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Százhét település — több mint 250 ezer fogyasztó 

Zavartalan gázellátás 
A vezetékes gáz térhódítá-

sa ellenére még mindig je-
lentős a propán-bután gáz 
iránti kereslet is. A forga-
lomnak mintegy ötven szá-
zalékát ez teszi ki. Az algyői 
töltőállomás 47 és fél ezer 
tonna PB-gázt termel éven-
te, ami fedezi a lakosság 
szükségletét. Hogy az ellátás 
továbbra is kiegyensúlyozott 
legyen, tavaly nagyszabású 

töltőüzem-rekonstrukcióba 
kezdtek Algyőn. Az idén kö-
zel 20 millió forintot költe-
nek a tizenöt éves berende-
zések felúj í tására. 

Gáz van a Dégáznál! — kezdhetnénk a vállalatról 
szóló tudósítást, de még félreérthetné valaki. Az ál-
lításból annyi igaz, hogy zavartalan gázellátást ígér-
nek erre az esztendőre is a szakemberek. Azaz, van, 
lesz gáz, elegendő. Két év alatt pedig közel negyven 
százalékkal nőtt a háztartási gázfogyasztás mennyisé-
ge. fgy az idén a vállalat három megyéjében százhét 
településen meghaladja majd a fogyasztók száma a 
kétszázötvenezret. 

bekapcsolása várható, töb- időt. A tapasztalatok kedve-
bek között Szatymaz, Maros- zőek. Igaz, 121 beérkezett pa-
lelle, Óföldeák lakói fűthet- naszból 53-at kénytelen volt 
nek majd gázzal ezután. Je - a vállalat megalapozottnak 

Igazi* ' f e i fu t á s" jellemezte l e n t 5 s energiát fordít a vál- elfogadni. Sok vita akad t a 
az elmúlt évben a vezetékes l a l a t a m a r m e g l e v ő vezeték- gáz fűtőértéke körül is. Nos, 
gázszolgáltatást i!)Rfi-hiin hálózat karbantar tására , fel- számítások igazolják, a Dé-

új í tására is. Az idén 37 mii- gáznál az országos átlag fe-
lió forintba kerül a régi há- letti fűtőértékű gázzal lát ják 
lózat korszerűsítése, cseréje, el a lakosságot. Az idén 30 
Fejleszteni igyekeznek a te- ezer ú j fogyasztóval és 900 
lephelyeiket is. Tavaly töb- kilométer ú j vezetékhálózat-
bek között Szegeden készült tal számol a vállalat. Gond. 
el ú j üzemépület. hogy bekötéseket — amelyek 

A szolgáltatás mellett je- kizárólag önerőből valósul-
lentős a vállalat javító, szer-

gázszolgáltatást 1986-ban 
860 millió, tavaly pedig már 
1 milliárd köbméter gázt fo-
gyasztottak el a három me-
gyében. Az idén plusz nyolc-
vanmill ió köbméteres fo-
gyasztásra számítanak a Dé-
gáz szakemberei. Az összes 
fogyasztó mintegy kilencven 
százalékát a lakosság ad ja . 

Tavaly 18 település kapott vizelő tevékenysége is. Ta-
vezetékes gázt. közöttük 9 valy „hivatalosan" is beve-
Csongrád megyei helység is. zették a lakossági javítások-
Az idén további 7 település nál a négyórás várakozási 

Korszerű gépek — 
gazdaságos gyártás 

Országosan is kiemelkedő 
jelentőségű kiállí tás nyílik 
kedden délelőtt II órakor 
a szegedi if júsági házban. 
A rendezők — az MTESZ 
Csongrád megyei Szervezete, 
a Gépipari Tudományos 
Egyesület szegedi szervezete 
és a Gép- és Szerszámké-
szítő Vállalat — a rendez-
vényüknek ezt a mottót ad-
ták: Korszerű gépek és 
szerszámok — gazdasági 
gyártás. Lehet-e kitalálni 
m a a magyar iparban érde-
kesebb témát? 

Jó néhány — a csúcs-
technológiát egy-egy részte-
rületen képviselő — osztrák 
cég nevével is találkozhat-
nak az érdeklődök a stan-
dokon, így: Fcsto Gmblt — 
METRITECHNIC, H. Stein-
hoff Ing. Büro, Büll und 
Strunz, Stefan Gmblt. Atlas 
Copco, Böhlerit Gmblt, HE-
RION, WIKUS, DRESS és 
BELZER. 

Ma — a devizaszűkös 
időkben — a beruházni 

szándékozó vállalatok első-
sorban azt keresik: (mit 
kaphatnak meg forintér t is. 
Nos, erre a kérdésre választ 
adhat a FORCON Szerszám-
ipari Tröszt, a DANUVIA 
Központi Szerszám- és Ké-
szülékgyár, az egri Finom-
szerelvénygyár, a Gép- és 
Szerszámértékesítő Vállalat 
a Kőbányai Szerszámkészítő 
és Finommechanikai Ipari 
Szövetkezet, a SPIRAL Kis-
szövetkezet, a Debreceni 
Fémfeldolgozó Isz, a Magyar 
Acélárugyár, a Villamosipari 
Szolgáltató és Kisgépgyártó 
Isz és TRAKISZ Szövetke-
zet bemutatója. 

A kiállí tás elsősorban az 
élelmiszeripari gépeket, 
berendezéseket alkalmazó és 
forgalmazó szakemberek 
érdeklődésére ta r tha t szá-
mot, de a nagyközönség is 
találhat bőven látnivalót. 
Ma és holnap délután 4 
óráig vá r j ák a látogatókat. 
S még csütörtökön 10 és 13 
óra között is k inyi t ják a 
kapukat . 

Némelh Károly Békés megyében 
Hétfőn kétnapos látoga- a békésieket foglalkoztató 

tásra Békés megyébe érke- kérdésekről kapott tájékoz-
zett Németh Károly, az tatást követően — a me-
MSZMp Politikai Bizottsá- gy e vezetőinek társaságában 
gának tagja, az Elnöki Ta- — a Körös-vidéki Vízügyi 
nács elnöke. A vendéget Igazgatóság gyulai székhá-
Békéscsabán Szabó Miklós, zába látogatott. Itt Boda 
a megyei pártbizottság első Péter igazgató tájékoztat ta 
t i tkára és Gyulavári Pál az árvízvédelmi munkála-
megyei tanácselnök fogad- tokról az Elnöki Tanács el-
ta, s tájékoztat ta az ország- nőkét, aki a Fehér-Körös 
rész életéről, Békés megye par t j án levő szanazugi vé-
előtt álló feladatokról. Mint delmi központban is tanul-
mondották, Békés iparában ^ ^ a Körösökön ki-
az u j ev első tapasztalatai 
kedvezőek, a vállalatok alakult helyzetet, 
teljesítőképességét lekötik Németh Károly kedden a 
a megrendelések, a mező- megyeszékhely ú j sport- és 
gazdaság pedig a többévi művelődési intézményeit te-

., . . . . . . kinti meg, majd kétnapos 
aszaly utan jo termest iger. ^ ^ l á t o g a t á s á n a k b e f e _ 
Németh Károly a megye jezéseként az orosháziak 
gazdaságának helyzetéről, s életével ismerkedik. 

nak meg — az év második 
felére időzítik a fogyasztók, 
ami adminisztrációs és kapa-
citásgondokat jelent. 

örvendetes , hogy csökkent 
a gázfogyasztással kapcsola-
tos balesetek száma tavaly. 
Mindössze 24 fogyasztói bal-
eset fordult elö a megyében, 
a többségük nemtörődömség-
ből, a készülékek „megbüty-
köléséböl" adódott. Sajnos az 
idei év első három hónap-
ja már más mérleget mutat . 
Nő a szénmonoxid-mérgezé-
sek száma, egy esetben már 
halálos baleset is bekövetke-
zett. 

A szolgáltatásokkal kap-
csolatban (is) aligha lehet 
fontosabb kérdés, mint az, 
hogy hogyan a lakulnak az 
á rak az év hátralevő részé-
ben. A vállalat igazgatója, 
Győrfy László elmondta, an -
nak ellenére sem tervezik 
emelni a fogyasztói árakat , 
hogy a lakossági gázszolgál-
tatás változatlanul vesztesé-
ges. Hosszú távon természe-
tesen az lenne ideális, ha a 
fogyasztói á rak tükröznék a 
ráfordítási költségeket. 

R .G. 

Willi Stopli 
ma hazánkba 

érkezik 
Willi Stoph, a Német De-

mokrat ikus Köztársaság Mi-
nisztertanácsának elnöke 
Grósz Károlynak, a Minisz-
tertanács elnökének meghí-
vására március 29-én, ked-
den hivatalos, baráti látoga-
tásra hazánkba érkezik. 

Harilaosz Florakisz 
Budapesten 

Az MSZMP KB meghívá-
sára hétfőn Budapestre é r -
kezett Harilaosz Florakisz, a 
Görög Kommunista Párt KB 
főti tkára. Kíséretében van 
Szpirosz Sztathakisz, a 
G K P Központi Bizottságá-
nak tagja és Dimosz Fouda-
lisz, a kb sa j tó i rodá jának 
munkatársa . 

A görög vendégeket a Fe-

rihegyi repülőtéren Szűrös 
Mátyás, az MSZMP Közpon-
ti Bizottságának t i tkára fo-
gadta. 

Röviddel a megérkezést 
követően a két párt tárgya-
lóküldöttségei — Harilaosz 
Florakisz és Szűrös Mátyás 
vezetésével — a KB szék-
házában megkezdte a hiva-
talos megbeszéléseket. (MTI) 

Ami pénzünk 
Néhány hónapja egymás után érkeznek a hirek a te-

lepülésfejlesztési hozzájárulás eltörléséről. Miskolcon, 
Keszthelyen, Mohácson, Budapest több kerületében lelt 
vége egy tanácsi rendelettel ennek a sok vitát kiváltó 
adónemnek. A máshonnan jövő információk hallatán sok 
szegedi polgárban vetődik fel a kérdés: Mi lesz a sorsa 
városunkban a tehúnak? 

A tizenöt szegedi lakóterületi körzet közül hatban amekkora nem áll rendelke-
immár harmadik éve fizetik a településfejlesztési hozzájá- zésünkre De ezen a terüle-
rulást. Teljesülnek-e az elhatározott fejlesztések? Erről 
érdeklődtünk Csonka Istvántól, a szegedi városi tanács 
általános elnökhelyettesétől. 

tés mellett . A Verseny és a 
Gyergyót utca stabilizálása 
már kész. 

Mihálytelken az általános 
iskola bővítése volt az ere-
deti cél. Ehhez oly magas 
álLamj támogatás kellene. 

ten szükség lenne a gázve-
zeték építésére is. A föld-
gázt messziről kell idehozni. 
Domaszék, Röszke és Mi-

— A teho sarkalatos kér- tervek már megvannak. Az hálytelek cél jainak össze-
dése a cél kitűzése. Váró- idén indulhat a kivitelezés, 
sunkban az 1985-ös tanács- és lf)90-ig befejeződik az 
választások előkészítő mun- építkezés. A gyógyszertár 
ká ja az t mutat ta , hogy erős kivitelezési szerződésén i.s 
érdekek fűződnek a kisebb, r a j t a a pecsét. Itt eddig 2 
helyi fejlesztések megváló- millió 423 ezer forintot fi-
sulásához. A lakóterületi zetett be a lakosság. Ebből 
körzetek számára nehéz volt 1 millió 364 ezret költöttünk 
megtalálni a megfelelő fe j - el. A többire és az eztán be-
lesztési elképzeléseket. Nem fizetendő összegekre az 
egyszer előfordult , hogy az építkezések a l a t t szükség 
ál ta lunk elképzeltnél az em- lesz. Két ütemben épül Mó-
berek még kisebb közösség ravároshoz a csatornarend-

hangolásával lehet megol-
dást találni. Ebben segíthet 
az eddig összegyűlt pénz. 
Végleges döntés még nincs. 
Algyőn az elképzelések sze-
r int ú j ku l tűro t thonnak 
kellet t volna felépülnie. 
Csakhogy a z legalább 9 
millió Forintba kerülne. Az 
első két évben viszont csak 
850 ezer for int gyűlt össze. 
A lehetőségek így a régi in-
tézmény felúj í tására, más 

(esetleg egy-egy utca elő- szer. A kezdéshez elegendő helyiségek ilyen célra való 
nyére) számára kerestek be- volt ez az adónem, de a. 
ruházási feladatokat. Hat végrehaj táshoz csatornamű-
központban szavazta meg a társulás alakul . Ennek for-
lakosság döntő többsége a rásai között kis hányaddal 
teho fizetését). szerepel a teho. A szükséges 

Ezeknek a céloknak a túl- összegek a Lakossági befize-
nyomó többsége m á r m á r tésekből, a vízügyi alapból 
megvalósult, vagy 
messze a teljesítéstől. 
kus-Béketelepen 600 

átalakí tására vannak meg 
inkább. Erről a közelmúlt-
ban egy lakossági fórumon 
is szó volt. Ez a cél az ot t 
dolgozó gazdasági egységek 
támogatásával elérhető. 

Két év a la t t Szegeden 14 
nincs és tanácsi hozzájárulásból millió 574 ezer forint tehót 

Ró- adódnak össze. Ez egy kor-
méter szakos változás lesz a vá-

ve te t tün k ki. A befizetések 
összege viszont 10 millió 

hosszúságban kész az aszfa l t rasrész életében. Baktóban 474 ezer for in t volt. Ez a 
a Tapolcsányi utcában így 
ebben a körzetben is köz-
lekedhet helyijárut. Az 
ABC-áruházhoz az a ján la t i 

v r 

Uj posta Újszegeden 

Tegnap, hétfőn adták át rendeltetésének Űjszegcden, a 
Marostői városrészben azt a fiókpostát, amely 35 négy-
zetméteres alapterülettel áll a környék lakóinak rendelke-
zésére. A mintegy 500 ezer forint költséggel létrehozott 
posta nyitva tartási ideje jól igazodik a lakóterületi igé-
nyekhez: hétfőnként délelőtt 10-töl este 7-ig, keddtől pén-
tekig pedig 10 és délután 6 óra között vehetik igénybe 

szolgáltatásait 

a csapadék elvezetését fo-
gadták el célként az ottla-
kók A kivitelezés részben 
társadalmi munkában , sza-
kaszosan valósul meg. Tá-
pén elkész.ült a tornaterem 

két a d a t utal az adófizetési 
fegyelemre Igen nagy szá-
mú egyéni méltányossági ké-
rés érkezik hozzánk. Csak a 
lakosság forintjaiból egyik 
e l k é p z e l é s s e m v a l ó s u l h a t n a 

Központi forrásból mintegy m p f ? Mindenüt t a tanács is 
megelőlegeztük! a következő leteszi a maga millióit, száz-
három évben fizetendő la-
kossági hozzájárulást . Kis-
kundorozsmán a gázfogadó 
állomás bővítése m á r meg-

ezreit. 
Az előbb felsorolt példák 

u tán ér thető talán, hogy 
Szeged egyetlen, tehót fize-

történt. így tavaly jórészt tő körzetében sem javasol-
megoldódott a tel jes körzet- juk most a hirtelen eltörlést, 
ben a gázellátás. Ságvári te- A városi tanács májusi ülé-
lepen és Hattyason a szenny- sén beszámolunk a gazdasá-
vízcsatorna-rendszer kiépí- gi munkákról , és ezen bev-
tésére készül a terv. A kivi- lül a tehóról is. A júniusi 
telezés te l jes költsége 100 vb-ülés pedig külön napi-
millió forinton felül van. így rendként értékeli m a j d a 
a kezdésre csak a következő településfejlesztési hozzájá-
tervidőszakban gondolha- rulással kapcsolatos munkák 
tunk. de a cél az előkészítés helyzetét. Ügy érezzük, h.a 
megkezdése volt 2 éve is. már belefogtunk ebbe a 
Gválaréten a nyitott csapa- módszerbe, akkor illik tisz-
dékvíz-csatornák rckonstruk- tességesen végigvinni. Vi-
ciója az idén elkészül. Üi-
szegeden két tanácstagi vá-
lasztókerület döntöt t a fize-

szont nem t i tkol juk: a z ön-
erős építéseket jobb megol-
dásnak t a r t juk . 

Magyar-algériai megállapodás 
A hírszolgálati és a kép- ügynökség közötti közvetlen 

ügynökségi kapcsolatok ki- összeköttetés megteremtését , 
bővítéséről írt alá szerződést Belkakem Ahkene-Dzsa-
Budapesten Bur ján Sándor, ballah-t, az APS vezérigaz-

gatóját — aki március 24-
28. között tartózkodott Bu-
dapesten — fogadta Laka-
tos Ernő, az MSZMP KB 

az MTI és Belkakem Ahke-
ne-Dzsaballah, az Algériai 
Demokrat ikus és Népi Köz-
társaság hírügynökségének 
(APS) vezérigazgatója. A 
megállapodás egyebek kö- agitációs és propagandaosz-
zött előirányozza a két hír- tá lyának vezetője. (MTI) 


