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DÉLMAGYARORSZÁG 
Á legú:abb s fa fisz fika szerint: 

Szeged lakossága 
165 ezer 

A múlt esztendő a számok tükrében 
A különféle felmérések, 

tényközlések és prognózisok 
alapján sok mindent meg-
tudtunk már eddig is Szeged 
és Csongrád megye elmúlt 
évi fejlődéséről, de a hiva-
talos összegezés, a KSH me-
gyei igazgatóságának jelenté-
se csak az elmúlt napokban 
került nyilvánosságra. A hi-
vatalos összegezésből kitűnik, 
hogy tavaly körülbelül 4,5 
.milliárd forintot fordítottak 
beruházásokra, amely meg-
felel az előre elhatározott el-
képzeléseknek. A beruházási 
piac feszültsége környeze-
tünkben is feloldódott vala-
melyest a központi intézke-
dések hatására. A szakembe-
rek így fogalmaznak: a be-
ruházási igények és a rendel-
kezésre álló kapacitás között 
csökkent a feszültség, keve-
sebb az elutasított megrende-
lés. Az építőipari árak növe-
kedése is mérséklődött az el-
múlt évben. A mezőgazdasá-
gi termelőszövetkezetek ^beru-
házásai tovább csökkentek, s 
1973-ban az 1970. évinek még 
a felét sem érték el. 

Ha közelebbről is szem-
ügyre vesszük a beruházási 
tevékenységet, kiderül, hogy 
bármennyire is javultak a 
körülmények, az átadási ha-
táridőket csak ritkán tartja 
be az építőipar. Az 1971. és 
1973. között üzembe helye-
zett 28 fontosabb beruházás-
ból 23 később készült el a 
tervezettnél. A folyamatban 
levő 3 egyedi nagyberuházás 
közül a kőolaj- és földgáz-
ipari létesítmények megvaló-
sítása tavaly is megfelelő 
ütemben haladt. Az olajme-
dencében 756 milliárd forint 
értékű munkát végeztek el, 
az üzembe helyezett létesít-
mények közül is kiemelkedik 
a 157 millió értékű, II. szá-
mú szabadgázüzem. Megtör-
tént az MTA újszegedi bioló-
giai kutatóintézetének a mű-
szaki átadása, mindössze a 
hiánypótlás maradt erre az 
évre, s még néhány műszert 
és berendezést nem szállítot-
tak le a gyártó cégek. Az Al-
földi Porcelángyár kőagyag-
burkolólap gyárának az épí-
tése megtorpant az elmúlt év 
végén, mivel a kiszolgáló-
gépeket nem küldték el ha-
táridőre a román partnerek. 

Érdekes és újszerű adato-
kat tudhatunk meg a népes-
ségről és a foglalkoztatott-
ságról. Csongrád megye né-
pessége 1973 végén elérte a 
453 ezer főt, s tovább foly-
tatódott a tanyai és a falusi 
lakosság elvándorlása a vá-
rosokba. Szeged lakossága 
gyarapodott a legjobban, s a 
múlt év végén népessége el-
érte a 165 ezer főt. A mező-
gazdaság korszerűsödése és a 
falusi népesség természetes 
szaporulata lehetővé tette, 
hogy sokan városokban, az 
iparban keressenek munka-
helyet. A következmény: a 
mezőgazdaságban dolgozók 
száma 4 százalékkal csök-
kent, az iparban foglalkozta-
tottaké viszont 2 százalékkal 
növekedett. Jelenleg a nem 
mezőgazdasági ágazatokban 
108 ezer ember ta'ál munka-
alkalmat. Az iparban 68 700, 
az építőiparban 13 700, a ke-
reskedelemben 16 009, a köz-
lekedésben 5600. a szolgálta 
tásban 4000 ember dolgozik 

Az ipari termelést vizsgál-
va kitűnik, hogy a még ma 
is nagy fejlődésben levő kő-
olaj- és földgáztermelés nö-

vekedése a mérvadó, és az 
összegezés átlagos számait 
kissé torzítja. Érdemes ipar-
áganként vizsgálódni: a ne-
hézipar 10,8 százalékkal, a 
könnyűipar 7,6 százalékkal, 
az élelmiszeripar pedig 7,7 
százalékkal növelte termelé-
sének mennyiségét az elmúlt 
évben. Az iparvállalatok ki-
egyensúlyozottan végezték 
munkájukat, a termelés nö-
vekedésében ezúttal is a ter-
melékenység javulása ját-
szotta a meghatározó szere-
pet Tavaly két olyan nagy-
beruházást adtak át, amely 
jelentősen növelte a terme-
lőkapacitást: a gzalámigyár 
ú j húsfeldolgozó üzemében 
évente 2200 tonna hentesárut 
készíthetnek, s jelentős a sza-
badgázüzem az olajmezőn. 

Az export már több vál-
tozást mutat. Néhány ipar-
vállalat — elsősorban az 
élelmiszeripar — jóval keve-
sebb árut adott el külföldön, 
mint a megelőző esztendő-
ben. Ugyanakkor növelte kül-
földi eladásait a vásárhelyi 
mérleggyár, a Szegedi Ruha-
gyár és a Tisza Bútoripari 
Vállalat. Ha két nagy élelmi-
szeripari válla'atunk — kon-
zervgyár, szalámigyár — ex-
porteladásait leszámítjuk, a 
megye ipara közel 20 száza-
lékkal többet exportált ta-
valy, mint 1972-ben. 

A keresetek alakulására 
meghatározó volt a múlt év 
márciusában végrehajtott 
központi béremelés. Csong-
rád megyében a lakosság 
készpénzbevételei 9 százalék-

kal emelkedtek. Az 1973. évi 
bérpolitikai intézkedés me-
gyénk állami iparában 39 
ezer, az állami építőiparban 
pedig több mint 8 ezer mun-
kást és művezetőt érintett. 
A havi átlagos keresetek, bé-
rek így alakultak: az ipar-
ban a munkások havi 2192, 
az építőiparban 2566, a ke-
reskedelemben 2207, a köz-
lekedésben 2592, a szolgálta-
tásban pedig 1972 forintot ke-
restek. A kiskereskedelmi 
forgalom körülbelül 9 száza-
lékkal emelkedett, de az ára-
kat is tekintetbe véve, me-
lyek 3,5 százalékkal növe-
kedtek, a forgalom volume-
ne kisebb volt az előirány-
zottnál. 

Az építőipar fejlődése 
megfelelt a tervezettnek, a 
DÉLÉP termelésének értéke 
megközelítette az 1 milliárd 
forintot. Tavaly a megyében 
3928 lakást építettek fel, ke-
vesebbet, mint egy évvel ko-
rábban. Szegeden 1825 lakás 
készült el, a megye többi vá-
rosában 1161, a falvakban 
pedig 941 ú j otthon került 
tető alá. A 10 ezer lakosra 
jutó lakásépítés száma tavaly 
87 volt, szemben az 1972. évi 
107-tel. Az elmúlt három év-
ben felépített lakásoknak 73 
százaléka magánerőből való-
sult meg, s a lakások 25 szá-
zaléka a megszűnt otthonok 
pótlását szolgálta. Egy ösz 
szesítő adat szerint a megyé 
ben 1974. január elsején 156 
ezer lakás volt, 7 százalékka' 
több, mint három évvel ez-
előtt 

A kisteleki Űj Élet Tsz 60 
hektár területen nagyüzemi 
szőlőt telepít. A telepítéshez 
szükséges talaj rónázási — 
egyengetési — munkákat a 
Tiszántúli Talajjavító Válla-
lat munkagépei végzik. 

Vizsgálat a kisvasúiról 
Felszámolásához biztosítani keli 

a fettételeket 
Az ismert közlekedéspoli-

tikai koncepció keretében 
immár jónéhány gazdaság-
talan, a mai közlekedési igé-
nyeknek nem megfelelő vas-
útvonalat megszüntettek az 
országban. Ilyen feladat akad 
Csongrád megyében is; a 
szegedi kisvasút felszámolá-
sa hamarosan esedékes lesz. 
A megyei tanács még 1968-
ban megtárgyalta a közleke-
déspolitikai koncepcióból 
adódó megyei feladatokat, s 
határozatában állást foglalta 
szegedi kisvasút helvzetének 
felülvizsgálata mellett. A 
Csongrád megyei forgalom-
szervező bizottság elkészí-
tette a vizsgálat eredmé-
nyeit összefoglaló anyagát, 

amelyet tegnap terjesztett a 
megyei tanács végrehajtó bi-
zottsága elé. 

Az 1927-ben megnyitott 
kisvasút hét községet kap-
csol össze Szegeddel, me-
lyeknek lakossága összesen 
26 ezer; igazgatási területük 
77 ezer katasztrális hold. A 
kisvasút hálózata 80 kilomé-
ter hosszú, a két vonalszaka-
szon- 27 megállóhely és 13 
árukezelő rakodóhely van. 
A megengedett , legnagyobb 
tengelynyomás 5,5 tonna, a 
sebesség pedig 30 kilométer 
óránként. Ebből is kitűnik, 
hogy a kisvasút már nem fe-
lel meg a követelmények-
nek: lassú és ráadásul nem 
is gazdaságos. A személy- és 
áruszállítási feladatokat min-
denképpen helyesebb köz-
úton megoldani. Ehhez vi-
szont .néhány ú j utat kell 
építeni, a meglevőket pedig 
alkalmassá tenni a nagyobb 
forgalom lebonyolítására. 

Január elején, amikor 
Földvári László, a közleke-
dés- és postaügyi miniszter 
helyettese Szegeden járt, s a 
megye, valamint a város ve-
zetőivel tárgyalt a KPM-hez 
tartozó fejlesztési tervekről, 
fölmerült a kisvasút ügye is. 
ókkor a megye vezetői úgy 
foglaltak állást, hogy a kis-
vasút felszámolására csak 
akkor kerülhet sor, ha a 
KPM biztosítja a terület 
közüti közlekedési ellátásá-
hoz szükséges feltételeket, 
nehogy hátrányosan érintse 
az ott lakókat a változás. A 
tanácskozás résztvevői ak-
kor abban állaoodtak meg. 
hojgv 1975 őszéig a KPM 
megteremti az előfeltételeket, 
és biztosítja a lehetőséget a 
kisvasút megszüntetéséhez. 

A megyei forgalomszerve-

ző bizottság vizsgálatáról ké-
szült beszámoló jelentés 
részletesen foglalkozik az át-
térés előföltételeivel. A szük-
séges beruházások — útépí-
tések, autóbuszok stb. be-
szerzése — összesen több 
mint 40 millió forintba ke-
rülnek majd, nem számítva 
az útfelújításokat, melyek 
költségbecslése még nem ké-
szült el, E vjszonylag te-
kintélyes beruházás ellené-
re- is indokolt a kisvasút fel-
számolása, mivel a jónéhány 
milliós egyszeri megtakarítá-
son túl évente több mint 8 
millió forintot takaríthat 
meg így a népgazdaság. 

A megyei tanács végre-
hajtó bizottsága az előter-
jesztett jelentés alapján teg-
nap úgy határozott, hogy 
egyetért a kisvasút meg-
szüntetésével, ha a szüksé-
ges feltételeket biztosítani 
tudják az érdekelt szervek 
és vállalatok. Vagyis töb-
bek közt: ha a Volán vál-
lalat beszerzi a szükséges hét 
autóbuszt, és más járműve-
ket. megépít két váróter-
met, a Dostaigazgatóság gon-
doskodik a zavartalan oos-
tai szállításokról, a KPM 
pedig megénítteti a Széksós-
tó—Mórahalom. Mó'-ahalom 
—Asotthalom és az Ásottha-
lom—hslasteíeki iskola kö-
zött szükséges úl utakat, va-
lamint elvégezteti az útfel-
újításokat és gondoskodik az 
utak fokozott karbantartásá-
ról. Ezek a feltételek má-
sokkal egvütt azt szolgálják, 
hogy az átállás lehetőleg za-
vartalan legyen, s ne okoz-
zon hátrányt a terület lakói-
nak. A testület határozatát 
felterjesztik a közlekedés- és 
postaügyi miniszterhez. 

Február 28-ra 

Négy emelet magasságban dolgoznak az 
építők a Kamaraszínház új épületszárnyá-
nak hátsó traktusán. Lapunkban hírt ad-
tunk arról, hogy a generálkivitelező Sze-
gedi Magas- és Mélyépítő Vállalat szocia-
lista szerződést kötött a városi tanáccsal, 

S o m o g y i K á r o l y n é t e l v é t e l e 

melyben vállálta, hogy 1974. november 
30-ig elkészül a munkával. Az építők sze-
retnék tartani a' határidőt, hogy Szeged 
felszabadulásának közelgő 30. évfordulójá-
ra átadhassák a színházak, 

Összehívják a megyei 
tanácsot 

Tegnap, kedden ülést tar-
tott a Csongrád megyei Ta-
nács végrehajtó bizotts.'ga. 
A testület megvitatta a ta-
nács soron • következő ülésé-
re javasolt napirendeket, s 
úgy döntött, hogy a megyei 
tanács ülését február 28-ra 
összehívja. 

A tanácsülés napirendjé-

re a végrehajtó bizottság az 
ATIVIZIG-nek a me~yei 
vízgazdálkodás h ly étéről 
szóló beszámolóját, a ta-
nács idei költségvetési ter-
vének megvitatását, vala-
mint a jogi és igazgatási 
bizottság munkájáról szóló 
beszámolót javasolja. 


