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Huszár István látogatása
Csongrád megyében

az í .

Késés nélkül,
több árut továbbítva
Elismerés a MÁV Szegedi Igazgatóságának — A munkában élenjárók
jutalmazása — Ünnepség Szegeden

oldalról.)

itt, Szegeden
árd köbméter földgázt a d a tam, hogy
népgazdaságnak.
Az olaj- mind a k é t beruházásnál
rövidebb
ideig, más a helyzet, kedvezőbbek
sem lépték túl. Ha ez a be- készletek
ruházás teljesen készen lesz, míg a földgázkészletek hosz- a kilátások. S h a befejeződjelentősen
növelhetjük
el- szabb távra is garantálják a nek, éppen arra adnak majd
a
adásainkat a tőkés
piacokon. termelést az algyői mezőből. példát, hogy így kellene
A szegedi szalámira van ke- Részletesebben is szóba k e - beruházási munkákat elvéA vasútigazgatóságok k ö - helyettese, Hajas László, a
reslet, b á r érdemes körül- rültek azok a beruházások gezni. Növelik a jó példákat, zötti kongresszusi és felsza- Szakszervezetek
Csongrád
tekintően piacfölmérést v é - — az l-es, a Il-es és a csúcs- s reméljük az ilyen beruhá- badulási
titkára
munkaversenyben megyei Tanácsának
gezni, hiszen egyik évről a gázüzem, valamint az ásott- zási gyakorlat válik általá- — az első félévben — a és dr. Dékány
Klára, a
nossá
hazánkban.
másikra 500 vagon
helyett halmi terület termelése, ilMÁV Szegedi Igazgatósága KISZ Szeged városi bizott— Az olajmezőn több gon- második helyen végzett, ez- ságának első titkára.
1000 vagon szalámit gyárta- letve az algyői mező berennak m a j d Szegeden. Tájékoz- dezéseinek intenzifikálása —, dot is említettek, hogy devi- zel elnyerte a vezérigazgatóÁcsai Mihály, a Vasutasok
tatták a gyár vezetői a dol- amelyeket a kormány gyor- zaengedélyek késedelme mi- nak, valamint a Vasutasok Szakszervezete területi bigozók szociális és munkahe- sításra jelölt ki. Az l-es gáz- att veszélybe került az á t -Szakszervezete Központi Ve- zottságának titkára köszönlyi körülményeiről, a kerese- üzemet m á r átadták rendel- adási határidő betartása. Mi- zetőségének Dicsérő Okleve- tötte az ünnepség résztvevőtekről és a szép eredménye- tetésének, de gondok vannak lyen segítséget adnak e gon- lét. Ebből az alkalomból it, m a j d Kiss Károly vasútket
fölmutató
szocialista a II-es és a csúcsgázüzem dok megoldásához?
ünnepséget rendeztek tegnap, igazgató ismertette a z első
munkaversenyröl.
A húsipari berendezéseinek szerelésénél,
— Számomra sem érthető szerdán délután a Tisza félévi eredményeket. A szefontos, a
dolgozók havonta átlagosan mivel hiányoznak
huzavona.
Hamarosan Szálló hangversenytermében. mélyvonatoknak több
mint
2670 forintot keresnek, de az importból beszerzésre váró megvizsgáljuk,
miért a késevett 98, a tehervonatoknak pedig
átlagok között viszonylag n a - műszerek és berendezések. delem, és gyors
segítséget Az ünnepségen részt
Kecskés
Sándor, az 79 és fél százaléka közlekegyok az eltérések
egy-egy Sürgették az olajipar k é p - adunk a gázüzemi
beruházá- dr.
dolgozó jövedelménél n e m viselői és a megyei pártbi- sok zavartalan
folytatásához. MSZMP Központi Bizottsá- dett menetrendszerűen. J ó l
osztá- sikerültek az idei előszállítáritka, hogy a szakmunkások zottság vezetői is, hogy m i A késő délutáni órákban a ga gazdaságpolitikai
építőanyagokból 311
4000 forintot visznek haza el- előbb rendezzék a behoza- miniszterelnök-helyettes — lyának képviseletében, Szúr- sok;
tali engedélyeket, vásárolják a megyei vezetők kíséreté- mai Tibor, a Csongrád me- ezer tonnával több érkezett,
sején.
Kovács mint a tavalyi é v első h a t
látogatott, gyei párt-vb tagja,
A tájékoztató után Huszár meg a hiányzó import alkat- ben — Makóra
Imre, a megyei tanács álta- hónapjában. A határállomáIstván megtekintette
a szalá- részeket, hogy e két fontos ahol a pártbizottság székhá- lános elnökhelyettese, Ber- sokon másfél százalékkal nöhatáridőre zában dr. Vezér Károly, a
migyári üzemeket, ahol Hárs olajipari üzem
elkészüljön.
városi pártbizottság első tit- ta István, a z MSZMP Sze- vekedett a kifutó és beérkeFerenc üzemvezető
magyavárosi
bizottságának ző kocsik száma. Az igazkára, Koczkás
Ferenc,
a ged
A
tájékoztató
után
megrázta el a technológiai folyamakói járási pártbizottság osztályvezetője, Prágai T i - gatóság területén 2 százaléknézték
a
mező
főgyűjtőállomatokat és mutatta be a szaelső titkára, dr. Forgó I s t - bor, a városi tanács elnök- kal több vagont raktak meg,
lámigyártás „titkait". A vá- mását, amely a legmoder- ván, a makói városi tanácsgóhídi ú j üzemekben Frányó nebb műszerekkel van föl- elnök, Szabó Jánosné, a maIstván, a húsfeldolgozó veze- szerelve. Varga Károly mér- kói járási hivatal
elnöke,
tője kalauzolta a vendégeket. nök, a főgyűjtő vezetője m u - Bartha László, a városi pártMegtekintették a szalámiér- tatta be az állomás techniká- bizottság titkára és Binecz
ját, és működési rendjét. A
lelő klímaház építkezését is. munkahelyen
dolgozók „Vö- János, a z Úttörő Tsz elnöke
ahol Heim János, a DÉLÉP rös" szocialista brigádjának fogadták.
igazgatóhelyettese
számolt naplójába elismerő szavakat
A város! pártbizottság elbe az építkezések menetéről. jegyzett Huszár István. A
ső titkára szólt az erőteljesen
A kora délutáni órákban főgyűjtő után a gázüzemet fejlődő város eredményeiről,
az algyői olajmezőt
kereste tekintették meg, ahol Papp az iparosításról, a múlt évi
osztályvezető,
Tavaly ilyenkor adták á t hasznosítási
fel Huszár István és kísé- László üzemvezető és Mé-eredmények alapján kiváló Kecskeméten azt a nagysza- Szekeres István, a z ÉBKM
retében levő megyei és szegedi száros János termelőmester címet elnyert négy tsz-ről, a bású szennyvíz-öntözőtelepet, Vízmű Vállalat főmérnöke,
városi vezetők. Az olajmező mutatta b e a z üzemet, és a városépítésről, a hagymater- amelyet az Alsótiszavidéki Tóth László, a kecskeméti
menetét. A „Ref- mesztésről, és külön arról a Vízügyi Igazgatóság
központjában dr. Bán Ákos, termelés
épített Magyar—Szovjet
Barátság
brigád gondról, amit — immár öt az ottani
az OKGT
vezérigazgatója, lux" nevet viselő
Magyar—Szovjet
elis- év alatt háromszor — a bel- Barátság Tsz, illetve a Vá- Tsz elnökhelyettes-főagronóJuratovics Aladár, a szegedi naplójába ugyancsak
musa, Lukács László, a szoltermelőüzem
vezetője és merő sorok kerültek.
víz és árvíz miatt szenve- rosföldi Állami
Gazdaság noki TRVVV vízgazdálkodáKovács
Attila, az üzemi
dett
a
város.
Huszár
István
területeinek
hasznosítására. si osztályának vezetője, SzépAz üzemlátogatás után arpártbizottság titkára
üdvö- ra kértük Huszár
Istvánt, megértését fejezte ki a prob- A munkálatok a szükséges falusy József, az ATIVIZIG
zölte a vendégeket. Dr. Bán hogy
lémák
iránt.
építményekkel,
berendezé- osztályvezetője,
válaszoljon
lapunk
továbbá
Ákos rövid tájékoztatót tar- munkatársának: milyen b e Innen a makói Üttörő Tsz sekkel együtt közel 40 millió
tott a hazai kőolaj- és föld- nyomásokat szerzett e k é tmaroslelei úti központi hagy- forintba kerültek. Közismert, Hajdú Dezső szakaszmérnök,
Wolf Mihály főosztályvezető,
gázprogram végrehajtásáról, fontos beruházás megtekin- matelepére érkezett
vendé- hogy Kecskemét nem rendel- Keresztes Tibor biológus.
a jelenleg folyó lényegesebb tése alkalmával.
günk, ahol Keresztesi István kezik élővízzel, ezért az otA tanácskozást
másnap,
beruházásokról és közelebbi
gazdaságoknak
nagy
— Azt tapasztaltam — agrármérnök, a tsz elnök- tani
terveikről. Elmondta többek
pénteken
Kecskeméten
folyprobléma
a
z
öntözéses
gazhelyettese
szólt
a
hagymaterközött, hogy
Magyarország mondta Huszár István —, mesztés gondjairól. A makói dálkodás megteremtése. A t a t j á k gyakorlati bemutatóhogy
a
két
lényeges
beruhálegjelentősebb
kőolajés
a
tervezett látogatás utolsó állomása az város mezőgazdasági terme- val, a szennyvízelhelyező és
földgáz vagyona,
valamint zás ütemesen,
szinten
és
a
költségek
betar- Úttörő Tsz korszerű sertés- léséhez a szükséges víz — a hasznosító
berendezések
termelése is Szegeden és körkombinátja volt, amelynek sokévi csapadékadatok alaptásával
valósul
meg.
Ennek
nyékén lelhető. A hazai kőmegtekintésével.
ján
—
minimális.
Ennek
előtt
Binecz
lényege- megtekintése
olajtermelésnek több mint a eredményeképpen
János tsz-elnök ismertette a pótlására született meg az
fele az algyői mező kútjaiból sen növekszik m a j d a ter- gazdaság eredményeit és ne- öntözőtelep, hogy a város
kerül felszínre, míg a föld- melés, gazdaságosabbá válik hézségeit, Szűcs József, a szennyvizét — naponta mintgáztermelésnek a fele. A ku- a produktum. Azt tapasztalegy 12—15 ezer köbmétert —
Hódmezővásárhely—Makó
tatások zöme is ezen a tájon tam, hogy mind a két helyen
célszerűen elvezessék ú g y ,
folyik, s h a nem is valami lelkiismeretes, lelkes és hoz- városi és járási TESZÖV el- hogy egyben öntözővizet is
hatalmas méretű
termelést záértő emberek vezetik az nöke pedig a t á j szocialista nyerjenek belőle.
biztosítanak, d e a mi viszo- üzemeket. Mindenki nagy fe- közös gazdaságainak problényaink között megbecsülen- lelősséggel végzi munkáját. máit.
Az öntözőtelep üzemeltetéHuszár István az egynapos
dő az a kisebb mennyiségű Közismerten egyik gondja
a nem látogatás után a késő esti se óta gazdag tapasztalatokolaj és földgáz is, amelyet népgazdaságunknak
ra tettek szert, s erre építve
tevé- órákban visszautazott
Buda- rendez ma, csütörtökön Szeaz ásotthalmi, a szegedi bel- kielégítő beruházási
területi kutak adnak a nép- kenység. Örömmel nyugtáz- pestre.
geden, az MTESZ székházágazdaságnak. Elmondta a
ban országos tanácskozást az
vezérigazgató, hogy a negyeAlsótiszavidéki Vízügyi Igazdik ötéves tervidőszak leggatóság az ÉBKM
Vízmű
fontosabb kőolaj- és földVállalattal,
a kecskeméti
gázipari beruházásai
közé
Magyar—Szovjet
Barátság
sorolhatók a szegedi
medenTsz-szel, a Városföldi Állace föltárásí és termelési
mi Gazdasággal, valamint a
munkálatai, amelyekre évenVITUKI-val közösen.
te 700—800 millió forintot
A
tanácskozást
Kardos
költöttek. Kiemelt nagyberuházásként valósult meg, ilImre, az ATIVIZIG igazgatóletve bővült a Dunai Kőolajhelyettes főmérnöke
nyitja
Évről évre nő a kereslet amelyek a nagyméretű lakásfeldolgozó Vállalat, valamint
meg,
majd
a
témában
előa
KERIPAR
celldömölki
üztextíliákat
teszik
a
vevőknek
a hazai országos távvezetékadást tart Rung András vízrendszer, és a Szovjetunió- letberendezések gyára termé- jobban láthatóvá. (MTI)
ból hazánkba kiépült vezeté- kei iránt. Az idén mintegy
kek rendszere. Nemrégen ad- 150 áruház belső berendezéták á t a Barátság—II. távve- sét készítik el. Üzletberenszázalékát
zetéket, és elkészült a Test- dezéseik ötven
Legnavériség—I. távvezeték
első exportra gyártják.
szakasza is. Jelenleg hazánk- gyobb külföldi megrendelőban 2 millió tonna olajat és jük az NDK, d e szállítottak
körülbelül 5,3 milliárd köb- már komplett áruházi berenméter földgázt
termelünk dezést a Szovjetunióba és
évente. Szükségleteink olaj- Csehszlovákiába is. Az idén
ból ennél m a j d n e m ötszörö- mintegy nyolcvanmillió f o sen nagyobbak, amelyeknek rint értékű terméket expordöntö többségét a Szovjet- tálnak.
unióból vásároljuk. Vázolta
Üzletberendezéseik jól vadr. Bán Ákos a következő riálhatók;
Tegnap, szerdán délelőtt a
nagy gondot f o r esztendők terveit a kutatásterelősziget
elbontásával
ban és a termelésben egy- dítanak a termék korszerűnyitót
dr.
Szentistványi
GyuA hagyományoknak megsítésére, a hazai és a világ- felelően szeptember első va- láné, az MSZMP KB tagja, megkezdődött a Széchenyi
aránt.
tér északi oldalán, a Takapiaci igények
kielégítésére. sárnapján, 7-én ismét Árpád- a Hazafias Népfront Orszá- réktár utca és a Horváth MiTanácsának
titkára
tartanak gos
A szegedi mező közvetlen A gyár az idén ú j termékek- emlékünnepélyt
Hazafias mond. A nagygyűlésen Apró hály utca torkolatánál a kemunkájáról Juratovics Ala- kel is bővítette áruválaszté- Öpusztaszeren, a
Népfront megyei bizottsága, Antal, az MSZMP Politikai reszteződés forgalmi rendjédár üzemvezető számolt be.
Kiemelte, hogy a 6,5 milliár k á t Többek között gördíthe- a megyei tanács végrehajtó Bizottságának tagja, az or-nek módosítása. Az átépítést
konfekcióruha-állványo- bizottsága és az ópusztaszeri szággyűlés elnöke mond ün- a 43-as főút forgalmának
dos beruházás a vége
felé tő
későbbi átterelése indokolja.
közeledik, és jövőre
teljes kat, bevásárlókocsikat, ú j - községi tanács rendezésében. nepi beszédet.
Ezután 11-től 12 óráig kul- A Kossuth Lajos sugárút két
mértékben
befejezik
azt. A f a j t a pénztárpultokat készí- Kilenc órától tízig térzene
szakaszának
szórakoztatja a
környező turális műsor, m a j d térzene, körút közötti
75 négyzetkilométer területen fekvő szegedi olajmeden- tenek, s olyan berendezése- falvakból, városokból érke- utána lovasverseny és -be- elkészülte után ugyanis uz
ce immár évente I
millió ket — úgynevezett szőnyeg- zőket, 10—11 óráig politikai mutr.tó szórakoztatja az ér-Anna-kutnál megtiltják a
tonna kőolajat é s
balra nagy ívben kanyarofüggönylapozókat r-v nagygyűlés lesz. Elnöki meg- deklődőket.

Országos öntözési
ankét Szegeden

5 százalékkal pedig
többet
raktak ki. Az áruszállítási
terv teljesítése meghaladja a
103 százalékot.
Ünnepi beszédet
Urbán
Lajos, a MÁV vezérigazgatója mondott, m a j d
Molnár
György, a Vasutasok Szakszervezete Központi Vezetőségének titkára köszöntötte
az igazgatóság dolgozóit. A
Dicsérő Oklevelet Urbán Lajos és Molnár György adta
át Kiss Károlynak,
illetve
Ácsai Mihálynak.
A jó munka elismeréséül
igazgatói dicséretben és j u talomban részesült a Szegedi
Pályafenntartási
Főnökség
III. szakaszának Béke, valamint a Szentesi
Vontatási
Főnökség Szamuely
szocialista brigádja. Kiváló Dolgozó kitüntetést hatvanan kaptak. A versenyben élenjáró
dolgozók között közel 2 millió forint jutalmat osztottak
szét.

Víztisztítási
kísérletek
A Keszthelyi
Agrártudományi Egyetem mezőgazdaságtudományi karának kutatói szennyvíztisztítási m o dellkísérleteket folytatnak. A
kísérletek célja az úgynevezett kommunális szennyvizek tisztításakor érvényesülő
biológiai
törvényszerűségek
meghatározása. Erre a célra
0,8 köbméteres
térfogatú,
nyitott, polietilén
fóliával
bélelt betonmedencéket építettek, amelyekben
városi
ülepítőből származó szennyvizek nyersanyagának bomlását vizsgálták.
A kísérletek eredményeit
elsősorban a Balaton vízvédelmében hasznosíthatják.

a kereszteződésben

cletberendezések
külföldre

Szeptember

7-én

Árpád-emlékíinnepélY
Öpusziaszeren

Aca S . S á n d o r

felvétele

dást a Lenin körútra, erre a
gépjárművezetőknek a k ö vetkező
útkereszteződésben,
a Takaréktár utcánál lesz lehetőségük.
Megváltozik a
Horváth Mihály utcában a
haladási irány, a Széchenyi
tér felől lesz egyirányú. A
parkolókat
az építőipari
technikum oldalára helyezik
át. A Magas- és Mélyépítő
Vállalat dolgozói hamarosan
befejezik az átépítést, az
útburkolati jelek felfestését,
es az új közlekedési táblák
elhelyezését,

