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Szegedi mnnkásorök 
ünnepi egységgyűlése 

Megújul Rókus 
A városrészben az idén 

megkezdődik az építkezés 
Kitüntetésekot, elismeréseket adtak át 

ISagyományoe, hogy min-
den esztendőben ünnepi egy-
xéggyűlésen értékelik a 
KRunKásőrök elmúlt kiképzé-
si évének eredményeit. A 
szegedi Gera Sándor mun-
Msör-zászlóalj ünnepségét 
tegnap, szombaton délelőtt 
ssendezték meg az újszegedi 
Sportcsarnokban. Az elnök-
ségben helyet foglali dr. Ko-
imácsin Mihály, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
oak első titkára. Török Jó-
zsef, az MSZMP Szeged vá-
rosi bizottságának első titká-
ra, dr. Petrik István, a 
Csongrád megyei tanács el-
nökhelyettese, Papp Gyula, a 
szegedi megyei városi tanács 
elnöke, dr. Ágoston József, 
az SZMT vezető titkára, 
Koczkás Ferenc, a munkás-
őrség megyei parancsnoka, 
Novákné Halász Anna, a 
Szeged városi KISZ-bizott-
ság első titkára, Kulcsámé 
Kiss Piroska, a Hazafias 
Népfront Szeged városi bi-
zottságának titkára is. Részt 
vettek az ünnepségen a for-
radalmi munkásmozgalom, 
továbbá üzemek, intézmé-
nyek, vállalatok és a társ 
fegvveres testületek képvi-
selői i ls. 

A Himnusz elhangzása 
u t á n Mentes József, a Sze-
gedi Nemzeti Színház mű-
vésze szavalta el Tóth Ár-
pád Az új isten című versét. 
Ezt követően a Vendégeket, 
s munkásőrök hozzátartozóit 
Dobó József, a zászlóalj 
törzstagja köszöntötte. 

Fükő József, a zászlóalj 
parancsppka mondott ünne-
pi beszédet A többi között 
hangsúlyozta, hogy a mun-
kásőrők tavaly is fegyelme-

As egységgyőlést íremíwer^i: 

zetten tettek eleget a kikép-
zési és a szolgálati faládá-
toknak, az iparban a mun-
kapad mellett, a mezőgaz-
daságban, a termelő- és. al-
kotó munkában, Mindenütt-
Munkatársaik bennük első-
sorban a münkásőröket né-
zik, a közmegbecsülésben ál-
ló testület tegjglt felidézte 
a zászlóaljparancsnok törté-
nelmünk arany betűs évfor-
dulóját a Kommunisták 
Magyarországi Pártja meg-
születését hatvan esztendővel 
ezelőtt amely történelmi je-
lentőségű eseménye a mun-
kásmozgalomnak, mint ahogy 
a magyar kommunista ifjú-
sági mozgalom léttrejötte is 
hat évtizeddel ezelőtt Tisz-
telettel emlékezett azokra, 
akik a forradalom ügyét to-
vábbvivő erőt a munkás-
osztály forradalmi élcsapatát 
létrehozták, közöttük azokra, 
akik fegyverrel vettek részt 
a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom győzelmében. A 
kommunista párt volt az 
egvetlen erő, amely az Ille-
galitás évei után a>' .felsza-
badulással végre szabadon 
dolgozhatott és megmutat-
hatta a magyar néonek ' \a 
háború okozta összeomlásból 
kivezető utat, és meghirdet-
t e : lesz magyar újjászületés. 
Elődeink 60 éves harca után 
most emberhez t méltóan 
élünk, a szovjet'••' hadsereg 
biztosította *• szabadsággal. 
Különösen kiemeakedő'-ered-
re én veket értünk' el a .szocia-
lizmus építésében' az utóbbi 
húsz év alatt, a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt vezeté-
sével. ' 

Fükő József a továbbiak-
ban értékelte, a munkásőr-

zászlóalj műit évben elért 
eredményeit Jénák ítélte a 
zászlóalj és az alegységek 
munkáját mind a kiképzés-
bén, mind a szolgálati fel-
adatok ellátásában. Hangsú-
lyozta, hogy minden segítsé-
gét megkaptak az MSZMP 
Szeged városi bizottságától, 
valamint az üzemi ós az in-
tézményi pártszervektől Ha-
sonló módon segítette a zász-
lóalj és az alegységek mun-
káját a gazdasági vezetők 
tevékenysége, akik jó mun-
kaszervezéssel biztosították, 
hógy a munkásőrök mindig 
részt vehessenek a kiképzés 
és a szolgálati feladatok el-
látásában. Az átlagosnál pél-
dául többet tett azért, hogy 
a munkásőrök maradéktala-
nul elláthassák feladataikat 
a Volán 10. számú Vállalat, 
a Szegedi Szalámigyár és 
Húskombinát, a Szegedi Élel-
miszer-kiskereskedelmi Vál-
lalat Jólesik a munkásőrök-
nek, hogy mind több párt-
ós gazdasági vezető látogatja 
foglalkozásaikat. Ezt elvár-
iák a jövőben ls. A szegedi 
Gera Sándor munkásőr-zász-
lóalj parancsnoksága nagy-
ra értékeli a munkásórök 
hozzátartozóinak áldozatvál-
lalását az otthoni munkában, 
ttmío a férjek, az apák. a 
fiatalok távol vannak a csa-
ládtól Az ő merirtréük el-
engedhetetlen feltétele an-
nak, hogy a munkásőrök 
maradéktalanul elláthassák 
feladataikat. Méltatta a 
zászlóalj parancsnoka az el-
múlt kiképzési évben a szo-
cialista versénymozgalom 

(Folytatás a. 3. oldalon.') 

Egy évvel ezelőtt az új-
évet köszöntöttük a hírrel: 
újjászületik egy városrész. 
Rókus, annak is a vásárhelyi 
vasútvonal, a Kossuth Lajos 
sugárút, a Nagykörút, a 
Csongrádi sugárút közrefog-
ta területe. Valóban város-
résznyi háztömbök sora érett 
meg arra, hogy a városren-
dező — egyeztetve elképze-
lését Szeged fejlesztési kon-
cepciójának kidolgozóival, a 
hangsúlyozottan reális igé-
nyek és lehetőségek megfo-
galmazóival — pauzpapírra 
vesse a rekonstrukció első 
vázlatát. 

Egy-egy elképzelést évek 
érlelnek meg. s a döntés után 
is hosszabb időnek kell eltel-
nie — ezt hívják előkészí-
tésnek —. mire az első lát-
ható jeleket érzékelik a vá-
roslakók. Az elmúlt esztendő 
hozott ilyen jeleket: a város-
rész újjászületésének több 
szakaszra bontott folyamatá-
ban az első ilyen lépés a te-
rület-előkészítés kezdete volt 
Szerencsésebb elnevezés hí-
ján Északi körútnak nevezi 
a legutóbb! várostérkép is 
azt a részben már meglevő, 
részben csak tervezett utat, 
amely Tarjánt, illetve a 47-
es közutat köti össze az E5-
össel, azaz a Kossuth Lajos 
sugárúttal. Nos, ennek a 

harmadik kőrútnak az útvo-
nala mentén kezdték el ta-
valy bontani a házakat. 
Vagyis az Ilona és a Ger-
gely utcában. 

Az Északi cöríti képzelet-
beli vonálától északnyugatra 
egészen a vasúti sínekig — 
ez lesz a rókusi rekonstruk-
ció- első ütemének építési te-
rülete. Két tó, a Búvár és a 
Vértó között karéjvortalban 
helyezkednek el a több szin-
tes házak, meghatározva a 
„városkapun" belépők első 
élményét- A tervezők fontos 
feladatuknak tartották, hogy 
úgy építsék be a területet, a 
közéi háromezer lakást be-
fogadó házakkal, hogy esz-
tétikus. a tavak természet-
adta előnyeit a külső megje-
lenés. a város sziluettje ja-
vára fordító környezetet te-
remtsenek. 

1978 a bontások éve volt, 
az idei esztendő az építkezés 
kezdetéé lesz. Az előre meg-
határozott ütemben termé-
szetesen az idén is folytató-
dik a terület-előkészítés, 
várhatóan 1980-ig tart. Ám 
az igazán látványos munka 
mégiscsak az lesz, ha fel-
vonulnak előbb a közműépí-
tők. majd utánuk a házak 
alapozói. A hosszan elnyúló 
„Üj-Rókus", a külső körút 
menti város részszelet gya-

logúirendszere szemben té 
Felszabadulás ligettel, üzlet-
központba torkollik majd — 
ezeknek az épületeknek az 
elkészülte a VI. ötéves terv-
ben várható: 

Ugyancsak a következő öt-
éves tervek feladata lesz a 
rekonstrukció folytatása: z 
következő szakaszok beéoíté-
si terveit most készítik a 
Szegedi Tervező Vállalat vá-
rosrendező építészei. A je-
lenlégi elképzelések szerint 
előbb csak a Damjanich ut-
cáig. aztán a Tavasz utca vo-
naláig. majd onnan a Naev-
körútig, illetve a Csongrádi 
súgárútig lépnek tovább Ko-
rai lenne tehát még részle-
tesebben szólnunk arról, mi 
s hol épül, ilyenfaita kérdé-
sekre csak a beépítési tervek 
elkészülte, egyeztetése, elfo-
gadása után adható pontos 
válasz. 

Biztos viszont: a terv-
előkészítők és a várospoliti-
kusok, a gazdasági szakem-
berek és a műszaki tervezők, 
a leendő beruházók és terve-
zők már javában dolgoznak 
azon, hogy a város második 
közigazgatási kerületéből, a 
földszintes házakkal zsúfolt 
Rókusból a nagyváros mun-
kahelyet és otthont is adó, 
megújuló része legyen 
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elismeréseket adott át 

Elegendő tüzelő 
a fűtési idényre 

A szállítási elmaradások 
miatt valamivel kisebb kész-
lettel kezdte az évet a tü-
zelőkereskedelem, mint leg-
utóbb; a telepeken tárolt 
csaknem negyedmillió tonná-
nyi 20—22 napi forgalomhoz 
elegendő, szilárd fűtőanyag 
azonban így is zavartalan át-
menetet biztosított. A mo6t 
már folyamatos szállítások és 
a különböző intézkedések a 
fűtési idény második fél-
idejére is lehetővé teszik a 
zavartalan tüzelőellátást 

A Belkereskedelmi Minisz-
térium tájékoztatása szerint a 
tüzelőanyag-kereskedelem ta-
valy 6,4 millió tonna szilárd 
tüzelőanyagot adott el, más-
fél százalékkal többet az elő-
ző évinél. Az összforgalmon 
belül szénből kevesebb, bri-
kettből viszont 7 százalékkal, 
kokszból 3 százalékkal, tűzi-
fából 5 százalékkal több fo-
gyott. ... . • 

Mennyiségben egész év-
ben ki tudták elégíteni az 
igényeket — ehhez nagy se-
gítséget nyújtott a hazai 
szénbányászat többletterme-
lése — a kínálat összetétele 
azonban változatlanul nérti 
egyezett a kereslettel. A for-
galmi adatokbői is kiderül, 
hogy a lakosság elsősorban 
a jó minőségű tüzelőt ke-
resi. Szénbányászatunk le-
hetőségeiből adódóan azon-
ban a szenek minősége ja-
vult import tüzélő pedig 
évek óta csak meghatáro-
zott mennyiségben áll a ke-
reskedelem rendelkezésére 
így a választék elmaradt a 
vásárlók kívánalmaitól. 

Az 1978—79. évi fűtési 
idény hátralévő részére, gya-
korlatilag az első négyedév-
re, már megvan a lakosság 
tüzelője. A Magyar Szénbá-

nyászati Tröszttél megkötőit 
szerződések alapján az év el-
ső három hónapjában 1,1 
millió tonna szenet és bri-
kettet adnak a bányászok, s 
a tavalyinál 25 százalékkal, 
50 ezer tonnával több tűzi-
fát kap a kereskedelem. Vár-
ják a már megrendelt im-
portszeneket is, amelyek eset-
leges késedelmét pótlandó a 
beérkezési állami tartalékból 
használnak fel a lakosság el-
látására. Várhatóan folya-
matosabb lesz az utánpótlás 
is, miután a MÁV maximá-
lis kocsiellátást ígért, a köz-
lekedés zöld utat ad a tüze-
lőszállításoknak. 

.A mostani fűtési idény vé-
géig tehát biztosítva van a 
lakosság tüzelője, a kereske-
delem már az egész évi ellá-
tást készíti elő. 

Gépjavítások 
a téeszekben 

Kétezerötszáz traktort 
vizsgálnak át a motortól a 
legkisebb csavarig a követ-
kező hetekoen a Fejér me-
gyei mezőgazdasági nagy-
üzemekben, a most megkez-
dődött téli gépjavítás so-
rán. „Telt ház" van a sze-
relőműhelyekben . az erőgé-
peken kívül több száz pót-
kocsi, kilencszáz teherautó, s 
több ezer talajelőkészítő és 
vetőgép vár karbantartásra, 
javításra. 

A téli gépjavítást Csong-
rád megye téeszeinek több-
ségében is magasan kép-
zett szakemberek irányítják. 
A gazdaságokban üzemeltető 
gépészmérnökök, üzemeltető 
gépésztechnikusok dolgoz-
nak. örvendetesen nőtt az 
utóbbi években a szakmun-
kások száma is: a gépműhe-
lyekben foglalkoztatottaknak 
többsége jól képzett szakem-
ber. 

Készülnek 
a magyar űrhajósok is 

Jfolytatódik a Szovjetunió 
és a szocialista országok űr-
hajósainak felkészítése újabb 
földkörüli pályán végrehaj-
tandó űrrepülésekre" — kö-
zölte szombaton, tegnap 
Vldgyimír Satalóv, a szovjet 
űrhajós-kiképző központ pa-
rancsnoka. 

Satalóv tíz évvel ezelőtti 
űrrepülésének évfordulója 
alkalmából nyilatkózótt a 
TASZSJZ-nak. Egyebek kö-
zött kijelentette: „A szovjet 
űrhajósok közös űrrepülései 
a szocialista országok' űrha-
jósaival az Interlcozmosz-
program alapján sovább 

folytatódnak. Bulgária, Ma-
gyarország, Kuba, Mongólia, 
Románia képviselői jelenleg 
is sikeresen folytatják fel-
készülésüket a Gagarinról 
elnevezett Moszkva-környéki 
kiképzőközpontban." 

A szovjet űrkutatás távla-
tairól szólva Satalóv meg-
jegyezte, hogy a következő 
években a figyelmet a föld-
körüli kozmikus térség ta-
nulmányozására összponto-
sítják, s a bolygókutatást a 
korábbiakhoz hasonlóan au-
tomaták segítségével vég-
zik. (MTI) 
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