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Széles visszhangra talált a ságváritelepi 
munkás családiház építési akció 

— A legtöbb szegedi üzem segít dolgozóinak a lakásproblémák 
megoldásában — A Szegedi Kenderfonógyár példamutatása — 

Pedagógusok, alkalmazottak is jelentkeztek — 
December 15-i számunk-

ban közöltük a városi tanács 
által kezdeményezett ságvá-
ritelepi munkás családiház-
építési akció feltételeit és 
részleteit. 

Az országosan egyedülálló 
akció, amelynek lényege az, 
hogy főleg üzemi dolgozók, a 
helyi építési anyagok fel-
használásával, a tanács mű-
szaki segítségével és állami 
építési kölcsönnel 

a jelenlegi építési költsé-
geknél sokkal kedvezőbben, 

maguknak egy, vagy kétszo-
bás lakást építhetnek, igen 
nagy visszhangra talált Sze-
geden. 

A legtöbb üzem megértette 
az akció lényegét: azt, hogy 
így mód nyílik dolgozói la-
káshelyzetén, élet- és családi 
körülményein javítani. 

A városi tanács építési és 
közlekedési osztályához 

már befutottak a jelentke-
zési ívek, 

amelyekből megállapítható, 
hogy milyen foglalkozású 
emberek szeretnének kis 
családi házhoz jutni a Ság-
váritelepen, 

Kitűnik az is, miként tá-
mogatják ezt az akciót az 
egyes üzemek, főként azok, 
amelyek saját épitö-kar-
bantartó részleggel rendel-
keznek. 
A Szegedi Kenderfonó 

készsége a legmesszebbme-
nőbb. Itt hét dolgozó szeretne 
építeni és az üzem támo-
gatja őket. Legtöbbjük fizi-
kai munkás, de van műveze-
tő is. A Szalámigyár 4 dolgo-
zójának (foglalkozásuk hen-
tes, csontozó, fűtő, könyvelő) 
segít. A Szegedi ingatlanke-
zelő Vállalatnál is 4 jelent-
kező van (tetőfedő, bádogos-
segéd, gépkocsivezető, anyag-
könyvelő.) A Cipőgyárban 
amellett, hogy az ez évi ak-

cióra jelentkeztek, már beje-
lentették igényüket 1959-re 
is. Az Államvasutak Igazga-
tósága 4 MÁV dolgozó ré-
szére építette majd. Az Üj-
szegedi Kenderfonó 2, a Pos-
taigazgatóság 2 (egy műszaki 
dolgozó és egy postai kézbe-
sítő), a Jutagyár 1 építkező 
jelentkezését támogatja. 

Nagy az érdeklődés a ki-
sebb — építő kapacitással 
nem rendelkező — üzemek 
dolgozói részéről is. 

Többek között a Szegedi 
Nyomda Vállalat, a Patyolat 
Vállalat, a Fodrász Vállalat 
1—1 jelentkezést továbbítot-
tak és támogatnak. 

A nem üzemi dolgozók kö-
zül is többen jelentkeztek. 

A Nemzeti Bank szegedi fi-
ókja és a Mentőszolgálat al-
kalmazottai, pedagógusok stb. 
szeretnének építkezni. Érde-
kes, hogy 

a legtöbb jelentkező 2 szo-
bás lakást akar építeni. 

Több jelentkező Szegeden 
dolgozik, de évek óta vidék-
ről (Szőreg, Tápé, Dorozsma 
stb.) jár be, s a házépítéssel 
ezt az áldatlan állapotot sze-
retné megszüntetni. 

A jelentkezők száma még 
növekedne, ha a jelentkezés-
hez szükséges készpénzt 3—4 
hónapi haladékkal lehetne 
befizetni, mert hirtelen ne-
héz egy-egy családban tíz-
ezer forintot előkeríteni. 

Meg kell azonban jegyezni, 
hogy egyes vállalatok nem 
segítik a tanács jelentős ak-
cióját, pedig náluk is van ér-
deklődés. Így a Csongrádme-
gyei Építőipari Vállalatnál 
(ott kapacitás is van), a Vá-
góhídnál, az Erdőgazdaság-
nál, a Gázgyárnál, a Láda-
gyárban a vállalatvezetosó-
gek nem sokat tettek az ak-
ció sikeréért. 

A jelentkezők ügyében a 
végrehajtó bizottság egyik 
legközelebbi ülésén, előrelát-
hatóan január végén dönte-
nek. 

Kefe, ecset, meszelő, 
sorakozzatok elő. . . 

Könnyen kiabálja ezt a vásári bazáros. Sok idő, munka és 
fáradság kell azonban ahhoz, hogy elősorakozzon a sok kefe, 
ecset és meszelő. Ezt az időt is csökkentették, a munka is 
könnyebbedett az utóbbi hónapokban. Segített ebben a Sze-
gedi Seprűgyár új szőrfeldolgozó üzemrésze is. Több hónapja 
adták át rendeltetésének ezt az üzemegységet, de a munka 
teljes lendülettel még csak most kezdődött meg. A Seprűgyár 
Cserzy Mihály utcai telepén, a volt Téglagyár helyén. Az el-
múlt héten állították munkába a keverő és mosógépet, né-
hány nap múlva dolgozik már a modern szárító is. Képünkön 
a munkáslányok csomózzák a kefék, ecsetek, meszelők nyers-

anyagát. 
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Az I. kerületi tanács 
i bel- és árvízveszély 

megelőzéséért 
Az év első végrehajtó bi-

zottsági ülésén igen fontos 
problémát tárgyalt az I. ke-
rületi tanács. Több olyan ha-
tározat született meg, amely 
a tavaszi-nyári árvízveszély 
megelőzését és a belvizek 
gyors levezetésének célját 
szolgálja. 

A határozat utal a Maros-
tőnél fennálló helyzetre. Me-
zőgazdasági előadó és a gaz-
dakör bevonásával belvízvé-

történelmi kastély — 
cse/tszfoudtá testuéruárosunk /kőzetében 

delmi társulatot hoznak létre 
az érdekelt gazdálkodók kö-
zött, hogy a belvíz levezeté-
sének munkája minél gyor-
sabban haladjon. 

Gondot fordítanak az ár-
vízvédelmi eszközök ellenőr-
zésére is. Jövő hónap köze-
pére megvizsgálják a kész-
leteket, azok elegendőségét és 
tárolását. Megfelelő szakem-
berek végzik a munkát és ez 
a felmérés valós képet nyújt 
az árvízveszedelem elhárítá-
sának ténylegesen fennálló 
lehetőségeiről. 

Az Újszeged, Székely sori 
vízátemelő szivattyú nem 
tudja folyamatosan ellátni a 
belvizek levezetését. Kis ka-
pacitása miatt csak részleges 
munkát végez, ezért a tanács 
határozatot hozott a helyzet 
megjavítása érdekében. Mi-
vel a Víz- és Csatornamű 
Vállalat nagy kapacitású víz-
átemelővel rendelkezik, s ez 
kihasználatlanul hever, az I. 
kerületi tanács felkérte a 
megyei jogú v. b. építés- és 
közlekedési, valamint terv-
osztályát, hogy a két gép ki-
cseréléséhez szükséges 350 
ezer forintot bocsássák ren-
delkezésre. 

Óriási terv — óriási szándék 
Lehetetlent kíván-e a népgazdaság a Szegedi Gőzfürésztől ? 

Az esztendők fordulása 
mindig úiabb célokat, remé-
nyeket ébreszt az emberek-
ben. Amire az elmúlt évben 
nem futotta képességeinkből, 
arra most akarunk erőt gvűi-
teni. Többre törekszünk a 
tegnapi eredményeknél, s 
holnap még többre. Csak úgv 
érnek valamit az ember vá-
rakozásai. ha azokkal párhu-
zamosan cselekvőkészségünk 
is egvre duzzad. 

Senki sem lepődik meg 
azon. hogv egves üzemekben 
szigorúbb, keményebb lesz az 
úi évi terv — ez az emelke-
dő élet rendie. Az is előfor-
dul. hogv valahol nagyobb 
lesz az ugrás, mint várták. 
Ilyenkor megoszlanak a vé-
lemények. Körülbelül az 
utóbbi történt napjainkban a 
Fallemezgyár gőzfürészüze-
mében is. 

— Óriási a terv! — fogad-
iák az érdeklődőt. 

— Ilvvi még nem volt az 
üzem történetében! 

Jóslások, szándékok, elkép-
zelések röppennek fel a nagy 
számok mögül. Van. aki le-
hetetlennek tartia az úi évi 
követelmények teljesítését, s 
vannak, akik határtalanul 
bíznak. 

Napi 7 vagon 
Nem kis dolog történt. Ez-

előtt naponta átlagosan 5 

K e d d e n tart e l ő a d á s t 
Sze j e d e n az e g é s z s é g ü g y i 

m i n i s z t e r 

Csehszlovákia számtalan vára és kastélya napjainkbun már 
nyitva áll minden látogató előtt, hogy a sztizadok során felhal-
mozott kincsekben gyönyörködhessenek. Szeged testvérvárosa. 
Bmo közelében találjuk a namesti kastélyt, amely gobelin gyűj-
teményéről híres. A kastély történelmi nevezetessége, hogy itt 
állították föl egykor n Cseh Testvérek első nyomdáját, amelyen 
az első -cseh gramatikát* nyomtatták. Képünkön a kastélyt és 
* körülvévö romantikus tájat láthatjuk. 

Jeleztük, hogy dr. Dole-
schall Frigyes egészségügyi 
miniszter Szegeden előadást 
tart „Az értelmiség szerepe 
a szocializmus építésében" 
címmel. Előadását kedden 
délelőtt 11 órai kezdettel a 
Bőrgyógyászati klinika nagy 
előadótermében tartja meg. 

Orvosi körökben máris 
nagy érdeklődés nyilatkozik 
meg az előadás iránt, amely-
ben értesülésünk szerint sze-
gedi vonatkozású egészség-

ügyi kérdésekkel is foglalko-
zik majd. Az előadásra az 
orvosokon, s más egészség-
ügyi dolgozókon kívül egyéb 
érdeklődőket is szívesen lát-
nak. 

Az egészségügyi miniszter 
a tervek szerint szegedi láto-
gatása alkalmával megbeszé-
lést folytat az Orvostudomá-
nyi Egyetem professzoraival 
és meglátogatja a KISZ Apá-
thy István orvos-kollégiumát. 

vagon készárut gyártottak, 
viszont az úi év minden nap-
iéra 7 vagon esik. Szükség 
van erre a változásra. Ma-
gvarországon soha nem folyt 
olyan lázas lakásépítés, mint 
amilvent 1958 ígér. S a bá-
nyászat is egvre fejlődőben 
van — egvre több fát kérnek 
a tárnák. 

Ha ezeket a közügveket ís 
megemlítik a Gőzfűrész mun-
kásainak. a kétkedés máris 
elillan, s az óriási terv óriási 
szándékkal párosul. 

Igv is történt. 
Sokszor véghezvittek már 

ebben az üzemben ..lehetet-
lent". Most. 1957 végén, a la-
kásépítkezések meggyorsítá-
sához a párt segítséget kért a 
munkásgárdától: 750 köbmé-
ter parkettaiécre volt szük-
ség. A terv jóval kevesebbet 
tartalmazott, mégis megfeszí-
tett munka folvt. Sokan val-
lották. hogv lehetetlen a kí-
vánság! Képtelenség! Még-
sem maradtak adósak ígére-
tüknek két szál léccel sem. 

A segítség első 
követe 

Ne higgye senki, hogy a 
népgazdaság magára hagyta 
az üzemet az idei megnöve-
kedett követelménvekkel! 
Szó sincs róla. A segítség el-
ső követe már megérkezett 
ió előre. Egv úi. nagytelje-
sítményű keretfúrészt kap-
tak Sopronból. Más segítsé-
get is várnak, de nem kés-
nek a helvi intézkedések 
sem. Különösen az úi mun-
kaszervezés ígérkezik ered-
ményesnek. A rönktéri ra-
kodáshoz időnként vasárnap 
is hívnak munkásokat — a 
kivételes engedély alapján — 
s nem is húzódoznak ettől az 
emberek. Ha ráiuk kerül 
egyszer-kétszer a sor. szíve-
sen veszik a dupla keresetet 
is A szállítás általában nagv 
gond. ezért a felsőbb ipar-
hatósághoz fordultak, kérve, 
hogy készárujuk nagyobb ré-
szét Szegedre és a megyébe 
diszponálják. Lényegesen ke-
v e s e b b e t k e l l i a x c a k n r f n i 

Nagv gondot fordítanak a 
tervszerű karbantartásra — 
egyébként most folyik a 
nagyjavítás! — és a géptöré-
sek kiküszöbölésére. 

A legfontosabb: 
a munkakedv 

Ezeknek az intézkedések-
nek a számbavételével mind-
iárt közelebb kerülnek a cél-
hoz. s mindiárt másként íté-
lik meg a feladatot azok is. 
akik nem olvan merészek. Ne 
hagviuk azonban ki a számí-
tásból a legfontosabbat, az 
emberek munkakedvét és 
szándékát sem. 1957 eredmé-
nyes volt: magasabb kerese-
tet hozott, s az egyéb jutta-
tások mellett több mint két-
heti bérnek megfelelő részese-
dést ígér. Ennél több kellene . 
maid az idei mérleg zárása 
után! És sok lakás, sok 
szén . . . — mindenből több és 
iobb. 

Lehetetlen? Nagyon is va-
lószerű. A terv is. a szándé-
kok és reménvek is: s így. 
egymást kiegészítve, biztosan 
valóra érnek 1958-ban. 

Pécseit van 
az ország legnagyobb 

keltető állomása 
Pécsett elkészült az ország 

legnagyobb keltető állomása. 
Az átalakított, négyemeletes 
volt magtárépületben hu-
szonöt modern, tízezres kel-
tetögépet szereltek be, amely-
be egyszerre kétszázötven-
ezer tojás helyezhető be. Egy 
keltetési idényben több mint 
egymillió naposcsibét tudnak 
keltetni. 

A keltető állomás, amely 
mintegy hatvanezer kotlóst 
tesz feleslegessé, január vé-
gén már megkezdi műkö-


