznia keli azokat az 
adatokat, amelvek az ár-
emelkedést indokolják. 

A, Minisztertanács megtár-

(Folytatás a 2. oldaton,J 


