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H lakásépítés, a lakás-
gazdálkodás helyzete 

és fejlesztésének feladatai 
Közlemény a megyei pártbizottság üléséről 

A lakosság életszínvonalának,^életkörülményeinek alakulásában meghatározó sze-
repe van a lakásellátásnak. Az MSZMP XI. kongresszusa hosszabb távra megjelölte 
a lakásépítés, a lakásgazdálkodás javításával kapcsolatos feladatokat. A Központi 
Bizottság értékelte az első 15 éves lakásépítési terv teljesítését, és meghatározta a 
lakásépítés, lakásgazdálkodás irányvonalát az 1990-ig terjedő időszakra. A megyei 
pártbizottság április 27-i ülésén összegezte a lakásépítés, -elosztás, -karbantartás ered-
ményeit, és kijelölte az 1990-ig megvalósítandó megyei feladatokat, 

B 
Csongrád megye első ÍS éves 

lakásépítési tervének teljesítéséről 
A lakásépítés Csongrád megyében 1945. 

és 1960. között lassú ütemű volt. Mind-
össze 8500 lakás épült, illetve épült újjá. 
A megyében 1960-ban 131 ezer 400 lakás 
volt, 100 lakásra 327 fő jutott. Az állo-
mány összetétele döntő többségében egy-
szobás, mindössze 11 százalékában volt 
fürdőszoba. 

Az első 15 éves lakásépítési terv idősza-
kában — 1960—1975. között — az ütem 
felgyorsult A középtávú tervidőszakonként 
fokozatosan növekedett az épített lakások 
mennyisége. Jelentős fejlődést azonban csak 
a IV. ötéves tervidőszakban értünk eL 
Másfél évtized alatt 44 ezer 973 lakás 
épült Minden harmadik család — hason-
lóan az országos átlaghoz — új lakásba 
költözhetett Ezzel egy időben megszűnt 
13 ezer 619, többségében elavult, korsze-
rűtlen lakás. Évről évre visszatérő problé-
mát jelentett az ismétlődő belvíz, s ennek 
következtében 1970—1975. k ö 2 ö t t több mint 
11 ezer 800 lakás rongálódott meg. A kül-
területen levő lakások aránya még mindig 
igen magas — több mint 28 ezer —, mely-
ből sok a lakatlan vagy idény jelleggel 
használt 

Tizenöt év alatt a nettó lakásállomány 
24 százalékkal, 31 ezer 354 lakással növe-
kedett 1 százalékkal elmaradva az orszá-
gos növekedés mértékétől. A megye lakás-
állománya 162 ezer 754-re emelkedett (eb-
ből 156 ezer 428 a lakott). A városi laká-
sok aránya 65 százalékot képviselt A 
mennyiségi fejlődéssel együtt javult a la-
kások nagyság szerinti összetétele, kom-
fortfokozata. Kedvezően alakult a két- és 
több szobás (53 százalék), a fürdőszobával, a 
vízzel (35 százalék), a vezetékes gázzal (17 
százalék) ellátott és az összkomfortos lakások 
(24 százalék) aránya. A 100 lakásra jutó 

népesség 327-ről 281 főre csökkent Az 
eredmények ellenére 1975-ben még mindig 
sok volt a nem tartós anyagok felhaszná-
lásával épült lakás. Közel 87 ezer vályog, 
vert falú, 52 ezer alapozás nélküli, több 
mint 30 ezer 1900 előtt épült. 

A korszerű építési technológiát biztosító 
házgyári építőipari háttér lehetővé tette, 
hogy a lakások 43 százaléka telepszerű, 
több szintes formában épüljön. Ezzel együtt 
csökkent a hagyományos építésű lakások 
aránya, amelyre azonban továbbra is szük-
ség van, részben a városközpontokban az 
úgynevezett foghíjak építési igényének 
mértékéig, továbbá a családi házak építé-
sében. 

Lakásigénylések 
nyilvántartása, 

elbírálása 
A folyamatosan javuló körülmények, az 

ellátás mennyiségi és minőségi változása 
ellenére 1975 végén a megye városaiban 
továbbra is számottevő volt a kielégítetlen 
lakásigény. A közel 15 ezer jogos lakás-
igénylő 75 százalékát Szegeden tartják 
nyilván. Egyre gyakoribbak a különböző 
szempontokból indokolt, minőségi cserék 
iránti igények, nemcsak az állami, hanem 
az OTP- és a szövetkezeti lakások eseté-
ben is. Az utóbbiak megoldása különösen 
körülményes. 

A városi tanácsok rendeletben szabá-
lyozták a lakásügyi jogszabályok végrehaj-
tásának módját, figyelemmel a szociális 
helyzetre, a jövedelmi és vagyoni viszo-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Felelősség 
jelenünkért. Jövőnkért 

Országos KISZ-értekezlet 
Országos értekezletet ren- deklődésének. aktivitásának lősséget érezve jelenünkért 

iflezett tegnap a Kommunista növekedésével, a demokra- és jövőnkért — mondotta 
Ifjúsági Szövetség, melyen tizmus kiteljesedésével együtt egyebek között Maróthy 
Maróthy László, az MSZMP jár az eszmecserék, a fóru- László. 
Politikai Bizottságának tagja, mok szaporodása. Az ifjúsági Maróthy László beszéde 
a KISZ KB első titkára tar- szövetség ösztönzi a valós után még további felszálalá-
tott beszámolót a I X kong- kérdésekről folytatott értei- sok hangzottak el. A tanács-
resszus óta végzett munká- mes vitát; a problémákat, hi- kozás ma folytatja munká-
ról és a további feladatokról, bákat, a téves nézeteket fel- ját 
Áttekintette az ifjúkommu- táró, az eligazodást segítő 
nisták elmúlt években vég- véleménycseréket. 
zett munkáját, külön kitért — Az ifjúság eszmei, po-
az ifjúsági tömegsport- litikai neveléséért egy poli-
mozgalom, a klub- és ama- tikai szervezet akkor teszi a 
tőr művészeti mozgalom legtöbbet, ha megtanít a ói-
eredményeire. Majd többek lág elkötelezett tudatos szem-
között ezeket mondotta: léletére. A mi feladatunk, 

— A Magyar Kommunista h c *y a társadalom más erői-
Ifjúsági Szövetség politikai v e I együttműködve érzelmi-
rendszerünk tényezője, s or- I e g értelmileg egyaránt 
szágos, valamint helyi szín- megnyerjük a fiatalokat a 
ten egyqránt beleszólása van szocializmus ügyének. Tehát 
a társadalom életét, a közös- n e r o e s a k megértetni és élfo-
seg és az egyén boldogulását ... . . , 
meghatározó minden fontos ® 4 d t a t n i k e I 1 céljainkat, ha-
kérdésbe. nem el kell érnünk, hogy 

— A fiaWok eszmei, poli- minél többen vegvenefc részt 
tikai felkészültségének, éav azok megvalósításában, fele-

Leonyid Brezsnyev vezetésévet 

Szovjet párt- és kormányküldöttség 
látogat hazánkba 

A Magyar Szocialista Mun- végén Leonyid Brezsnyevnek, kormányküldöttség tesz híva* 
káspárt Központi Bizottsaga, az SZKP KB főtitkárának, a t a l o s baráti látogatást a Ma-
a Magyar Népköztársaság El- Szovjetunió Legfelsőbb Ta- NénUtatársasáehan 
nöki Tanácsa és Minisztcrta- nácsa Elnöksége elnökének g y a r «eP*oziarsasagDan. 
nácsa meghívására május vezetésével szovjet párt- és (MTI) 

Munkás-katona nagygyűléssel 

Befejeződött 
a Pajzs '79 hadgyakorlat 

A Varsói Szerződés tag-
államai egyesített fegyveres 
erőinek kiképzési terve sze-
rint május 12—19. között a 
Magyar Népköztársaság terü-
letén a kijelölt törzsekkel és 
csapatokkal végrehajtott had-
műveleti-harcászati gyakorlat 
véget ért. A hadgyakorlaton 
részt vettek a Bolgár Nép-
hadsereg, a Magyar Néphad-
sereg, a Szovjet Hadsereg, 
a Csehszlovák Néphadsereg 
kijelölt csapatai és törzsei, 
valamint a Román Néphad-
sereg kijelölt törzsei. A gya-
korlatot Czinege Lajos had-
seregtábornok, honvédelmi 
miniszter vezette. 

A gyakorlat egyes mozza-
natait megtekintette Kádár 
János, az MSZMP Központi 
Bizottságának első titkára, 
Losonczi Pál, az Elnöki Ta-
nács elnöke, Lázár György, 
a Minisztertanács elnöke, 
párt-, állami és társadalmi 
életünk számo6 vezetője. 

A gyakorlaton mindvégig 
jelen voltak a VSZ-tagorszá-
gok honvédelmi miniszterei 
és az általuk vezetett kato-
nai küldöttségek, valamint 
az egyesített fegyveres erők 
főparancsnoka és törzsének 
főnöke. A gyakorlat során 
Kádár János fogadta a Var-
sói Szerződés tagországainak 
honvédelmi minisztereit és 
az egyesített fegyveres erők 
főparancsnokát 

A hadgyakorlaton részt ve-
vő csapatok és törzsek össze-
hangoltan, nagy hozzáértéssel 
és odaadással hajtották vég-
re feladataikat. A gyakorlat 
ismét bizonyította, hogy a 
Varsói Szerződés megbízható 
védőpajzsa a szocialista or-
szágok építőmunkájának. A 
csapatok és törzsek meggyő-
zően igazolták, hogy minden 
körülmények között képesek 
a feladatok végrehajtására. 
A Pajzs '79 hozzájárult a 
Varsói Szerződés egyesített 
fegyveres erői harckészségé-
nek további tökéletesítéséhez, 
a baráti hadseregek közötti 
internacionalista együttmű-

ködés és fegyverbarátság el-
mélyítéséhez. 

* 
Szombaton, tegnap adták át 

első ízben a Fegyverbarátsá-
gért Érdemérmet a Pajzs '79 
hadgyakorlat befejezése alkal-
mából. Kiemelkedő szemé-
lyes tevékenységükért és a 
hadgyakorlaton tanúsított 
példás helytállásukért 127-en 
kapták meg az új kitüntetés 
arany, ezüst, illetve bronz fo-
kozatát. A kitüntetéseket 
Czinege Lajos hadseregtábor-
nok, honvédelmi miniszter 
adta át a Dunaújvárosban 
megrendezett ünnepségen,/ a 
bolgár, magyar, román, szov-
jet és csehszlovák katona-
fiataloknak. Az ünnepségen 
részt vettek a Varsói Szerző-
dés tagállamainak honvédel-
mi miniszterei. 

* 
Sokezres tömeg gyűlt 5sz-

sze a Vasmű előtti, zászló-
díszbe öltözött téren. „Erő-

södjék a szocializmust építő 
népek együttműködése, egy-
sége" — hirdette a dísztri-
bünnel szemközt felállított 
transzparens. Sokan szem-
lélték meg a nagygyűlés kez-
dete előtt a térre felvonulta-
tott és kiállított korszerű 
harceszközöket, amelyek az 
elmúlt napokban a katonák 
mellett a hadgyakorlat „fő-
szereplői" voltak. A tribün 
előtt a csapatzászlóval felso-
rakoztak a gyakorlaton részt 
vevő csapatok katonái, majd 
felcsendült a bolgár, a ma-
gyar, a román, a szovjet éa 
a csehszlovák himnusz, mi-
közben díszlövéseket ad-
tak le. 

A nagygyűlés elnökségé-
ben ott volt Lázár György, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Miniszter-
tanács elnöke, Győri Imre éa 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

A nagyszínház rekonstrukciója 

Készül az űjtető 
Tavaly nyáron kezdte el felújítani a Szegedi Nemzeti 

Színházat a Dél-magyarországi Magas- és Mélyépítő Válla-
lat. Állványokat építettek a tető átalakításához, és újakra 
csereltek ki a régi, elhasználódott gerendákat. A tetőszer-
kezet használható faelemeit tűzálló, rovar- és gombaölő 
anyagokkal tartósították. A közelmúltban helyszínre érkez-
tek az országos szakipari vállalat dolgozói, akik rézlemez-
zel borítják a héjszerűen egymáshoz illesztett fenyödeszká-
kat. Csak a tető felújítása várhatóan 14 és fél millió fo-
rintba kerül, s a tervek szerint december végéig fejező-
dik be. 

Kutatófúrás 
az Antarktiszon 

Tizenkét nap alatt teljés változik. A furatban végzett 
mélységében, 416 méterre mérések segítségével ponto-
fúrtak le az Antarktiszon sítják a jég olvadására, il-
található Ross gleccserbe a letve felhalmozódására vo-
nemzetközi program szerint natkózó információkat, 
kutató szovjet geológusok. A 
kutatók megállapították, A kapott adatok tanulmá-
hoev a gleccser hőmérsékle n y ° z a s a v a l a szovjet Vosz-a gleccser homersekle- tok^Homág és az USA egyes 
te a melység függvényében laboratóriumai foglalkoznak. 
—2 foktól —25 Celsius-fokig (APN) 

Somogyi K á r o l y n é fe lvé te t* 

Dolgoznak az ácsok a nagyszínház tetején 


