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Felavatták a 750 kilovoltos 
távvezeték magyar szakaszát 

Hz ország-
gyűlés lerv- és 
költségvetési 

II féli és a tavaszi 
vízkárok elhárítása 

Az Országos Vízgazdálkodási liizuiísag 

Simon Pál nehézipart miniszter és Marjai József miniszterelnök-helyettes megtekinti 
» kapcsolótermet. (Telefotó—M Tl-fotó — Bisztray Károly — KS) 

A világ legnagyobb villa-
mosenergia-rendszer egye-
•ü lését hozta létre a KGST-
tagországok egyesített ener-
giarendszerének és a Szov-
jetunió egységes energia-
rendszerének összekötésével 
a Vinnyica—Albertirsa kö-. gépek és 
zötti 750 kilovoltos távveze- sával. a magyar 
ték, amelynek avatóünhep- tek betanításával, 
ségét kedden tartották a Simon Pál elismeréssel 
Nehézipari Minisztériumban. SZQ[t a magyar építők szo-
Kovács Antal, az MSZMP cialista versenykezdemé-

nyezéseiről: a gyors és pon-

alatt összesen végeztünk. 
Kétoldalú megállapodásunk 
alapján rendkívül sok segít-
séget nyújtott munkánkhoz 
a Szovjetunió, a kutátási 
eredmények átadásával, a 
tervezéssel, a berendezések. 

anyagok szálai.- , terngcionálé. 
nagyár szikembe- véget. (MTI) 

Munka Érdemrend ezüst. 14-
en pedig bronz fokozatát. 
Sugár György, a vasasszak-
szervezet titkára öt dolgozó-
nak nyújtotta át a Szakszer-
vezeti Munkáért kitüntetést. 

Az avatőünnepség az In-
hangjáivai ért 

bizottságának 
ülése 

A jövedelmek és a kere-
setek differenciálásának 
egyes kérdéseiről tanácsko-
zott az országgyűlés terv- és 
költségvetési bizottsága. ' A 
Parlamentben tegnap, ked-
den délelőtt megkezdődött 
ülésen a Munkaügyi Minisz-
térium és a Központi Sta-
tisztikai Hivatal tájékozta-
tója alapján foglalkoztak a 
témával. Az előterjesztésből 
a többi között kiderült- Ma-
gyarországon a családok és 
a rétegek közötti jövedelmi 
különbségeknek lényegeseb-
ben kisebb a szerepük, mint 
a társadalmi rétegeken be-
lüli eltéréseknek. Az elmúlt 
években lényegesen változott 
a nyugdíjasok jövedelmi 
helyzete. Még öt évvel eze-
lőtt 32 százalékkal maradt 
e! az országos átlagtól az 
aktív munkától már búcsú-
zottak jövedelme, addig ez 
az arány 1977-re 20 száza-
lékra csökkent. Közeledett 
egymáshoz a munkásosztály 
és a szövetkezeti parasztság 
jövedelmi színvonala is. 

(MTI)' 

mci>beszelese 
Befejeződött a több mint 

•1000 kilométer hosszú fővé-
delmi töltések, az árvédeke-
zé6i anyagok, gépek, fölszere-
lések szokásos őszi felülvizs-
gálata. A vízügyi igazgatósá-
gok az előírt terveknek meg-
felelően készültek fel és foly-
tatják tovább a még hátra-
levő munkálatokat, amelyek 
a téli—tavaszi árvíz- és bel-
vízvédekezéshez, a vízitárok 

csak a hónap utolsó harma-
dában kell számolni vékony 
jégtakaróval. A jégtörő ha-
júkat azonban november első 
felében felülvizsgálják és el-
végzik a szükséges javításo-
kat. Az egyik dunai jégtörő 
hajó teljesítményét a felújí-
tással egy időben 1140-ről 
2000 lóerőre növelik, s az év 
végéig az. új, 300 lóerős ..Érd" 
hajóval bővítik a dunai jég-

gyors és biztonságos elhárí- törőparkot, végeredményben 
tásához szükségesek. Erről 
számolt be előterjesztésében 
Vincze József, az Országos 
Vízügyi Hivatal elnökhelyet-
tese az Országos Vízgazdál-
kodási Bizottság keddi ülé-
sén. 

Az előterjesztésből kitűnt. 
hogy a Duna és a Tisza, va- ' *** 
lamint a mellékfolyók men- öe' 
lén az idén elvégzett gáterő- , ,, . 
sítési munkák eredményeként s z o l g ^ l a t h f , r o m repulogepe 

35 kisebb-nagyobb jégtörő 
hajót helyeznek készenlétbe 
a Dunán, a Tiszán, a mellék-
folyókon és a Velencei-tavon. 

A vízügyi igazgatóságok 
megszervezték a földi és a 
légi jégfigyelö szolgálatot. 
Ideiglenes repülőtereket ren-

s üzemképesen 
várja a startjelet a vízügyi 

újabb 40 kilométer hosszú is. Az esetleg szükségessé 
töltésszakaszon teremtették ViUÓ jégrobbantások ellátásá-

ra az ÉVM es a KPM közre-
működésével összesen 24 pol-
gári jégrobbantó csoportot 
készítettek föl, de szükség 
szerint segítséget nyújthat a 

meg a kívánatos árvízvédel-
mi biztonság feltételeit. Egve-
bek között az év végéig be-
fejezik a Bodrog, a Fehér-
és a Kettős-Körös bal part-
ján, továbbá a Mura mentéri 
egy-egy fontos töltésszakasz 
erősítését. A Dunán Bnia és 
Dunapata,j között, a Tiszán 
Leninváros térségében kor-
szerűsítik a töltéseket. 

A hidrometeorológiai előre-
jelzés szerint decemberben 
még nem yárható jég a Du-
nán, a Felső-Tiszán 

honvédség és a határőrség is. 
A terveknek megfelelően ké-
szen állnak a kárelhárítási, 
védekezési együttműködésre 
a hazai és a külföldi partne-
rek is. 

KB osztályvezetője nyitotta 
meg az ünnepséget, amely-
nek elnökségében helyet 
foglaltak Marjai József, és 
Szekér Gyula, a Miniszter-
tanács elnökhelyettesei, Si-
mon Pál nehézipari és Sol-
tész István kohó- és gépipa-
ri miniszter, valamint a táv-
vezeték közös beruházásá-
ban részt vevő külföldi szo-
cialista partnerek: Bulgária, 
Csehszlovákia, Lengyelor-
szág, a Német Demokratikus 
Köztársaság és a Szovjetunió 
küldöttsége és budapesti 
nagykövete, illetve képvise-
lője, továbbá a KGST tit-
kárságának képviselője. Ott 
voltak az ünnepségen 
a távvezeték szerve-
zésében és építésében közre-
működő vállalatok. tárcák, 
társadalmi és tömegszerve-
zetek képviselői is. 

Simon Pál miniszter em-
lékezett meg avatóbeszédé-
ben a nagyszabású közös 
beruházásról, amelynek épí-
tését 1974-ben, a KGST vég-
rehajtó bizottság 66. ülésén 
határozták el az érintett or-
szágok kormányának képvi-
selői. A 842 kilométer hosz-
szú távvezetéket — amely-
ből 268 kilométer a magyar 
szakasz — a Szovjetunió és 
Magyarország építette meg, 
ugyanakkor Bulgária. Cseh-
szlovákia, Lengyelország és 
az NDK megfelelő áruk szál-
lításával, Illetve más távve-
zeték építésével vett részt a 
közös munkálatokban. A 
magyar szakaszon a 750 ki-
lovoltos távvezetékkel egy 
időben összesen 160 kilomé-

tos építésre kötött szocialista 
együttműködési szerződés-
ben 19 vállalat. 12 területi 
irányító szerv és a csehszlo-
vák partnerek is részt vet-
tek. KISZ-védnökségben 14 
vállalat fiataljai segítették a 
munkát. A szocialista brigá-
dok a „750 perc a 750 kilo-
voltért" akcióban végeztek 
társadalmi munkát. A kom-
munista szombatokon pedig 
a dolgozók több mint 31 ezer 
munkaórával járultak hozzá 
a létesítmény építéséhez. 

A 750 kilovoltos távveze-
ték üzembe helyezése lehe-
tővé teszi, hogy az érintett 
KGST-országok részére a 
Szovjetunió 1200 megawat-
tal növelje villamosenergia-
szállításait. Ugyanakkor a 
kialakított hatalmas ener-
giarendszerben a terhelési 
menetrendek összehangolá-
sával és az erőművek tarta-
-lékteljesítményének összevo-
násával az érdekelt orszá-
gokban összesen 1500 mega-
watt teljesítőképességű erő-
mű építését takarították 
meg. 

Felszólalt az ünnepségen 
Nyikolaj Alekszejevics Lo-
patyin, a Szovjetunió ener-
getikai és villamosítási mi-
niszterhelyettese. a szovjet 
küldöttség vezetője. A tagor-
szágok delegációi és a szov-
jet építők nevében köszön-
tötte az ünnepség résztve-
vőit. 

Ezután a közős beruházás 
építésében elért kiváló ered-
ményeik elismeréseként Sze-

ter hosszú, 400 kilovoltos kér Gyula kitüntetéseket 
távvezetéket, is kellett épí-
teni Albertirsa és Göd. Győr 
és az országhatár, valamint 
Albertirsa és Martonvásár 
között., s egyúttal bővíteni 
négy transzformátoralállo-
másurikat. 

A közel négy és fél ér alatt 

adott át a munka legjobb-
jainak. Lázár Pál, az Orszá-
gos Villamostáwezoték Vál-
lalat távvezeték-szerelője a 
Szocialista Magyarországért 
Érdemrend kitüntetést. Csi-
kós Béla, az Országos Vil-
lamos távvezeték Vállalat 

majd akkora volumenű nagy- műszaki igazgatóhelyettese 
feszültségű hálózatfejlesztést pedig a Munka Érdemrend 
hajtottak végre, mint "meny- arany fokozatát, kapta. Ezen-
tttfü M év kívül nyolcan vették át a 

Óvodák és iskolák 
A szegedi népi ellenőrzés vizsgálata 

Növekszik az óvodába és oktató-nevelő munkát a kö- 1980 végéig az építők átad-
iskolaba jelentkező gyerme- rülmények akadályozzák. Pél- ják-e a tervezett tantermeket, 
kek száma. A demográfiai dóul Szegeden á megnövelte- Ugyanis Szegeden eddig 48 
helyzetből adódó követeimé- dett gyermeklétszám követ- tanterem készült el. de az öl-
nyeknek nem könnyű eleget keztében egy teremre 34 ta- éves tervidőszak végéig 40-el 
tenni. A szegedi népi ellen- nuló jut. A tarjáni 3-as szá- kellene még felavátni. Biztos-
őrök több hónapon át azt mű általános iskolában 995 
vizsgálták, hogy az általános gyereket, s ezen belül 560 
iskolák, a tanácsi szakigazga- napközis tanulót kellett el-
tási szervek milyen intézke- helyezni. A tarjántelepi isko-
déseket tettek a megnöveke- Iáknál váltásban tanítanak, sa átcsúszik, a következő öt 

nak látszik, hogy a tarjáni 
16 tantermes iskola elkészül. 
Azonban félő. hogy a felsővá-
rosi és a szőregi iskola áiadá-

dett létszámú tanulócsoportok annak ellenére, hogy az út- éves tervbe. A NEB ezért azt 
fogadására és milyen az óvo- törőszobának, könyvtárnak, javasolja, a városi tanács ú.j-
dások iskolára való felkészí- előadónak épült helyiségek- ból vizsgálja felül az építke-
tése. Természetesen foglal- ben is órát tartanak. A nap- zés helyzetét és segítse elő. 
koztak az óvoda- és iskola- közis csoportok elhelyezésé- hogy a beruházásokat 
építés helyzetével is. hiszen re barakképületet vetlek át 
ez mindennek az alapja. Ezt az ÉLIKER-től. 
a nagyon sok családot érintő A z óvodáknál is hasonló a 
kérdést vitatta meg a szege- helyzet, például az idén a 
di és szegedi járási népi el- n a g y zsúfoltság eUenere. hi-
lenorzési bizottság tegnap, s z e n tot>b gyereket már nem 
kedden dr. Szeli Sámuel el- l e n e t a z óvodákban elhelyez- . . . . . . . . . .. . 
nókhelyettes vezetésével. A ni_ U 8 9 felvételi kérelmet el a I a p j a a tantermi ellátottság, 
szegedi tanácsházán tartóit k e ' U e t t utasítani. A tanács A szegedi járás községei-

jezzék. Az iskolagondok azért 
is jelentősek, mert már a ne-
gyedik ötéves tervből is át-
csúsztak befejezetlen építke-
zések. És mondani sem kell, 
hogy a magas színvonalú ok-
tató-nevelő munkának egyik 

Kedvezőtlen Időjárás ese-
tén az átlagosnál nagyobb 
téli—tavaszi belvízzel kell 

pedig számolni, különösen a Tiszán-
túlon. ahol a talajvíz szintje 

I általában fél-egy méterrel 
| meghaladja a sokévi átlagot, 

tehát ha nem fagy meg a ta-
laj. akkor is kevesebb vizet 

| képes befogadni. Ezért fon-
tos, hogy a belvízievezető 
csatornák, a települések csa-
padékvíz-elvezető hálózata és 
a nagyüzemi gazdaságok te-
rületén az üzemi csatornák 
karbantartása és tisztítása az 
év végéig mindenütt befeje-
ződjék. A vízügyi igazgató-
ságok a Tiszántúlon. Békés. 
Csongrád. Szolnok, Borsod és 
Szabolcs-Szatmár megye 
egyes területein — amelyeket 
a legjobban veszélyeztet a 
belvíz — az idén gyorsított 
ütemben folytatták a belvíz-
védelmi főművek kiépítését. 
A belvíz-szivattyútelepek 
üzemképesek, de néhánynak 
az üzembiztonsága nem ki-
elégítő. Ezeknél szükség ese-
tén szállítható szivattvúkkal 
kell ellátni a védelmi fel-
adatokat. 

befe-

ülésen részt vett Csanádi szükségből rendkívüli intéz- ben a szegedinél jobb a 
Gáza. a városi tanács vb mű- kedéseket tet t Tarjánban helyzet. Kevesebb a gyermek, 
velodési osztályúnak vezető- n é g y óvodai csoportnak tor- egyedül Sándorfalván vált 
je és Gregor Jozsefné, a ja- n a teremben és lakásban biz- szükségessé az óvoda bővíté-
rási hivatal osztályvezetője is. tosítottak helyet Ezenkívül se. Ezt a községi tanács he-

Ismertek a különböző tár- sok szülő kénytelen Űjsze- lyi forrásból oldotta meg. A 
gedre átvinni gyerekét, ahol többi községben a tantermek 
az új. illetve az ideiglenes elavultsága jelent gondot, 
óvodákban nyertek felvételt Ezen enyhít, hogy Ásotthal-
A lakótelepi iskolai zsúfolt- mon és Kübekházán új is 
ság enyhítése érdekében szü- kólákat építettek. A vizsgált 
letett intézkedés. A város községekben jelentős lét -

tása szerint a tanköteles korú valamennyi általános iskolá- számnövekedés nem várható, 
gyermekek jelentós része .iának feladata, ha van szabad így a feszültségek sem szá-
óvodába jár A művelődési helye, a tarjáni gyerekeket mottevőek. 

felvegye. Amíg az Északi vá- A n é p . e U e n 5 r T é s egy má-
rosrész iskola.ia elkészül, ad- s i k f o n t ^ megállapítása, hogy 
dig a gyerekek a Zalka és a Szegeden a zsúfoltság, a két-
Madách iskolába járnak. műszakos tanítás, az osztály-

A népi ellenőrzési bizott- létszámok növekedése miatt 
A népi ellenőrzés ság és a szülők is remélik, nehezebb a pedagógiai mun-

azt is tapasztalta, hogy ez a zsúfoltság előbb ka. kevesebb ideiük jut a 

sadaimi szervek erőfeszítései, 
hogy Szegeden is érvényt sze-
rezzenek annak a célkitűzés-
nek; minden 5 éves gyerme-
ket felvegyenek az óvodába. 
A népi ellenőrök megállapí-

osztály — azok számára, aki-
ket óvodába nem vettek fel 
— a városrészekben iskolára 
előkészítő tanfolyamot szer-
vezett. Icy valamennyi kis-
gyereket előkészítették az is-
kolára, 
azonban 
hogy a nagyarányú óvoda- és vagy utóbb enyhül. A tegnapi nevelőknek arra, hogy a hát 
iskolaépítés ellenére tovább testületi ülésen igen élénk rányos helyzetű tanulókkal 
nőtt a .zsúfoltság és így az vita bontakozott ki. hogy külön foglalkozzanak. 

A vízügyi igazgatóságok és 
az árvíz- és belvízvédelmi 
központi szervezet szállítható 
szivattyúinak száma meg-
haladja a 900-at, s együtt-
véve másodpercenként 222 
köbméter belvizet szivattyúz-
hatnak. A belvízvédelmi szer-
vezet és felszerelése tehát 
alkalmas egy eset'eges t é l i -
tavaszi belvízvédekezés, vagv 
helyi vízelhárftás sikeres el-
végzésére. (MTI) 

Műemlékekért 
A népű műemlékek meg-

mentése és ésszerű hasznosí-
tása csak társadalmi összefo-
gással, a helyi társadalmi 
és Razziasági szervek támo-
gatásával valósitható meg 
— hangoztatták a népi mü-
,emlékek hasznosításával 
kapcsolatos kénlések meg-
vitatására kedden Békésen 
összeült országos tanácsko-
zás megnyitóján. A kétnapos 
eszmecserén mintegy 150 
muzeológus, építész és ta-
nácsi vezető vesz részt. 
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