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Mérlegen a múlt esitendo 

Lakásépítkezések, mezőgazdaság, 
oktatás és idegenforgalom 

A rrs|'éyei székhelyű szocia- sok jelentős része avulás és 
Esta építőipar 1978-ban az 
előző évinél 3,7 százalékkal 
többet, 3151 lakást adott át 
— olvashatjuk a KSH 
Csongrád megyei igazgatósá-
gának összegező jelentéséből. 
Az átadott lakásokból a kész, 
használatba vehető otthonok 
aránya a múlt év végén 77 
százalék volt. Az ütem is so-
kai javult tavaly, az eszten-
dő végén nem volt akkora 
hajrá, mint a korábbi évek-
ben. A megyében összesen 
5000 lakás épült föl, ami a 

területrendezés, negyedrésze 
pedig elemi csapás miatt 
szűnt meg. A közműellátott-
ság is javult 1978-ban, közel 
egytizedével bővült a vezeté-
kes gázt fogyasztó háztartá-
sok száma. Az elmúlt évben 
a fejlesztés eredményekép-
pen a vízvezeték-hálózat 37, 
a gázvezeték-hálózat 26, a 
csatornahálózat pedig 12 ki-
lométerrel bővült. 

A mezőgazdasági termelés 
tavaly is tartotta magas szín-
vonalát, és 10 millió forint tervezettnél 270-nel több itár b r u t t ó ^emelési értéket állí-

a kozsegekben valamelyest 
csökkentek az építkezések. 
Az összes lakásoknak több 
mint a fele Szegeden került 
tető alá, s az állami erőből 
épített lakások száma is gya-
rapodott. Tavaly 1842 lakást 
építettek állami erőből (981 
tanácsi bérlakás és 718 taná-
csi értékesítésű szövetkezeti 
lakás). 3137 lakást pedig ma-
gánerőből, amelyhez 2928 
esetben adtak állami hitelt. 
Kisebb gondok is akadtak a 
Ujúlt esztendő végén, hiszen 
1500 szegedi lakás átadását 
késleltette a fűtőművek égő-
lejeinek a hiánya. 

Természetesen a fölépített 
jhkások nem jelentenek tisz-
ta lakásszaporulatot, mivel 
azoknak 32,6 százaléka -— 
Szegeden 23,7 százaléka — a 
megszűnt lakások pótlását 
szolgálta. A megszűnt laká-

tott elő. Ennél ugyan többre 
számítottak, de — főleg a 
kertészeti ágazatokban — a 
rossz Időjárás közbeszólt. 
Elégedettek voltak a kukori-
caterméssel és nagyjából a 
búzaterméssel is, jelentősen 
nőtt a burgonya, cukorrépa, 
vöröshagyma és egyes szálas 
takarmányok termésátlaga. 
Csökkent a rizs, a naprafor-
gó, a fűszerpaprika és majd-
nem minden zöldségféle ter-
mésmennyisége, a szőlőter-
més még a tavalyelőttinek a 
felét sem érte el. Az állatál-
lomány kiegyensúlyozottan 
növekedett, december 31-én 
95 ezer darab szarvasmarhát, 
581 ezer darab sertést és 155 
ezer darab juhot tartottak a 
megyében. 

A szegedi és a környékbeli 
települések alap- és közép-
fokú oktatási intézményei-

Budapest felszabadulásának évfordulóján 

Budapest felszabadulásé- váras felszabadításában részt 
bak 34. évfordulója alkalma- vett harcosok képviselői. El-
ból tegnap délelőtt koszorú- helyezték a kegyelet virágait 
zási ünnepséget rendeztek a a főváros dolgozóinak és rf-
Geliérthegyen, a Felszabadu- jóságának küldöttei. 
Esi Emlékműnél. A koszorúzási ünnepség az 

A magyar és a szovjet Internacionálé hangjaival ért magyar 
himnusz elhangzása után a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Budapesti Bizottsága 
nevében Méhes Lajos, a Bu-
dapesti Pártbizottság első tit-
kára, Somogyi Sándor, a Bu-
dapesti Pártbizottság titkára; 
a Fővárosi Tanács nevében 
Szépvölgyi Zoltán, a Fővá-
rosi Tanács elnöke, Csehik 
Ferencné, a Fővárosi Tanács 
elnökhelyettese és Bome- ' 
mássza Sándor, a Fővárosi 
Tanács pártbizottságának tit-
kára; a Szovjetunió magyar-
országi nagykövetségének ne-
vében Félix Petrovics Bog-
danov, a nagykövetség ideig-
lenes ügyvivője, Dimitrij Iva-
novics Oszadcsij katonai és 
légügyi attasé, Viktor Va-
sziljevics Orosz követségi ta-
nácsos koszorúzott. 

Az emlékmű talapzatára 
elhelyezték koszorúikat az 
ideiglenesen hazánkban állo-
másozó szovjet déli hadse-
regcsoport katonai tanácsá-
nak, * Budapest nevet viselő 
szovjet katonai egységnek, a 
budapesti fegyveres erőknek 
és testületeknek, a Hazafias 
Népfront Budapesti Bizott-
ságának, a Szakszervezetek 
Budapesti Tanácsának, a Ma-
gyar Kommunista Ifjúsági 
Szövetségi Budapesti Bizott-
ságának, a Magyar Honvé-
delmi Szövetség budapesti 
vezetőségének, s a magyar fő-

véget. 
(MTI) 

ben, a nappali, esti és leve-
lező tagozatokon 63 ezren 
tanultak. Demográfiai okok-
ból az általános iskolai tanu-
lók száma a korábbi évek-
hez hasonlóan kismértékben, 
2 százalékkal nőtt tovább. Az 
utóbbi években felgyorsult 
az iskolakörzetesítés. Az el-
múlt három esztendőben 64 
iskolát szüntettek meg el-
néptelenedés, illetve körzete-
sítés miatt. A tanyai gyere-
kek belterületi iskolákban 
történő oktatását jelenleg 
kilenc diákotthon segíti. Az 
idei tanévben a körzeti is-
kolákba naponta bejárók 
száma megközelíti a 2600 
főt és több mint egyharma-
duk alsó tagozatos. A közép-
iskolák nappali tagozataira 
9940 tanuló iratkozott be, 
közel kétharmaduk szakkö-
zépiskolába. 

Az elmúlt évre előirány-
zott egészségügyi fejlesztése-
ket — a korábbi évekhez ha-
sonlóan — a késések jellem-
zik. A lakosság egészségügyi 
helyzete és az egészségügyi 
ellátás körülményei tavaly 
nem változtak számottevően. 
Jelenleg valamivel több 
mint 1600 orvos tevékenyke-
dik a megyében. Az év fo-
lyamán egy gyermekorvosi 
körzetet szerveztek, az álta-
lános orvosi körzetek száma 
pedig nem változott. Tavaly 
az öregkorúak szociális gon-
dozóhálózatát tovább fejlesz-
tették. 

Érdekes számokat találha-
tunk az idegenforgalom vo-
nalán. A megye két határát-
kelőhelyén tavaly 2 millió 
utas lépte át a határt, 408 
ezerrel több, mint a megelő-
ző esztendőben. Mind Rösz-
kén, mind Nagylakon igen 
nagy mértékben nőtt a ha-
tárforgalom, s ebben jelentős 
szerepet játszott a beutazó 
külföldi állampolgárok köte-
lező valutabeváltásának a 
megszüntetése. Különösen 
sokan látogattak Szegedre a 
szomszédos Jugoszláviából. 
A szállodák és más szállás-
helyek forgalma is nagyobb 
volt, mint az előző évben. 

Fejlesztik 
a közmű-
hálózatot 

A tanácsi közműhálózat 
fejlesztése a múlt esztendő-
ben sok tekintetben a terve-
zettnél sikeresebb volt, s az 
idén is gyors haladás várha-
tó. 1978-ban a tervezettnél 
nagyobb mértékben, 183 ezer 
köbméterrel nőtt hazánkban 
a napi ivóvíztormelés, a 
vízvezeték-hálózat 1300 kilo-
méterrel bővült, s a tervezett 
90 ezer helyett 120 ezer la-
kást kapcsoltak be a háló-
zatba. 

Idén újabb kutak fúrásá-
val, nagy teljesítményű víz-
művek üzembe helyezésével 
a napi víztermelés 260 ezer 
köbméterrel növekszik. Csak-
nem ezer kilométernyi úja'ob 
vezetéket fektetnek le. Így 
1979-ben további 100—105 
ezer lakást köthetnek be a 
vízszolgáltatásba 

A csatornahálózatba az 
idén 61 ezer lakást kapcsol-
nak be, s különösen a Tisza 
térségében, Szolnokon és Mis-
kolcon a szennyvíz tisztítása 
is jelentősen bővül. Az ú j 
berendezések naponta újabb 
90 ezer köbméter szennyvizet 
tisztítanak meg. 

Magyar parlamenti 
küldöttség utazott Indiába 

Magyar 
László 

Az indiai parlament két 
háza elnökének meghívására 
kedden, tegnap magyar par-
lamenti küldöttség utazott 
Indiába Péter János alelnök 
vezetésével. A küldöttség 
tagjai: dr. Komócsin Mihály, 
az MSZMP Csongrád megyei Indiai Köztársaság budapesti 
bizottságának első titkára, nagykövete. 

Vadkerti Miklósné, 
Sándor és Radnóti 
képviselők. 

A küldöttség búcsúztatásá-
ra a Ferihegyi repülőtéren 
ott volt Árun Kanti Das, az 

fl hídépítési koordinációs 
bizottság megbeszélése 

kozlatójában megállapította, 
hogy a munka a kedvezőt-
len időjárás ellenére is meg-
felelő ütemben halad. 

A tanácskozás után a bi-
zottság tagjai megtekintették 
az építkezést. A szemlén 
részt vett dr. Perjési László, 
a megyei tanács elnöke és 
Tőrök József, a városi párt-
bizottság első titkára. Dr. 

miniszterhelyettes Perjési Lászlót hivatalában 
István, a városi felkereste tegnap délelőtt a 

Az ú j szegedi Tisza-hid 
építését irányító koordiná-
ciós bizottság tegnap, ked-
den Papp Gyulának, Szeged 
város tanácselnökének veze-
tésével ülést tartott. A ta-
nácskozáson részt vettek a 
híd építésében közreműködő 
vállalatok vezetői és párt-
bizottsági titkárai; jelen volt 
Kiss Dezső közlekedés- és 
postaügyi 
és Berta 
pártbizottság titkára. Trdger 
Herbert, a KPM Közúti Fő-

l" osztályának vezetője tájé-

miniszterhelyettes, 
rű feladatokról 
megbeszélést. 

s idösze-
tartot'tak 

Zsanán 

Ma megismétlik az illesztési akciót 
A zsanai „időszámítás" 6ze- délutáni órákban a kiskun- a kiáramló gáz egy részéti A 

rint a huszonkettedik nap a majsai műhelyben újabb ki- lezáráshoz csak ezután kez» 
mai. Tőbb száz ember köz- egészítőket, tartozékokat ké- denekmajd hozzá. Fotóripor-
vetlenül a kitörés elleni vé- szitettek. terünk a kitörésgátló felsze-

A kitörésvédelem irányítói relésének második próbája 
és az akciók végrehajtói úgy után örökítette meg a nagy-
tervezik, hogy ha sikerül a kanizsai brigád é6 dr. Hingl 
nyitott kitörésgátló csatla- József, kitörésvédelmi pa-
koztatása, ú j lefúvató vezeté- rancsnok megbeszélésének 
kek révén tehermentesítik a egy pillanatát, a szerkezet 
kitörésgátlót, vagyis a kút előtti 

távolabbra vezetik P. K. 

Az ÉDOSZ megyei 
bizottságónak ülése 

Az Élelmiszeripari Dolgo- kiegészítést, majd Molnár 
zók Szakszervezetének Csöng- Judit beszámolt az ifjúsági 
rád megyei bizottsága teg- parlamentek tapasztalatairól, 
nap, kedden délelőtt a Sze- A megyebizottsági ülés 
gedi Élelmiszeripari Főiskola után a szakszervezeti veze-
tanácstermében tartotta ülé- tők eszmecserét folytattak a 
sét. Részt vett a tanácskozá- főiskola tanári karávaL Dr. 
son Balogh Károlyné, az Horváth Károly főigazgató 
ÉDOSZ főtitkára is. A szak- tájékoztatta az ÉDOSZ tiszt-
szervezeti tisztségviselők át- ségviselőit a főiskola és az 
tekintették a két megyebi- élelmiszeripari vállalatok 
zottsági ülés között végzett kapcsolatairól, együttműkö-
munkájukat, amelyről Csikós déseikről. 
Mihály megyei titkár számolt 

dekezésben, s tucatnyi válla-
lat dolgozói a távolabbi mun-
kahelyeken, készen arra, 
hogy akár egyetlen egyedi 
csavar, szelep, szerszám el-
készítésével segítsék az olaj-
ipari szakemberek, a tűzoltó-
ság, a határőrség, a honvé- aknájától 
dek munká já t Megszámlál-
hatatlan telefonüzenetet to-
vábbítanak a zsanai, a maj -
sai és a budapesti diszpécse-
rek, s majd mindegyik így 
kezdődik: azonnal k ü l d j é k . . . 

Két sikeres oltáson túljut-
va — a kívülálló számára 
azok is épp eléggé bonyolult 
műveleteknek tűnhettek — 
most érkeztek el a védekezés 
legnehezebb és legkevésbé 
látványos fázisához a mun-
kálatok irányítói és végre-
hajtói. A már oly régóta ké-
szenlétbe helyezett új kitö-
résgátló szerkezet felszerelé-
se valóban komoly erőpróbá-
nak bizonyul. A hétfői első 
próbálkozás után gázszivár-
gást észleltek, s ezért nem 
fejezték be az akciót, teg-
napra felkészültek arra, hogy 
ólamtömítéssel kizárják az 
újabb szivárgás lehetőségét. 

Az egymáshoz csatlakoz-
tatandó csőperem, s a szer-
kezet tegnap sem illeszkedett 
pontosan, s közben elmoz-
dult helyzetéből egy olyan 
tömítőgyűrű is, amelynek 
fontos szerepe lenne a tökéle-
tes zárásban. Így a beemelés 
után a darunak visszakozót 
rendeltek el, a több tonnás 
kitörésgátló pontos illesztésé-
re pedig ma újabb kísérletet 
tesznek, miután kedden a 

Somogyi Károlyné felvétele 

be. örömmel nyugtázták az 
élelmezésipari vállalatok 
dolgozóinak munkaverseny-
vállalásait, amelynek össze-
gezé»íhez Kiss Ferenc, a köz-
gazdasági bizottság vezetője 
fűzött szóbeli kiegészítést. 
Ezután az élelmezésiparban 
foglalkoztatott értelmiségiek 
helyzetéről készített tájékoz-
tatót beszélték meg, amely-
hez Rutai Zoltán, a szerve-
zési bizottság vezetője adott 

Pusztai lakásszövetkezet 
Az ország első pusztai la-

kásszövetkezete, amely a 
Bólyi Mezőgazdasági Kombi-
náthoz tartozó Sátorhelyen 
alakult, eredményesen zárta 
első építési esztendejét. Har-
minckét szép, korszerű la-
kást adott át tagjainak. Va-
lamennyi ú j lakástulajdonos 

fizikai dolgozó, többségük te-
henész és sertésgondozó, 
traktoros és gépkocsivezető. 
A valamikori főhercegi ura-
dalomtól „örökölt" régi cse-
lédházakat hagyták ott és 
költöztek be saját otthonaik-
ba. 

Építőipari vállalatok 
együttműködése 

Javult a gépek kihasználá-
sa, csökkent a munkaerő-
vándorlás, több létesítmény 
építése meggyorsult kilenc 
tatabányai épitői pari vállalat, 
illetve építőipari csoporttal 
rendelkező üzem együttmű-
ködésének hatására. Két év-
vel ezelőtt foglalták szerző-
désbe, hogy egymást segítve, 
a rejtett tartalékok feltárá-
sával gyorsítják a megye-
székhely fejlődését. Ennek 
nyomán elsősorban a kivite-

lezési munkákban születtek 
követésre érdemes módsze-
rek — bizonyítja a kapcsola-
tok eddigi mérlege. Kölcsön-
adnak egymásnak anyagokat, 
berendezéseket, meghatáro-
zott időnként egyeztetik 
gépvásárlási terveiket, hogy 
elejét vegyék a párhuzamos 
beruházásoknak. Leggyak-/ 
rabban autódarukkal, gyors-
felvonókkal és földmunka-
gépekkel segitik ki egymást 
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