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Fontos intézkedések a szegedi 
lakáshelyzet további enyhítésére, 

az építkezések gyorsítására 
A Ságvári telepen hívül jövőre a Cédában folytatják 

a munkás családiházépítési akciót ••• Tervek a termálvíz fűtés 
bevezetésére « Korszerűsítések az űj bérházak lakásaiban 

A városi tanács végrehajtóbizottságának üléséről 
A városi tanács végre-

hajtó bizottsága tegnap, ked-
dása folytán három-négy év 
múlva újabb igényekkel lép-

den ülést tartott. Az ülés r.ek fel, mivel a lakásuk zsú-
napirendjén több igen fon- folt. 

A jelentés szerint 
a központi lakáskeret eme-
lésén tűi más lehetőségek 
is vannak a lakáshelyzet m o s értékes javaslatot 

tos kérdés szerepelt, többek 
között Szeged város lakás-
helyzete. 

E napirendi pont megvi-
tatásában részt vett az Épí-
tésügyi Minisztérium kom-
munális és lakáspolitikai 
osztályának vezetője, a Ter-
vező Vállalat igazgatója, az 
OTP szegedi fiókja és a Be-
ruházási Bank vezetői, a 
Csongrádmegyei Építőipari épülő magánházakra, illetve 

hozzá kell kezdeni a szerve-
zési munkákhoz is, hogy 

a szövetkezet 1959-ben már 
megalakuljon és működé-
sét megkezdje. 
A jelentéshez igen sokan 

szóltak hozzá. A hosszú, szá-
ú.i 

szempontot is tartalmazó vi-
ta után több, igen fontos 
határozatot hozott a városi 
tanács végrehajtó bizottsága, 

Vállalat főmérnöke, a Sze-
gedi Tatarozó Vállalat igaz-
gatója, a TÜZÉP igazgatója, 
valamint több állandó bi-
zottság elnöke. 

A vita alapjául a szak- ségessé tenné a beépített bú-
igazgatási szervek összesített torok arányának emelését 

enyhítésére Szegeden. 
Ezek közül igen nagy figyel-
met kell fordítani az irodák 
visszaalakítására lakássá, a | __ _ 
tanács által indított családi amelyek az építkezések" gyor-
lakóházepítési akcióra, az s i tását, illetve a lakáshelv-
OTP-kölcsönök segítségével 7-et enyhítését mozdítják elő. 
--Jülő magánházakra, illet*" 
a lakásépítő szövetkezetre. 

Az ú j bérházépítkezések-
nél tekintettel kell lenni a 
növekvő igényekre is. A la-

Felterjesztéssel fordulnak 
az Országos Tervhivatal el-
nökéhez, hogy az ú j bérház-
építkezéseknél az egy lakás-
ra eső építkezés költségét 

kasok kis ^ap temle te szuk- százezer forintra emeljék fel. 
* " E z lehetővé tenné 

jelentése szolgált. A jelen- Több korszerűsítést 
tés részletes adatokat közölt kell vezetni. így 
a szegedi állami, szövetke-
zeti, illetve magántulajdon-
ban lévő ingatlanok lakásai-
ra vonatkozóan. Az adatok 

is be 

egyes bérházakban közös 
hűtőszobákat kell létesí-
teni, 

ahol a lakók számára beépí-
elemzése után kiderült, hogy tett kis hűtőszekrények áll-
Szeged összes lakásainak 
mintegy hetven százaléka 

nak rendelkezésre. A kony-
hákban falikút helyett mo-

a teljes értékű és nagyobb 
lakások számának szapo-
rítását egy-egy bérház épí-
téséné L 
Tanulmánytervet kell ké-

szíteni a termálvíz hasznosí-
tására az ú j bérházaknál és 
más közintézményeknél; kór-
házaknál, klinikáknál stb. A 

csupán egyszoba-konyhás, sogatót lehetne beépíteni, tanulmánytervekben meg 
rengeteg a rossz, egészségte- Szegeden a jelek szerint 
len, avult lakás. 

Az utolsó négy évben igen 
aránylag olcsón lehetne 
bővizű termálkutat fúratni. 

kell vizsgálni, milyen költ-
ségkihatásai lennének a ter-
málvízfűtés bevezetésének 

jelentősen emelkedett az Az így nyert meleg vízzel Szegeden 
építkezések száma. egyes bérházak, sőt bérház-

A központi lakáskeret ter- tömbök fűthetők, 
hére épült lakásokkal, va- A Ságváritelepen folyó 
lamint az ú j magánházak- munkás családiházépítési ak- ca, a József Attila sugárut, 

Utasították az építés és 
közlekedési osztályt, hogy 
készíttesse el az Oskola ut-

kal, az irodahelyiségek la- ciót a második és harmadik 
kasnak való visszaalakításé- kerületre is ki kell terjesz-
val sok ú j lakás keletke-

a, Maros utca környékének 
és Újszeged egyes részeinek 

zett, ez azonban távolról 
sem elegendő az évenkénti pülésekhez szükséges víz-, 

teni. A kerületi tanácsoknak részletes rendezési tervét, le-
biztosítaniok kell az ú j tele- hetőleg magas beépítéssel, 

lakásszükséglet biztosítására 
Súlyosbítja a helyzetet, 

hogy az ú j bérházakban 

villanyhálózatot és utakat. 
A végrehajtó bizottságnak 

elő kell segítenie a magán-
az anyagi lehetőség folytán építkezést is, főként telkek séhez. 
— eddig túlnyomórészt csök- biztosításával. Az építkezé- ~ 

hogy a Tervező Vállalat 
hozzákezdhessen az itt, a 
következő években felépí-
tendő bérházak megtervezé-

kentett értékű, vagy csupán sekhez szükséges telkeket ki 
egyszoba összkomfortos la- kell sajátítani, 
kasokat építettek. Az egy- Egy korábbi határozat 
szobás lakások sok esetben alapján elkészült a házépítő 
csak ideiglenesen felelnek szövetkezet minta-alapszabá 
meg az igényeknek. Ezek 
bérlői is a család szaporo-

lya. A felettes hatóságok en-
gedélye után 

Különleges vizsgálatok 
a moszkvai Metróban 

December végéig el kell 
készíteni az első kerület-
ben az emeletráépítésekre 
és padlástérbeépítésre vo-
natkozó műszaki vizsgála-
tokat, 

hogy a következő években az 
mihamarabb alkalmas helyeken megkezd-

hessék az emeletráépítéseket. 
A munkás családiház épí-

tési akciót 1959-ben tovább 
folytatják, mégpedig Szeged 
mindhárom kerületén. 

A városi tanács az akció 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

A Barátság Hídja 
A Román Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság kö-
zött épült meg a Dunán a képünkön látható hídóriás, ame-
lyet a Barátság Hídjának neveznek. E híd onnan nyerte 
nevét, hogy a Szovjetunió és az összes népi demokráciák 
hozzásegítettek anyaggal, munkával a felépítéséhez. A 
legtöbb anyagot a Szovjetunió adta a hídhoz, amelyen 
túlnyomórészt román és bolgár munkások dolgoztak. 
Ezért nevezik a Barátság Hídjának, de ezenkívül nevét 
indokolja az is, hogy összeköti a baráti országokat a Du-
mán. amelynek víziúti forgalma igen jelentős a nemzet-
közi árucsere szempontjából. A korszerű híd egyébként 
i— mint képünkön is látható — emeletes hídként épült 
|külön emelettel a vasúti, és külön a gyalogos, illetve 

közúti forgalom számára. 

Még egyszer 
a szegedi 
parkettlée• 
gyártásról 

Nagyszabású f e j l ő d é s 
az a l u m í n i u m i p a r b a n 

Az alumíniumipar fejleszté- feleslegessé. A Székesfehér-
sére a hároméves terv során .vári Könnyűfémmű üzembe-
sor kerül. Az iparágat beren- helyezése után Európa leg-
dezik a timföldgyártás mii- korszerűbb alumíniumipari 
liókat érő melléktermékeinek gyáraival vetekszik majd. 
magyarországi feldolgozására. Jelentősége elsősorban az, 
Hasznosítani akarják a vaná- hogy az eddig javarészt töm- , , , „ 
diumon kívül az aranynál bőkben exportált alumíniu- l l j ^ A z a y a tounnep-
órtöi-oQohh n n t i i ; „ seeet november 20-.in. M 

November 20-án felavatják 
a mártír-emlákmüvet 

Mártír-emjékmű szoborcso-
portjának első alakját most 
öntik ércbe. November ele-
jére az egész mű elkészül. A 
szobor Olcsai Kiss Zoltán al-
kotása. A kompozíció alakjai 
kétszeres embernagyságúak, 
négy méter magasak. Három 
alakja a mártíromságnak ál-

mot félkész és ötvözött kész-értékesebb galliumot is. Aj-
kán még ebben az esztendő- , . . . . . . ,. , 
ben kísérleti üzem épül, ahol a r u formajaban tudjuk majd 
15 kilogramm nagy tisztasá-
gú galliumot akarnak egy év 
alatt előállítani. A gallium 
ára a világpiacon grammon-
ként 3—3,5 dollár. Moson-
magyaróvárott fluorsó fel-
dolgozó üzemet létesí-
tenek; itt négymillió deviza-
forint értékű szintétikus 
kriolitot készítenek. Az elkö-
vetkezendő három év alatt a 
timföldgyárak kapacitása 28 
százalékkal nő. A Kőbányai 
Alumíniumfólia üzem bőví-
tésével jelentős mennyiségű 
külföldi anyagimport válik 

szállítani. 

séget november 20-án, a 
Kommunisták Magyarországi 
Pár t ja megalakulásának 40. 
évfordulóján tar t ják. 

A moszkvai föld-
alatti villamos, a 
Metró nemcsak 
méreteiben és kor-
szerűségében az 
egyik legnagyobb 
ilyen létesítmény 
a világon, hanem 
tisztasága is cso-
dálatraméltó. Kü-
lön egészségügyi 
szolgálat műkö-
dik a Metró vo-
nalain. E szolgá-
lat nemcsak a he-
lyiségek takarítá-
sát kíséri figye-
lemmel, hanem 
speciális berende-
zésekkel, műsze-
rekkel állandóan 
ellenőrzi az alag-
utak légijáratát és 
levegőjének esetle-
ges szennyeződé-
sét, hogy idejében 
megtehessék a 
szükséges intézke-
déseket. Képünkön 
a szolgálat két tag-
ját látjuk ellenőr-
ző vizsgálata köz-
ben. 

Műszakiak, munkások vitatják meg 
a Szalámigyár 15 éves 

távlati fejlesztési tervét 
A két nagy húsipari üzem, juk, a legtöbb értéket ter-

a Szalámigyár, a Vágóhíd és melő vállalatává lett. Nem-
a harmadik, a Hűtőipari csak azért, és a gyár koráb-
Vállalat fúziója nyomán lét- bi, s mai hírnevéért, hanem 
rejött nagy húsipari kombi- az előtte álló nagy fejlődés 
nát, a Szegedi Szalámigyár miatt is különösen érdeklő-
városunk egyik legnagyobb déssel figyelik Szeged lakói 
üzemévé, úgy is mondhat- a Szalámigyár életét, mun-

káját . 
hároméves 

Korszerűsítik 
a Mikszáth Kálmán utca kövezetét 

1 Pénzügyminisztérium ki lencszázezer forintot biztosított a járda 
fe lúj í tására és az úttest aszfaltozására 

Nem túloz, aki azt állítja, zett az elhanyagolt köveze- kákát. Végleges megállapo-
hogv a Mikszáth Kálmán tet rendbehozni, a városfej- dás még nem született ez 
utca legrosszabb utcája Sze- lesztési tervekben rendelke- ügyben, de az eddigiek sze-
gednek. A gyalogjárdák asz- zésre álló összegből azonban rint előreláthatólag szeptem-
falt ja itt repedezett, gödrös, csupán javításra tellett, ber hónapban megkezdődnek 
a kocsiút úttestjének kopott Most azonban a Pénzügymi- a munkák a Mikszáth Kál-
macskakövei pedig minden nisztérium mintegy kilenc- mán utcában. A gyalogjárót 
járművet alaposan próbára százezer forint összegben újra aszfaltozzák, azonkívül 
tesznek, úgyhogy a jármú- költségvetési felújítási pót- a kockaköveket felszedik és 
közlekedés ebben az utcában hitelt biztosított Szeged ré- a kocsiutat is aszfaltburko-
csak lépésben történhet. szére, hogy a Mikszáth Kál- lattal lá t ják el. 

A helyzetet súlyosbítja, mán utca kövezetét rendbe- A Mikszáth Kálmán utca 
hogy az utca nagyon for- hozzák. ú j burkolatának elkészülté-
galmas. A város központjá- Tekintve, hogy az útépítés vei, valamint az építkezések 
ból a Marx térre irányuló tervei már rendelkezésre áll- befejeztevel a közlekedés 
közlekedés, hetipiacos napo- nak, a városi tanács szak- számára ismét teljes egé-
kon, különösen azóta, hogy igazgatási szervei a Pénz- szében felszabaduló Attila 
a Mérey és Attila utcában ügyminisztérium döntése utcával jelentősen meggyor-
építkeznek, elsősorban ebben ^ ^ u d a p ^ t f l s z L l S r t ő s u l h a t m a ' d a ^ m ű f o r g a -
az utcában bonyolódik le. Vállalattal, kérték, hogy sür- 30111 a Lenin körút és a 

A tanács többször igyeke- gősen kezdjék meg a mun- Nagykörút között. 

A hároméves tervben 
több, mint 8 millió forintos 
beruházásból bővítik a sza-
lámi üzemet és a vágóhidat 
is. Az ezt követő 15 éves 
fejlesztési tervben pedig to-
vábbi jelentős bővítés elé 
néz az üzem. E hosszúlejá-
ratú távlati tervet szeptem-
ber 30-ig készítik el az 
üzemben. Mielőtt azonban a 
minisztérium elé terjesztik 
jóváhagyás végett, a terve-
zetet megvitatják az üzem 
munkásaival, műszaki dol-

gozóival. A vitát a M1TE 
húsipari szakosztálya rende-
zésében csütörtökön délután 
4 órakor tar t ják a Szalámi-
gyár kultúrtermében. A vita 
vezetője Pintér László, a 
vállalat igazgatója lesz. Részt 
vesz az értekezleten a Mü-' 
szaki Természettudományos 
Egyesület több szegedi szak-
osztályánaK képviselője is. 
A hidrológusok a vízellátás, 
az elektrotechnikusok a vil-
lany, a közlekedési csoport 
képviselői pedig a vasúti és 
szállítási kérdésekben adnak 
majd tanácsot. 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 
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