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Tegnap reggel beemelték
tartóelemeket

az utolsó

w

— Átadás az év végén

69. évfolyam
106. szám
1979.
ri jus 9.,
szerda
Ara:
1,20 íorint

Befejeződtek a magyar—
bolgár tárgyaiások
Sztanho Todorov elutazóit
Tegnap, kedden
délelőtt
Lázár György, a Minisztertanács elnöke és Sztanko Todorov, a Bolgár Népköztársasag miniszterelnöke a Parlaroeiit épületében emlekeztetőt írt ala a magyar—bolgar targyalasokróL
Ezt követően Losonczi Pál,
a Népköztársaság Elnpki Tanácsának elnöke a Parlament
Nándorfehérvári
termében
fogadta a baráti látogatáson
hazánkban tartózkodó Sztanko Todorov bolgár miniszterelnököL
* * i*„
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A talalkozón jelen
volt
Rosfca István külügyminiszter-helyettes és
Sebestyén
Jenő hazánk szófiai nagykő.
vete, valamint Manj Ivanov
külügyminiszter első helyettese és Vladimír Videnov, a

A CSOMIÉP
Hajnali fél St: „Iladd jöjjön a daru"
Tegnap, kedden hajnali 5
érától új híd íveli át a Tiszát. Híd, amelynek ugyan
még csak szélső, kétméteres
sávjai járhatók
végig, de
hát elég az a szélesség ahhoz, hogy — egyelőre a szerelők — elférjenek r a j t a . . .
A híd, amelynek krónikáját
több mint két éve írjuk lapunkban is, s amelynek építői közel három éve vallják
munkahelyüknek
Szeged
második, épülő hídját
—
tegnap kora reggel lett igazán hiddá. Abban a pillanatban, amikor az úszódaru
harminchat
tonnát
tartó
gémje mozdulatlanná merevedett, mert helyére
illeszkedett az egyik főtartógerinc. Előbb az Algyö felőli,
m a j d háromnegyed 8-kor a
másik, az „öreg híd" felőli
záróelem is betöltötte
az
összesen 373 méter
hosszú
acélszerkezet még
hiányzó
tizennégy méterét
A
krónika
hitelessége
megkívánja, hogy elmondjuk: a tegnap hajnali akciót főpróba előzte meg május harmadikán. A
GanzMÁVAG hídgyárában szándékosan nagyobbra hagyott
záróelem pontos és kívánatos méretének meghatározására az UVATERV geodétái
kapták a megbízást. A mérések után jelölték ki a híd
zárásának időpontját is, az
acélszerkezetnek ugyanis a
tíz fok körüli hőmérséklet a
legmegfelelőbb;
alakváltozása, hőtágulása akkor nem
akadályozza az illeszkedést
Nos, a főpróbá után 16 milliméterrel megrövidített elemek, a tegnap hajnali főszereplők legjobb f o r m á j u kat mutatták: a
napsütés
nélküli, hűvös időben könynyedén helyükre
emelhette
a Wiedeman Mihály
irányította daru az elemeket.
„A híd zárása a vártnál
jobban sikerült" — tájékoztathatta Pajkos
István,
a
hídépítés miniszteri biztosa
kedden délben Török Józsefet, a városi
pártbizottság
első titkárát, Papp Gyulát, a
városi tanács elnökét
és
munkatársaikat, akik
látogatásukkor elsőként
gratuláltak
az eredményes
és
gondos előkészítés zárómozzanatához.
Az utolsó két
főgerinctartó rögzítése,
keresztirányú
merevítése,
az illesztési
furatok helyszíni fúrása
várhatóan május 16-ig tart, akkor a szélső tartók
közé

beemelik a vízszintes pályalemez utolsó, 15
méteres
tagját, s a teljes szélességében összezárult hídszerkezet
fölött átgurulhat — a hídépítés hagyományai
szerint
— a söröshordó
A tegnapi híd^árással nem fejeződött hát be az alig húsztagú
csapat — a Ganz-MÁVAG
Tisza szocialista brigádja —,
s a daruval
milliméternyi
pontossággal
manőv.erezők
munkája. Az összesen
630
millió
forintos
költséggel
épülő
új
hídnak
eddig
ugyanis körülbelül
nyolcvan
száéaléka készült el, a munkálatok egyötöde az év végéig hátralevő
hónapokat
tölti majd ki.
A befejező
munkálatokat végző
alvállalkozókon is sok múlik hát,
hogy az Arpád-híd után a
második leghosszabb, összesen 1080 méteres szegedi Tisza-hídon megindulhasson a
forgalom.
A hídzárás másnapján se
tekintessék ünneprontásnak,
ha szólunk a gondokról is.
A 33 ezer négyzetméternyi
felület festésével megbízott
Országos Szakipari Vállalatnak ugyanis a 12 tonnányi
alapozóra
máris szüksége
lenne. Aztán a befejező szakaszban a tucatnyi kivitelező
és
szolgáltatóvállalat
m u n k á j á t is gondosan kell
összehangolni, hogy egymást
ne akadályozzák. A koordinációnak,
a szervezésnek

most lesz igazán fontos szerepe a hídépítésben.
Az érdeklődés egyre nagyobb a híd környékén —
érzik ezt az ott dolgozók is.
S különösen most, hogy a
mederhíd közepén összezárult a szerkezet, tartanak is
az érdeklődés egy nem kívánatos
fajtájától.
Hogy
tudniillik munkaszüneti napokon és órákban a
még
korláttal. nem-védett hídpályára
gyerekek, felnőttek
merészkednek fel, s kíváncsiságukat
ilyen
veszélyes
módon elégítik ki. Felső képünkön
— melyen egyébként - azt a pillanatot örökítette meg
fotóriporterünk,
amikor az első záróelemmel
elindult az úszódaru — a
híd akkor még meglevő nyílása környékén jól láthatók
a szerelőállványok, amelyek
azonban csak azoknak adnak biztos helyet, akik tudják, hova lépjenek . . . Alsó
képünk is bizonyságul szolgálhat rá: jó magasan a víz
fölött egy óvatlan
lépés
végzetes lehet. Felvételünknek persze inkább más érdekességét ajánlanánk olvasóink figyelmébe: az újszegedi oldalon várakozó irányítók kezük kis mozdulatával, szinte játszi könnyedséggel
terelgették
helyes
irányba a második főgerinctartót, hogy aztán a daru
gémje lassan leengedhesse
harminchat tonnás terhét.
P. K.

Budapesttől

Bolgár Népköztársaság magyarországi nagykövete.
Németh Károly a Magyar
S z o c i a l Í 3 t a Munkáspárt PoliBizottságának tagja, a
tikai
Bizottság
titkára
Központi
Központi Bizottkedden
a
találkozott
ság
székházában
Sztanko Todorov bolgár miniszterelnökkel. Megbeszélést
folytattak a két ország kapcsolatainak alakulásáról,
a
pártjaink közötti együttműa
nemzetközi
k ödésről
kommunista és munkásmozgalom más' időszerű kérdéseirőL
seiroL

A szívélyes, baráti légkörű
találkozón részt vett Lázár
György,
a. Minisztertanács
i ->
r t
- , , .
elnöke. Jelen volt Sebestyen
Jenő, hazánk szófiai és Viadimir 'Videnov,
a Bolgár

Népköztársaság
budapesti
nagykövete,
Tegnap délután
elutazott
Budapestről Sztanko Todoroy
"
.
A bolgár, magyar es voro.
zászlókkal feldíszített Ferfh e
p ' repülőtéren a vendegek
tucsuztatasara
megjelent
Lázár
Gyorg v
- ' Mariai
Jozse
a
fMinisztertanács elnökhelyettese, Racz Pál külugyi
államtitkár, Varga Jozsef a
- Minisztertanács titkárs á g á n f k vezetője,
Horváth
Lasz ó
- , a z , Országos Tervhivatal elnökhelyettese. Tordai
j e n ö külkereskedelmi
miniszterhelyettes és a politikai
élet több más. vezető személyi s e
, p (Sztanko Todorov magyartárgyalásairól közleoritógt
m é n y t adtak ki, melyet lapunk 2. oldalán ismertetünk.)

föladata

Fölújítás, intézményépítés

Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó
Dr. Perjési László, a megyei tanács elnöke vezetésével ülésezett a megyei tanács végrehajtó bizottsága.
A testület elé került
az
1977—78-ban
veszteségrendezés alá vont szövetkezetek gazdasági és pénzügyi
helyzetéről, a veszteségrendezéssel kapcsolatos feltételek végrehajtásáról
készült
jelentés Katona István, a vb
pénzügyi és Szilágyi Ernő, a
vb mezőgazdasági és
élelmezésügyi
osztályvezetőjének együttes előterjesztése
alapján. E téma tárgyalásán
részt vett Haskó Pál, a megyei pártbizottság
munkatársa is.
A közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló (1977-es) törvény végrehajtásáról dr. Bozó Sándor vb-titkár tájékoztatta a testületet.
Az ötödik ötéves terv befejezetlen beruházási
állományának helyzetéről és az
ezzel
kapcsolatos további
feladatokról dr. Bérezi Gyula, a vb tervosztályának vezetője tájékoztatta a végrehajtó bizottságot. A
CSOMIÉP műszaki
fejlesztési
tevékenységéről és a további feladatokról Gulyás Antal, a vb építési, közlekedési és vízügyi osztálya vezetőjének előterjesztése alapján tanácskozott a vb,
és
hozott megfelelő határozatokat, illetve tudomásul vette
a tájékoztatókat
A vb egyetértett
azzal,
hogy a makói városi tanács
a város érdekében végzett
kiemelkedő tevékenység elismerésére „Pro urbe Makó"
kitüntetést alapítson, és ezt
tanácsrendeletben rögzítse.

tületek
megfogalmaztok.
Lakóházak
és közintézmények épületeinek felújítására kell tevékenységét átáljítani. Elsődlegesen a
régi
épületek gazdaságos, az eddiginél gyorsabb felújítására
alkalmassá válnia, illetőleg
a tanácsi tervekben szereplő
intézmények
megépítésében
az eddiginél sokkal jobban
részt vennie, és a lakásépítésre csak annyi kapacitást
hagynia, hogy évente maximum 200-at építsen fel. Ezt
sem lakótelepen, hanem ott,
ahol a DÉLÉP a házgyári
technológiát valamilyen okból nem alkalmazhatja, például foghíjbeépítés esetében.
A vállalatnak ezekre
a
feladatokra úgy kell felkészülnie, hogy minél hamarabb alkalmassá váljék elvégzésükre. Mind az átállásban, mind a gazdálkodásának megjavításában a megyei tanács vb támogatja a
vállalatot pénzügyileg is abban a mértékben, ahogy erre az ötéves tervidőszak
elején elkötelezte
magát. Ennek megfelelően a fejlesztési forráshoz megadja a 34
milliós — öt évre adott —
támogatás ez évi részletét,
továbbá lehetőséget teremtenek arra, hogy 3 millió forinttal feltöltsék a forgóalapot

Megfelelő
érdekeltséggel

A felújítási munkák zöme
Szegeden van. Ennek megfelelően a vállalat
szegedi
főépítés-vezetőségének megerősítése a következő évek
fontos feladata. A vb úgy
határozott: a felújítási
munkák vállalását azzal is, ösztönözni szükséges, hogy ebben a vállalat
érdelteltté
Gazdaságosan,
váljék, s az . eddiginél korszerűbb
eszközökkel
és
gyorsan
szemlélettel végezhesse.
A CSOMIÉP
munkáját,
Szükség van megyénkben
jövőbeli feladatait azért tár- a DÉLÉP, a tanácsi építőgyalta tegnapi ülésén ismé- ipari vállalatok é3 a szövettelten a vb, mert a vállalat kezeti építőrészlegek közötti
— melynek élére az év ele- együttműködés
adta előnyök
jén ú j vezetés került — ed- jó
kihasználására.
digi
termelési
szerkezete
A CSOMIÉP-nek a gazdaSomogyi Károlyné
felvételei
nem felel meg annak az ságos termelés
érdekében
„Mindjárt találkozunk" — szólt át Kun Árpád, a Ganz- igénynek, melyet vele szem- ^mielőbb felül kell vizsgálnia
ben a párt- és tanácsi tes- eddigi elkötelezettségeit, s
MÁVAG főmű ukavezetője
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bizottsága

amire nagyon ráfizet, azt ne
kényszerüljön elvégezni.

Javítani
a
gazdálkodás
feltételeit
A korábbi két esztendőben kilenc termelőszövetkezetben kellett veszteségrendezési (szanálási)
eljárást
lefolytatni. Ezek közül hatnál — a tavalyi kedvezőtlen
időjárás ellenére —
nem
kellett ismételten veszteségrendezéssel gazdálkodási és
pénzügyi helyzetüket
rendezni, s ezt az eredményt a
vb kedvezőnek értékelte. Az
említett hat tsz nyeresége —
a makói Űttörő Tsz kivételével — elérte a megfelelő
szintet.
Eredményjavulásuk
és termelési értékük növekedése meghaladta a
megyei átlagot.
Megállapítható: a veszteségrendezés során
történt
vezetői cserélődés az irányító munka
megerősödésével
járt.
A kedvezőtlen időjárásra,
a termelési értékek növekedésére, illetve a
nagy»bb
arányú létszámcsökkenésekre tekintettel a vb a sándorfalvi
Magyar—Lengyel
Barátság, a kiszombori Ű j
Élet és a makói Űttörő Tsz
1978. évi bértömeg és bérszínvonal túllépésének
indoklását elfogadta. Felhívta
egyben ezen
szövetkezetek
vezetőségének figyelmét arra, hogy változatlan termelési szerkezet esetén a behatárolt bértömeg és bérszínvonal betartása — a veszteségrendezési hitel visszafizetéséig — továbbra is kötelező. Ugyanakkor a vb figyelmeztette a kisteteki Űj Élet
Tsz vezetőit, elnökét, főagronómusát. főkönyvelőjét a
nagyarányú
bérszínvonaltúllépés miatt.
Az eredményes
gazdálko'dás feltételeinek
további javítására a vb több
intézkedést hozott. Az előterjesztésben foglaltakkal
valamennyi érdekelt tsz elnöke
egyetértett, ugyanis
annak
tartalmát a testületi
ülést
megelőzően ismertették velük.
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