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Átalakítás előtt 
Szeged közvilágítása 

Mínusz egymillió — Társadalmi munka 
Szegeden nemcsak az idő-

sebbek. hanem nyilván még 
a ' középkorúak is iól emlé-
keznek azokra az időkre. 
; mikor esténként még a Bel-
város sem volt túlzottan jól 
világítottnak mondható. a 
külvárosokban pedig legföl-
jebb szózméterenként pislá-
kolt egy-egy égő a villany-
oszlopokon. Aztán jöttek a 
neoncsöves ostornvelek. utá-
nuk pedig a higanygőzlám-
pák, s a Széchenyi tér egy 

ben a világítótestekben 
ugyanis két izzó van. három 
fázisra kötve. Ha mindezt 
átkötik két-két fázisra. az 
egyes égők külön is vezérhe-
tők. Így aztán — viszonylag 
csekély ráfordítással — az 
egyik égő este tízkor ' elolt-
ható. 

Hogy mennyi lenne az át-
alakítás költségé? A DÉ-
MÁSZ-nál úgy számolják, 
mintegy 3—400 ezer forint 
beruházási költséget, s mint-

reszen néhány éve már jó- egy 6—700 ezer forint szerelési 
kora kandeláberek ontják a 
fényt. Ha éppen fényárban jöhető területek átállítása, 
még most sem úszik a város. Ez az összeg pedig alig egy 
azért kétségtelenül jóval vi- év alatt megtérülne. Hogy 
lúgosabbak éjszakáink, mint hogyan? Szegeden a közvi-
bármikor annak előtte, lágítás évi számlájára 22 mil-
Csakhogy ezt a fényt nem lió forint, ebből pedig 5 mil-
adják ingyen. Sőt. egyre lió a voltaképpeni áramdíj, 
cirágább lesz a közvilágítás Ebből az ötmillióból a szó-
energiaköltsége is. S abban mítások szerint egymillió fo-
az időszakban, amikor az or . rintot lehetne évente megta. 
szág energiamérlege egyre karítani az átalakítások ré-
fontosabb gazdasági tényező- vén. 
vé válik, s amikor a környe-
ző országokban sokszor kora 
este is sötét falvakon, félig-
meddig sötét városokon kell 
keresztülvágnia az utazónak, 
szóval. ebben az energia-
hiánnyal küszködő világban 
kérdéses, hogy megengedhet-
jük-e magunknak, hogy Sze-
ged fényei a késői éjszakai 
órákban is elfogyasszák a 
maguk 3 ezer kilowattját 
óránként? 

Sokat fejlődött a város 
közvilágítása az elmúlt évek- n e k a I a o i á n a tanács megren 
ben. s e feilodest alighanem d e ] h e t j a ? á r a fnszolgáItat6tól 
az az adat jelzi leginkább. a „ ü k s é s ; e s m u „ k á k á t . Sőt. a 
amely szerint a szegedi koz- D É M A S Z szocialista brigád-
vilagitas most háromszor j a , v á l l a l t á k h o g y r e n ( j e s 

feladataikon kívül, társadal-
mi munkában, elvégzik egy-harminc esztendeje. Nos. a 

jó közvilágításra valóban 
fzükség van. azon azonban 
már el kell gondolkodnunk, 
hogy késő éjszaka, a szinte 
iires várost is fényesen ki 
kell-e világítanunk. Elgon-
ciblkodtak ezen — főként a 
legutóbbi nehézipari mi-
niszteri rendelet hatására — 
a DÉMÁSZ-nál és a tanács-
ról is elkezdték törni a fe-
iiket a szakemberek azon. 

•gyan is lehetne megoldani 
hogy az éjszaka egy ré-
en. este tíz után csök-

íthessék a közvilágítás 
• rgiafogyasztását. 
Mindenekelőtt azt kísérel-

'ék meg tisztázni, hogy a 
'özvi lágítás mekkora hánya-
'át érdemes átállítani a fél 

éjszakás működésre. A kül-
erületeken. ahol amúgy sem 
álságosán világosak a köz-

területek. illetve ahol amúgy-
em túl nagy a közvilágítás 

.energiaigénye, nyilván alig-
ia gazdaságos a hálózat át-

alakítása. Hiszen ezeken a 
eszeken csak kevés áramot 
>hetne megtakarítani, s ép-
•en itt kerülnének sokba a 
rruházások. mivel úi veze-
•'-eket is kellene építeni, 
tás azonban a helyzet a fő-
vonalakon. a Belvárosban 

az ú j lakónegyedekben, 
nagyon is jelentős áram-
ínyiséget lehetne megta-
' ani a z átálással. hiszen 

ken a részeken a legna-
^bb a közvilágítás energia-

isznn'.ása. S ráadásul ép-
ezeknek a részeknek az 

ira született meg egy 
o ' .n meg' ' is a DÉMÁSZ-
r,V ame! úr nagyon is 

ntábilissá teszi ennek a 
munkának az elvégzését. 
Kovács János üzemigazgató 
és Hörömpö József üzem-
igazgató-helyettes tájékozta-
tása szerint; a feladatot kap-
csolók cs kapcsolóórák beépí. 
tesevel oldhatnák meg. Ezek-

ra. hogy a városok ilyen be-
ruházásait mindenképpen se-
gíteni fogja. így hát — re-
mélhetőleg — hamarosan 
megszületik a pénzzel is alá-
támasztott. •' konkrét tanácsi 
döntés az átalakítások el-
végzésére. S ez talán nem is 
aonvira az évi egymilliós 
várható megtakarítás szem-
pontjából a fontos, hanem 
inkább azért, mert ily módon 
a szegedi közvilágítást jelen-
legi 3 ezer kilowattos ener-
giaigényét 2 ezer kilowattra 

költséget igényelne a számba lehetne csökkenteni. 
S amit még mindehhez 

hozzá kell tenni: első neki-
futásra úgy tűnt. az átállítás 
költsége vagy húszmillió 
forint lesz. Voltaképpen ezért 
sem kezdhettek bele eddig 
ebbe' a munkába. Aztán a 
DÉMÁSZ-nál — Hörömpő 
József közreműködésével — 
megszületett a megoldás, 
amelynek minimális befekte-
tése egy esztendő alatt meg-
térül a főútvonalakon, a 
Belvárosban és az ú j lakóne-
gyedekben. így hát egyértel-
műen gazdaságossá és racio-
nálissá válhat ez a beruhá-
zás. S amit mindehhez még 
hasznos tudni: a DÉMÁSZ 
jelenleg éppen abban érde-
ke l t hogy minél több ára-
mot adjon el. A jelenlegi 
szabályozók közepette — egy 
értelmes, az ország, a nép-
gazdaság érdekeit szolgáló 
lépéssel — éppen a maguk 
érdekeik ellen cselekedniük. 
Mé«is megtették, s szocialista 
brigádjaik mégis vállalták a 
jelentős társadalmi munkát. 
Reméljük, az áramszolgálta-
tó érdekeltségi rendszere is 
mihamarabb a tényleges 
gazdasági érdekek szerint 

Az átalakítás tehát nagyon 
is gazdaságos, hiszen a költ-
ségei alig több. mint egy 
esztendő alatt megtérülné-
nek. És hogy most. hol tárt 
az ügv? Az ű j hídnak és 
környékének közvilágítása 
már eleve így készült., mívél 
a NIM-rendeíet szerint ú j 
közvilágítási rendszereket 
már csak így szabad kiépí-
teni. Emellett a DÉMÁSZ 
készített egy tanulmányter-
vet a tanács számára, amelv-

egv körzet közvilágításának 
átalakítását. Ám a tanácsnak változik majd. hogy hasonló 
a szükséges egvmillió-egy- esetekben ne kelljen saját 
néhány százezer forint he- érdekei ellen cselekedniük. 
Ivett egyelőre mindössze ha a népgazdaság, valamenv-
százezer forintja volt erre a 
célra, tehát ennyi munka el-
végzésére adtak megrendelést 
a DÉMÁSZ-nak. Ám az 
áramszolgáltató vállalat ta-
nulmányterve jó alapokat 
nyújt a továbbiakra, annál 
is inkább, mivel a Pénzügy-
minisztérium ígéretet tett ar-

nviünk közös érdekeit kíván-
ják szolgálni. Annál is in-
kább. mert van még bőven 
város területükön, amelyre 
ráférne a hasonló átalakítás. 
Amit miriden további nélkül 
vállal a DÉMÁSZ is. ha ar-
ra megbízást is kap az ille-
tékes tanácsoktól. 

Sz. L 

Termékszerkezet-váltás 
a könnyűiparban 

Megbeszélés a minisztériumban 
Az idén — összességében nak. s teljesítették export- zalél<06 —termelésnövekedést 

javult a könnyűipari termé- kötelezettségeiket. Különösen 
kékből az ellátás állapították örvendetes eredmény a i'aj-
meg szombaton a Könnyű- lagos - anyagfelhasználás ja-
ipari Minisztériumban az vulása és a termékszerkezet 
ágazathoz tartozó szakszer- kedvező alakulása. Ebben a 
vezelek és az OKISZ képvi vonatkozásban egyébként 
selőinek részvételével meg- nagyon differenciált a fejlő-. 
tartott tanácskozáson. Az dés: egves vállalatok jól al-
időszerű feíadatok megvita- kalmazkodnak a változó kö-
tésára összehívott eszmecse-' rülménvekhez, j av í t j ák , a 
rét Keserű Jánosné, köny- piaci munkát és a belső szer-

ét-jenek el, de e mellett meg-
gyorsítsák a termékszerkezet-
váltás ütemét. Erre ösztönzi 
majd őket az is, hogy csak 
azok az üzemek juthatnak 
újabb beruházásokhoz, ame-
lyek a kivitelt hatékonyan 
növelik, importmegtakarítást 
érnek el, ós belföldi ellátás 
javítását is segítik mind 
mennyiségi, mind pedig mi-

nyűipari miniszter vezette. A vezettséget. más helyeken vi- nőségi választéki vonatko-
fórum elé terjesztett beszá-
molóból kitűnt, hogy az idén 
a termelés növekedésének 
üteme ugyan mérsékeltebb 
volt. mint a korábbi évek-
ben, de a gazdálkodó szer-
vek eleget tettek legfonto-

szont lassan bontakozik ki ez 
a folyamat. 

Jövőre az a fő feladat, 
hogy az üzemek a technoló-

zásban, 
Az értekezleten a továb-

biakban megvitatták a mun-
kások és a középfokú szak-

giák korszerűsödésére, a pia- emberek továbbképzésének a 
' . . . kővetkező tervidőszakra ki-ci kapcsolatok erősödésére 

sabö értékesítési feladataik- építve mérsékelt — egyszá-

tervidőszakra 
dolgozott koncepcióját is. 

(MTI) 

Leningrád 

Nő az áfám-
energetikái óriás 

A Leninről elnevezett Le-
ningrádi Atomerőmű első 
blokkja üzembe állítása óta 
több milliárd kilówattóra 
elektromos energiát termelt. 
Ez az ernömű az első a szov-
jet óriások ú j nemzedékében, 
ahol egymillió kilowatt tel-
jesítményű reaktorokat he-
lyeznek üzembe. Az erőmű 
második része most épül. 
Hamarosan megkezdi mun-
káját a harmadik, majd a X. 
ötéves terv végén a negyedik 
rész is, vagyis az erőmű tel-
jesítménye megduplázódik, és 
eléri a négymillió kilowattot. 

A Leningrádi Atomerőmü-
vet az utóbbi ötéves tervben 
kezdték építeni. Az energeti-
ka ezen ú j ágazata 1954-ben 
indult fejlődésnek, amikor a 
Kalugai terület Oor.yinszk 
városában megkezdte műkö-
dését a világ első atomerő-
műve. Teljesítménye egészen 
kicsiny, mindössze ötezer ki-
lowatt volt. Üzemeltetési és 
építési tapasztalatai azonban 
lehetővé tették a tudósoknak, 
hogy meggyőződjenek számí-
tásuk helyességéről, és bebi-
zonyítság, hogy a szovjet tu-
domány és technika olyan 

színvonalat ért el, amikor 
széleskörűen fel lehet hasz-
nálni az atomenergiát békés 
célokra. 

Jelenleg az ország külön-
böző részeiben működnek 
atomerőművek, többek kö-
zött az Uraiban a belojarsz-
ki, a Kaukázusban az ör-
mény, valamint a novovoro-
nyezsi és a kurszki. Az 
atomenergia meghódította az 
Északi-sarkot is. 

A Szovjetunióban gyorsí-
tott ütemben kívánják fej-
leszteni az atomenergetikát 
az ország európai részén. Öt 
év alatt 13—15 millió kilo-
watt energiát kívánnak 
atomerőművekből nyerni. 

(APN) 

Szervezés 
a jobb munkáért 
A hatékonyabb, gazdasá-

gosabb működés érdekében 
profiltisztítást, szervezeti 
ésszerűsítést haj tanak végrte 
Fejér megyében a tanácsi 
kommunális vállatoknál. Ez-
zel egyidejűleg bővítik a 
nagyközségi költségvetési 
üzemek hatáskorét. 

A megyében\ 14 tanácsi 
vállalat, illetve költségvetési 
üzem végzi a kommunális és 
közüzemi szolgáltatásokat. 
Megszüntetik a fölösleges, 
párhuzamos tevékenysége-
ket, a kisvállalatok erőinek 
elaprózását. Egyebek között 
egy gazdája lesz a városi 
parkfenntartó tevékenység-
nek Dunaújvárosban. A hat 
kertészetből — társulásos 
alapon — létrehozzák a 
zöldterület-gazdálkodás kö-
zös termesztőtelepét. 

Csepel és a dnyepropetrovszki 
csőgyár együttműködése 

Kiáttitás Budapesten — Nyilatkozat 
Több mint 20 ezer látogató kereste fel 

az elmúlt 2 hétben az ukrajnai dnyepro-
petrovszki Kari Liebknecht Csőgyár 
nagyszabású kiállítását Budapesten. a 
KGM Technika Házában. A bemutató 
szombati zárónapján Csépányi Sándor ko-
hó- és gépipari miniszterhelyettes nyilat-
kozatában összegezte a hatalmas szovjet 
gyár budapesti bemutatkozásának jelentő-
ségét, s együttműködését a magyar ipar-
ral. 

— Szovjetunió e legnagyobb kohászati 
üzeme mostani kiállításával viszonozta a 
Csepel Művek nagy sikerű moszkvai be-
mutatkozását. A világ 38 országába. így 
hazánkba is szállító ukrán vállalat már 
régóta gyümölcsöző kooperációs kapcsola-
tokat épített ki a csepeliekkel és több ma-
gyar ipari kutatóintézettel. A kiállításon 
fénv képtablókon. maketteken ismertették a 
legkorszerűbb gyártási technológiákat., a 
gvar dolgozóinak élet- és munkakörülmé-
nyeit. Az ebből az alkalomból főváro-
s u n k b a n - j art ukrán vaskohászati minisz-

terhelyettes nagy elismeréssel szólt a cső-
gyárban működő. Csepelen tervézett és 
előállított nagy termelékenységű gyártó-
sorról. Jó érzés volt hallani, hogv egv 
ilyen óriási gyár mennyire elégedett a ma-
gyar technológiával, amely már ió tíz éve 
működjk kifogástalanul. 

— Az- ukrán gyár budapesti bemutatko-
zása azért is időszerű volt. mert ezekben a 
napokban a magyar ipar. így Csepel is 
számvetését készíti, s felkészül a követ-
kező évek munkájára. A kiállításon látot-
tak alapján is elmondhatjuk: bőven van 
mit tanulnunk, hogy csak a kiváló mun-
kaszervezést. az automatizált számítás-
technikával irányított termelést, a jó mi-
nőséget említsem. 

— Végül arról is szóljunk, hogy a kiál-
lítás hozzájárult a két testvérvállalat ve-
zetőinek. dolgozóinak barátsága elmélyíté-
séhez. A kiállításra érkezett szovjet mun-
kások • és magyar kollégáik között új kap-
csolatok születtek, a meglevő barátságok 
szorosabbra fűződtek. 

A divatkesztyűk mellett sportkesztyűket is készít a Pécsi 
Kesztyűgyár. A Skandináv államok mellett az NSZK-ba, 
Franciaországba és Olaszországba is szállítanak. Összesen 

| százhúszezer párat exportálnak az idén. Képünkön: részlet 
az üzemből 


