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EZT ADTA SZEGEDNEK AZ ÖTÉVES TERV 
As ötéves terv beruházásaiból 

n Szerettek eldicsekedni azzal a Horthy rezsim urai, hogy Szeged 
tz ország második városa. Így tanították ezt az iskolákban is. De 
S&ged úgy volt ezzel az elnevezéssel, mint az a színész, akit ma-
gyaros bő golyójában, lehér ingben kiállítottak a töváros színpadára, 
hogy eldicsekedjék a szerintük a világ „legelsőrendübb parasztjá-
val." A bő gatya, a lehér híg csak cégér volt, a paraszt pedig csak 
büdös paraszt. 

Ugyanígy volt Szeged 's. Kinevezték az ország legnagyobb, leg-
kuhuráltabb vidéki városának. Ez az elnevezés közszájon loigott. Az 
idő haladt, a városban munkanélkül szaladgáltak az orvosok, a pe-
dagógusok, a főiskolára csak felső százak gyermekei kerülhettek. Sze. 
ged alig változott 10 éveként valamit. Megmaradt vidéki városnak, 
amely a töváros után kuilugof'. S amivel nem lehetett pénzt keresni 
a tövároeban azt ide dobták Szegedre. 

Hosszú ideig könyörögtek a kiskundorozsmaiak, mivel nincs vas-
útvonaluk, építsenek villamosvasatat községükig. Hisz alig 4—5 kilo-
méterre laknak a várostól, s mégis úgy elmaradnak kuUúrális te-
kintetben az ország másou'k városától, mintha 100 vagy önnél is 
több kilométerre laknának. Kétesüket jólormán meg sem hallgatták, 
vagy csak Ígérgettek nekik. Vágyukat, csak a népi demokrácia vál-
totta valóra, az adta meg a villamos vasutat. 

Ugyanígy a népi demokrácia, a három és az ötéves terv tette le. 
befövé, hogy Szeged íej'ödjék, s valóban az ország vidéki városai 
között az első helyet szerezze meg magának. A népi demokrácia tette 
lehetővé, hogy a színház, a mozi, az egyetem, a főiskola valóban a 
népé legyen, a dolgozók, a munkások és parasztok liai látogathassák. 
S Szeged alig pár év alatt olyan óriásit íejlődött, amire példa még 
nem volt Szeged város történelmében, 

A Szegedi Textilművek 
Sok ember elhalad a ToJbuchin-, kapnak i*t a munkások. De ez még 

Sugárúton. Lát maga előtt egy ha-
talmas épületet. A szegedi Textil-
kombinát ez. Sokat írtak már róla 
az újságok, beszéltek róla az em-
berek. De nem lehet elég sokat írni 
és beszélni róla. Akárhányszor lát-
ja az ember vagy belép a kapuján 
Új meg új meglepetés éri. Szinte 
naponként fejlődik ez az üzem... 

Pár évvel ezelőtt szántóföld vott 
itt. Kulákok földje. S ma hatalmas 
gyár terül el. S azok dolgoznak 
benne akik ezelőtt ugyamitt a ku-
lák földjét kapálták, a keserves so. 

uem minden. Az életszínvonal emel. 
kedéséhez nemcsak az számi4, hogy 
ki mennyi fizetést kap. Hozzá tar-
tozik a könyv, a mozi, a színház, 
a kultúrotthon, amit a dolgozók lá-
togatnak. s hozzá tartozik az is, 
hogy a dolgozók gyermekei főisko-
lára. egyetemre járhatnak. A Terv-
ben mintegy 40 ezer forint beruhá-
zással kulturotthont létesítettek a 
Texti[kombinátban• Bölcsődét létesí-
tettek 160 ezer fortét felhasználásá-
val, hogy a munkásnő, az édesanya 
nyugodtan dolgozhasson a z üzem 

vány napszámért. Most jó fizetést ben. Fogorvosi szakrendelés van az 

kapnak itt a gyárban — élenjáró 
munkások, sztahanovisták lettek az 
egykori cselédekből, napszámosok-
ból. összeforrt velük a gyár. Töb-
ben közülük itt voltak a gyár fel-
épülésénél. Hordták a téglát, a m a l-
tert, ők maguk szerelték be a Szov-
jetunióból érkezett gépeket, s most 
ök maguk dolgoznak rajta. A Tex-
ülkombinát a Terv ajándéka, illetve 

létesítménye. Felépüléséhez hozzá-
járultak azok a forintok, amit an-
nak idején a dolgozók jegyeztek. 

Azt mondottuk, hogy a gyár ál-
landóan fejlődik. Nézzük meg mit 
kapott eddig az ötéves tervtől? 

Először is gépeket, olyan modern 
gépeke', amelyek jó hozzáértéssel 
biztosítják a munka termelékeny-
Bégének állandó emelkedését- Mind-
ezeket a gépeket — felvető-, kár-
toló-, iánccsévélő stb. gépeket — 
több millió forint értékben ruház-
ták be a gyárba. Közép-Európa 
egyik legmodernebb üzeme ez a 
gyár. a legkorszerűbb technikát ta-
táljuk itt, a legtöbb gép szovjet 
gyártmány! 

Azt mondottuik, hogy jó fizetést 

üzemben, különböző orvosi felszere-
lést 20 ezer forint értékben vásá-
roltak. Mozigépet 17 ezer forintért, 
sportfelszerelést 30 ezer forintért 
vettek az üzem dolgozói számára. 
150 ezer forintot fordítottak 1,200 
darab könyv vásárlására az üzemi 
könyvtár részére. Ezenkívül van 
futballpályájük ie ami szintén 'öbb 
ezer forintba került. De mindez 
csak egy része annak, amit a Terv-
től kaptak. A beruházások, a dol-
gozók munkakörülményei bizonyít-
ják, jó helyre tették forintjaikat 
a dolgozók, amikor kölcsönt jegyez-
tek. S most a II. Békslkölcsön sor-
solásakor ismét vissza télül a befi-
zetett összeg a nyereményekben. 

Az üzem a fejlődésben azonban 
nem áll meg. Fejlődésének még 
csak a kezdetén van. Tervbevették, 
hogy a közeljövőben fásítják az 
üzem környékét. Jobb lesz a levegő, 
könnyiEibben s jobb kedvvel megy 
majd a munka. Uszodát j s létesíte-
nek, kibővítik a könyvtárat, de ki. 
bővítik az üzemet is szövődéi e'öké-

! szítővel és szövöde felépítésére!. 

Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat 
Eurőpaszerte ismerik a szegedi 

paprikát. ízéről, zamatáról. Azt 
tartják a szeged-környékiek, hogy 
jó p3prikást. csak szegedi papriká-
val lehet főzni, a többi csak elront-
ja. Ilyenkor nyárutolján, őszfelé 
csak úgy piroslik a házak fala a 
felfűzött paprikától. Messziről úgy 
néz ki. mintha piros bársonnyal 
lenne bevonva a házak fala. A mi 
iparosítási politikánknak az' egyik 
elve az, ott létesítünk gyárakat, 
üzemeket, shol közvetlenül fel le-
het dolgozni a fellelhető nyers-
anyagokat. Világos téhát, hogy 
nagy jövő áll Szeged paprikafel-
dolgozó üzeme előtt. Az ötéves 
tervben kibővítették a szegedi pap-
rikafeldolgozó üzemet. 1951-ben 
négy szárítópajtát építettek mint-
egy egy millió 120 ezer forint költ-
séggel. A beérkezett nyersárut i i t l 
Szárítják, óvják meg a, romlási ve-{ 

szélytöl. A négy pajtában mintegy 
74 vagon nyersárut lehet tárolni, 
iiletve szárítani. Ezzel nagymér-
tékben csökkentették a szárításnál 
nélkülözhetetlen fütöanyagenergia 
felhasználását. 

Ugyancsak tavaly mintegy 350 
forint értékben új, korszerű mun-
katermeket létesítettek az üzemben. 
Az ú j munkatermek tágasak, vilá-
gosak, jól szellöztethetők. Népi de-
mokráciánkban ugyanis legfőbb 
érték az ember. Ezért gondoskod-
nak a p3prikafeldol,gozó üzembein 
is olyan munkahelyekről, ahol biz-
tosítva van a dolgozók egészségé-
nek védelme. 

Ebben az évben szép, új pap-
rikaszalagszárító is épül'. Uj 
gépét állítottak be, amelynek segít-
ségével napi 60 mázsa nyerspaprika 
feldolgozásával emelkedhet a ter-
melés. Az idén fejezték be az üze-

mi bölcsőde építését, amely október 
elsején már meg is kezdi működé-
sét. 

Mindezt a dolgozók azzal köszönik 
meg, hogy azon törik a fejüket, mi . 
lyen újításokat vezessenek be, 
amellyel megkönnyíthetik munkáju-
kat. s egyben növelhetik a térme-

VPS terv adta. 

ÖTÉVES TERVÜNK EREDMÉNYEI 
Ötéves tervünk fö célkitűzései 

közé tartozik, hogy minél eredmé-
nyesebben, valóra válhasson az a 
jelszavunk: a szocializmusban leg-
főbb érték az ember. Egészségügyi 
beruházásaink az ötéves tervben le. 
hetövé tették, hogy felszámoljuk 
azoknak a népbetegségeknek ször-
nyű pusztításait, amelyek a múlt-
ban a Horthy-uralom munkásnyúzó 
rendszerében valósággal megtizedel-
ték a dolgozókat. 

Az alábbi grafikonok számai 
szemléltetően bizonyítják, hogy a 
dolgozók egészségét milyen nagy 
szervezettséggel védi ötéves tersünk 
és milyen arányokban .emelkedik a 
különböző népbetegségek elleni vé-
dőoltások száma. 

nehéz ott a munka, csípős a pap-
rika szaga, nehéz veie bárani. A 
világos, jól felszerelt munkatermek 
azonban mást árulnak el. A szocia-
lizmus építése során a nehéz, a fi-
zikailag kellemetlen munka helyét 
felváltja a gépesítés folytán az oly3n 
munka, amit a munkás könnyen 

Gyermekklinika 
A Tisza-parton haladva rögtön 

szembetűnik egy kétemeletes épület. 
Csinossága, az épület előtti gondo-
zott kert is mulatja — ez is új al-
kotás. — Ez a Gyermekklinika, 
amely jórészben a hároméves terv-
ben létesült, de felszerelését az öt-

AZ E G Y E T E M B É K E - É P Ü L E T E 

lést. A dolgozók újításainak, ész-
szerűsítéseinek használatával ebben 
az évben átépítettek egy kazánt. A 
kazán átépítése lehetővé tetté, hogy 
24 órai üzemeltetés alatt három 
mázsa szenet takarítsanak meg. 

Aki nem ismeri közelebbről az 
üzemet azt gondolhatja, nagyon 

Ez év szeptember 1-én avatták fel 
ünnepélyes keretek között a Szege-
di Egyetem Béke-épületét. Közei 9 
millió forintjába került ez az épü-
let az államnak. Az, hogy az egye-
tem mellett Béke-épiilctet létesítse-
nek, a fejlődés követelménye volt. 
Népi demokráciánk iskola politikája 
az, hogy minél több tehetséges mun. 
kás- és parasztszármazású fiatal ke-
rüljön az egyetemekre és főiskolára. 
Szükségünk van saját értelmiség ki-
alakítására. amely a szocializmus 
építésében betölti a parancsnoki kar 
szerepét. 

Az egyetem természettudományi 
kara az idén kétszeresre bővült. Az 
egyctemislák korszerű laboratóriu-
mokban kísérleteznek, tanulnak. A 
Iléke-épületben egy hatalmas, kor-
szerűen felszerelt laboratórium léte-
sült 80 munkapaddal. De ezenkívül 
van még 12 kisebb-nagyobb labora-
tóriuma, szintén korszerű felszere-
léssel ellátva. Az épület mintegy 60 
helyiségből áll, 220 személyt befo-
gadó előadó terme van. 

Ellnek az épületnek a felépítéséit 
már régen tervezték. Kivitelezésre 
azonban csak a népi demokráciában 
kerülhetett sor. Régen ugyanis, ami-
kor a tőkések voltak nz urak. azért 
építkeztek, hogy' minél több profi-

egészsége legmesszebbmenőkig való 

biztosításával végezhet. Az egész-

jogvédelmet már most is a legmvsz. 

szebbmenökig biztosítják az üzem-

ben, Ebben az évben több szociális 

természetű, munkavédemi beruhá-

zás történik az üzemben. 

Drága kincsünk nekünk a gyer-

mek. A mai gyermekek lesznek a 

későbbi harcosok, a kommunizmus 

felépítői. Ezért vigyázunk úgy rá-

juk. mint a szemünk fényére. 

lot sajtoljanak ki a dolgozókból. A 
fejlődés" hajtóereje akkor a Pró-

filszerzési vágy volt. Most más a 
helyzet. A tervszerű gazdálkodás 
lehetővé teszi, hogy jusson a dói-

ban hozzájárult a dolgozók áldozat-
vállalása, munkalelkescdése. Az a 
dolgozó, aki most lelkesen dolgozik 
azért az üzemben, hogy a harmadik 
negyedévi tervet sikerrel teljesítsék. 

gőzök kulturális és tanulási igé-
nyeinek a killégfésére is. Ezt bizo-
nyítja az egyetem Béke-épülete. A 
Béke-épület megvalósításához nagy-

biiszkén gondolhat arra: az ő terv-
leljcsítése hozzájárul ahhoz, hogv 
még több ilyen Békc-épülel, iskola 
épülhessen az országban. 


