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A családi lakóházépítés! akció és a szabadtéri játékok
megrendezése legyen egész Szeged szívügye
Nagyszabású
Az utóbbi évek egyik legjelentősebb várospolitikai a k tusa történt meg tegnap Szegeden. A városi tanács Szeged jelene és jövője szempontjából két döntő jelentőségű kérdésben foglalt állást
és széleskörű társadalmi akció kibontakoztatását kezdte
meg nagyszerű célok megvalósítására. Az első a város
nehéz lakásviszonyai enyhítéséhez járul hozzá, a másik
olyan kulturális eseményt készíti elő, amely előreláthatólag nemcsak a város, h a n e m
egész n é p ü n k szocialista kult ú r á j á n a k hírnevét
öregbitheti majd.
Dénes Leó tanácstag, a tanácsülés elnökének megnyitó szavai

után Tombácz Imre számolt be
a városi tanács végrehajtó bizottságának
munkájáról. Dr.
Nagy László tanácstag, mint a
mandátumvizsgáló bizottság elnöke ismertette ezután a legutóbbi
tanácstag-pólválaszlás
eredményeit és javasolta, bog*
a tanácsülés valamennyi megválasztott tanácstag mandátumát erősítse meg.
A tanácsülés meghallgatta néhány tanácstag ellenforradalom
alatti magatartásról szóló jelentést. Ezután Székely Károlyné.
Tombácz Ferencné, Száraz N
Gyuláné tanácstagok megbízatását, mivel azok az ellenforradalo alatt közfunkcióra érdemtelenné vállak, megvonta.

A helyi erőforrások
Bárdos Miklós, az építési és
közlekedésügyi osztály vezetője
terjesztett elő ezután jelentést.
Részletesen ismertette azokat az
okokat, amelyek folytán kialakult a jelenlegi súlyos szegedi
lakáshelyzet. Részletesen kitért
azokra az eredményekre, amelyeket a felszabadulás után Szeged lakáshelyzetének javításában elértünk. A felszabadulás
éta eltelt első tíz évben Szegeden összesen 273 új állami lakás
épült. 1956—1958-as években
viszont 420 lakás fog megépülni.
Bár a Magyar Szocialista Munkáspárt, a forradalmi munkásparaszt kormány a népgazdaság
erejéhez mérten mindent elkövet, hogy Szeged súlyos lakáshelyzetén gyorsabb ütemben javítson, mégis kevés ez a 420 lakás. a felmerült igényekhez képest.
Éppen ezért
Szeged város területén a
helyi erőforrások feltárásával mindent el kell követni a lakások számának
növelésére.
Családi lakéház építési akciót
kell szervezni Szegeden. A központi anyagkeret minimális felhasználásával munkások, termelőszövetkezeti parasztok, kisfizetésű értelmiségiek számára
száz. kertes családi lakóházat kell évente megépíteni
úgy, hogy az első száz lakás építése 1958. december l-ig be is
fejeződjék. A végrehajtó bizottság határozata alapján két minta ikerlakóház terve készült el.
Az ikerlakóházak közül az egyik
másfél szobás, összkomfortos, lehetőséget biztosít, a másik ikerlakóház pedig kétszobás összkomfortos.

társadalmi

feltárásával

sít, az új telepet vízzel, vfllannyal és gyalogjáróval is ellátja.
E családi házépítési akcióban
a központi anyagkészletet csak
kis mértékben vennék igénybe

mozgalmat

indított el a városi tanács tegnapi

tanács azokkal az üzemekkel,
amelyeknek dolgozói az akcióban részt vesznek, a terv és
költségvetés alapján a kivitelezésre szerződést kötne. A tanács
kötelezi magát az anyagok biztosítására. ugyanakkor a szerződésben rögzítenék azt is, mi
az amit o leendő tulajdonos családja, vagy munkatársai segítségével elvégez. De rögzítenék
azt is, mi az,
amiben a vállalat saját
dolgozóinak segítséget
nyújt.
A műszaki lebonyolítást a tanács ellenőrizné. — mondotta
többek között Bárdos Miklós.
Az előterjesztést számos hozzászólás követte.
Nagygyörgy

Ifj. Komócsin Mihály tanácstag, a szegedi pártbizottság titkáelsősorban Szeged város területén feltalálható anya- ra bejelentette, hogy
gokat hasznosítanánk.
a szegedi pártbizottság helyesli a városi tanács csaA szükséges anyag 70 százalékát
ládi házépítési akcióját cs
helyi erőforrásból, a 30 százasaját ügyeként kezeli azt.
lékot pedig az állami központi
anyagkészletből igényelnénk.
Szeged földrajzi adottságai, a
régi lakásépítési politika hibái
Az Erdőgazdaság folytán nagy szükség van erre
az akcióra, amelynek kivitelesegítsége
zése szép, de nehéz feladat is.
A jelenleg építés alatt álló két Szeged dolgozói a felszabadulás
ikerlakóház példája nyomán az után már megmutatták, hogy
alapot a város területén bon- van erejük jelentős akciókat
tásból kikerülő törmelékből ké- véghezvinni. Amikor a Magyar
szítjük el. Amikor a föld színé- Kommunista Párt közvetlenül a
től mintegy 10 centiméterre va- felszabadulás titán kiadta az
gyunk, a lábazathoz terméskö- >»Arccal a vasút felé* jelszót.
vet használunk. A terméskő ol- Szeged is bekapcsolódott. Szecsó és kiutalás nélkül beszerez- geden nem
voltak nehézipari
hető. A felmenő falat a helyszí- üzemek, de a textilgyárak munnen készített vályogból építjük. kásái vagonokat építettek
és
Az építkezéshez ikerházanként más módon segítették a társada10—12 eeer darab téglára van lom nagy ügyét. A városi taszükség. Ez bontásból szintén nács akciója, ha
részletében
rendelkezésre áll. A tetőszerke- még feliil is kell vizsgálnunk,
zethez szükséges faanyag jóré- helyes, jó és nagy eredményeszét ugyancsak bontásból lehet- ket hozó kezdeményezés.
ne biztosítani. Az Erdőgazdaság
Hogy eredményeket érhesígéretet tett, hogy
sünk el. nagy társadalmi
feladattá keli tennünk.
évente mintegy 3—400 köbméter fűrészárut bocsát közületi áron az akció részére, Ne csak a családtagok, rokonok,
barátok, egyes üzemek, intézazonkívül ugyancsak közületi mények
gondja, " hanem az
áron száz lakáshoz parkettát egész város ügye kell, hogy lebiztosít;
gyen a családi házépítési akció.
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rendelkezésre
bocsátotta
azt a területet, ahol az
első száz lakás megépítésére lehetőség van.
Ez a terület a város iegmagagasabb pontja és a legnagyobb
belvíz esetén is mentes minden
veszélytől. Az építésnél felhasználható vályoghoz kiváló
minőségű föld van itt, a vályogvetéshez és
az építkezéshez
szükséges vizet is biztosítani lehet. E területnek az is előnye,
hogy gyümölcs- és szőlőtermesztésre is alkalmas.
A harmadik kerületi tanács
ígéretet tett arra. hogy e településnek a már "megépült orvosi
rendelő udvarában fürdőt léte-

Az üzemek
Az akció sikerét
jelentősen
emelné, ha a családi lakóházak
olvan árun kerülnének a tulajdonosok birtokába, amennyiért
azt a tanács megépítette, tehát
nem szabad forgalmi áron. hanem közületi árszabás alapján.
A családi lakóház-akrióban részvevő tulajdonába a ház rsak akkor kerülne, ba az állammal
szemben a tulajdonos letörlesz-

kellene fordulnia az illetékes
pénzügyi szervekhez, hogy Szeged városának 6 millió forint
kölcsönt bocsássanak rendelkezésére. Ezt a hatmilliót a városi tanács az építési akció során
a tulajdonosoktól befolyt öszszegből törlesztené.

A tanácstagok mondják
választóiknak, a város lakossá
gának: nagy fába vágtuk most
a fejszénket. De kérjük, mindenki segítsen e fejsze nyelét
fogni.

Az ellenforradalom gyűlölködésére szocialista összeEgy-egy családi ház építési
fogással válaszolunk.
költsége 40—45 ezer forintot
n e m haladhat meg.
Az MSZMP Szegedi PártbizottAmikor egy-egy lakás elkészül, sága pártfeladatul adja a KISZez az összeg a következő kép- nek, mozgósítsa a fiatalságot is
pen oszlik meg: az említett hal- e nagy munkára, annál is inmillió forintból egy-egy építkező kább. mert a fiataloknak, új
20—25 ezer forint hosszúlejá- házasoknak is szükségünk van
ratú kölcsönt kapna.
Tízezer lakásra. Karhatalmi alakulataforintot a tulajdonos a lakás
elkészülésekor köteles befizetni a
tanács által megbatározott számlára, tízezer forint értékű munkát pedig a tulajdonos társadalmi munkában családja, rokonai,
A Dóm téri játékok felbarátai, vagy éppen üzeme, ter- újítása gazdasági és idegenmelőszövetkezete révén biztosí- forgalmi szempontból is kítaná.
vánatos. Az országnak devizát biztosítana, fellendítené
közlekedésünket, kereskedelmünket, szolgáltató és üdülő
tette adósságát. Helyes volna, vállalataink forgalmát. A jába a háztulajdonosok kijelölésé- tékokat a Szegedi Nemzeti
Vaszy
vel az illető vállalat párt- vagy Színház szervezné
tömegszervezete a vállalat veze- Viktor irányításával. A játétőséggel együtt tenne javaslatot. kok megrendezéséhez művészeti bizottságot kértünk fok
A házakat egy tervpályázat ennek tagiai többek knzö't
legjobb tervei szerint készí- M a j o r Tamás. Nádasdv Kálmán, Vaszy Viktor, Varga
tenék el.
Az akció lebonyolítása
oly- Mátyás.
Ezután ismertette az elöképpen történne, hogy a városi

Gazdasági,
szempontból

támogatásával

segíti munkásait a lakások építésében.
Több más hozzászóló után
Császár elvtárs, az ÉM lakáspolitikai osztályának műszaki vezetője üdvözölte Szeged városáfelhívta a többi üzemeket, nak országos méretekben is jehogy minden segítséget ad- lentős kezdeményezését. Bejelenjanak meg a városi tanács tette, hogy
akciójához.
az Építésügyi Minisztérium
mindenben támogatja SzeKomócsin
Antal
tanácstag
ged városának törekvését.
ugyancsak rámutatott az akció
jelentőségére, egyben kérte a ta- A bányászlakás építési és az álnácsot ellenőrizze, hogy az új lami gazdaságok sajátház-építési
lakások lakói mennyiben vi- akciójához hasonlóan lehetőség
.. .,
,
, ,
, .
gyaznak lakasatkra. Erelyes m- lesz rá, hogy a kozpont. anyagtézkedéseket sürgetett a társa- készletből származó építési anyadalmi tulajdon rongálói ellen. A gokat állami áron kapják az
Szegedi Szalámigyár képviselője építők. Megígérte az ÉM segítis üdvözölte az akciót és közöl- gégét a hatmillió forint állami
te, hogy a vállalat ugyancsak kölcsön megszerzéséhez is.

A szegedi pártbizottság saját ügyeként
ezt az akciót!

Hossz úlejára tű
Az
ellenforradalom
kölcsön az építőknek
gyűlöl ködésére
A faanyagnak csupán negyedszocialista
részét kellene központi anyagösszefogással
A terület biztosított keretből megszerezni. Az építkezéshez szükséges hitelfedezet bizválaszolunk
A városi tanács végrehajtó bi- tosítására a tanácsnak kéréssel
zottságának határozata alapján
a harmadik kerületi tanács végrehajtó bizottsága a Ságváritelepen a vasúti töltésen áthaladva, jobboldalon, a villamos
végállomástól mintegy 5 percnyire

Mária tanácstag, a Szegedi Kenderfonógyár igazgatója ismertette azt a segítséget, amit a Szegedi Kenderfonógyár az első
mintaház építéséhez nyújtott és

tahik, munkásőrségünk is minden bizonnyal segítséget nyújt
az építőknek nemcsak társadalmi munkával, hanem úgy is,
hogy éjszakánként őrzi az építési anyagokat. Mondjuk meg
azonban azt is, hogy ez az ak, .
.
c.o nem csodaterv, egy csapasra
nem °1<VÍ;> meg Szeged lakásproblémáját, további lehetőségeket kell keresni a lakáshelyzet
javítására.
Sajtos Lajos, az OTP szeOrg e d i fiókjának vezetője az
Takarékpénztár
legSZ."1!J(>S
messzebbmenő
segítségét he] y e z t e kilátásba ez akció végreLajosánál.

A haladó hagyományok ápo*
lása, politikai nevelőhatása
gyümölcsözően h a t a mostani
és az eljövendő generációkra egyaránt. Elősegíti az ország és a helyiipar k a p c s o
latait, a város forgalmát,
Egyszóval
•
Szeged minden irányú fejlődése szempontjából még
fel n e m mérhető előnyöket
jelent a szabadtéri játékok
felújítása.
A hozzászólások során dr.
Lantos György, a K P M idegenforgalmi
főosztályának
csoport vezetője üdvözölte a
megrenszabadtéri
játékok
dezésének gondolatát. A jövő
évben 40 millió ember látóegy része a kiállítást összeköti
egy európai körúttal is. Számíthatunk, hogy jövőre sok
külföldi Magyarországra is
ellátogat.

kezeli

Magyarország m á r
eleve
felkészül a várható idegenforgalomra és a tervekbe
igen jól illenek a szegedi
szabadtéri játékok is.

m u n k á v a l és társadalmi hozzájárulással kell biztosítani,
A

kormányzat

helyesli,

ÍS

sőt...

Bejelentette, hogy a Közleés Postaügyi
Minisz_
tértim

kedég_

ülésén

A KPM, az Országos Idegenforgalmi Tanács, valamennyi
idegenforgalmi szerv támog a t j a Szeged várost e tervek
megvalósításában.
Bejelent e t t e . hogy a posta vezérigazgatóság előreláthatólag feláras bélyegsorozatot ad ki
a szabadtéri játékok népszerűsítésére. Bejelentette azt
is, hogy Szeged a jövő évben
vízibuszt kap.

a tribünökhöz a budapesti
volt Petőfi-híd vasalkatrészeit biztosította.
A Szegedi Vízmű ugyancsak
a tribünszerkezethez felhaszItt is a város
nálható acélcsöveket adott. A
Villamosvasút
vezetéktartó
összefogására van
oszlopokat, használt síneket
ajánlott fel, a vasút is távírószükség
Újítsuk fel a
oszlopokat, talpfákat tud bizA többi
hozzászólók is
.
. ,
.
. tosítani. A K I K 50 pad felnemcsak hogy egyetértettek
Szabadtéri jatekokat! szerelését vállalta,
a játékok
megrendezésével,
a munkásőrség pedig a Sze- hanem
A városi tanács az akrióval
gedre szállított híd szétszeszéleskörű társadalmi a k kapcsolatban több fontos határelését
végzi
társadalmi
ciót sürgettek a játékok előrozatot hozott, majd Tari János,
munkában.
segítésére.
a művelődésügyi osztály vezetője ismertette a szabadtéri játé- Ebből is látható, hogy a sza- így Halász György, a játékokok megrendezésével kapcsola- badtéri játékok felújításának kat előkészítő gazdasági birészéről javasolta,
tos előterjesztést.
híre kedvező visszhangra ta- zottság
lált mind a kormányszervek- hogy plakettek, levelezőlaA szegedi városi pártbizott- nél, mind a város intézmé- pok árusításával, tárgysorsság és a tanács végrehajtó nyeinek, dolgozóinak köré- játékkal pótolják a hiányzó
bizottsága m á r
hosszabb ben. A szabadtéri játékok si- összeget. Dr. Nyári László, a
Művelődésügyi Minisztérium
idő óta foglalkozik a Dóin keréhez szükséges azonban, színházi főosztályának hehogy
megjavítsuk
Szeged
téri szabadtéri játékok fel- szálloda viszonyait, fejlesz- lyettes vezetője vázolta azt a
ú j í t á s á n a k gondolatával.
szük kereskedelmi hálózatun- támogatást, amelyet a mikat, javítsuk a város képét nisztérium ad a szabadtéri
játékokhoz.
Bejelentette,
Több érdekelt kultúrpolitikus stb.
hogy a Kultúrkapcsolatok Inés szakember véleményét kérte
tézetének közlése szerint
ki ez ügyben. Ismertette a 30-as
Idegenforgalmi
a leningrádi balctt-együtévekbpn megrendezett szabadtétes is örömmel jön Szegedszempontból
ri játékokat és az akkori eredre. hogy fellépjen a szabadményeket. A Dóm téri játékok
téri játékokon.
Az egyszerű
dolgozóktól
felújítását több tényező
indokezdve a Művelődésügyi Mikolja. A Dóm tér zártsága, nisztériumig bezárólag min- P a p p Mihálv tanácstag javaakusztikai viszonyai és mérete denki megígérte segítségét a solta, hogy a városi tanács
olyan lehetőségeket nyújt a szegedi szabadtéri
játékok k é r j e vissza tanácsi kezelésszabadtéri játékok megrendezé- felújításánalt hallatára. A já- be a szegedi mozikat, és a
séhez.
a m e l y e k k e l az ország tékok Szeged város kulturá- mozik jövedelmét is fordítegyetlen szabadtéri színpada sem lis életének nagymérvű fel- sák a szabadtéri
játékok
r e n d e l k e z i k . A város bárom or- lendülését eredményezi majd. megrendezésére.
szág határán fekszik és e bárom
baráti ország kulturális találkozó helyévé fejlődbet igen rövid
idő alatt;
A szabadféri játékok felú j í t á s a nemcsak a szocialista országok baráti kapcsolatainak elmélyítéséhez, hanem Kelet és Nyugat kulturális kaocsolatainak kiszélesítéséhez is hozzájárulna.

kulturális
I ívánatos
adásra kerülő miTveket, valamint a nézőtér kialakítására vonatkozó műszaki terveket.
A szükséges hárommillió
forint m a j d n e m fele részét
a Művelődésügyi Minisztérium m á r biztosította.
A tanácsnak a jövő évi városfejlesztési alap terhére félmillió forintot kellene megszavaznia. A további pénzt
pedig különböző sport- és
kulturális rendezvények bevételével,
tárgysorsjáték
rendezésével.
társadalmi

Szeged kommunistái teljes
odaadással támogatják ezt az
elgondolást is

Ifi. Komócsin Mihálv elvt á r s e napirendi ponthoz
szólva ismét kifeitette. hogv
az MSZMP szegedi
pártbizottsága
ugyancsak
szív.
ügyének tekinti a szabadtéri
játékok sikerét.
Szeged város kommunistái
minden segítséget megadnak ehhez a tervhez is, annál is inkább, m e r t a családi házépítési akció és a
szabadtéri játékok megrendezése nem z á r j a ki egymást, egyaránt kulturális
és
szociális felemelkedésünket szolgálják.
Több más hozzászólás után
a szabadtéri játékok sikerének előmozdítására többek
között a tanács elhatározta,
sürgeti a Tisza Szálló szállod á v á val0
visszaalakítását, 500
ezer Kfori_ntqt_MaA>azoU meg
községfejlesztési alapból,
és engedélyezte, hogv a városfeilesztési
hozzáiárulást
az 1958-as évre a fenti célok
elősegítésére 5 százalékkal
felemeljék. Utasította a véaxehaité bizottságot k é r j e fel

a két egyetem és főiskola t a nácsait. hogv a szabadtéri iátékok időtartamára rendezzenek nyári egyetemet. Elhatározta, megkeresi a testvérvárosokat. hogv e kezdeményezést erkölcsileg támogassák és városaink k u l t ú r k a p csolatainak elmélyítése érdekében
segítsék
elő, hogy
testvérvárosaink lakosai meglátogathassák a szabadtéri
játékokat.
Több előterjesztés után a
tanácsülés megerősítette néhány eddig kooptált végreh a j t ó bizottsági tag megbízatását, illetve az ú j o n n a n megválasztott tanácstagok közül
végrehajtó bizottsági tagokat
választott. A megerősített, illetve ú j végrehajtó bizottsági tagok: Mison Gusztáv.
Csűri Mihály. Pozsgav Gyula. P e t á k József. Katona Pál.
Tari János. ifj. Komócsin
Mihály. Nagy István m i n d iárt hivatali esküt
tettek.
Ezután sor került a t a n á c s
állandó bizottságainak tálláválasztására

