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Teljes odaadással 
igyekszik majd feladatait megoldani 

az új városi tanács 
Bensőséges hangulatú ülésen választották meg tegnap a végrehajtó 

bizottságot és as állandó bizottságokat 

Zöldségtárolás 
• A Szeged és Vtdétee Földművesszövetkezet pincéiben Hí 
; eljárással tárolják a~zöldséget. Képünk a Deák Ferenc wt-
; cai pincében készült: a szövetkezet dolgozói -körprizmá-
; ban* száraz homok közé, szakszerűen sorba rakják a oyö-
; keret és a répát, l^esz bőven zöldség a télen Szegeden — 

erről szól tájékoztató cikkünk lapunk 5. oldalán 

I magyar 
kitflgrmíniszter-
helyettes válasza 

az i n s Z - k i z g v á l á t M 

A magyar párt-
é* kormány-

küldöttség 
Corksnlovákiában 

# 
A tetté nyerőszámai 

Néhány perccel kilenc óra előtt máx megteltek tegnap 
a szegedi városi tanácsháza dísztermének padsorai. A no-
v,ember 16-án megválasztott városi tanács tagjai gyűltek 
össze, hogy részt vegyenek az első, ünnepélyes alakuló ta-
nácsülésen és megválasszák az új végrehajtó bizottságot, 
az állandó bizottságok tagjait és részben már megszabják 
a tennivalókat az elkövetkezendő négy évre. 

Az alakuló ülésen az MSZMP Központi Bizottsága kép-
viseletében megjelent és felszólalt Komócsin Zoltán, az 
MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, a KISZ Köz-
ponti Bizottságának első titkára, Németh Károly, az MSZMP 
Központi Bizottságának tagja, a Csongrád megyei pártbi-
zottság első titkára. Az Elnöki Tanácsot Szobek András, az 
Elnöki Tanács tagja, az MSZMP szegedi pártbizottságát 
pedig ifjú Komócsin Mihály első titkár képviselte. A Csong-
rád megyei tanács képviseletében Papp Sándor, a megyei 
tanács végrehajtó bizottságának elnöke jelent meg. 

Számos szegedi társadalmi szervezet, intézmény is kép-
viseltette magát ezen a felemelő és bensőséges hangulatú 
tanácsülésen. 

Tombácz Imre, a legrégibb 
tanácstag, korelnök! minő-
ségben nyitotta meg az ülést, 
majd mandátumvizsgáló bi-
zottságot választottak. 

Az első szünetben a man-
dátumvizsgáló bizottság a 
szegedi városi választási el-
nökség jegyzőkönyvei, iratai 
alapján megvizsgálta a vá-
rosi tanács tagjainak man-
dátumát. 

Szünet után Kalmár Fe-
renc tanácstag, a mandá-
tumvizsgáló bizottság elnöke 
közölte: a megvizsgált man-
dátumok megfelelnek az elő-
írt törvényes követelmé-
nyeknek. Előterjesztésére 

a tanácsülés igazolta a no-
vember 16-án megválasz-
tott 95 városi tanácstag 
mandátumát. 
Dr. Nagymihály Sándor 

tanácstag, az ülés további 
szakaszára megválasztott el-
nök javasolta, hogy 15 fő-
ben állapítsák meg a városi 
tanács végrehajtó bizottsága 
tagjainak létszámát. Ezután 

megválasztották az új vég-
rehajtó bizottságot, amely-
nek tagjai a következők: 
dr. Antalify György, Bi-
czó György, Dáni Sándor, 
Kalmár Ferenc, ifjú Ko-
mócsin Mihály, Ladányi 
Benedek. Nagy István, 
Nagy Miklós, Nagygyörgy 
Mária, Peták József, Pusz-
tai Józsefné, Tari János; 
Tombácz Imre, Vince Zol-
tán, Zina Miklós. 
Az újonnan megválasztott 

végrehajtó bizottság mind-
járt le is tette a törvényben 
előírt hivatalos esküt. 

Üjabb szünet következett 
és ekkor az új végrehajtó 
bizottság ugyancsak megtar-
totta első ülését, amikor is 
megválasztották az elnöksé-
get 

Elnök ismét Biczó György 
lett. A városi tanács vég-
rehajtó bizottsága elnöké-
nek helyettesei: Ladányi 
Benedek és Tari János. A 
végrehajtó bizottság tit-
kára Dáni Sándor. 
Dr. Martonyi János, a jogi 

kar dékánja a Hazafias Nép-
front szegedi városi, kerü-
leti szervezetei, szakbizott-

Ma kezdik 
a fenyőfák árusítását 

Már korábban hírt adtunk 
arról, hogy Szeged az idén 
lényegesen nagyobb mennyi-
ségű fenyőt kap, mint az 
elmúlt években. Tizenegy-
ezer folyómétert hoznak for-
galomba. A fenyők árusítá-
sát ma kezdik meg az élel-
miszer üzletekben. 

ságai nevében üdvözölte az 
új végrehajtó bizottságot. 
Közölte, hogy a Hazafias 
Népfront szegedi szervezetei, 
tagjai a jövőben is a legtel-
jesebb mértékben támogat-
ják az új városi tanácsot. 

Ezután több küldöttség je-
lent meg az ülésen. Az 
MSZMP városi tanácsi alap-
szervezete, KISZ-szervezete. 
szakszervezete virággal kö-
szöntötte az új tanácsot és 
eredményes munkát kíván-
tak. A szegedi nőtanács, a 
Vöröskereszt küldöttei 
ugyancsak üdvözplték az ün-
nepi" tanácsülést Megható 
pillanatok voltak, amikor 
egymás után jöttek be a fia-
talokból álló küldöttségek. A 
Tudományegyetem, a Peda-
gógiai Főiskola, a középis-
kolák KISZ-szervezetei, a 
Vöröskereszt ifjúsági cso-
port képviselői után dobper-
gés között, lengő zászlókkal 
vonultak be az úttörők. Min-
den küldöttség erőt, egészsé-
get kívánt Szeged város ta-
nácsának az elkövetkezendő 
években megvalósítandó fel-
adatokhoz. 

A Hazafias Népfront vá-
rosi bizottsága nevében 
Nagy István javasolta, hogy 
14 állandó bizottságot hozza-
nak létre. A tanácsülés meg-
választotta az egyes bizott-
ságok elnökeit és tagjait. 

A pénzügyi állandó bizott-
ság elnöke Vas István. A 
mezőgazdasági állandó bi-
zottság elnöke Ábrahám Gé-
za. Művelődésügy á. b.: Tá-
pai Antal. Városgazdálkodási 
á. b.: Pántya József. Lakás-
gazdálkodási á. b.: Zöldi Im-
réné. Építésügyi á. b.: Sal-
lai Imre. Egészségügyi á. b.: 
Nagy László. Szociálpoliti-
kai á. b.r Hampel Ferenc. 
Közlekedési á. b.: Vesze-
lovszki Antal. Kereskedelmi 
á. b.: Magyar Andor. Gyám-
ügyi á. b.: Czifra Pál. Ipari 
á. b.: Lengyel István. Terv 
á. b.: Komócsin Antal. Mun-
kaügyi á. b.: Tóth Béla. A 
jogi ideiglenes bizottság el-
nöke dr. Nagymihály Sán-
dor lett. 

Biczó György v. b.-elnök 
a végrehajtó bizottság ne-
vében köszönte meg a bizal-
mat. "A bizalom arra köte-
lezi az új végrehajtó bizott-
ságot, minden funkcionári-
usát — mondotta —, hogy 

tudásnkoz mérten, erejü-
ket nem kímélve dolgozza-
nak Szeged és lakói érde-
kéért. 

Az új városi tanács célki-
tűzése kettős — hangoztatta. 
— Tömöríteni kívánja a dol-
gozó népet a párt és kor-
mány köré. tovább szándé-
kozik erősíteni népünk egy-

ségét. A másik feladat: meg-
gyorsítani a szocializmus 
építését. E kettős feladatból 
eredően nagyon sok tenni-
valója lesz az új városi ta-
nácsnak. Az új tanácsot 
munkájában erősíti az a tu-
dat, hogy Szeged dolgozói 
támogatják. Ezért a Magyar 
Szocialista Munkáspárt ve-
zetésével, a dolgozó nép tá-
mogatásával teljes odaadás-
sal igyekszik majd a felada-
tait megoldani*. 

Szobek András a Népköz-
társaság Elnöki Tanácsa ne-
vében köszöntötte az új vá-
rosi tanácsot. Németh Ká-
roly az MSZMP Csongrád 
megyei pártbizottsága kép-
viseletében üdvözölte a ta-
nácstagokat és a megyében, 
Szegeden megválasztott or-
szággyűlési képviselők nevé-
ben mondott köszönetet a 
választók előlegezett bizal-
máért. Komócsin Zoltán 
hosszabb felszólalásában elöl-
járóban 

az MSZMP Központi Bi-
zottsága forró, elvtársi üd-
vözletét tolmácsolta 

és kívánt sok sikert az új 
tanácsnak. Papp Sándor a 
Csongrád megyei tanács jó-
kívánságait 'adta át és kí-
vánt erőt, egészséget a két 
tanács közös munkájához. 

Ezután a tanács hosszabb 
határozati javaslatot foga-
dott el, amely már tartal-
mazta az elkövetkezendő 
években folytatandó tevé-
kenység főbb elveit. Utasí-
totta az új végrehajtó bi-
zottságot, hogy 

állandóan erősítse azt a 
bizalmat, amelyet a vá-
lasztáson Szeged dolgozói-
tól kapott. 

A városfejlesztési tervet el-
készítésénél messzemenőkig 
vegyék figyelembe a dolgo-
zók kívánságait. Az 1958. 
évben beindított társadalmi 
munkákat szélesebb körben 
alkalmazzák. Több pont a la-
kásépítés meggyorsítására, a 
mezőgazdaság fejlesztésére, 
az ár- és belvízproblémák 
megoldására, a közlekedés, 
víz- és gázszolgáltatás meg-
javítására, az egészségügyi 
létesítmények fejlesztésére 
stb. vonatkozik. 

( M a r k o v i t s T i b o r f e l v . ) 

Halászlé után májkrémet készítenek 
a Konzervgyárban 

Kísérletek a szárított leveskészítmények gyártására 
A KONZERVGYÁRI s É e * i 

zannak már több hete vége. olcsó éis ízletes szegedi ha-
A gépek többnyire némán láodé. 

az készítményeket. akarnak 

állnak, s várják a tavaszt, 
az új szezon kezdetét. Mim-
lka most főként csak a rák-
tárakban adódik: válogatás, 
ellenőrziés, címkézés, a szál-
lítás előkészítése. Egyes 
munkacsarnokokban azonban • 
most sem szünetel a terme-
lőmunka. Néhány napja fe-
jeződött be o haliszlé-gyár-
tás, s most a májkrémkészí-
tés van napirenden. Halász-
léből 14 vagonnal gyártot-
tak. Bátran állítható, hogy 
idén a halászlét jobb minő-
ségben készítették, mint ta-
valy. Bizonyára még na-
gyobb sikere lesz az idei 
szegedd halászlé-konzervek-
nek, mint a múlt évieknek, 
amelyek az első szülötted 
voltak a gyárnak.. A bdke-
reskedelmi vállalatok üzle-
tei már elvitték az első szál-
lítmányokat, s az ünnepek-
re minden halászlé-kedvélő-

A vállalat éves tervét már 
109.5. százalékra teljesítette, 
pedig náluk ínég messze van 
az év vége, ugyanis március 
31-én ér véget a konzerv-
gyári esztendő. Amit ezután 
gyártanak, az már mind túl-
teljesítés lesz az éves terv-
ben. Most kezdtek hozzá a 
májkrém-készítéshez. Ebből 

gyártani!. -A tervek szerint 
zöldség-, bab-, . gulyásleves 
és több más, ízletes leves-
fajtat árulnak majd szárí-
tott állapotban. A. háziasszo-
nyoknak csupán a megfele-
lő adagot kell elhelyezniük 
a forró vízben, ép rövid idő 
alatt elkészíthetik a levest. 
A csomagolópapíron elolvas-
hatják majd a vásárlók a 
használati utasítást, és azt 

60 vagonnyi készül és. ex js, hogy a mennyiség hány 
mintegy 6 milffió dobosatok 
felel meg. A múlt esztendő-
ben csupán 20 vagonnal ké-
szítettek. Az idei 60 vagon 
sem elegendő. Annyit vesz-
nek át a gyártól, amennyit 
készít.' Csak ae a baj. hogy 
nincs elegendő alapanyag: 
sertésmáj. ' 

A D O L G O Ü Ö asszonyok 
-második műszakjának-
megkönnyítésére most újabb 
jelentős kísérletet folytatnak 
a Szegedi Konzervgyárban. 
Úgynevezett szárított leves-

levesadag készítésére alkal-
mas. Ez évben csak kísérleti 
gyártást folytatnak s a jövő 
évben mór megkezdődik Sze-
geden a szárított leveskészit-
ínények nagyüzemi gyártása 
Természetesen" ehhez . előbb 
a kísérleteknek kell sikerre 
vezetniük. 

Könyv jelenik meg Szeged képző-
és építőművészeti hagyományairól 

A Képzőművészeti Alap 
könyvkiadója -Magyar mű-
emlékek« címmel ízléses ki-
állítású, számos képpel gaz-
dagított sorozatot indított el 
az elmúlt esztendőkben. E 
sorozatban eddig már meg-
jelent, Esztergom, Székesfe-
hérvár, Sopron, Eger és 
Debrecen műemlékeit bemu-
tató kötet. Most kerül nyom-
dába és előreláthatóan feb-
ruárban az olvasók kezeibe 
a sorozat legújabb kötete 
»Szeged városa« címmel, 
amely Szeged városképi fejlő-
désének, továbbá képzőmű-
vészeti, főleg pedig építé-
szeti múltjának és sorsának 
első folyamatos, összefoglaló 
tárgyalását adja. A kötetet 
Bálint Sándor, a Szegedi Tu-
dományegyetem néprajzi 
professzora irta és állította 

össze. Bálint professzor Sze-
ged múltjának, műalkotásai-
nak és népéletének egyaránt 
kiváló ismerője, s e tájéko-
zottságát gazdagon gyümöl-
csöztette e kötetben is. 

A régészeti múlt, a közép-
kor és a török hódoltság 
jellemzésében a szerző jó-
részt az eddigi kutatások 
eredményeit foglalja össze. 
Saját vizsgálataival a ba-
rokk időktől napjainkig ter-
jedő két és fél évszázad al-
kotó világát deríti föl. A tu-
dományos követelményeit 
mellett mindig szem előtt 
tartja a kötetben szélesebb 
köröknek, az igényeiben is 
hatalmasan megnövekedett 
magyar olvasóközönségnek 
érdekeit, ugyanakkor azon-
ban számít a szakemberek 
érdeklődésére is. A kötet or-

szágos jelentősége abban is 
rejlik, hogy módosítani kell 
az Alföld művészeti hátra-
maradottságáról elterjedt né-
zeteket, hiszen a mű lapjai-
ból kiderül, hogy e város 
népe történelmi megpróbál-
tatások mellett is komoly 
erőfeszítéseket tett művé-
szeti kultúrájának érdeké-
ben és ha olykor nehezen, 
lassan is, de mindig szívós 
kitartással küzdött a mél-
tóbb emberi életért, a szebb 
környezetért. • 

A könyv választékos fl-
lusztrációival is bizonyára 
eléri célját: Szeged nemcsak 
gazdag népéletével, íróinak 
nagy hírnevével, hanem ere-
deti városképével, művészeti 
szépségével is méltó az or-
szág minden lakójának kü-
lönös figyelmére, szeretetére. 

Korszerűsítik az új 
tanítóképző akadémia 

épületét 
Az ország legnagyobb vi-

déki tanítóképző akadémiá-
ja épül Szegeden, a Szenthá-
romság utcában, a volt zár-
da helyén. A Művelődésügyi 
Minisztérium az épület át-
alakításához Bzukséges pénzt 
840 ezer forintot — biztosí-
totta. 

A Csongrád megyei Építő-
ipari Vállalat az összeg egy 
részét még ebben az évben 
beépíti. November 7-ig több 
tantermet építettek fel, így 
a kétműszakos tanításról át-
tértek az egyműszakos taní-
tásra. Több tantermet építe-
nek még. A régi ebédlő he-
lyére új, modern ebédlót, a 
fiúk részére kollégiumot, a 
harmadik emelet vízellátásá-
hoz hidrofort építenek be. 
Ezenkívül modem zenéfül-
kéket, természettudományi 
előadót, két rajztermet és 
két tornatermet. A jövő év 
elején, előreláthatóan már-
cius végéig elkészülnek a 
munkává*. 


