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Ujabb területek 
a társasházépítésnek 

A nyugati városrész, Mó-
raváros 1969-ben készült 
részletes rendezési tervét 
két év múlva a szénhidro-
gén-kutatások, majd az ezt 
követő termelés miatt a vá-
rosi tanács végrehajtó bi-
zottság felülvizsgálta és mó-
dosította. Olyan döntés szü-
letett, mely előre meg nem 
határozható ideig a városrész 
teljes rekonstrukcióját el-
halasztotta. Mivel azonban 
Móraváros több évtizede 
megérett a korszerűsítésre, a 
városrész fejlődése érdeké-
ben a tanács építési osztálya 
javaslattervezetet készített a 
részleges átépítésre, melyet 
a végrehajtó bizottság 1974. 
december elején elfogadott 

A határozat szerint a 
Moszkvai körút—Tolbuhin 
sugárút—Ybl Miklós utca— 
Szekeres utca—Remény ut-
ca—Szél utca—Gólya utca 
(páratlan oldala 50 méter 
mélységben)—Cserepes sor— 

Petőfi Sándor sugárút által 
határolt területen legalább 
kétszintes és kettőnél több 
lakásos társasházak építhe-
tők. 

A Szekeres utca—Korda 
utca—Szél utca—Ybl Miklós 
utca által bezárt területet 
legfeljebb kétszintes és ket-
tőnél több lakásos házak 
építésére jelölték ki. A nyu-
gati városrész fennmaradó 
részén az Országos Építési 
Szabályzat IV. számú építé-
si övezete szerint építhetők 
lakóházak, a részletes rende-
zési terv figyelembevételével, 
melyet 1975. január végéig 
kell az építési és közlekedési 
osztálynak elkészítenie. Az 
ú j rendezési terv elsősorban 
a hagyományos technológiát 
alkalmazó, egyéni társasház-
akcióknak kíván majd építé-
si területet javasolni. 

A végrehajtó bizottság fe-
lülvizsgálta Újszegednek ko-
rábban építési tilalom alatt 
álló területeit is. A Marostői 

utca—Bérkert utca (a 64. 
számig)—Fürj utca (a 63. 
számú házig) határolta terü-
leten legfeljebb kétszintes és 
kettőnél több lakásos házak 
építhetők, a Marostői utca 30 
méteres szabályozási széles-
ségének figyelembevételével. 
Ugyanilyen típusú házak 
építhetők a Radnóti, a Fo-
garasi, a Rózsa Ferenc, az 
Asztalos, a Hargitai és a To-
rockói utcákban, 30 méter 
mélységben. Dél-Űjszegednek 
a Szőregi úttól délre fekvő 
területén változatlanul ér-
vényben marad az építési ti-
lalom, a tömeges, több szin-
tes lakásépítés területének 
biztosítása érdekében. 

A felülvizsgált és feloldott 
építési tilalmak figyelembe-
vételével Móravárosnak és 
Újszegednek ú j területei 
szabadulnak fel, a magántu-
lajdonban levő telkeken 
megkezdődhetnek a munkás-
lakás-, vagy társasházépítő-
akciók. 

A pártkongresszus tiszteletére: 

Négyszeres túlieljesítés 
az olajnezía 

Nők a tanácsi 
vállalatoknál 

"A Naygyalföldi Kőolaj- és 
Föld gáztermelő Vállalat sze-
gedi üzemének olajbányászai 
a kongresszusi versenyben 
nagy gondot fordítanak az 
energiatakarékosságra. Kü-
lönösen a saját termékeikkel, 
a különféle szénhidrogének-
kel, gázzal, olajjal bánnak 
körültekintően, emellett si-
kereket értek el az ipari gő-
zök, és a villanyáram gaz-
daságos felhasználásában. 
Mindezekből együttesen több 
mint 6 millió forint értéket 
takarítottak meg az idén, 
négy szeresen túlszárnyalva a 
vállalt másfél milliós megta-
karítást. Mindebben nagy a 
szerepük a csaknem száz 
szocialista brigád tagjainak, 
közöttük műszaki dolgozók-
nak, akik ú j eljárások kidol-
gozásával is segítették az 
energiatakarékosságot. 

Ebből a szempontból az 
egyik legjelentősebb ú j eljá-
rás az úgynevezett zárt 
rendszerű olajtermelésre tör-
ténő áttérés, amellyel több 
millió köbméter földgázt ta-
karítanak meg évente. A 
módszert a központi olaj-
gyűjtő állomáson vezették be, 
ahol a szénhidrogén-medence 
tucatnyi tankállomásának 
egész „olajtermése" összefut. 
Ennek a főgyűjtő állomás-
nak több ezer köbméteres 
tartályait olyan zárószerke-
zetekkel látták el, hogy az 
olajjal keveredett földgáz ne 
illanhasson el belőlük. 
Ugyanakkor kompresszoros 
szívatóberendezést helyeztek 

üzembe, amellyel e tartályok lanymotorjának energiaigé-
felső részében összegyűlő gá- nye másfél megawatt, vagyis 
zokat leszívatják, s csőveze- másfél millió watt. Ezért je-
téken a gázfeldoígozó üzem- lentős árammegtakarítást 
be továbbítják. eredményező üzemeltetési 

Hasonlóképpen gondosan módszereket dolgoztak ki. 
gazdálkodnak másik fő ter- Egyebek között olyan készü-
mékükkel, az olajjal. Annak lékeket építettek a villamos-
ellenére, hogy az éves ter- sági rendszerekbe, amelyek 
melést millió tonnában mé- csökkentik a meddő energiá-
rik, még olyan viszonylag kis k a t Emellett a hatalmas 
mennyiségeket sem hagynak elektromos berendezések 
kárba veszni, mint amennyi munkáját úgy igyekeznek 
egy felszámolásra ítélt olaj- összehangolni, hogy ne egy-
vezetékben visszamarad, szerre induljanak, és terhel-
Nemrégiben emelték ki jék a hálózatot, továbbá, 
ugyanis a földből a mező hogy ne mind csúcsidőszak-
legelső tankállomásának ban működjék. Ésszerűsíté-
egyik elavult vezetékdarab- sekkel máris sikerült a ter-
ját, amelyről előzőleg meg- vezetthez képest több mint 
állapították, hogy tele van negyedmillió forintot lefa-
olajjai. Hogy ez kárba ne ragniok az évi villanyszám-
vesszen, vízzel kiszorították, la összegébőL 
majd elszállították, s így 150 
ezer liternyi olajat mentet-
tek meg. | 

Az olajbányászok takaré- ' 
kossági mozgalma nem csak 
a maguk termelte energia-
hordozókra, hanem a tekin-
télyes mennyiségben felhasz-
nált villamos energiára is 
vonatkozik. A központi ipar-
telep, a földgázüzemek, a 
tankállomások, a vízvissza-
nyomó rendszer szobanagy-
ságú villanymotorjai együtte-
sen már háromszor annyi 
villanyenergiát fogyasztanak, 
mint Csongrád városa. Az 
évi „villanyszámla" jóval 
meghaladja a 10 millió fo-
rintot. Ez jövőre meghárom-
szorozódik, hiszen csak az ú j 
gázfeldolgozó egy-egy vil-

D. B. 

Napjainkban a dolgozó 
nők életének színtere az 
otthon és a munkahely. 
Ajándék számukra a lehe-
tőség, hogy munkaviszonyuk 
megszakítása nélkül, akár 
három évig csak gyermekük 
nevelésének szentelhetik 
minden percüket, és ennek 
jelentős anyagi hátrányától 
is mentesíti őket a társada-
lom. Igaz, nem minden ál-
dozat nélkül, erről tanúsko-
dik az a fölmérés is, melyet 
a vállalatokat, intézménye-
ket irányító tanácsi szak-
igazgatási szervek végeztek 
1973—74-ben: megvizsgálták 
a szülési szabadságon és 
gyermekgondozási segélyen 
levő nők helyzetét. 

A városi tanács felügyele-
te alá tartozó vállalatoknál, 
intézményeknél dolgozóknak 
csaknem 60 százaléka, majd-
nem 7 ezren nők. Közülük 
tavaly 368-an, az idén októ-
berig 346-an szültek. A gyer-
mekgondozási segélyt 65—70 
százalékuk vette igénybe, 
többségükben azok, akiknek 
keresete nem éri el a 2 ezer 
forintot 

Amíg az édesanyák csak 
családi hivatásuknak élnek, 
a munkahelyeknek pótolniuk 
kell az ideig-óráig távol ma-
radókat — és ez nem egysze-
rű feladat számukra. Gond-
jaikat csak nehezíti, hogy a 
gyermekgondozási segély le-
járta után az édesanyák kö-
zül néhányan — anélkül, 
hogy ezt előre közölték vol-
na a vállalattal — nem men-
nek vissza korábbi munka-
helyükre. 

A felmérés szerint a vál-
lalatok betartják az 1013-as 
kormányhatározat végrehaj-
tását szabályozó intézkedési 
terv feladatait Valamennyi 
helyen biztosítják a szülő 
nők, a gyermekgondozási se-
gélyen levők számára az elő-
írt juttatásokat, kedvezmé-
nyeket. A bérpolitikai intéz-
kedések végrehajtásakor, a 
vállalati bérrendezések ide-
jén gondolnak a távollevő 
édesanyákra is. Ha időköz-
ben a szolgálati idő szerint 
újabb fizetési fokozatra jo-

gosult a kisgyermekes asz-
szony, ezt is biztosítják szá-
mára. Soron kívüli előlépte-
tés, illetve béremelés már 
ritkábban fordul elő ebben 
az időszakban. Az édesanyák 
általában megkapják a vál-
lalatoktól az év végén a „ti-
zenharmadik havi" segély 
összegét, és a szociális hely-
zet szerint 500—600 forint 
segítséget is kapnak. Egyéb-
ként sok más módon is eny-
hítenek az egyes intézmé-
nyek a többgyermekes csalá-
dok gondjain. 

A hosszú távollét termé-
szetes következménye, hogy 
a vállalat belső életétől, a 
kollektívától elszakad, eltá-
volodik a gyermekgondozási 
segélyen levő asszony. Több 
vállalat próbálkozott azzal, 
hogy valahogyan kapcsolatot 
tartson otthon maradt dolgo-
zóival, ezek a kezdeményezé-
sek azonban nem jártak sok 
sikerrel. A rendelkezésükre ál-
ló több szabad időt sem hasz-
nálják ki az asszonyok, to-
vábbképzésben csak néhá-
nyan vesznek részt 

A fiatal anyák számára ak-
kor jelentkeznek az újabb 
gondok, amikor munkába 
állnak, akár a szülési sza-
badság, akár a segély lejárta 
után. A gyerek további gon-
dozásához, neveléséhez is 
társadalmi segítség szüksé-
ges, mégpedig bölcsőde, óvo-
da formájában. S ha ezt nem 
kapják meg, kénytelenek az 
asszonyok fizetés nélküli 
szabadságot kivenni, többen 
kimaradnak munkahelyükről 
emiat t vagy 800—100o forin-
tot fizetnek valakinek, aki 
ellátja napközben a gyer-
meket 

A teljes megoldás továb-
bi út ja csak az lehet ami-
re már eddig is volt példa: 
a tanács felügyelete alá tar-
tozó tizenhárom vállalat dol-
gozói felajánlották egynapi 
keresetüket óvodák, bölcső-
dék bővítéséhez. Az így ösz-
szegyűlt 800 ezer forinttal 
egy-egy közösség nyújtott 
segítséget a gyermekeket ne-
velő munkatársaknak. 

Ch. A. 

Tervteljesítés 
A Dunai Vasmű spirálcső-

üzeme szombaton teljesítette 
a kongresszusi vállalással 
felemelt éves tervét: össze-
sen 54 ezer tonna, mintegy 
620 kilométer hosszúságú 
acélcsövet gyártottak az idén. 
A spirálcsőüzem tíz szocia-
lista brigádja a XI. sári-

kongresszus tiszteletére éves 
tervén felül tízezer tonna 
csövet készített, amelynek az 
értéke meghaladja a 100 mil-
lió forintot. A dunaújvárosi 
csövekből az idén kereken 
100 kilométernyit szállítottak 
az épülő magyar—szovjet 
Testvériség gázvezetékhez. 

Traktorok 
MUnszkheí 

Megérkezett a Szovjetunióból, Minszkből az ez évi utolsó 
szállítmány az MTZ 50 típusú traktorokból Szegedre, az 
AGROKER telepére. Ezekkel együtt összesen 210 darab 

átázott az idén vasúton a távoli városból hoazámfc. 

Bajbakov 
haza-

utazott 
Szombaton elutazott Ma-

gyarországról az a küldött-
ség, amely Ny. K. Bajbakov-
nak, a Szovjetunió Minisz-
tertanácsa elnökhelyettesé-
nek, a Szovjetunió Állami 
Tervbizottsága elnökének ve-
zetésével tárgyalásokat foly-
tatott Lázár Györggyel, a 
Minisztertanács elnökhelyet-
tesével, az Országos Tervhi-
vatal elnökével a magyar— 
szovjet gazdasági kapcsola-
tok fejlesztése, valamint az 
1976—80-ra szóló árucsere-
forgalom fontos kérdéseiről. 

A két delegáció tagjai vol-
tak dr. Bíró József külkeres-
kedelmi miniszter, dr. Heté-
nyi István tervhivatali ál-
lamtitkár, Kovács Gyula 
külkereskedelmi miniszter-
helyettes, illetve Ny. Sz. Pa-
tolicsev, a Szovjetunió kül-
kereskedelmi minisztere, N. 
N. Inozemcev, a Szovjetunió 
Állami Tervbizottságának 
elnökhelyettese és V. Sz. Al-
himov, a Szovjetunió külke-
reskedelmi miniszterhelyet-
tese. 

A szovjet küldöttség láto-
gatást tett a Bábolnai Álla-
mi Gazdaságban, ahol dr. 
Dimény Imre mezőgazdasági 
és élelmezésüpá miniszter 
és Burgcrt Róbert igazgató 
fogadta a vendégeket. 

A szovjet delegáció bú-
csúztatására a Ferihegyi re-
pülőtéren megjelent Lázár 
György, dr. Bíró József, dr. 
Hetényi István, Kovács Gyu-
la. Jelen volt V. J. Pavlov, a 
Szovjetunió budapesti nagy-
követe és B. P. lvanov ve-
zérezredes, az ideiglenesen 
hazánkban állomásozó szov-
jet déli hadseregcsoport pa-
rancsnoka. 

Országos 
diák-

parlament 
Szombaton a fővárosi mű-

velődési házban megkezdő-
dött a középiskolások V. or-
szágos parlamentjének ta-
nácskozása. amelyen megje-
lent dr. Polinszky Károly ok-
tatási miniszter, Nagy Imre 
munkaügyi miniszterhelyet-
tes, Hanga Mária, az MSZMP 
Központi Bizottságának osz-
tályvezető-helyettese, dr. 
Nagy Sándor, a KISZ Köz-
ponti Bizottságának titkára 
és Nádor György, az Állami 
Ifjúsági Bizottság titkára. A 
diákparlament 300 küldötte 
egyaránt képviselte az or-
szág munkástanuló-, gimná-
ziumi és szakközépiskolai ta-
nulóifjúságát, s jelen voltak 
a gyors, és gépiróiskolák 
képviselői is. 

Dr. Gosztonyi János okta-
tási államtitkár tartott vita-
indító előadást, amelyben 
beszámolt a IV. diákparla-
menten elhangzott interpel-
lációk és az ott elfogadott 
ajánlások sorsáról is. A re-
ferátumot élénk vita követ-
te. Felvetették a diákküldöt-
tek, hogy közös érettségi-
felvételi írásbeli vizsgát to-
vábbi tantárgyakra kellene 
kiterjeszteni, kérték, hogy a 
továbbtanulási tájékoztatók 
a jövőben korábban jelenje-
nek meg. Szóba került, hogy 
javítani kellene a szakkö-
zépiskolai tankönyv ellátá-
sát, s hogy szükség lenne ol-
csóbb műszaki könyvsoroza-
tokra. 

Az V. országos diákparla-
ment vasárnap szekcióülé-
sekkel folytatja munkáját. 


