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flz 5-ös az 55-ösre vár 
Ötvenmilliót költenek az idén 

szegedi útépítésekre 
Amit Szeged lakossága ugyanis a nyár közepére új kérdés megoldása most már 

évekig várva várt — a leg-
fontosabb útvonalak meg-

szakaszba érkezik: akkor je- mégis közelinek tűnik: ha az 
lenik meg a városban a Bu- Úttörő tér és a nagykörút 

újulnak. Ki állítaná, hogy az dapesti Közlekedési Vállalat közti szakasz később is lesz 
Április 4. útja rekonstruk- szerelőgárdája, hogy a lehe- kész, a többit még ebbén az 
cióját nem akarta volna, tő legrövidebb időn belül évben el kell készíteni, s az 
hogy nem kívánta a z újsze- végleges helyére, a z úttest aszfaltútépítő már munkába 
gedi hídfő s az egész város- közepére helyezze — új tech- is állt. 
rész forgalmi gondjainak nológiát alkalmazva —: a A hosszan húzódó munkák-
enyhítését, a Kossuth Lajos villamossíneket. ból Móraváros is nyer vala-
és Tolbuhin sugárút átépíté- Most készülnek a tanács- m j t : a városi tanács el végez-
sét? S bár e sok egyszerre nál, illetve a Szegedi Terve- teti a Veresács, a Faragó, a 
végzett rekonstrukció kelle- zó Vállalatnál az Anna-kúti Gólya és a Szél utca aszfal-
metlenségekkel is jár, befe- csomópont átalakításának toztatását. A másik oldalon 
jeztükkel évtizedes, tervez- tervei is, hiszen észszerű _ a töltés és az említett sza-
getés valósul meg. Ebben az lesz a villamosvonalak ke- k a s z közti rész elkészülte 
évben a fontos felújításokra, resztezését úgy megoldani, után -— a forgalom a Boross 

aszfaltozásra, hogy később ne kelljen újra, József és a Rigó utcán éri 
táb- meg újra lezárni a fontos gj a Nagykörű tat. Folynak a 

útépítésre, 
közlekedési lámpákra, 
Iákra, fenntartásra 50 millió csomópontot. A nyáron tehát munkák az Április 4. útján 
forintot költ a város. újabb útszakasz zárul le, elő- } s ; útszélesítést végeznek 

Három újabb csomópont- reláthatólag egy évre, a m a j d a József Attila sugár-
ban tervezik lámparendszer Kossuth Lajos sugárúton. úton a villamosvonal kor-
kialakítását: a Tolbuhin su- Az E5-ösnek a töltésen túli szerűsítésével együtt. A ta-
gárút és a Nagykörút ke- szakasza is munkaterület. A n a c s és a KPM beruházásai 
reszteződésében, a Lenin Budapesti úton a KEVIÉP _ melyekről továbbra is be-
körúton pedig az Attila és épít csatornát, az iparkörzet— számolunk — azt eredmé-
a Mikszáth Kálmán utcai ti szakaszon jelenleg a posta nyezik majd, hogy Szeged a 
csomópontokban. Míg azon- dolgozik. Még az idén el kell városhoz méltó utakkal fog 
ban a lámpák felállítása még készülnie — az aszfaltútépítő rendelkezni már jövőre. Ad-
csak terv, a városnak szinte vállalta — a házgyári csomó- d ig türelemre és megértésre 
mindegyik részén útépítések ponttól a Btonógyári útig a Van szükség. 
folynak vagy kezdődnek a négysávos, modern útnak. A 
közeljövőben. Újszegeden, a két. már készülőben levő vá-
Torontál téren már megin- rosi szakasz közt azonban 
dúltak a hídfő szélesítésével, még mindig ott a kérdőjel: 
korszerűsítésével kapcsolatos az Izabella-híd. Ezt csak ak-
elökészítő munkák: az érték- kor lehet átépíteni, ha elké-
telenebb' fákat kivágják, a szül — sokan várják — a 
a használható állományt át- Tolbuhin sugárút. A korsze-
telepítik. Az uszoda felőli ré- rűsítés a töltés mindkét ol-
szen azzal nyernek majd dalán változásokkal jár 
helyet, hogy a járda a mos- majd, a Vásárhelyi Pál utca 

és a rókusi állomás közötti 
részen például azzal, hogy 

V. M. 

Évről évre növekszik a Szabadkára. A szomszédos 
magyar—jugoszláv kapcsola. megyék közül elsősorban 
tok keretében a két testvér- Békésből jelentek meg rep_ 
város, Szeged és Szabadka rezentativ árubemutatóval, 
kereskedelmi, termelési és Nagy sikere van az Oroshá-
műszaki együttműködése. A zi Üveggyár termékeinek, a 
barátság egyik erős szála az Hidasháti Állami Gazdaság 
a szervezői munka, amelyet televízióval irányított auto-
a két város ipari vásárainak matizált gyorsszárítójának. A 
igazgatóságai kifejtenek, magyar külkereskedelmi vál-
Együttműködésük eredmé- lalatok közül jelen van az 
nyeként magyar vállalatok ARTEX, a KONZUMEX. a 
vesznek részt a tavaszi Pan- HUNGAROCOP és a CHE-
nónia Vásáron és viszonzá- MOLIMPEX, valamennyi 
sul jugoszlávok a nyárj Sze- árubemutatója emeli a ma. 
gedi Ipari Vásáron. g y a r kiállítás színvonalát. 

Szabadkán szombaton dél- A kiállított termékek meg. 
előtt Dusán Jenecsko. a tekintése után dr. Csikós 
vajdasági szkupscsina tagja Ferenc. Szeged megyei vá_ 
nyitotta meg a III. Nemzet- ros tanácsa vb-titkára a töb. 
közi Pannónia Vásárt. Jelen bi között elmondotta, hogy 
voltak Szabadka párt- és ál- minden várakozást felülműL 
lami vezetői, s reszt vettek nak a magyar pavilonok, 
az ünnepségen Szeged me- Köszönetét fejezte ki a ma-
gyei város képviseletében dr. g y a r kiállítóknak és képvise-
Varga Dezső, a városi párt- lőiknek. a Szegedi Ipari Vá-
bizottság titkára. Popp Gyu- sár igazgatóságának, hogy 
la, a városi tanács általános jiyen színvonalasan vesznek 
elnökhelyettese, dr. Csikós részt a testvérváros vásárán. 
Ferenc, a városi tanács vb- A szabadkai vendéglátók 
titkára. Ott volt Pavdi Jó-
zsef, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának osz- a magyar 
tályvezetője és Farsang hangsúlyozták, hogy várják a 
Lászlóné dr.. a megyei ta. magyar turisták látogatását 
nács kereskedelmi osztályá-. i s a v á s á r ny i tvatartásának 
nak vezetője is . . . V, , - , , . 

A megnyitó ünnepség utén napjaiban. A Pannónia Va_ 
a vendégek megtekintették a sár mához egy hétre zár-
kiállítást. A jugoszláv ven- ja kapuit, 
déglatók nagy örömüknek 
adtak kifejezést, hogy az 
idén 26 magyar vállalat vesz 
részt vásárukon. Még soha 
ennyi vállalat nem érdeklő-
dött. illetve kérte részvételi 
lehetőségét. Reprezentatív 
árubemutatóval érdemelték 
ki a közönség elismerését. 
Most is a Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalat bemuta-
tója foglalja el a legnagyobb 
helyet. Nagy sikere van a 
DEFAG, a Kéziszerszámgyár, 
a szegedi Felszabadulás Ter-
melőszövetkezet, a HÖD-
GÉP, a HÖDIKÖT, a Szegedi 
Szűcsipari és a Ruházati 
Szövetkezet termékeinek 
Magyarország távolabbi me-
gyéiből is érkeztek kiállítók 

is elismerésüket fejezték ki 
kiállítóknak, s 

A Duna Bizottság 32. ülés-
szakát 1974. március 12—23. 
között Budapesten tartották 
meg. Az ülésszak munkájá-
ban Sztoio Sztanoev, a Bol-
gár Népköztársaság, dr. Fri-
edrich Frölichsthal, az Oszt-
rák Köztársaság, Ion Co-
tot, a Román Szocialista 
Köztársaság, V. J. Pavlov, a 
Szovjetunió budapesti nagy-
követe, E. Malovecky, a 
Csehszlovák Szocialista Köz-
társaság képviselőjének he-
lyettese, V. Stalio, a Jugo-
szláv Szocialista Szövetsé-
gi Köztársaság képviselőjé-
nek helyettese, Roska Ist-
ván külügyminiszter-he-
lyettes, a Magyar Népköz-
társaság képviselője, vala-
mint a fenti képviselők ta-
nácsadói és szakértői. 

Az ülésszak munkájában 
részt vettek a Vaskapu fo-
lyami szakigazgatóság kép-
viselői, a Rajka—Gönyű fo-
lyamigazgatóság képviselői, 
az NSZK közlekedési mi-
nisztériumának szakértői, 
az ENSZ európai gazdasági 
bizottságának titkársága, a 
Távközlési Világszervezet, 
valamint az UNESCO kép-
viselői. 

Az ülésszak megvizsgálta 
és határozatokat fogadott el 
a hajózási és ezzel összefüg-
gő más kérdésekről, 

Púja Frigyes fogadta a BVX 
és a VDK ideiglenes ügyvivőit 

Púja Frigyes külügyminiszter kérésükre fogadta Ngu-
yen Thanh-t. a Dél-vietnami Köztársaság és Dang Tran 
Ngoan-t, a Vietnami Demokratikus Köztársaság nagykövet-
ségének ideiglenes ügyvivőjét. A Dél-vietnami Köztársaság 
ideiglenes ügyvivője tájékoztatást adott a két dél-vietnami 
fél párizsi tárgyalásain a Dél-vietnami Köztársaság Ideig-
lenes Forradalmi Kormánya által március 22-én előterjesz-
tett hatpontos javaslatról. A külügyminiszter támogatá-
sunkról biztosította a DIFK-nek a vietnami probléma ren-
dezésére irányuló javaslatait, amelyek teljes mértékben 
megfelelnek a párizsi megállapodás szellemének. (MTI) 

tani kerítés helyére kerül, a 
másik oldalon viszont a ré-
zsüt is szélesítik, hogy elfér- meg keli változtatni a villa-
jen a négy nyomtávú útpálya mosfordulót. A szegedi ta-
és a két járda. nács elképzelése: kanyarod-

Ha a hídfő átépítését befe- jon a villamos balra a Vá-
jezi a KÉV, a Népkert soron Vásárhelyi Pál utcán, majd a 
Is két irányú lesz a forgalom, pálya mögött, a Pulcz utcá-
Mivel a 43-ason közben nem ban folytassa útját a kon-
lehet leállítani a közlekedést, zervgyár elé, ahonnan a híd 
a kivitelezőnek nehéz dolga alatt visszakanyarodhat az 
lesz. Újszegeden a lakótelepi állomáshoz. így a megszépült 
útépítések mellett arra is le- Izabella vendégei — hazai és 
het számítani, hogy elkészül külföldi autósok 
az Alsó Kikötő sor még po- kényszerülnének a 
ros, lélekrázó szakasza is. I 
Hasonlóképpen folytatódik a 

— nem 
villamos 

miatt várakozni. 
Még a legedzettebb szege-

Közép fasoron és a Tárogató diek is elborzadnak, h a az 
utcában is az útépítés a ro- 55-ös út szegedi szakasza, ma-
hamosan benépesülő környék gyárán a Tolbuhin sugárút 
forgalmának lebonyolításá- kerül szóba. A nagykörút és 
ra. az Üttörő tér között például 

Gyors ütemben — három- az ALÉP-nek tavaly decem-
millió forint felhasználásá- berre el kellett volna készíte-
vai — kell a tervezett Szap- ni az ideiglenes villamosvá-
panos, Imre, Szent Mihály gányt, de ugyanott a KEVI-
utcai. illetve Lechner és EP-nek kellett volna már 
Szent István téri útépítések- előbb dolgoznia, ha a terve-
nek végére érni. Ahogy va 
lamikor a Nagykörút 
oldalán, most 3 két 

zes pontatlanságai miatt 
túlsó nem álltak volna le a mun-

körűt kával. Az út további szaka-
közti területen vált szüksé- szán a földmunka kész, az 
gessé megfelelő terelőutak ALÉP-nek a nyáron kellene 
létrehozása. A Kossuth La- a villamosvágányt az északi 
jos sugárúti rekonstrukció oldalra áthelyezni. E kulcs-

Porcelán-
műhely 

A Finomkerámiaipari Művek Altöl- modellezők — az üzemben sajátítják 
di Porcelángyárában Hódmezővásár- el a mesterséghez tartozó gyakorlati 
helyen a fiatalok köréből toboroz- ismereteket. A harmadévesek már 
zák a jövő szakmunkás gárdáját, teljesítménybérben dolgoznak és kiváló 
tervszerűen gondoskodnak az után- minőségű edényeket készítenek. Kő-
pótlásról. A helyi Ipari Szakmunkás- peinken tányérokat, illetve mokkás 
képző Intézet negyvenöt tanulója — csészéket csíkoznak, díszítenek a ta-
korongosok, porcelánfestők és gipsz- nulók. 
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Magyar siker 
a Pannónia Yásáran, 

Szabadkán 

Á Duna 
Bizottság 


