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Túlteljesítette 
tervét as építőipar 

Házgyári lakóépület készült el Újszegeden 
Télen sem pihennek az építőmunkások 

A Délmagyarországi Építő 
Vállalat fennállásának ne-
gyedszázados évfordulójára 
készül. 1949-ben alapították 
meg az első építőipari szö-
vetkezetet Szegeden, amely a 
DÉLÉP jogelődje. Az elmúlt 
huszonöt esztendőben a DÉ-
LÉP hazánk egyik legna-
gyobb építőipari vállalatává 
fejlődött: modern techniká-
val rendelkezik, s saját ház-
gyára van, amely évente 2500 
lakást készíthet el. A szege-
di építőmunkások keze nyo-
mán átalakul környezetünk, 
szépül' és épül Szeged vá-
rosa. 

A DÉLÉP első izben érte 
el azt, hogy lakásépítési ter-
vét túlteljesítette. A búcsúzó 
1973-as esztendőben 1803 la-
kást adtak át, pedig a ter-
vükben 1738 lakás felépítése 
szerepelt. Tavaly 1664 ú j ott-
hont adtak át Szegeden és a 
környékbeli településeken, 
amelyhez képest az idei esz-
tendő valóban rekordot ho-
zott. A nagyarányú lakás-
építkezést elősegítette a mo-
dern házgyár. A DÉLÉP 
munkásai az idei tavaszon 
kezdték el építeni az újsze-
gedi városnegyedben a má-
sodik ütemet, s sikerült át-
adniuk az odesszai városrész 
második ütemének első la-
kóházát. A több mint 1800 
lakás zömét Szegeden épí-
tették. a tar jáni városnegyed-
ben. összesen 1463 család ke-
rülhet ú j és korszerű otthon-
ba. Az újszegedi első lakó-
épületet OTP-öröklakások 
gyanánt vehetik majd bir-
tokukba az emberek. E szép 
és a tervet túlteljesítő ered-
ményhez csak gratulálni le-

S o m o g y i K á r o l y n é fe lvé te lé i 

Tovább épül az újszegedi városnegyed. Az öreg templom 
mellett korszerű, házgyári ele mekből készülnek a lakó-

há zak 
het, s bizuhk abban is, Hogy 
a meglevő hibákat gyorsan 
kijavít ják, beköltözhetővé te-
szik azokat a lakásokat is, 
amelyeknél még hiányzik az 
utolsó simítás. Reméljük, 
hogy a most kezdődő ú j esz-
tendőben a DÉLÉP dolgozói 

fokozzák az iramot és tovább 
gyarapodik a lakásállomány, 
az ú j városnegyedekben pe-

. dig nem lesz hiány üzlethá-
lózatban, gyermekintézmé-
nyekben és más „járulékos" 
létesítményekben sem. 

Fokozódó arab diplomácia 
Feszültség a szuezi fronton 

A genfi közel-keleti béke-
értekezlet egyiptomi—izraeli 
katonai munkacsoportjában 
részt vevő egyiptomi delegá-
ció tagjai, miniszterük sür-
gős kérésére szombaton 
visszautaztak Kairóba —, 
közölték Genfben jól érte-
sült egyiptomi források. 

A kairói A1 Ahram érte-
sülése szerint folytatódnak 
az erőfeszítések annak érde-
kében, hogy Szíria és a pa-
lesztinai nép képviselői is 
bekaocsolódlanak a genfi 
bákeéirekezlet munkáiába. 
Egyiptom a béKetárgvalások 
megnyitása óta is kiterjedt 

í r ja szombaton az A1 Ah-
ram. 

Ami a konkrét kapcsolat-
felvételeket illeti, a jövő 
hónapban Michel Jobert 
francia külügyminiszter lá-
togat Kairóba. Ezzel kapcso-
latban az Ahram emlékez-
tet : Sizamil Fahmi külügy-
miniszter tudatta Nagy-Bri-
tanniával és Franciaország-
gal, hogy Egyiptom szeretné, 
ha a két nyugat-európai ál-
lam részt venne a genfi bé-
kekonferencia további mun-
kájában. Kairói látogatásra 

páncélosokat és páncéltörő 
fegyvereket vetnek be. 

Az egyiptomi légierő 
szombaton lelőtt egy pilóta 
nélküli izraeli felderítő re-
pülőgépet, amely megsértet-
te Egyiptom légiterét, és fel-
derítéseket végzett a Szuezi-
csatorna déli szektora fe-
lett — közölte egy egyipto-
mi katonai szóvivő. 

c a l o a t t 
Szeged alatt pontosan 116 

kilométer hosszan fu t csa-
torna. átszelve, keresztezve a 
várost. A csatornarendszer-
ben azok a csövek a legöre-
gebbek, amelyeket a belvá-
rosban 1882-ben fektettek 
le, mintegy 46 kilométer 
hosszúságban. A felszabadu-
lás óta 25 kilométer hosz-
szan épült Szeged alatt ú j 
csatornarendszer. Napjaink-
ban a várost átszelő Ró-
kus—Móraváros főgyűjtő épí-
tése az egyik legfontosabb 
beruházás Szeged életében. 
Miért? Dr. Takács Antal, a 
Vízművek és Fürdők igaz-
gatója és Szilléri László, a 
vállalat főmérnöke feleltek a 
kérdésre. 

— Korábban a város vo-
nalában futottak a Tiszába a 
csatornarendszerek — mon-
dotta Szilléri László, majd 
folytatta: — A főgyűjtő épí-
tésével a vizek út ja a város 
alatti csatornarendszerben 
..megfordulnak", azaz a fő-
gyűjtőbe szaladnak, maid 
azon át jutnak a Tiszába jó-
val a várostól, Gyálarét-
nél. 

— Az osztómű, amelyből 
elágazik majd az alsóvárosi 
fögvűjtő, most van tervezés 
alatt — tette hozzá dr. Ta-
kács Antal, aki arról tá jé-
koztatott, hogy ehhez a 
munkához — 200 milliós ta-
nácsi fejlesztési alapból — 
lövőre fognak hozzá a Bá-
nyászati Aknamélyítő Vál-
lalat kivitelezésében, s vár-
hatóan 1976-ban fejeződik be 
a nagyarányú építőmunka. A 
program szerint jövőre, 1974-
ben a Rókus—Móraváros fő-
gyűjtő ágát össze kell kap-
csolni Tarjántói a Vám térig 
Erre a munkálatra 52 millió 
forintot fordítanak, ugyan-
csak a városi tanács fejlesz-
tési alapjából. E munkálat-
tól párhuzamosan építik to-
vább a Kossuth Lajos sugár-
úton az Ilona utcáig a fő-
gyűjtő mellékágat 15 mil-
lió forintos költséggel, majd 
az Árvíz és a Szűcs utca kö-
zött is megépítik az átkötés:' 
rendszert mintegy 12 millió 
'orint beruházásával. 

A Vízművek és Fürdők sa-
ját pénzügyi alapjából mint-
egy 4 millió forintot költ a 
Szövetkezeti út és a Ke-
nyérgyári út csatornázásának 
bekötésére a Tolbuhin su-
gárútba torkolló szakaszon. 

Ez a beruházás egyben azt 
is eredményezi, hogy a Sze-
gedi Konzervgyár és a ká-
belgyár találkozásánál le-
vő, úgynevezett csemegi-ta-
vat lecsapolják, illetve vizét 
a tűrési szinten tudják tar-
tani nagyobb záporok befo-
gadására. 

Szeged szorongató prob-
lémája volt az elmúlt évek-
ben a város zavartalan víz-
ellátása, amely nyaranta — 
tapasztaltuk 1973-ban is — 
elégtelennek bizonyult, mert 
a városfejlesztési ütemet nem 
követte kellő mértékben a 
víztermelés. A kifejezés pon-
tos abban az értelemben, 
hogy a vizet teremteni, „ter-
melni" kell, tekintve, hogy 
a város vízszükségletét ki-
elégíteni jelentős össze-
gű beruházás szükséges. Dr. 
Takács Antal és Szilléri 
László tájékoztatásukban ki-
tértek arra is, hogy Szeged 
vízellátása milyen mérték-
ben javul 1974-ben. A város 
alatt — beleértve most már 
Tápét, Algyőt és Gyálarétet 
is — 413 kilométer hosz-
szan húzódik vízvezetékrend-
szer. Dorozsma vízellátását 
1967, Szőregét pedig 1970 
óta lá t ja el a város. 1973-
ban az úgvnevezett 4-es szá-
mú vízművet a gyálaréti át-
járónál 14 millió forint fel-
használásával fejlesztették. 
Ez volt az első ütem. Jö-
vőre, 1974-ben újabb 17 mil-
liói fordítanak e vízmű épí-
tésére tanácsi fejlesztési 
alapból, illetve vállalati ösz-
szegből 60—40 százalékos 
arányban. E vízmű teljes 
kiépítése a program szerint 

65 millió forintot igényel az 
ötödik ötéves terv végéig. 

A Fonógyári úton az 5-ös 
vízműnél 1973-ban három 
kutat létesítettek, építettek 
gravitációs vezetéket, szivó-
medencét 7 millió forint vál-
lalati beruházásból. Amilyen 
mértékben fejlődik az ipari 
övezet, olyan ütemben hoz-
nak létre itt ú jabb két kűt-
csoportot a szükségleteknek 
megfelelően. 

Az ö tha lmi útnál a hár-
mas vízműnél 1973-ban 4 
millió forint költséggel épí-
tett a vállalat 2 ezer 500 
köbméter vizet befogadó tá-
rozót, illetve e munkálatokat 
jövőre fejezik be. 1974-re hú-
zódik át az újszegedi víz-
torony építése is. Ugyancsak 
tanácsi fejlesztési alapból 
16 millió forintos költség-
gel. Vállalati beruházásból 
fordítanak jövőre 6 millió 
forintot a Fonógyári úti víz-
mű fejlesztésére, azaz Bé-
keteleptől az ö tha lmi útig 
épül egy fontos vezeték, 
amely összeköti tóz ötös és a 
hármas számú vízmüvet az 
egyenletes vízszolgáltatás ér-
dekében. 

A számok önmagukért be-
szélnek. 1965-ben Szegeden 
naponta 22 ezer köbméter vi-
zet tudtak biztosítani a vá-
ros fogyasztására. 1973-ban a 
város vízfogyasztása napi 48 
ezer köbméter. Jövőre, 1974-
ben a tervek szerint a leg-
nagyobb kánikula időszaká-
ban is 56 ezer köbméter vi-
zet kaphat a város. A számí-
tások szerint 1975-ben 60— 
62 ezer köbméter vizet igé-
nyel és kap Szeged. 

L. F. 

Magyar—román 
megállapodás 

Tordai Jenő magyar kül-
kereskedelmi miniszterhe-
lyettes és Marin Traistaru 
román külkereskedelmi mi-
niszterhelyettes szombaton 
Bukarestben aláírta a jövő 
évi magyar—román árucse-

re és fizetésekre vonatkozó 
jegyzőkönyvet. A jegyző-
könyv az 1973. évihez képest 
8 százalékos növekedést irá-
nyoz elő. 

A tárgyalások baráti lég-
körben folytak le. 

konzultációkat folytat az s zúló meghívást kapott Szpi-
görög kül-arab szolidaritás erősítése 

véget t 
Kairói jól értesült körök 

jelentik, hogv Egviptom ha-
marosan, még a genfi béke-
értekezlet második sziVaszá-
nak meak'ezdése előtt — 
széles körű diplomáciai te-
vékonvségbe fog az arab. 
eurónál, latin-amerikai és 
iszlám országokban. A kö-
zel-keleti válság megoldásá-
val kancsolatos állásnontiát 
Edvirtom magas szintű köl-
csönös látogatások során 
kívánja ismertetni és tisz-
tázni. Igv egvebek között 
szándékában áll megvitatni 
a Vatikánnal Izrael haj tha-
tat lan 
zsálem 

ridon Tetenesz 
ügvminiszter is. 

Kairói jól értesült körök 
hozzáfűzik — Abdel Kadei 
Hatem miniszterelnök-he-
lyettes, tájékoztatásügyi mi 
niszter januárban Tokióba 
utazik azzal a céllal, hogv 
megszerezze Japán támoga-
tását Egyiptom álláspontjá 
nak. 

A szuezi fronton jelenler 
ismét „komoly feszültság'' 
uralkodik — ír ja ugyancsa! 
az A1 Ahram szombati szá-
mában. Az izraeli és egyip-
tomi csapatok közötti na-

magatartását Jeru- ponkénti összetűzések egyre 
megszállt részének erősebbé válnak, és mindkét 

visszaadása kérdésében — részről nehézfegyvereket, 

Nem lehet 
csökkenteni... 

Az 1973. március elsejei 
béremelések nem érintik a 
munkások és a közvetlen ter-
melésirányítók lakbér-hozzá-
járulását. 

Mint ismeretes, minden 
évben január elsejétől csök-
ken azoknak a dolgozóknak 
a lakbér-hozzájárulása, akik-
nek a bére az előző eszten-
dőben emelkedett. 1974. ja-
nuár 1-től azoknak a lakbér 
hozzájárulása mérGáklődik. 
akinek az 1973. decemberi 
átlagbére és az év folyamán 
kapott változó bér (prémi-
um) egy havi átlagössze-
ge együttesen magasabb az 
1972. évi bér havi átlagánál. 
Alakbér-hozzájárulás a havi 

bértöbblet 25 százalékával 
lesz alacsonyabb. 

Az általános érvényű ren-
delkezés azonban nem érinti 
azoknak a munkásoknak és 
közvetlen termelésirányítók-
nak a jövő évi lakbár-hozzá-
járulását, akikre kiterjedtek 
a Minisztertanács 1973. már-
cius elsején életbe lépett 
bérpolitikai intézkedései. 
Ezeknek a dolgozóknak a 
lakbér-hozzájárulását 1974-
ben semmilyen címen nem 
lehet csökkenteni, tehát ak-
kor sem, ha a központi bér-
politikai intézkedéseken kí-
vül 1973-ban a vállalatok 
saját erőforrásukból is emel-
ték bérüket. 

Ötezer tonna timföld 
terven felül 

Az Almásfüzitői Timföldgyár 
dolgozói szombatra, tegnapra 
teljesítették felajánlásukat: 
az év eleje óta az előírtnál 
5000 tonnával több timföldet 
gyártottak. Mivel vasárnap 
és hétfőn is folyarhatosan 
dolgoztak, várhatóan 291 000 
tonnás termeléssel zár ják az 
idei évet. Ez a mennyiség 
rekordnak számít az üzem 
életében, ennyi timföldet 
még egyetlen évben sem ter-
meltek Almásfüzitőn. Nem-
régiben fejezőaótt be ugyanis 
a gyár nagyarányú bővítése, 
amelynek az volt a célja, 
hogy több mint kétszeresére, 
évi 280 000 tonnára növeljék 
a kapacitást. A mintaszerű 
beruházás sikerét az idei 
eredmények ékesen bizonyít-
ják, hiszen alaposan túlszár-
nyalták az eredeti progra-
mot. 

A magyar—szovjet timföld-
alumínium egyezmény vég-
rehajtásában Almásfüzitő 
kiemelkedő szerepet tölt be 
Ebben évben több mint 
180 000 tonna nyersanyagot 

küldtek Volgográdba kohósí-
tásra. Ezenkívül exportáltak 
többek között Csehszlovákiá-
ba, Lengyelországba és 
Ausztriába is. 

A sikeres évzárással egy-
idejűleg felkészültek a gyár 
újbóli bővítésére: az állami 
tervbizottság jóváhagyásával 
350 millió forintos költség-
gel évi 325 000 tonnára növe-
lik a gyár kapacitását. A be-
ruházás kiviteli tervezése már 
megkezdődött (M^T) 

Mongán-
Icutatás 

Az Országos Érc- és Ás-
ványbányák Ürkúti Mangán-
érc Müvénél a hazai man-
gánkutatás legtermékenyebb 
szakaszát zárták le. A kuta-
tás biztató eredményt hozott 

L á 


