
V I L Á G PROLETÁRJA! , E G Y E S Ö L J E T E K ! 

DELMAGYARORSZAG 
A M A G Y A R S Z O C I A L I S T A M U N K Á S P Á R T L A P J A 

/ . 

64. évfolyam 
47. szám 

1974. 
február 26.t 

kedd 
Ára: 

80 fillér 

Építőmunka - másfél 
milliárd forint éltekben 

Újabb lakóházak, gyermekintézmények — Toronyház 
Újszegeden — a DÉLÉP tájékoztatója 

A Dél-magyarországi Építő Vállalat tavalyi munkájá- Szakközépiskola és a Kérés-
ről és az idei terveiről tájékoztatta az újságírókat Sípos kedelmi Szakközépiskola 
Mihály, a DÉLÉP igazgatója. Bevezetőjében elmondta, hogy építését is. A környező vá-

i l u t a z o t i 
az algériai FLN 

küldöttsége 
Hasznos találkozók 

rosokban ugyancsak hozzá-
kezdenek töbh, jelentős épít-
kezéshez: Vásárhelyen elké-
szül a HÖD-áruház, s ú j 
üzlet- és szolgáltatóházat 
építenek a Lenin úton, 
Csongrádon ABC-áruházat, 

a vállalat ebben az esztendőben megalapításának 25. év-
íordulójára emlékezik. Az elmúlt negyedszázad — ahogyan 
életünkben, szocialista társadalmunk fejlődésében órási 
változásokat eredményezett — a szegedi építőmunkások 
helyzetét is alapvetően megváltoztatta. Az induláskor 30 
kőműves körülbelül 500 ezer forintos vállalati vagyonnal 
kezdte, s ma ötezer dolgozó 620 millió forint értékű válla-
lati vagyonnal rendelkezik: modern építőipari gépparkkal, szakmunkásképző iskolát 
korszerű házgyárral, előkészítő üzemekkel, tanműhellyel, Faipari Szakközépiskolát és 
szállodákkal és szociális létesítményekkel dicsekedhetnek, kollégiumát építik. Hozzá-

látnak a szegedi Tar ján vá-
A DÉLÉP tevékenységé- örömmel nyugtázzák azép í - rosrészberi tervezett ú jabb 

nek fő profilja a hatvanas tőmunkások, hogy a három ABG-áruház, szolgáltatóépü-
évvel ezelőtt átadott ház- let és étterem építéséhez, 
gyárból eddig közel 4000 la- valamint a Lenin körút vé-
kást építettek fel Szegeden gére tervezett Hotel Szegéd 
és a környékén. Idén a ház- építéséhez is. Az idei lakás-
gyár 2500 ú j otthon elemeit építési terve a DÉLÉP-nek 
gyárt ja le. 1929 darab ú j otthon. 

Elmondta Sípos Mihály Beszámolt az igazgató ar-
igazgató, hogy 1974-ben ter- ról is, hogy a vállalat dol-
melésük mennyiségét 14—15 gozóinak jövedelmét, mun-
százalékkal kívánják növel- kahelyi és szociális körül-
ni, s így az összes produk- ményeit tovább javítják. A 

intézményeket. A DÉLÉP tumuk értéke meghaladja a múlt évben — a központi 
dolgozóinak szorgalmas és másfél milliárd forintot. Je- intézkedések segítségével — 
hozzáértő munkája nyomán lentősebb munkáik között 12,8 százalékkal emelték a 
készült el a megyei tanács- szerepel a húsprogramban béreket, az idén pedig újabb 
és pártház, a JATE „Béke" kiemelkedő szalámigyári be- 8 százalékos béremelést ter-
épülete, az MTA biológiai ruházás folytatása, a szegedi veznek, sa já t kasszájukból. 

olajmedence építési igénye, A törzsgárda tagjait külön 
a szegedi postapalota építé- is honorálják, hiszen ne-
se, s az újszegedi víztorony gyedévenként mindenki, aki 
átadása a nyáron. A posta már 15 évet eltöltött a vál 

évek közepétől a lakásépít-
kezés. Az eltelt huszonöt év 
alatt Szegeden és környé-
kén 14 810 darab lakást épí-
tettek, a 15 ezredik lakás 
átadására még ez év már-
ciusában sor kerül. A laká-
sokkal egyidőben több ipari, 
mezőgazdasági üzemet is 
felépítettek, valamint isko-
lákat, óvodákat, üzleteket, 

kutatóintézete, a gumigyár, 
a tejüzem, a kábelgyár, a 
vásárhelyi kötöttárugyár, a 
porcelángyár, a szentesi 
kontakta, a csongrádi bútor- épületét 1976-ban fejezik Ije, lalatnál 450 forint plusz ösz-
— - —i-x: -.- ugyancsak ebben az időben szeget kap keresetéhez. A 

fejeződik be a szalámigyári) gondjaikat sem rejtették 
gyar, a makói gépgyár, hogy 
csak néhányát említsünk. 

Tavaly a DÉLÉP gazdál-
kodása minden tekintetben 
kedvező volt. és összes ter-
melésük értéke megközelí-
tette az 1,4 milliárd forin-
tot, amely 28 százalékkal 
volt magasabb a tavalyelőt-
tinél. A növekedés zöme a 
termelékenység javulásából 
keletkezett, a nyereség is 
kétszerese lett az 1972-es 
évinek, közel 100 millió fo-
rint. A nyereség emelkedése 
elsősorban annak a követ-
kezménye, hogy a házgyár 
kapacitását egyre jobban 
kiaknázzák. A 100 millió fo-
rintos nyereség — bár így 
summára soknak tűnik — 
ettől függetlenül szerény ár-
politikát takar, hiszen 
mindössze 8,7 százalékot 
képvisel, kevesebbet, mint 
az országos építőipari átlag. 
A DÉLÉP vezetői hangsú-
lyozták, hogy ők a házgyári 
lakások árát az elmúlt há-
rom esztendő folyamán egy 
fillérrel sem emelték, a la-
kasok árának növekedését 
mas költségek idézték elő 
Szegeden. A múlt évben a 
vallalat teljesítette lakás-
építési tervét, sőt 65 lakas-
sa! többel, összesen 1803 
darabot készítettek el. 

Az egyedi nagyberuházá-
soknál is sikeres volt a ta-
valyi esztendő: elkészült az 
újszegedi biológiai kutatóin-
tézet reprezentatív épülete, 
átadták a szalámigyári épít-
kezés egyik üzemét, az élel-
miszeripari csarnokot. A 
íiázgyári termékeket szeret-
nék változatosabban fel-
használni, azért technológiai 
tervező osztályuk családi 
lázakra, középületekre al-
kalmas panelgyártást dolgo-
zott ki. A családi házakból 
hetet felépítettek, és Újsze-
geden bemutattak a nagy-
közönségnek is. Jövőre még 
több variációt ajánlanak, 
sőt már ebben az évben 
megkezdik a szegedi Tisza-
parton egy szálloda építését 
házgyári panelekből. vala-
mint az újszegedi városrész-
ben diákotthont építenek, 
előregyártóit elemekből. 

építkezés is. 
Sokakat érint, hogy ebben 

az évben fokozzák a gyer-
mekintézmények, iskolák és 
kollégiumok építésének üte-

véka alá a DÉLÉP vezetői, 
elmondták, hogy kevés a 
szakmunkásuk, ezért hiába 
a gyors lakás-összeszerelés, 
lassan haladnak a befejező 

mét is. A vállalat maga is munkákkal. Az építőanyag-
hozzájárul a szegedi Tabán 
utcában épülő, és 100 kis-
gyermeknek otthont adó 
óvoda építéséhez, mivel fele 
költséget az építőmunkások 
állják. Ezt az óvodát most 
kezdik el építeni, de októ-
berben, Szeged felszabadu-
lásának harmincadik évfor-
dulójára az i f jú polgárok 
birtokba is vehetik. Elkez-
dik ezen felül 450 ú jabb 
óvodai férőhely kialakítását, 
és 260 bölcsödésnek is ott-
hont alapoznak 1974-ben. 
Az idén kezdődő építkezé-
sek közül említést érdemel 
a Tar ján városrészben meg-
valósításra kerülő ú jabb 16 
tantermes iskola, a Tavasz 
utcai kenyérgyár befejezése, 
a JATE biológiai kutatóin-
tézetének első épülete, 
amelynek elkészültével ú j 
egyetemi épülethez jut Sze-
ged városa. Elkészítik azt a 
kollégiumot is, amely a ta-
nyai diakoknak ad majd ott-
hont, felépül a szakmun-
kástanulók tornaterme és 
kollégiumi épülete, megkez-
dik a szegedi Élelmiszeripari 

ipar állandóan emeli az 
árakat, a beruházások gaz-
dái lassan készülnek el a 
programjaikkal, állandóan 
változtatják a kiviteli ter-
veket. Azt szeretnék, ha na-
gyobb összhang alakulna ki 
az építkezésekben érdekelt 
vállalatok és intézmények 
között. 

Érdekességként megemlí-
tették még, hogy eddig a 
szegedi Tar ján lakókörzet-
ben 5584 lakást készítettek 
el, az újszegedi városne-
gyedben pedig a korábban 
felépített 886 lakás mellé, a 
hajdani ládagyár helyén, és 
a környékbeli utcákban 
mintegy ezer darab házgyá-
ri lakást szerelnek össze. A 
sajtótájékoztató alkalmával 
Szegedi Tervező Vállalat és 
a beruházási vállalat veze-
tői is körvonalazták közre-
működésüket a DÉLÉP 
munkájával kapcsolatban. 
Elmondták, hogy Újszege-
den, a Bérkert utca sarkán 
17 emeletes toronyházat épí-
tenek, s ez lesz Szeged leg-
magasabb lakóháza. 

A Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bízott, 
ságának meghívására febru-
á r 22—24-e között hivatalos 
baráti látogatást tett Buda-
pesten az Algériai Nemzeti 
Felszabadítási Front (FLN) 
országos vezetőségének kül-
döttsége Serif Bslkaszem, a 
Forradalmi Tanács tagja, á l . 
lamminiszter vezetésével. 

Az algériai delegáció ve-
zetőjét fogadta Kádár János, 
az MSZMP KB első titkára. 
A küldöttséggel megbeszé-
lést folytatott Biszku Béla, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a KB titkára. 

A küldöttséggel találkozott 
dr. Bíró József, az MSZMP 
KB tagja, külkereskedelmi 
miniszter, Virizlay Gyula, a 
SZOT titkára, s Garai Ró-
bert külügyminiszter-helyet-
tes. 

A szívélyes, baráti légkör-
ben lefolyt találkozókon az 
MSZMP és az FLN képvi-
selői kölcsönösen tájékoztat-
ták egymást a Magyar Nép. 
köztársaság és az Algériai 
Demokratikus és Népi Köz-
társaság helyzetéről, vala-
mint az MSZMP és az FLN 
tevékenységéről, amelyet a 
gazdasági, a szociális hala-
dásért, a világbéke megőrzé-
séért fejtenek ki. • Áttekintet-
ték a nemzetközi helyzet idő. 
szerű fejleményeit, különös 
tekintettel a közel-keleti hely. 
zetre. Véleménycserét foly-
tattak a két ország, valamint 
az MSZMP és az FLN bará-
ti kapcsolatainak és együtt-

működésének továbbfejlesz-
téséről. 

Az MSZMP és az FLN kép. 
viselőinek nézetei a megvita-
tott kérdésekben egybeestek 
vagy egymáshoz közelállóak 
voltak. Az imperialista elle-
nes harcban vállalt közös el-
kötelezettség és kölcsönös 
szolidaritás alapján megalla. 
pitották, hogy a nemzetközi 
enyhülésért, a népek bizton-
ságáért és békéjéért vívott 
harc, a nemzetközi felszaba-
dító mozgalmak és a társa-
dalmi haladásért folyó küz-
delmek céljai szorosan ösz-
szefonódnak. Az FLN kül-
döttsége köszönettel nyug-
tázta a magyar kormány tá-
mogatását az algériai kor-
mánynak az ENSZ rendkí-
vüli közgyűlése összehívásá-
ra vonatkozó kezdeményezé. 
se iránt, melyen a fejlődés, 
s a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok problémái ke-
rülnek majd megvitatásra. 

Az MSZMP és az FLN 
képviselői megerősítették 
készségüket a Magyar Nép-
köztársaságban és az Algé-
riai Demokratikus és Népi 
Köztársaságban folyó békés 
gazdasági, társadalmi építő 
munka kölcsönös támogatá-
sára, kapcsolataik fejleszté-
sére, a magyar és algériai 
nép barátságának, együttmű. 
ködésének elmélyítésére. En-
nek érdekében együttműkö-
dési megállapodást írtak alá. 

Az FLN küldöttsége hiva. 
talos látogatásra hívta meg 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának küldöttségét. 

Epiil a paksi 
atomerőmű 

Hatalmas munka színhelye 
Paks: több mint 70 erő- és 
munkagép dolgozik Magyar-
ország első villamos energiát 
szolgáltató atomerőművének 
építkezésén. Az előkészítő 
földmunkákkal egyidőben 
megkezdték a lakások épí-
tését is. 

fl SZOT 
elnökségének 

ülése 
A SZOT elnöksége hétfőn 

ülést tartott. Az elnökség je-
lentést hallgatott meg a fizi-
kai munkások kereseti ará-
nyairól és állást foglalt a 
szakmai bérek országos táb-
lázata kialakításának kér-
désében. Állást foglalt továb-
bá az állami szektor iparon 
és építőiparon kívüli ága-
zataiban ipari, kivitelező épí-
tőipari tevékenységet végző 
munkások, s közvetlen ter-
melésirányítók béremelésé-
nek, az ipar és kivitelező 
építőipar állami szektorában 
dolgozó kisegítő alkalmazot-
tal?,' valarhmt a színházak és 
színház jellegű intézmenyek 
dolgozói béremelésének kér-
désében is. Az említett té-
mákkal kapcsolatos javasla-
tait a Minisztertanács elé 
terjeszti. 

Timár Mátyás haza 
érkezett Müánőhól 

Dr. Timár Mátyás, a Mi-
nisztertanács elnökhelyettese, 
aki a milánói Külügyi In-
tézet meghívására Milánó-
ban tett látogatást, vasárnap 
este hazaérkezett. 

Dr. Timár Mátyás elmond-
ta, hogy milánói tartózkodá-
sa során — a magyar gazda-
ságirányítási rendszer tapasz-
talatairól tartott előadásán 

úúl — megbeszélést , folyta-

tott Ripamonti tárcanélküli 
miniszterrel és Granelli kül-
ügyi államtitkárral a két or-
szágot kölcsönösen érdeklő, 
elsősorban gazdasági kérdé-
sekről. Külkereskedelmünk-
ben második legnagyobb 
nyugati partnerünk Olasz-
ország. A megbeszélések so-
rán szó volt együttműködé-
sünk további bővítéséről, ki-
szélesítéséről K. 

U; szén-
mező 

A Tatabányai Szénbányászati Tröszt usordakúti bá-
nyaüzemében ú j tárnát tártak fel. A jó minőségű, 5500 
kalóriás szenet adó bánya szénvagyona több mint 3,5 
millió tonna. A* idén 230—210 ezer tonna szenei fejtenek 
ta ói bányában. 
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