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fiz Új híd perspektívái Eredmények, 
Hamarosan elkészül tervek a vasútnál 

a beruházási programterv Szállítási rekordok - Pontosabb vonatok 
Ha egy-egy folyamat — 

amíg az elképzelésekből terv 
lesz, a tervekből pedig utak, 
lakónegyedek, vagy hidak 
— olykor hosszadalmasnak is 
tűnik, mégis érdemes figye-
lemmel kísérni. Főként, ha 
az utóbbiról, az oly régen 
várt, és Szeged, valamint az 
országrész életében olyany-
nyira szükséges második Ti-
sza-hídról van szó. Már 
jónéhányszor írtunk az el-
képzelésekről, a tervekről, a 
tervezéssel, kapcsolatos vizs-
gálatokról. Most úgy tűnik, 
újabb szakaszba érkezett az 
előkészítés. Az UVATERV-
nek ugyanis február végén 
szállítania kell a beruházá-
si programtervet, melyről az 
Útügyi Beruházó Vállalat 
várhatóan egy hónapon be-

lül szakvéleményt is készít. 
A programterv már tartal-
mazni fogja a várható költ-
ségeket is, melynek alapján 
a kormányhoz lehet fordul-
ni a szükséges fedezet biz-
tosítása érdekében. AzUVA-
TERV-nél nemrégiben meg-
tartott műszaki tervtanács-
kozáspn már körvonalazód-
tak a híd jellemzői, és előre 
látható költségei is. 

Annyi már bizonyosra ve-
hető, hogy a tervekben 15 
méter széles útpálya szere-
pel majd, kétszer két forgal-
mi nyommal, a járdák hasz-
nos szélessége pedig mind-
két oldalon 2,1 méter lesz. 
A híd maga az épülő al-
győi közúti hídhoz hasonló 
lesz, valamivel nagyobb ma-

Szocialista szerződés 
a kamaraszínház 

építésére 
Határidő: 1974. november 30. 

Az MSZMP Szeged vá-
rosi bizottságának kezde-
ményezésére már jónéhány 
szocialista szerződés szüle-
tett a városi tanács és a 
kivitelező vállalatok között 
fontos szegedi építkezések 
pontos befejezése érdeké-
ben. Megállapodás jött már 
létre az E5-ös út szegedi át-
kelő szakaszairól, a tarjáni 
kereskedelmi, vendéglátóipa-
ri létesítményekről és a 
sportcsarnok építéséről is. 
Lapunkban mindbáromról 
beszámoltunk már. Most a 
kamaraszínház felújításán, 
bővítésén dolgozó vállalatok 
kötöttek szocialista szerző-
dést a városi tanáccsaL A 
megállapodásban a generál-
kivitelező — a Szegedi Ma-
gas- és Mélyépítő Vállalat — 
vállalta, hogy 1974. novem-
ber 30-ig átadja a színházat 
a városnak. 

A szerződés megkötését el-
sősorban a színház régóta 
húzódó átépítése indokolta. 
Hiszen amellett, hogy a vá-
ros kulturális életének szük-
sége van a kamaraszínházra, 
a Nemzeti Színház tervbe 
vett rekonstrukciójához is 
csak akkor lehet hozzákez-
deni, ha a Horváth Mihály 
utcában ismét megnyitja ka-

puit a volt játékszín. Ép-
pen ezek a szempontok kész-
tették arra a magas- és 
mélyépítő vállalatot, hogy 
a korábban reálisnaík vélt, 
1975-ös befejezési határidőt 
előre hozza, s szocialista 
szerződés megkötését kez-
deményezze annak érdeké-
ben, hogy a kamaraszínház 
november 30-ig elkészüljön. 
Sőt, október 11-re, Szeged 
felszabadulásának 30. évfor-
dulójára már próbaüzemre 
kész állapotba hozzák a vá-
ros újjáépített színházát. 

A határidő pontos betar-
tásához több mint tíz vál-
lalat és szövetkezet munká-
ját kellett egyeztetni. A szer-
ződésben a beruházási vál-
lalat, a tervező szövetkezet 
és a generálkivitelező egy-
aránt vállalták: a maguk ré-
széről minden szükségest 
megtesznek, hogy az alvál-
lalkozók az elkészített pon-
tos ütemezés szerint végez-
hessék munkájukat, s ennek 
érdekében saját feladataikat 
is elvégzik az egyeztetett ha-
táridőkre. A városi tanács 
pedig vállalta, hogy az épí-
tési osztály rendszeresen 
részt vesz a munka koordi-
nálásában és szervezésében. 

ximális fesztáwal. Legna-
gyobb nyílása a meder fö-
lött 144 méter. A tervek sze-
rint építésében is az algyői 
hídon dolgozó vállalatok 
vennének részt. Éppen ezért 
arra lenne szükség, hogy 
amikor Algyőn befejezik a 
munkát, a híd tervezett he-
lyén — a Római körút és az 
Odesszai körút között — 
megkezdhessék a felvonulást 
és az előkészületeket. Egye-
lőre még nincsenek kijelölve 
pontosan a felvonulási te-
rületek. A város arra tö-
rekszik, hogy minimális he-
lyet foglaljon el ez az épít-
kezés, s a lehető legkevesebb 
lakást kelljen a területen 
szanálni. 

Ahhoz, hogy az idén meg-
kezdődjenek az előkészüle-
tek, nyilván a fedezetet kell 
mindenekelőtt biztosítani. 
A legutóbbi megbeszélésen a 
tervezők úgy nyilatkoztak, 
hogy a híd várható költsége 
mintegy 530 millió forint 
lesz, amelyből 370 millióba 
kerül maga a hídszerkezet, 
90 millióba a két parton a 
föl járók megépítése, 30 mil-
liót igényelnének a közmű-
vek és az elektromos mun-
kák, 17 milliót az útépítések, 
s 23 millió forintot a ter-
vezés és a lebonyolítás. A 
KPM tanácsi főosztályának a 
megbeszélésen jelenlevő kép-
viselője erről az összegről 
úgy nyilatkozott, hogy reá-
lisnak tekinthető. Ez azzal 
biztat, hogy a kormány ked-
vezően fog dönteni e régen 
várt építkezés sorsáról, il-
letve az anyagi fedezet biz-
tosításáról. 

Sz. L 

Árvízvédelmi 
készültség a Túr 

magyar szakaszán 
Romániai előrejelzések érte a 368 centimétert, vagy-

alapján a Felsőtiszavidéki is másfél nap alatt 273 cen-
Vízügyi Igazgatóság február timéterrel emelkedett a víz-
nyolcadikán a Felső-Túr— szint. Az árhullám a romá-
Sáréger—Dalád árvédelmi niai Turterebesnél péntek 
szakaszon előbb elsőfokú, délután, magyar területen, 
majd másodfokú árvízvé- Garbolcnál este tetőzött, 
delmi készültséget rendelt megkezdődött a lassú apa-
eL Az intézkedést az tette dás. Szombaton reggelre a 
szükségessé, hogy a Túr fo- víz szintje már Garbolcnál is 
lyón gyors árhullám vonul 30 centiméterrel csökkent. A 
le. A garbolci vízmerce feb-

A vasút előtt álló személy-
és áruszállítási feladatok tel-
jesítéséhez sok-sok vasutas 
lelkiismeretes, odaadó mun-
kája szükséges. Csongrád, 
Békés és Bács megye gazda-
sági életében főszerepet ját-
szanak a MÁV Szegedi Igaz-
gatóságához tartozó vasútvo-
nalak, s örömmel állapíthat-
juk meg, hogy tavaly is ered-
ményesen látták el sokasodó 
feladataikat. 

Áruszállítási feladatait 104,2 
százalékra teljesítette a vas-
útigazgatóság, amely több 
mint 10 millió tonna áru el-
szállítását jelentette. Ez pe-
dig 402 ezer tonnával halad-
ja meg a tervezettet. 

E jelentős árumennyiség-
ből az elmúlt évinél 380 ezer 
tonnával többet, 1,1 millió 
tonnát exportra rendelt áruk-
kal raktak meg. Ilyen ará-
nyú exportszállítást a vasút-
igazgatóság korábban még 
sohasem teljesített 

A vasutasoknak jelentős 
munkát adott a nemzetközi 
kötelezettségekből származó 
import- és tranzitszállítások 
kielégítése is. Importból a 
tervezett mennyiségnél töb-
bet; 1,2 millió tonnát fuva-
roztak el, s tervüket 118,7 
százalékra teljesítették. A 3,3 
millió tonna tranzitáru to-
vábbítása azt is jelenti, hogy 
az országos tranzitszállítások 
23 százalékát a szegedi igaz-
gatóság vonalain bonyolít-
ják le. 

Csongrád megyében 1973-
ban több mint 1 millió ton-
na árut adtak fel: emelke-
dett az ásványolaj és a ga-
bonafélék szállítása. Algyő-
ről közel 30 ezer tonnával 
több olaj kelt útra, és bel-
földre 30 ezer tonnával, ex-
portra 80 ezer tonnával több 
gabonát szállítottak. 

A Csongrád megyei állo-

másokra 1972-höz viszonyít-
va 170 ezer tonnával több 
áru érkezett. Egyes állomá-
sokon, például Kiskundorozs-
mán különösen érezhető volt 
ez az emelkedés, 100 ezer 
tonna áru a többlet a meg-
előző évhez képest: kavics-
ból 25 ezer tonnával többet 
raktak itt ki. A forgalom nö-
vekedését érzékelteti, hogy 
az iparvágányos kocsik szá-
ma majdnem duplája a ko-
rábbinak. A jelentős összeg-
gel korszerűsített Szeged-Ti-
sza pályaudvarra 40 ezer ton-
nával több kő és 30 ezer ton-
nával több kavics érkezett 

A vasútigazgatóságnál ta-
valy különös gondot fordítot-
tak a vasúti kocsik gazdasá-
gos felhasználására. Az év 
folyamán jelentős operatív 
intézkedéseket tettek az ide-
gen kocsik tartózkodásának 
megrövidítése érdekében. 

További javulást hozna, ha 
a vállalatok az éjszakai, a 
hétvégi és az ünnepi rako-
dásokat fokoznák. 

Növekedett a konténeres 
szállítás aránya fs. Tavaly 
például 2 ezer öttonnás szál-
lítótartály érkezett a Tisza 
pályaudvarra, s innen 1500-
at indítottak útnak. 

Ami a személyszállítást il-
leti, 1973-ban tovább csök-
kent az utasszám. Ezt az 
autóbuszforgalom növekedé-
sével, az ipar decentralizálá-
sával, valamint & magán-
autók számának növekedésé-
vel magyarázzák a vasútnál. 
Tavaly 28,7 millió volt a fi-
zető utasok száma, 1972-ben 
ennél 600 ezerrel többen 
utaztak. Elsősorban a rövi-
debb távokon volt „lemorzso-
lódás", ugyanakkor a gyors -
és expresszvonattal utazók 
száma emelkedik. 

.Számos intézkedést tettek a 
vasutasok a szolgáltatás mi-

nőségi javítására. A menet-
rendszerűség mutatója 98,68 
százalékra ugrott. Nőtt az 
utazási sebesség, kevesebb 
volt a késés. Ehhez hozzájá-, 
rult a dieselesítés, a korsze-
rű mozdonyok beállításával 
tovább csökkent a gőzvonta-, 
tás aránya. 

1974-ben 28 és fél millió 
utas elszállításával számol a 
vasútigazgatóság. Legfonto-
sabb feladatként az utazási 
körülmények további javítá-
sát jelölték meg. így a tisz-
taság, az udvariasság, az 
utastermek, várakozóhelyiség 
megfelelő világítása, a pon-
tos utastájékoztatás a prog-
ramba tartozik — s bizony, 
e téren még sok javítanivaló 
akad, hogy még kellemesebb, 
zavartalanabb legyen utazá-
sunk. 

Idén 10 millió 100 ezer ton-
na áru elszállítását tervezi a 
vasútigazgatóság. Itt is mi-
nőségi javulásra törekszenek, 
a szállítási igények gyors és 
teljes kielégítését tűzték ki 
célul. 

Az elmúlt évben 233 mil-
lió forintot fordítottak beru-
házásra. A jelentős műszaki 
fejlesztés is a közlekedési 
koncepció irányelvei szerint 
történt. A Tisza pályaudvar 
teljes térvilágítása is tavaly 
készült el, 5,5 milliós beru-
házásként. Tavalyi kezdég 
után idén folyatódik Szeged-
rendező pályaudvar vontatási 
telepének rekonstrukciója; 
amelynek első lépcsője 25 
millió forintba kerül. Idén 
egyébként á rendező és Ró-
kus közötti vonalszakaszon 
felépítménycsere munkálatok 
kezdődnek. A nagyállomáson 
a szerelvények mosására; 
tisztítására teremtenek jobb 
lehetőséget két különvágá-
nyon. 

Építkezések 
Ujszogedon 

Igen látványosan építik az újszeged! 
városnegyedet. A volt ládagyár terü-
letén, valamint a Csanádi utcában és 
környékén egyre-másra szaporodnak a 
lakóházak. A Délmagyarországi Építő 
Vállalat szegedi házgyárának termé-

keit szerelik össze öt- és tízemeletes 
épületekké. A tavaly elkezdett építker 
zések eredményeképpen az első lakó-
házba hamarosan belköltözhetnek.' 
Képsorunk a hajdani ládagyár helyén 
folyó építkezéseken készült. 

ruár 7-én 8 órakor még 95 
centiméteres vízállást mu- láthatóan első fokúra 
tátott, s ez 8-án estére el- sékelik. 

készültséget vasárnap előre-
mér- A tízemeletes szalagházban a belső szakipari munká-

kat végzik, s még a nyáron átadják az épületet. 

IB l l lP 
Az első hőközpont szerkezeti váza is elkészült az ú j -

szegedi városnegyedben, 


