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Szegediek ezrei voltak kí-
váncsiak az ünnepélyes ava-
tásra vasárnap délelőtt. Már 
tíz óra felé észrevehető volt, 
hogy Szeged központja a 
hídavatás napján áttevődik 
a Római körútra, s az 
Odesszai körútra. Zsúfolt 
lelátóhoz hasonlított már a 
hídfeljáró, amikor pontban 
11 órakor a Himnusz hang-
jaival megkezdődött az ün r . 
népség. Prágai Tibor, a vá-
rosi tanács általános elnök-
helyettese köszöntötte az 
egybegyűlteket, az érdeklődő 
szegedieket, az építőket, 
Csongrád megye és Szeged 
állami és társadalmi szerve-
zeteinek képviselőit, köztük 
dr. Márta Ferencet. az 
MSZMP Központi Bizottsága 
tagját, az Akadémia főtitká-
rát, dr. Komócsin Mihályt, 
a megyei pártbizottság első 
titkárát, dr. Perjési Lászlót. 
a megyei tanács elnökét. 
Török Józsefet, a városi 
pártbizottság titkárát. 

Megnyitójában Prágai Ti-
bor elmondotta: a városi ta-
nács végrehajtó bizottsága 
1974 szeptemberében fogad-
ta el a híd beruházást prog-
ramjá t s az előkészületek 
után 1976-ban indult meg a 
rpunka. A felszabadulás 
utáni hídépítés történetében 
egyedülállóan rövid idő 
alatt, az eredeti befejezési 
határidő előtt hat héttel, a 
kivitelezési költségkereten 

t belül, nyolcmillió forint 
megtakarításával késsült el 
a híd — leientette Pajkos 
István, a Hídépítő Vállalat 
igazgatója Pullai Árpád köz-
lekedés- és postaügyi mi-
niszternek és Papp Gyulá-
nak. Szeged tanácselnöké-
nek. aki a város lakóinak 
nevében vette át az építők-
től az ú j hidat. 

„A mai hídavatás Szeged 
történetének jeles napjai 
közé sorakozik fel. Az idén 
emlékeztünk meg a várost 
elpusztító árvíz és az újjá-
építés századik évfordulójá-
ról, és a napokban ünnepel-
tük Szeged felszabadulásá-

nak 35. évfordulóiát. Ezek a 
dátumok városunk életében 
fordulópontok voltak, ame-
lyek lehetővé tették, hogy 
Szeged a Dél-Alföld legje-
lentősebb ipari és kulturális 
központjává váljon. A mai 
naptól Szeged jellegzetes 
látképéhez új létesítmény 
társul, amely városunk fő-
utcájának, a Tiszának két 
oldalát még szorosabban fű-
zi egybe'' — mondta a vá-
ros tanácselnöke, majd az új 
híd városszerkezeti, forga-
lomszervezési jelentőségé-
nek elemzése után köszöne-
tét fejelte ki mindazoknak, 
akik a híd megvalósulásá-
nak útját egyengették. 

A hídavatási ünnepségen 
mondott beszédében Pullai 
Árpád közlekedés- és posta-
ügvi miniszter utalt arra, 
hogy a gazdag múltú Szeged 
most ismét olvan létesít-
ménnyel gyarapodott, amely-
re büszkék • lehetnek lakói. 
Az ország legnagyobb kö-
zépnyilású, gerinclemezes 
hídja — egyebek között 
korszerű alapozásával — ú j 
fejezetet nyit a nagy folya-
mi hidak hazai építésében. 
Rüszkék lehetnek a szegedi-
ek korszerű hídjuk szépségé-
re. a látványra is, melyet a 
motorizáció s az idegenfor-
galom fejlődése révén egyre 
többen élvezhetnek maid. A 
város tanácsának kiemelke-
dő szerepe volt a hídépítés 
előkészítésében, a pénzügyi 
feltételek megteremtésében, 
a zavartalan munkakörül-
mények biztosításában Most. 
hogy a híd határidő előtt 
elkészült, s a szegediek bir-
tokukba veszik, szélesebbre 
nyílt a Dél-Alföld kapuja 
az ország és F.urópa előtt — 
mondotta Pullai Árpád, 
majd emlékeztetett a város 
felszabadulására, és a Nagy 
Októberi Szocialista Forra-
dalom közelgő évfordulójára. 
„Ez a híd, amelyet most át-
adunk a forgalomnak, az 
ünnepekhez méltó ajándék 
Szeged városa, Csongrád 
megye és egész Magyaror-

Ma ünnepi 
megemlékezés, 

holnap koszorúzás 
Az MSZMP Szeged városi és szegedi járási bizott-

sága. a Csongrád megyei és a Szeged városi tanács- va-
lamint a Hazafias Népfront Csongrád megyei és Szeged 
városi bizottsága ma. november 6-án, kedden este 7 
órakor ünnepséget rendez a Szabadság filmszínházban 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 62. évforduló-
ja tiszteletére. Ünnepi beszédet dr. Székely Sándor, az 
MSZMP Szeged városi bizottságának titkára mond. 

November 7-én, szerdán délelőtt 11 órakor az 
MSZMP Szeged városi bizottsága, a Szeged városi ta-
nács és a Hazafias Népfront városi bizottsaga koszo-
rúzási ünnepségét rendez a Széchenyi téri szovjet hősi 
emlékműveknél. Délelőtt 10 órakor a Dugonics-teme-
tőben levő szovjet hősi emlékműnél koszorúznak a 
Rákóczi téri Lenin-szobornál pedig 11 óra 45 perckor 
kezdődik a koszorúzási ünnepség. 

VILÁG P R O L E T Á R J A I , E G Y E S Ü L J E T E K ! 

November "7. tiszteletére 

és i s é f f h a l m a n 

szág számára. Teljék örö-
mük benne, használják 
egészséggel!" 

A közlekedés- és posta-
ügyi miniszter ünnepi be-
széde után kitüntetéseket 
adott át a hídépítésben ki-
váló munkát végzőknek. A 
Munka Érdemrend ezüst 
fokozatát kapta Boros Er-
vin. a Hídépítő Vállalat te-
rületi főmérnöke, a Munka 
Érdemrend bronz fokozatú-
val tüntpffék ki Koncz La-
jost, a Hídépítő Vállalat 
brigádvezetőjét és Strébl 
Lászlót, az UVATERV fő-
technológusát. A KPM a 
Kiváló Munkáért miniszteri 
kitüntetést adományozta a 
Hídépítő Vállalattól Hlatky 
Karoly építésvezetőnek. 
Pusztai László villanyszere-
lőnek, Szabados Márton fő-
iroda-vezetőnek, az ÜVA-

TERV-től Lelkes András fő-
mérnöknek, Stupla György 
kirendeltségvezetőnek. Szi-
lágyi Gézánónak. az UVA-
TERV irányító tervezőjének. 
Turáni Csabának, a KÉV 
főépítés-vezetőjének és Ba 
István kövezőnek, a városi 
tanács vb tervosztálva fő-
mérnökértek, Hévízi Miklós-
nak, s osztályvezető-helyet-
tesének. Takács Ferencnek. 

Miniszteri dicséretet ka-
.pott a Hídépítő Vállalattól 
Pápp Ferenc brrgádvezetOc 
Németh Kálmán építésveze-
tő.' Pántya Péter vasszerelő, 
Szabó János gépkezelő, Fr-
d°\yi Géza gepkezelő, Bo-
zóky András, az UTTBER 
műszaki- ellenőre. Szirmai 
Gábor, az UVATERV irányí-
tó tervezője, Hollóst Pál, a 
KÉV építésvezetője és Pa-
licska Pál, a KÉV gépkeze-
lője. 

A KGM. illetve a N1M 
Kiváló Munkáért kitüntetését 
Papp Gyula tanácselnök adta-
át Bazsó Gyulának, a Ganz-
MÁVAG főépítésvezetőjének, 
Kun Árpád munkavezetőnek, 
Wiedemann Mihálynak, a 
Hídépítő Vállalat úszódaru-
vezetőjének, Aradi Mihály-
nak, a DÉMÁSZ hálózatsze-
relőjének és Hoffcr Imré-
nek, a. DÉGÁZ hegesztőjé-
nek. A NIM miniszteri di-
cséretét kapta a DÉMÁSZ. 
kábelszerelője, Kószó István 
és művezetője. Ladányi Mik-
lós, valamint a DÉGÁZ cso-
portvezetője, Nagy Lajosné. 

A gyermekek és a pedagó-
gusok már hetekkel ezelőtt 
birtokukba vehették az 
Északi városrészben fel-
épült ú j iskolát és óvodát. 
A két létesítmény avatóün-
nepségét azonban — egy ne-
mes hagyománynak adózva 
— a Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom évfordulója 
előtt tisztelgő események so-
rában. tegnap délelőtt tar-
tották. Az iskola tornacsar-
nokában rendezett ünnepsé-
gen részt vett többek kö-
zött Prágai Tibor, a városi 
tanács általános elnökhe-
lyettese és Ökrös János, a 
Pedagógusok Szakszervezete 
megyei bizottságának titká-
ra. 

A megjelenteket Szőke 
Dezsőné iskolaigazgató kö-
szöntötte, majd Berta Ist-
ván, az MSZMP Szeged vá-
rosi bizottságának titkára 
tartott^ meg avató beszédét. 
Méltatta az Októberi Forra-
dalom jelentőségét, elisme-
réssel szólt az új létesítmé-
nyek építőinek, a DÉLÉP 
dolgozóinak munkájáról, 
melynek eredményeképpen a 
kitűzött határidő előtt ad-
hatták át az iskolát rendel-
tetésének. A 16 tantermes, 
15 tanuló-, s az óvodai gon-
dokon enyhítendő. 6 óvodai 
csoportnak otthont ado isko 
lába és a 200 feróhelyes ovo 
daba több mint 9QÖ gyermek 
jár. A két oktatasi intéz-
mény felépítése és berende-
zése 50 millió forintba ke-
rült — mondotta, majd lel-
kiismeretes táoulásr'a, szor-
galomra'biztatva a gyereke-
ket., átadta az iskola es az 
óvoda díszes kulcsait a paj-
tásoknak. 

Az iskola 2032-es számú 
úttörőcsapata tegnap ünne-
pélyes keretek között felvet-
te Ladvánszky Józsefnek, a 
munkásmozgalom régi szege-
di harcosának nevét. Az ün-
nepségen — melyen részt 
vett dr. Lévai Sandorné, 
Ladvánszky József leánya is 
— Borbola István városi út-
törőelnök ismertette, méltat-
ta a névadó életútját, majd 
bejelentette, hogy a KISZ 
Szeged városi bizottsága és a 
városi úttörőelnökség tízezer 
forintos támogatásban része-
sítette az úttörőcsapatot. Ez-
után az úttörőket patronáló 
KISZ-alapszervezetek képvi-
selői szalagot kötöttek a csa-
patzászlóra. 

* 

Tágas, korszerű, kitűnően 
fölszerelt, ú j iskolával gya-
rapodott Ásotthalom község, 

amelynek ünnepélyes föl-
avatására tegnap, hétfőn 
délután került sor. Szépszá-
mú érdeklődő foglalt helyet 
az új iskol^ előcsarnokában, 
ahol a Himnusz hangjai 
utan Zeufai Aníűi. az álta-
lános iskola igazgatója. a 
községi pártbizottság, a ta-
nács és a Hazafias Népfront 
helyi szervezete neveben üd-
vözölte a megjelenteket, kö-
zöttük Tóth Szilveszternél, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának tagját. dr. Perjési 
Lászlót, Csongrád megye ta-
nácsinak elnökét. Szabó La-
jost, a szegedi járási párt-
bizottság titkárát. Bibók Ist-
vánnál. a választókerület or-
szággyűlési képviselőjét, az 
iskolát tervező és 'elépítő 
szervezetek képviselőit és 
minden meghívott vendéget. 
Az iskolaigazgató méltatta a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom jelentőségét, s 
örömének adott kifejezést, 
hogy az ásotthalmi gyerme-
kek a jeles évforduló alkal-
mával vehetik birtokukba a 
község új közintézményét, 
majd fölkérte dr. Perjési 
Lászlót ünnepi beszédének 
megtartásara. 

A megyei tanács elnöke 
beszédének elejen a szocia-
lista forradalom hatásáról 
szólt, azokról a változások-
ról, amelyek az elmúlt több 
mint hat évtized tolvbman a 
világban végbementek. Ez 
után visszatekintett az áshtt-
halmi vidék múltjára, a haj-
dani atokhejú, kiralvhalml 
es .várostanyai' aliáp'-'Vifa. 
az elmaradott tanyai iskola-, 
hálózatra, ahol igen mosto-
ha körülményék között tud-
tak tanulni a gyermekek. A 
korszerűtlen iskolahalozat 
fölszámolását már korabbati 
megkezdtek. előbb villamo-. 
sítottak a tanyai iskolákat, 
majd eljutottak a korszerű 
műveltség elsajátítására al-
kalmas iskolarendszerhez, 
melynek egyik állomasa a 
most atadott, negy szaktan-
teremmel rendelkező, emele-
tes iskola is. Az asotthalmí 
új iskola több mint 9 mil-
lió forintba került, de kor-
szerűsége, szaktantermei föl-
vehetik a versenyt bárme-
lyik város iskolájává). Kö-
szönetet mondott mindazok-
nak. akik közreműködtek a? 
iskola létrehozásában és jó 
munkát, jó tanulást kívánt 
birtokosainak. Az ünnepi 
beszédet követően az. iskola 
úttörőcsapata 
műsort adott. 

színvonalas 

Képeinken. fcnt: Apró Antal vágta át a szalagot. — Pullai Árpád a megye és 
Szeged vezetőinek társaságában. Alsó képeinken: szegediek ezrei vettek részt a 
hidavaton. ' ' . 

A város' tanács a Szege-
dért emlékplakettet adomá-
nyozta dr. Medve d Gábor-
nak, a Hídépítő Vállalat 
igazgatójának, Pajkos István 
műszaki igazgatónak. Mé-
száros László vállalati párt-
bizottsági titkárnak. Boros 
Ervin területi • főmérnöknek. 
Hlatky Károly építésvezető-
nek. Körtvélyessy Péter épí-
tésvezetőnek, dr. Kurila La-
josnak. a Ganz-M ÁVAG 
acélszerkezeti gyára igazga-
tójának és Skoda Lajosnak, 
az UVATERV igazgatójának. 

A hídavatási ünnepség az 
Internacionáléval ért véget, 
majd Apró Antal, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja. az' országgyűlés elnöke, 
Szeged országgyűlési képvise-
lője nyitotta meg az utat a 
szegediek előtt az avatási 
szalag átvágásával. Az első 
séta — át Üjszegedre — 
mindenkit meggyőzhetett ar-
ról. hogy megérdemelten fi-
gyelték a város lakói az ú j 
híd építésének minden moz-
zanatát. 

Pálfy Katalin 
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