
a belga küldöttség 
látogatása 

Veszprém megyében 
A hazánkban tartózkodó 

belga parlamenti küldöttség 
Edmond Leburtonnak, a kép-
viselőház elnökének vezeté-
sével — szombaton Veszprém 
megyébe látogatott el. A ven-
dégeket vidéki út jára elkísér-
te Apró Antal, az országgyű-
lés elnöke is. A delegáció 
délelőtt eszmecserét folyta-
tott az országgyűlési képvise-
lők Veszprém megyei cso-
portjának tagjaival. 

A vendégek ezután Nemes-
vámosra látogattak, ahol a 
Csopak Tája Termelőszövet-
kezetben meghallgatták Gu-
bicza Ferenc elnök tájékoz-
tatóját a 10 000 hektáros kö-
zös gazdaság munkájáról. 

A belga delegáció szomba-
ti programját Balatonfüreden 
fejezte be. 

Megnyitották 
öt kút csapjait 

Kísérleti olajtermelés Kiskunhalason 
További feltárások 

Az egy évtizedes kutató-
munkával feltárt kiskunha-
lasi szénhidrogénmezőn a 
Kőolaj- és Földgázbányá-
szati Vállalat szakemberei 
szombaton, tegnap megnyi-
tották az első öt olajkút 
csapjait, s ezzel megkezdő-
dött a kísérleti olajterme-
lés. 

Hazánk ú j lelőhelyén eb-
ben az évben műveléstech-
nológiai adatokat gyűjtenek 
a Végleges termelési terv 
kidolgozásához, s egyben az 
év végéig 20 ezer tonna ola-
jat hoznak felszínre. Ahogy 
a termeléshez szükséges fel-
színi és föld alatti szállító-

berendezések elkészülnek, 
folyamatosan kapcsolják be 
a termelésbe a mező többi 
kútjait. A program szerint 
a kiskunhalasi szénhidro-
gén-lelőhely termelése 1982-
re eléri az évi 200 000— 
300 000 tonnás hozamot. 

A jó minőségű, benzin és 
gázolaj gyártására alkal-
mas olajat Százhalombattán 
dolgozzák fel. Az előzetes 
számítások szerint' 1982-re 
megtérülnek a termelés 
megindítására fordított költ-
ségek. 

Kiskunhalas térségében 
folytatódnak a kutató és fel-
táró kútfúrások. (MTI) 

Az l/A ütemben... 
Ismerkedés az Északi városrésszel 

Tarján. Odessza és Felső-
város után a sorban az 
Északi városrész követke-
zik, Szeged legifjabb lakó-
telepének részletes rendezé-
si terve 1972-ben készült el. 
Ezután kezdődtek meg azok 
a részletes talajvizsgálatok, 
melyek alapján sor kerül-
hetett a további tervműve-
letekre, a beépítési terv, a 
beruházási program és a ki-
viteli terv megfogalmazá-
sára, a Szegedi Tervező Vál-
lalat munkatársainak köz-
reműködésével. 

A tervezői elképzelések 
egy része njár megvalósult, 
a jobb híján I/A ütemnek 
nevezett építési területen 
megépült 1710 lakásba már 
beköltöztek a lakók. Ezen 
a területen a 16 tantermes 
iskola építése a közelmúlt-
ban már megkezdődött. a 
80 személyes bölcsőde és 200 
személyes óvoda munkálatai 
pedig hamarosan megindul-
nak. Tart már a 318-as és 
319-es épületben levő üzle-
tek kivitelezése is. Az épü-
let földszintjére kerülő többi 
üzlet és az ABC-áruház cer-
vezése megkezdődött. Az 
Északi körút Csongrádi su-
gárút. Rózsa utca, Dugo-
nics temető, valamint a la-
kótelep leendő üzletköz-
pontja határolta területen is 
folynak a munkálatok. A 
szegedi házgyár épületele-
meiből készülő házakban — 
az I/B ütemben — összesen 
1650 lakás lesz. Távlatban 
tervezik a gedói iskola bő-
vítését nyolc tanteremmel, az 
iskola melletti területen pe-
dig új, 16 tantermes isko-
lának hagynak helyet, az 
építkezés kezdetéig ott zöld-
területet alakítanak ki. 

Nyolcvan óvodás, kétszáz 
bölcsődés kisgyermek el-
helyezésére lesz lehetőség az 
Északi városrész I/B üte-
mében. az ABC-bisztró alap-
területe 1200 négyzetméter 
tesz. A tízemeletes épüle-
tek földszintjén összesen 
1600 négyzetméter alapte-
rületet foglalhatnak rna.id el 
a kereskedelmi és szolgál-
tató üzletek. 

Az épületek fűtését és 
melegvíz-ellátását a város-
rész önálló fűtőműve biz-
tosítja, a középmagas há-
zak a III. számú vízműből 
kapják a túlnyomású vizet, 
a földszint plusz ötszintes 
épületeket P ^ ' g az úgyne-

vezett városi vízhálózatba 
kapcsolják be. Az egyesí-
tett rendszerű csatorna vi-
zét a főgyűjtő fogadja be, a 
gázellátást a Csongrádi su-
gárúton megépült vezeték-
ről biztosították a terve-
zők. A nagyközösségi an-
tennarendszertől nagyfrek-
venciális elosztóhálózaton 
jutnak el a jelek a lakások 
tévékészülékeiig. 

Az Észjlki városrész fő-
gyalogútjai és lakóútjai a 
lakótelepi üzletközpont és 
a Belváros, valamint a tö-
megközlekedési járművek 
megállóhelyeinek minél 
gyorsabb és rövidebb távú 
megközelítését szolgálják. 
A gépjárművek fedett tá-
rolására a földszint plusz öt-
szintes épületek földszint-
jén alakítanak kl garázso-

kat, az első ütem utcai par-
kolóiban pedig összesen 1050 
gépkocsi fér el. Az Északi 
városrész lakóira egyen-
ként 12,7 négyzetméter zöld-
terület jut. a különböző kor-
csoportú gyermekek számá-
ra játszótereket, „dühöngő-
ket", az idősebbeknek pedig 
pihenőparkot alakítanak ki. 

Talán még nem lenne ké-
ső a lakótelep ú j utcáit 
elnevezni, mielőtt az építke-
zés befejeződne. Megkönnyí-
tené a tájékozódást, a szol-
gáltató vállalatok ügyinté-
zőinek munkáját, s a pos-
tai címzések másutt gyak-
ran zavaró keveredése sem 
következne be, ha a lakók 
már beköltözésükkor tud-
nák. milyen utca, hány szám 
alatt laknak. 

P. K. 

Kevés volt 

Felkészülés az öntözésre, kivonultak 
a vízkivételi művek 

A téli csapadék meny-
nyisége a sok évi átlag alatt 
maradt Csongrád megyében. 
A hóolvadás után jelent-
keztek ugyan belvizek Ki-
sebb-nagyobb foltokban, de 
a későbbi szeles időjárás ki-
szárította a talajok felső ré-
tegét. Ez már magában in-
dokolja az öntözésre való 
alapos felkészülést, de er-
re intenek, az olyan eszten-
dők tapasztalatai, amikor vi-
zes tavaszt aszályos nyár kö-
vetett. 

Az Alsótiszavidéki Vízügyi 
Igazgatósághoz sorra érkez-
nek a vízgazdálkodási tár-
sulatoktól a termelőszövet-
kezetek és állami gazdasá-
gok vízfelhasználási igé-
nyei. A kilenc fő vízkivéte-
li mű már elfoglalta ál-
lomáshelyét a folyókon. El-
ső teendőként a kettős ren-
deltetésű, tehát a vízelveze-
tő és egyben öntözőcsatorná-
kat átmosatják, hogy meg-
tisztítsák a földekről eset-
leg bekerülő vegyszeres 
szennyeződéstől. A mező-. 

gazdaságban egyre nagyobb 
teret hódító kemizálás te-
szi szükségessé ezt az intéz-
kedést, ami természetesen 
ti *íletköltséggel és mun-
kával jár, de termelési szem-
pontból biztonságot jelent. 

Az öntözési előidény he-
lyenként már megkezdőd ötr,-
egyes főcsatornákat feltöl-
töttek visszatartott csapa-
dékvízzel, s ezzel árasztják 
el a szántóföldi kertészetek-
ben — Tömörkény és Csany-
telek határában — kiültetett 
korai káposztafélék palán-
táit. 

A tervek szerint az idén 
legalább 25 ezer hektár 
szántóföldi terület öntözési 
és mintegy 3 ezer hektár ha-
lastó vízigényét elégítik ki. 
Még áprilisban megtartják 
a tavaszi szemléket. A víz-
ügyi szervek szakemberei 
ellenőrzik az öntözőberende-
zések. felszerelések állapo-
tát, felhasználva ezt az al-
kalmat a gazdaságokkal va-
ló kapcsolataik további ja-
vítására is. 
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Kommunista műszak a DÉLÉP-nél 
Három kommunista mű-

szakot tervezett erre az évre 
a Dél-magyarországi Magas-
és Mélyépítő Vállalat. Az el-
sőre tegnap, szombaton ke-
rült sor. A fizikaiak — 2 
ezer 888-an — a megszokott 
időben és helyeken végez-
ték munkájukat. Az alkal-
mazottak közül 923-an cse-
rélték fel szabad idejüket 
hasznos munkával. Ha a két 
adatot a teljes létszámmal 
összevetjük, kiderül, hogy a 
dolgozók hatvan százaléka 
vett részt a műszakon. 

A házgyári üzemigazgató-
ságon nyolcszázán dolgoztak. 
A panelgyártók az Északi 
városrész két épületéhez, a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem laboratóriumához, 
az újszegedi óvodához, vala-
mint szentesi, vásárhelyi és 
a békéscsabai lakásokhoz 
gyártottak elemeket. Telje-
sítményük tiz családi otthon 
jelépítéséhez ad alapot, s ez 
éppen megfelel a napi fel-
adatuknak. A műszakon 2 
millió forint termelési érté-
ket állítottak elő. Az első 
negyedévben egyébként 700 
lakás elemei készültek el a 
házgyárban, így minden esély 
megvan arra, hogy év végé-
ig elérjék a rekordnak szá-
mító 2800-as eredményt. A 
tegnapi paneleket 1—2 hét 
múlva szállítják az építke-
zések színhelyére. A régeb-
biek közül, a tárolótérről az 
Északi városrészbe fuvaroz-
tak, mégpedig a 125-ös szá-
mú, tízemeletes és a 132-es 
számú, ötszintes épülethez. 
Teljes lendülettel dolgozott a 
két panelszerelő csoport, 
folytatva az idei eddigi sike-
res munkát. Igyekezetük 
eredménye: sikerült teljesí-
teni a negyedévi lakásépíté-
si tervet, amely 435 családi 
otthon átadását tartalmazza. 
Az Északi városrészben 360, 
Turjánban, az 525-ös házban 
60, a Kossuth Lajos sugár-
úton pedig 15 lakás készült 
el március végéig. 

A kommunista műszakok 
előtt tavaly is nagy volt a 
készülődés az alkalmazottak 
körében. Legtöbbjüknek vál-
tozást jelent ez a plusz mun-
ka, hiszen ilyenkor nem a 
megszokott helyen dolgoz-
nak. Tegnap is csupán né-
hányukat lehetett megtalál-
ni az irodákban — például a 
bérosztályon és a könyvelé-
sen. A házgyári alkalmazot-
tak fákat ültettek, és a DÉ-
LÉP sportpályáján festettek. 
A magasépítési üzemigazga-
tóság nem fizikai dolgozói az 
épülő irodaházban tevékeny-
kedtek: betonoztak, takarí-
tottak. Csakúgy, mint a vál-
lalati pártszervezeti és 
KISZ-bizottság függetlení-
tett alkalmazottai. A szak-
szerelőipariak legtöbbje a 
Nemestakács utcai építkezé-
sen végzett hasznos munkát, 
mások az üzemigazgatóság 
tmk-műhelyében takarítot-
tak, és gépeket javítottak. 
A mélyépítési üzemigazgató-
ság dolgozói a Dorozsmai úti 
Il-es számú telepen gépeket 
hoztak rendbe, és a munka-
helyet csinosították. A Bocs-
kai utcai központ alkalma-
zottal, például a műszaki fő-
osztály és a rendszerszerve-
zési főosztály szakemberei 

Falelemek öntésére készülnek az előregyártó telepen 

Paneleket raknak autóra a házgyár tárolóterén 

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

A* ntolsó elemeket szerelik az Északi városrész 132-es 
számú épületén 

az ú j irodaházban segítettek. 
A szokatlan munkában is 
megállták a helyüket. 

A központban dolgozók 
gyűjtötték és összegezték az 
üzemigazgatóságokról érke-
zett adatokat, ö k mondták 
el, hogy egy-egy munkate-
rületen hányan jelentek 
meg, mit végeztek el. A ter-
melési értéket teljes bizo-
nyossággal még nem hatá-
rozhatták meg néhány óra 
alatt — ezt csupán a zárt 
üzemben, a házgyárban le-
het megközelítően kiszámí-

tani. Annyi tény, hogy leg-
több helyen csaknem teljes 
egészében teljesítették a szo. 
kásos műszakokra jutó ter-
vet. Az is tény, hogy igye-
kezetükkel nagymértékben 
hozzájárultak az üzemi, il-
letve vállalati feladatok 
megoldásához. Munkabérű-
ket a VIT-alap bővítésére és 
a vállalati lakásépítési alap 
növelésére ajánlották fel. A 
DÉLÉP kétszáz dolgozója 
vár lakásra jelenleg, segíté-
süket fontos feladatnak te-
kintik a gazdasági és a tár-
sadalmi vezetők. 
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