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Kiküldött munkatársunktól. 

Vékonytörzsű, fiatal fák zöldel-
ltek az I tván-mezei út jobboldalán. 
Az elővillanó napfény sárga fé-
nye vibrál a kocsiút poros kőkoc. 
káin. Az épületek jsö.iótt nevelés, 
hangos beszélgetés kergeti mesa-
szire a csendet. Az unottan álldo-
gáló fákkal szemben a kerthelyiség-
ből tolakszik kifelé a zaj. Szét. 
terül a 1 eveteken és viszi, viszi 'o 
vább szárnyain az augusztusi szel-
lő. Bent sportolók ülnek az aszta-
lok mellett. Poharak koccannak, 
fogy a sok üdítő ital. Meleg van. 
A játszótéren gyermekek ugrál, 
nak, fröcskölik a vizet, szórják szét 
a homokot. 

A mull 

Középkorú ember sétál az úton, 
hosszú léptekkel a Népstadion felé. 
Papp Lajos, a Felszerelési és Épí-
tőipari Váltalat szállítója. Vidá-
man, fénylő szemekkel tekintget 
jobbra-balra. Nézelődik. Jő em 
lekszik még a múltra. 

— Itt, a VII. kerület „vagány 
gyerekei tanyáztak'" — dzsungel 
volt ez — mondja és tekintetén ár-
nyék suhan át. — Ez volt a mun-
kanélküliek találkozó helye. Bicik. 
lis rendőrök törtek itt maguknak 
utat és cipelték el a szerencsétlene-
ket. A kapitalizmus nyomorult, 
tönkre tett áldozatai. — 

Maga elé mered elmerülten, ez-
tán lassan, bólogatva beszél. 

— Én magam is voltam minden, 
viceházmes.ler, rikkancs. Megfog-
tam én a munkát, s most — ismét 
mosoly igazítja helyre ráncait — 
állandóan dolgozhatom. Nem keti 
ahól félnem, Iiovy márol-holnapra 
az utcára kerülök. Ha a múltra 
gondolok, még jobban érzem a je-
len szépségét. A Népstadion valaha 
lóverseny-pálya volt, de úgy elha-
nyagolták, hogy a bokrok takásul 
szolgálhattak a csavargóknak. 

A „sportváros"', országunk büsz-
' kesége van most Itt- A sportcsar-
nok, az edzőcsarnok, a Milcnái'is-
pálya, a fcemelegílő és edző .pályák, 
melyek barátian övezik a Népstadi-
ont. Kéken, nagyszeiműen tekinte-
nek vissza rá a vccssi garázs autó-
buszai. Gőgösen a Ruggyantaáru. 
gyár kéményei. 

Az utolsó símífások 

Dél elölt 11 .óra van. az ég hal-
ványkék selymét felhők szürke hal-
ma takarja. A nap elő-elő dugja 
vörös, kábult arcát, s újra vissza-
rejti a felhőfüggöny mögé. A iüa 
dicn zöld korlátos bejárati lépcső, 
jenek falán piros nyil ós piros 
felírás jelzi: alsóiribün 21. Szem-
ben a feíjárattal a bufelt 'átható 
vörös márványlapokkal díszített 
pulttal. Porral lépetten szunyailnak 
a csarnokok kőkockái. 

Most végzik a munkások a® utolsó 
simításokat, tűzoltóiéira ácsorog, — 
raji a emberek, — festenek. Mal-
tert kevernek. A lépcsők oldalát 
fecskendezik. A távolból fűrész 
hangja zúg, asztalosok is dolgoz-
nak. Élénk a folyosó. Sárga, kék, 
fekete, piros sportruhás leányok, 
fiúk jönnek-mennek. Por Judit, a 
népművelési gimnázium II. osztá-
lyos tanulója a balkereskedelmi mi-
nisztérium szállílási igazgatóságán 
dolgozó Szili Máriával sétal. Min. 
den sportág képviselve van itt. A 
szalagosok sárga, a karikások bú-
zakék, a padosok fele kéli, feli pi-
ros ruhában jelenik meg a mai 
záróüninepélyem. A dolgozók gyö-
nyörködve állnak meg egy pár 
percre. Ide látszik a Gellért hegyi 
Szabadság szobor Tündöklő rany-
fényben úszik, fehéren. 

Képek a stadionból 

A 25-ös alsó tribünnél vagyunk. 
Hopp, egyszeresük megrebben az 
egyik munkás, szétrepül a cement-
por. Belehuppan egy hármas sár-
ga női kézilabda. Futva jön érte 
két fehéringes Kinizsi játékos. 
Kostyál Gábor lehajol a labdáért. 

— Kora reggel óta ift Vagyunk 
— csóválja a fejét, aztán sokat je-
lentően mondja: 

•— Fél egyig azért még mara-
dunk, akkor hozzák csütörtökre a 
belépőt. 

Úttörők énekelnek, fehér blúz, 
fekete tornanadrág az öltözékük. 
A kJ';szemű, szekehajú Szabó Zita 
nemcsak jó tornász, hanem jeles 
tanu'ó is. 

— Már negyed hé'kor gyülekez-
tünk a Moszkva-téri csooori Me-
lyünk ön. A Lajcs-utcai iskolába já-
runk — mosolyog. Szeretünk tor-
r.á-szni és örörnmal jövünk a Nép-
stadionba. Itt már sokszor kaptunk 
csokoládé', jó r agy el. Bajtárs cso-
koládét és kávé-szeletet, sok zsern 
lyét is. 

Sárga szemétkosarak álldogálnak 
egymás tetején és egymás melleit. 
Most helyezik el ökai. A tartók 
hegesztésénél fénylő, vibráló láng 
öítőgeti nyelvét. Az oxigén- és gáz. 

pa'ackokbód hosszú drótok ldgycz-
nr.k végig a porban. Nagy a. sür-
gés-forgás. Annyi jtt a látnivaló, 
hegy a nézelődők nem győznek cso-
dálkozni s ha mindent meg akarná, 
nak nézni, napokon át járhatnák 
a lépcsőket, s megfájdulna nyakuk 
a sok fejforgatástól. Csodás itt 
minden. A múltban sportcsarnok 
építésére nem; tellett. Most itt áll ő 
is. győzelmünk hatalmas eredmé-
nye, sportra oz-j a lmunk fejlődésé-
nek óriási bizonyítéka. A nap be* 
özönlő fénysugarai játszanak a 
falakon, még dolgoznak, még fo-
lyik a munka, mégis olyan ottho-
nos, olyan jó itt lenni. 

A lelátók abc szerint, betűkkel 
vannak megje'ölve. Ezak vezetnek 
fel a nézőtérre. A zenetor játszani 
kezd, szállnak a hangok, sárgán 
tükröződnek a kürtök, villog a 
dn.árnyéir. A VIT indulóra kél. 
oldalról hosszú sorban lépnek a 
pályára a sportolók. Sárga, kék, 
fehér, piros szín, olvad egybe az 
almazöld gyepszényegen. melyet há-
rom év óta ápoltak, készítettek elő 
augusztus 20-ra. 

A Népstadion tetejéről olyan kép 
liá.bptó, hogy a:z ember azt hiszi, 

álmodik. Köröskörül a padok ró-
zsaszín elnyúló lédéin 5-3 ezer ülő. 
hely. Az öt soronként korláttal osz-
tott állóhelyek száma jóval keve-
sebb. A régi rendszer sporttelepein 
az ülőhely Vqlt kevesebb, a több-
ségnek csak állóhely jutott. Itt 79 
ezer néző gyönyörködhet a sport0lók 
játékában. A küzdő-teret vasbeton, 
koszorú öleli, mely tíz méter ma-
gasságba emelkedik a gyepszőnyeg 
fölé- A betcnlelátó két szárnyának 
meghosszabbításával elérjük majd 
körülbelül a százezer férőhelyet, 
A padokon most gyermekek szalad-
gálnak. 

A sport fej lesztésének 
hatalmas eszköze 

Zászlók lengnek a magasba. Min-
denütt Kinizsi játékosok láthatók. 
Németh Béla is itt álldogál. 2C4 
atléa vett részt a mai főpróbán. 
Gerellyel, diszk osszad, súllyal vo-
nultak fel. Németh Bélának a hosz. 
szútávfutó bajnoknak szemeiben 
öröm sugárzik. 

— Már harminc éve sportolok — 
mondja meghatottan, — de ilyen 
csodás, ennyire szép stadiont még 

sehol a világon nem lálram. Ez 
ipindent felülmúl. Boldogan segí-
tettem felépítésében, jó társadalmi 
munkámért kitüntető okievetet is 
kaplarn. 

— A meleg izzadtság cseppeket 
fest homlokára, nagyot, mélyet 
lélegzik, aztán beszél tovább. 

— Ilyen nagy támogatási, ilyen 
óriási segítséget, mint most kapunk 
soha ezelőtt nem ismertünk. Ezért 
fejlődhetnek akadálytalanul a sport, 
ágak Ezért érünk el minden eddi. 
digit felülmúló eredményeiket. 

Német Béla megszorítja a me-
leg gerelyt, büszkén dülleszti mel-
lét. '— Nyúl József, az én tanítvá-
nyom, most futott országos ifjú-
sági rekordot, hát lehetséges lett 
volna ez a múltban? Nem, nem. 
Akkor nem kaptunk semmi támo-
gatást, most meg felszerelésre 
sincs gondunk. Elméletet is tanu-
lunk, mit törődtek ezzel a mult 
urai? Most oktató filmeket nézünk, 
a legnagyobb eredményeket elért 
sportolókat figyelhetjük így meg. 
Tanulhatunk tőlük, szakképzett, 
szakosított edzőink vannak, al-
kalmunk van arra, hogy sokolda-

A megvalósuló ko rmányp rog r amm nyomában 

Aísás ú j lakást, hatalmas bérházakat építenek Szegeden 

A MarxJér déli sarkában, a Haj-
nóczij-utca, az Altila-utca és a Mik-
száth Kálmán-utca végeiben két 
nagy üres telek húzódik. Az egyik 
udvarát a MEZŐKER felhasználja, 
de a másik felhasználatlan. Sar-
kait benőtte a fű, egyes helyeken 
még most kupacokban állnak a tör-
melékek, amik a régi omladékok-
ból a szél ál'ol ide fujt szemetek-
ből halmozódott össze. Valamikor 
kocsi-beállóknak használták az üres 
udvarokat, senkinek nem jutott 
eszébe, hogy a város szivében ezt 
a helyet a dolgozók érdekében fel-
használják. 

Rövid hetek múlva, még ebben az 
esztendőben ezen a helyen nagy lesz 
a sürgés-forgás, homokot, meszel, 
kavicsot hordanak ide, vörös tég-
lák sokasága húzódik majd az út. 
test szélén, az állványok emelked-

nek majd a magasba és az építő-
munkások új bérhúzat építenek. A 
párt, a kormányprogramm meg-
valósulása ölt majd itt testet a több 
emeletes lakóházakban is. Az állam 
adja Szeged dolgozó népének. Száz 
új lakás lesz ezekben a hatalmas 
bérházukban, száz szegedi család 
költözik majd be új, gyönyörű ott-
honba és boldogan hancúroznak 
majd a gyerekek a napsü'ölt udva-
rokon. A fürdőszobákban friss víz 
csobog majd, s a munkából fárad-
tan hazatért dolgozó örömmel áll 
a zuhany alá, s a szép lakásban pi-
heni ki napi fáradalmait. 

A tervek már elkészültek, a bér-
házaknak több bejárata lesz, s a 
lépcsőházakból nyílnak majd köz-
vetlenül a lakások fényezett ajta-
jai. A lakóházakban népbolt lesz 
és helyiségeket biztosítanak a keres-

kedelmi és ipari vállalatok részére, 
hogy a boldog lakók számára oH 
legyen helyben a zöld és a gyü-
mölcs, a szabó, a fodrász, sőt még 
talán a patika is: minden kényelem-
mel ellá'ják a dolgozókat. 

Amikor erről, a nagyszerű hírről. 

Szeged lakásviszonyainak megjaví-

tásáról számolunk be, ugyanak-

kor azt is elmondhatjuk, hogy Sze-

ged dolgozóinak régi panasza ke-

rül a közeljövőben orvoslásra. A 

kormány az utak javítására egy 

rhillió forintot juthatott városunk-

nak. Ebből az összegből a városban 

kijavítják a rossz kocsiulakat, a 

gyalogútokat és új utak építésére 

is jut ebből az összegből. Az egy 

millió forint azon a költségvetésen 

felül van, amelyet a város egyéb-

ként is fordít útjavításokra. 

Alkotmányunk ünnepére elkészült Szegeden 
a harmadik körzeti orvosi rendelő 

Alkotmányunkból: „A Maqyar 
Népköztársaság védi a dolgozók | 
eqészségét." , 

A Földműves-utca és a Dobó-
utca sarkán lévő házban az el-
múlt hetekben szorgalmas munka 
folyt. A járókelők érdeklődve fi-
gyelték a kőművesek munkáját, 
akik a földszinten lévő helyisé-
gekben falakat bontottak, új fala-
kat húztak, új ajtóréseket vágtak 
ki, bővítették az ablakokat. Köz-
ben dolgoztak a villanyszerelők, 
vízvezték- és gázszerelők is. A kí-
váncsi szemek kezdetben csak azt 
látták, hogy jobbra, balra a fa-
lakba csöveket süllyesztenek. Majd 
asztalosok jöttek, az ablaktokok, 
ajtók újjávarázslódtak kezük 
alatt. Végül a festők szépen be-
festettek mindent. Az üres ablak-
fákba tejüveg került, a falakon 
vízcsapok és hófehér kagylók csil-
logtak gázmelegítővel felszerelve. 
A csupasz villanykörtéket búra 
borítja, az üres szobákban búto-
rokat rendezgettek. 

Az elmúlt napokban aztán meg-
oldódott a „rejtély". Feleletet kap-
tak a kíváncsiskodók. Elkészült 
Szegeden ' a harmadik körzeti or-
vosi rendelő. Alsóváros lakói gyö-
nyörű, korszerűen berendezett, fel-
szerelt „kis OTI-t" kaptak, mint 
ahogy tréfásan másuk között ne-
vezik a rendelőintézetet. 

Kényelmes, tágas váróterem vár-

ja a betegeket, ahol a hideg be-

álltával két hatalmas cserépkályha 

biztosítja majd a meleget. Két 

rendelőszoba van öltözőfülkékkel 

ellátva, ahol délelőtt fél 8-tól fél 

12-ig és délután fél háromtól fél 

hétig lesz rendelés. Egyelőre há-

rom orvos, dr. Jáhn Tivadar, 

Sztavrovszki Pál és dr. Kovács Bé-

la rendelnek majd. De hamarosan 

még egy orvossal bővül a létszám 

és nemcsak délelőtt, hanem dél-

után is két orvos tart majd szol-

gálatot a rendelőben. Az orvosok 

mellett két ápolónő segíti majd 

elő Alsóváros dolgozóinak egész-

ségvédelmét. 

A rendelőnek kis laboratóriuma 

is lesz, ahol az egyszerűbb vegyi 

vizsgálatokat azonnal elvégezhe-

tik. Ez lehetővé teszi a rendelő 

orvosai számára, hogy alaposabb, 

jobb gyógykezelést nyújthassanak 

betegeiknek. 

A Vásárhelyi-sugárúti, a Faragó-

utcai rendelő után Alkotmányunk 

ünnepére elkészült a Földműves-

utcai rendelőintézet is, melyet 95 

ezer forintos beruházással építet-

tek meg. Ez a rendelőintézet is 

bizonyítja, hogy Alkotmányunk 

minden pontja élő valóság, így a 

4. §. is, mely kimondja: „A Ma-

gyar Népköztársaság védi a dol-

gozók egészségét". 

Tegnap délu'.án ünnepélyes kere-

tek között nagy számú alsóvárosi 

dolgozó jelenlétében nyilt Meg az 

orvosi rendelő. Dr. Lsintcs György, 

a Városi Tanács egészség-ügyi osz-

tályának vezetője adta át a rende-

lőt a rendelő dolgozóinak és Alsó-

város lakóinak. 

lúan fejlődjünk. Régen minden 
sportágnak volt egy pihenő idő* 
szaka, például a sielők nyáron tét* 
lenkedtek. Ez ma már megszűnt, 
esetleg csak átmeneti időszak van. 
A téli sportot űzők nyáron más 
sportággal foglalkoznak és megfor-
dítva. Ez nemcsak sokoldalúságot 
jelent, hanem egészségi szempont* 
bői is nagyoh helyes. Például, .ha 
valaki fut, áz csak a lábat és a 
tüdőt erősíti. Ahhoz, hogy a karok 
és egyéb szervek izmosodjanak, 
más sport is szükséges. Nem utol-
sósorbán ez az ügyességet is nagy* 
bah fejleszti. 

Fiatalok és öregek egyaránt a 
fagylaltos kocsija körül forognak. 
Telnek a tölcsérek, csörög a sok 
forint. — Egy vagyont költöttem 
már a fagyláltosnál — meséli ba-

í rútjának egy nyurga, ingnélküli já* 
í tékós és végígtörli izzadt homlo* 
' kát. 

Német Béla mosolya rajtuk ug* 
rál. 

— Irigylem a fiatalokat — foly* 
tatja —. Annyi lehetőség áll előt* 
tük, hog/: az már szinte hihetetlen. 

Méltatlankodó emberáradat tora 
fagylaltos felé. — Hol vannak a 
jegyek? — Adnak már csütörtökre 
jegyet? 

A kik nem látják, hogy fagylal* 
tot mérnek, tolakodva kiáltanak: 
— Nekem csak két jegy kellene. 

S csalódottan vonulnak félre, 
mikor meglátják a tölcsérrel meg* 
jelenő, kipirult arcú fagylaltozfkat. 

Német megjegyzi halkan: —* 
Még meg sem nyílt a stadion, 
máris — óriási méretei ellenére —i 
kicsinynek bizonyult. Legalább öt* 
százan már kértek tőlem is jegyet. 
Hát én honnan vegyek, mikor még 
nekem sincs? 

Tolong a nép. Mindenki minden* 
kitől jegyet kér. Kicsi, nagy egy* 
formán izgatott. — Hol a jegy? 

Az ország legnagyobb órái 

Két — egyenként 16 méter hosz* 
szú, nyolc méter magas eredményt 
hirdető táblán jelzik az időt az 
ország legnagyobb órái. Az elektro-
mos eredményt hirdető berendezés 
kezelője telefonon kapja meg a 
kiírandó szöveget, a villanykör-
tékből kialakuló betűk pillanatok 
alatt megjelennek a táblán, élén-
ken világítva. Egy-egy táblán 
7200 villanykörte van. Az ered-
mény táblák felszereléséhez 150 ki-
lométer rézhuzalra volt szükség. A 
betonlelátó célfotója minden befe-
jezést lefényképez. A technika vív* 
mányainak legkorszerűbb eszközei-
vel oldottak itt meg mindent. A 
pályavilágítás, a világítás és az 
eredménytábla működését 18.000 
villamosizzó-lámpa szolgálja. 

Az órát nézegeti nagy szakérte-
lemmel a XIV. kerületi általános 
iskola egyik tanítója: Adorján Já-
nos. Valószínűleg elképesztették a 
méretek. — Érdekes és nagyon 
szép — mondogatja. 

A nyári ideológiai tanfolyam 
résztvevői — akik az ország min-
den részéből sereglettek Budapest-
re és mitegy hatszázan 44.000 pe-
dagógus továbbképzését vezetik —< 
sokat segítettek a stadion építésé-
nél. Az elvtárs is erről a káder* 

l képző tanfolyamról való. 

— Óriási volt a lelkesedés, mi-
kor meghallottuk, hogy a Népsta-
dion építésén i segíthetünk — me-
séli —. Felkerekedtün"; és egy 
emberként fogtunk a munkához. 
Mindenki — ifjak, öregek — lel-
kesen dolgoztak. Cipeltük autóra a 
körülbelül 30 mázsás villanykábe-
leket. Ledobtuk az ingünket, hogy 
ne tapadjon ránk a nagy meleg-
ben. A nők még a cipőjüket is le-
húzták. Nem is néztühk egymásra 
addig, amíg a ránk bízott anyagot 
el nem takarítottuk. Akkor aztán 
összevillant a szemünk: boldogan, 
győztesen. Különösen jól dolgozott 
Békési Béla nagykamarási tanító 
— folytatja elismerően —. Olyan 
fürge volt, akár csak egy kis út-
törő. Mindenütt ott lehetett látni. 
Verejtékcseppek ültek arcán, de 
azért vígan talicskázott. 

Tegnap délután adták át 

a Jutaárugyár dolgozóinak az út bölcsődét 

Ünnepélyes keretek között ad-
ták át a Jutaáru gyár dolgozóinak 
alkotmányunk ünnepének tisztele-
tére tegnap délután, az ünnepi 
szabad pártnapon a párt és a kor-
mány programmjának megvalósí-
tása nyomán elkészült új bölcsó-

drágább kincsére, a gyermekre 

egyre nagyobb gondot fordít. A 

jutagyári édesanyák nyugodtabban 

dolgozhatnak, mert tudják, hogy 

most már gyermekeik jó helyen 

lesznek s a bölcsődében a leg-

messzebbmenőkig gondoskodnak dét. Ez a bölcsőde is újabb bizo-

nyítéka annak, hogy pártunk és róluk, foglalkoznak velük, 

kormányunk dolgozó népünk leg- | Péterházi Emii 

Fénylő, áttetsző koszorút fon a 
nap a Népstadion feje fölé. A zsi-
vaj összefolyik, a zene hangjai 
szárnyra kelnek és ott zsibongnak 
a fülekben. A sportkedvelők ott-
hona, dicsőségünk, erőnk hatalmas 
fellegvára hirdeti diadalunk. 
Augusztus 20-án kibomlik homlok: 
felett a lobogó. Valóravált isméi' 
egyik legmerészebb, legszebb ál-
munk. Az ifjúság útján 18 hófe-
hér, cararrai márványból készült 
szoborcsoport, vízmedencék, szökő-
kutak teszik még szebbé, még fe-
lejthetetlenebbé majd a Népsta-
diont mindazok számára, akik egy-
szer már megtekintették.. 

talogh Klári 
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