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Télen is jól haladnak 
a szegedi építkezések 

Hamarosan ú/ gépeket kap az Építőipari Váltalat 
Mióta a városban nagy- Több helyen dolgozik a Zöld színre eddig nem-

mérvű építkezés folyik, a Csongrád megyei Építőipari igen lehetett festeni lakó-
szegediek kedvtelve állnak Vállalat ipari épületeken is. épületeket, mert elszíntele-
meg egy-egy épülő ház előtt, Tavasszal, az udvar betono- nedtek. A vállalat saját, 
figyelik, amint magasodnak zásának befejezésével kerül Bocskai utcai irodaházán 
a faiak. Talán mindenkitér- átadásra a Vágóhíd mellett próbálta ki elsőnek a Gala-
dekel, hogyan fejlődik, ho- az Allatforgalmi Vállalat új kol nevű új festékfajtát. Re-
gyan szépül Szeged. Mi is telephelye. mélhetően megfelel majd a 

A Jutaáru gyárban bővítik várakozásnak, é s nyomában 
a csarnokot. Az alapozás t < j b b ü i szegedi házat lehet 
már készen van, most az ™ a i d ,a k e U e m e s 2 0 1 ( 3 s z í n r » 
előregyártott betonelemek , . . 
összeszerelése következik. . t a , p a - ^ a , a t , ™ 

-- — — — j — — . . negyzetmeterenkent minc-
munkásszálláson év közepén "egymil l ió forint ertéku össze három és fél deka Ga-
250 építőipari dolgozó kap m ? n k a t í e l e n t a vállalat szá- jakol hozzáadása volt szük-
kulturált, minden szociális , m a r a 3 2 a z építkezés, ame- séges, míg a régi festékből 
létesítménnyel ellátott szál- }y e t t a v a ' y decemberben sokszor 80 dekát is a vako-

kezdtek meg az Ujszegedi 

segítünk az érdeklődés ki-
elégítésében és sorra vesz-
szük a jelenleg folyó épít-
kezéseket, e lmondván róluk, 
hogyan haladnak. 

A Kossuth Lajos sugárúti 

lást. Ebben a hónapban 
valószínűleg befejezik az 
utolsó, harmadik emelet fa-
lazását, január elején már 
meg is kezdték az épület 
belső helyiségeinek kialakí-
tását. Néhány hét múlva el-
készül a Zrínyi utcai áram-
átalakító épület, ahol most 
szintén az utolsó emeletet 
húzzák. 

az 
Ládagyár telepén. Itt ko-
ronghasító-csarnok és egyéb 
gyári épületek készülnek. 
Végül nagyobb méretű mun-
ka van még a Felszabadulás 
Termelőszövetkezet primőr-
telepén. 

Bár az 
még nem 

lathoz kellett keverni, hogy 
a kívánt színt megkapják. 
Ugvanebben az épületben 
próbálják ki — elsőnek Sze-
geden — az EMFIX nevű 
rm'ianyagfesrtéket. amennyi-
ben néhány iroda falát ez-
zel festik ki. Hogy az első-

1960. évi terveket ségeknél maradjunk, a vál-
kapta kézhez a lalat központi épületének ab-

Mindnyájunk érdeke9 

mindnyájunk ügye 

F. K. 

vállalat, azért már biztosra lakai alá a vásárhelyi fekete 
vehető, hogy a Tisza Szálló majolika került — ez is 

A szemklinika már tető tízmilliós beruházásból ké- most látható először Szege-
alatt van, elkészült a ház szülő átalakítását ők fogják den. 
klinker-burkolata is. végezni. Egyelőre csak a már 

* . . . . . épülő lakóépületekről tu-
Augusztusíg befejezik a kö- d u n k beszámolni. Ezek a há-
lonbozo szerelesi es szak- zak jobbára az é v első fe -
lpari munkákat, úgy, hogy lében el is készülnek. A me-
át lehet adni rendeltetésé- gyei tanács számára a Szűcs 
nek az új kl inikát A rókusi utca 13 és 17, a Bercsényi 
általános iskola emeletráépí- és a Bocskai utcai épületek, 
tése két ütem szerint folyik, a szegediek részére a z Os-
hogy csak a lehető legkisebb kola utcában, a Szenthárom-
mértékben zavarják a köz- ság utcán, a Párizsi körúton 
ben folyó tanítást. A z első és a Korányi rakparton. Nem 
ütem szerint az emelet fe le feledkezhetünk el a Toron-

tál utcában épülő 24 é s a 
Vedres utcai 93 szövetkezeti 
lakásról sem, amelyek mind 
szépen haladnak. 

Kevés határozat váltott 
ki olyan érdeklődést, 
mint az, amely most 

jelent meg a Magyar Köz-
lönyben, s amelyet részle-
tesen ismertettek már va-
sárnap a lapok és a rádió. 
A forradalmi munkás-pa-
raszt kormány határozata a 
15 éves lakásfejlesztési terv-
ről mindentót érint ebben az 
országban, mert a lakosság 
egészét, a munkásosztályt kü-
lönösen foglalkoztató szociá-
lis kérdés: a lakáshelyzet 
megoldásának módját, me-
netrendjét tartalmazza. 

Az MSZMP Központi Bi-
zottságának a munkásosztály 
helyzetével kapcsolatos egyes 
feladatokról szóló emlékeze-
tes határozata alapján dol-
goztatta ki a kormány ezt a 
nagyszabású tervet, amely 
másfél évtized alatt alapjá-
ban véve megoldja az el-
múlt rendszertől ránkmaradt 
súlyos lakáshelyzetet, s ez-
zel jelentősen megjavítja a 
lakosság életkörülményeit 

Egymillió lakásnak kell 
megépülnie 1971-ig — mond-
ja tó a kormány határozata. 
A végső célnak kitűzött egy-
millió új otthon óriási szám, 
nagy jelentőségű dolog a mi 

I ' 

kész, m i u t á n te tő a l á ke rü l , 
megkezdik a másod ik rész 
épí tését . Augusz tus ra készül 
el 

az ú j nyolc tanterem és az 
udvari politechnikai mű-
hely. 
Kinn , a Pe tőf i t é lepen ba-

Összesen 411 lakás épül 
jelenleg Szegeden, 

. . . részben a megyetanács, rész-
ratsagos szociális otthon ben a szegediek számára, 
épül. Falazását már befejez- Azt mondják az Építőipari 
ték, a födém- és a tetőszer- Vállalatnál, hogyha olyan jó 
kezet előkészítése most to- ütemben kapják a gépeket 
lyik a vállalat telepén. egész é v folyamán, mint 

Az SZTK rendelőintézet ahogy most, az év elején, 
bővítése is jé ütemben ha- eSY szó panaszt s em fognak 
Iád ejteni. Ugyanis 

Csak a válaszfalazás, a va-
kolás s a különböző szere-
lési munkák varrnak hátra. 
Nagyrészt megoldódott az 
ácshiány a megyei tanács-
ház építkezésénél, ahol eb-
ben a hónapban a harma-
dik emelet zsaluzatát csi-

a napokban vettek haszná-
latba egy csehszlovák 
gyártmányú motoros japá-
nért, melynek billenő tar-
tályát fel lehet cserélni 
platóra, tehát belső anyag-
mozgatásokhoz kitűnően 
alkalmas. 

nálják. Az ország minden ütban van már a kiutalás 
részéből jönnek ácsok az szerinti 12 középméretű be-
építkezésre, így ezekben a tonkeverő gép első szállít-
napokban Gyöngyösről vár- mánya is. Kezdetnek ez na-
ják érkezésüket. gyem biztató! 

Országszerte befejeződött a népszámlálás 
Vaéárnap este országiszer- geíben 36 ezer számlálóbiz-

te véget ért a népszámlálás, tos vette számba a mintegy 
hazánkban a tizedik. Jelen- 10 millió személy, 2 millió 
leg az adatok ellenőrzését épület és 3 millió lakás leg-
végzik és továbbításra készí- fontosabb adatait, 
tik elő az íveket, amelyeket A népszámlálás teljes 
január 17-ig juttatnak e! a anyaga 35 kötetben, négy év 
népszámlálási központba. Az alatt kerül kiadásra. A ma-
adatok feldolgozását köz- gyarországi népszámlálás 

rSo^ ia££**& 
vatal tájékoztatása szerint megye adatait külön kotet-
hazánk városaiban és közsé- ben közlik. 

Dotgozá pacafzfolt UécdUúct vátavzotunU 

Kiváló önkéntes rendőröket tüntettek ki 
vasárnap Szegeden 

Ki ne hallott volna már 
az önkéntes rendőrökről, 
akik hivatásos rendőrtár-
saikkal együtt járják az ut-
cákat, örködnek a közbizton-
ság felett. Ezekről az áldoza-
tos munkát végző önkéntes 
rendőrökről emlékeztek meg 
vasárnap. 

Délelőtt 9 órai kezdettel 
tanácskozást hívtak össze a 
kiváló önkéntes rendőrök ré-
szére. A beszámolót Var-
ga Sándor őrnagy, a Csong-
rád megyei főkapitányság 
helyettese tartotta. Értékelte 
az önkéntes rendörök mun-
káját és meghatározta az e v e z e f . _ e 5 2 k i v á l ó önkéntes tanácskozás következett, ame-
következendo feladataikat. r e n d ő r n e k p é n z _ é s t á r g y j u - i y e n az önkéntes rendőrök 
Ezt követően Kelemen Mik- talmat nyújtott át. igen hasznos javaslatokat 
lós, a megyei főkapitányság Az ünnepélyes aktus után mondottak eL 

Milyen vagyontárgyakat 
visz a szövetkezetbe az új belépő? 

Szegeden és a Jérás n j n c s szüksége, akkor ezt a 
S é V ^ ' ^ o " él belépő tag maga értékesít-
s o k s z á z a n azok , a k i k h e t i . 
a belépés gondolatavai A bev i t t v a g y o n t á r g y a k a t 

külön bizottság értékeli, 
— mit visznek be a amelybe bevonják az új be-

safdaságba » lépőket is. Az értékelésnél a 
s z ö v e t k e z e t i t a g o k . ^ n y k g e s á l l a m i i r á n y á r a k a t 

A szövetkezeti tág belépé- és helyi árakat veszik ügye-
sekor beviszi a tulajdonában, lembe. A bizottság értékelé-
haszonélvezetében, haszon- sót a tsz-közgyűlés hagyja 
bérletében lévő fö ldet Kivé- jóvá és ezután kezdik a m e g -
ve a visszatartható háztáji állapított érték kif izetését 
fö lde t A háztáji gazdaság A bevitt jószágok és gaz-
területe fél katasztrális hold- dasági felszerelés ellenérté-
tól egy holdig terjedhet A kéből a közgyűlés határozata 
háztáji gazdasághoz tartozik szerint 20—30 százalékot a 
a lakóház a melléképületek- fel nem osztható szövetke-
kel, a beépített telek, ud- zeti alapba helyeznek. Ha a 
var, s a háztáji föld meg- termelőszövetkezet a bevitt 
műveléséhez szükséges egy- vagyontárgyak ellenértékét 
szerűbb munkaeszközök, ké- saját erőből nem tudja kifi-
ziszerszámok. A tsz-tag ház- zetni, akkor középlejáratú 
táji gazdaságában tarthat egy hitelt igényelhet erre a 
tehenet, 1—2 növendékmar- célra. 
hát, 1—2 anyakocát malacai- Termő szőlő, termő gyü-
val, évente 3—4 hízósertést, mölcsös és erdő bevitele ese-
5 juhot, vagy kecskét, kor- tén térítést nem fizetnek. Az 
látlan számú baromfit, házi- ilyen területek után azonban 
nyulat, méhcsaládot. a közgyűlés az egyéb földek 

Az új belépő tsz-tag téri- után fizetett földjáradéknál 
tés ellenében adja a szövet- nagyobb mértékű földjáradé-
kezet tulajdonába vagyon- kot állapíthat meg, f igyelem-
tárgyait, amelyek nem tar- be véve a szőlő, gyümölcsös 
toznak a háztáji gazdaság- állapotát, termőerejét. Ha az 
hoz. Az igás- és haszonálla- új tag olyan szőlőt, vagy 
tokát, a főbb gazdasági esz- gyümölcsöst visz a szövetke-
közöket (igáskocsi, lőszer- zetbe, amelyet a belépést 
szám, vetőgép, borona, fű- megelőző négy éven belül 
kaszálógép, melegágyi fel- telepített, vagy 20 százalék-
szerelés stb.). Ezeket azon- nál nagyobb pótlást végzett 
ban csak akkor veszi át a rajta, akkor e munkák költ-
szövetkezet, ha arra a nagy- ségeit a tag részére kifize-
üzemi gazdálkodásban szűk- tik. 

s é g v a n . H a a s z ö v e t k e z e t - I N F O R M A C I Ö S I R O D Á K A 
nek egyes gazdasági eszkö- VAROS KERÜLETEIBEN 
zökre, vagy igásállatokra „ . . , . . . . ' Szeged dolgozo parasztjai 

is a közös, nagyüzemi, tár-
sas gazdálkodás felé fordul-
tak és egyre többen választ-
ják igazi felemelkedésük 
egyetlen járható útját. A 
szövetkezeti mozgalommal 
kapcsolatban a dolgozó pa-
rasztoknak többféle kérdé-
seik vannak. Éppen ezért 
kérték, hogy a városi ta-
nács létesítsen információs 
irodákat. A kérést teljesítet-
ték és Szeged kerületeiben 
már ma megkezdik munká-
jukat az információs irodák, 
ahol a mezőgazdasági jog-
szabályokhoz értő tanácsi 
dolgozók és népfront-aktivis-
ták adnak részletes tájékoz-
tatást a dolgozó parasztok 
kérdéseire. 

Alsóvároson a Földműves 
utcai iskolában, Újszegeden 
az Állami Védőnőképző In-
tézetben, Felsővároson a II. 
kerületi tanács székházában, 
Mihályteleken pedig a mű-
velődési házban működik az 
információs iroda, reggel 8 
órától estig. 

viszonyaink között. Az el-
múlt években néhányszor 
már kellett korrigálnunk az 
ország térképét Sztálinváros, 
Kazincbarcika, Inota, Várpa-
lota, Komló megépült új ne-
gyedeiveL Ez az egymillió 
új lakás a felsoroltaknál sok-
kal több űj modern városne-
gyedet jelent Budapestnek, 
az ipari jellegű városoknak 
és más munkástelepülések-
nek. Az országban több he-
lyen folyó regionális telepü-
lésvizsgálatok, távlati rende-
zési tervek elképzeléseit és 
az azzal szorosan összhang-
ban lévő 15 éves lakásfej-
lesztési terv adatait össze-
vetve, nem túlzott az az állí-
tás, hogy 1970-re már sok 
város térképét kell újra raj-
zolni Magyarországon. 

gaz, ez a hatalmas táv-
latú terv realizálása a 
népgazdaság nagy 

megterhelése, és egyben hatal-
mas szervezési és kivitele-
zési feladat is. A kormány 
azonban már huzamosabb 
ideje céltudatos munkával 
igyekszik biztosítani minden 
anyagi és egyéb feltételt az 
egymillió lakás felépítésére. 
Az Országos Tervhivataltól, 
és az elsősorban érdekelt 
szakminisztériumtól, az Épí-
tésügyi Minisztériumtól 
kezdve a helyi tanácsokig, 
már mindenütt az 1961-ben 
kezdődő program előkészíté-
sén dolgoznak az érdekelt 
szakemberek. Míg a város-
rendező mérnökök Budapes-
ten, Miskolcon, Pécsett és 
nem utolsósorban Szegeden 
jelölik tó a program első ré-
szében 1961—65 között fel-
épülő új házak, háztömbök, 
némely helyen pedig egész 
lakónegyedek helyét, addig 
intézkedések születnek az 
építőanyagipar fejlesztésére. 
Ezért épül például Közép-
Európa egyik legkorszerűbb 
cementgyára a Duna mel-
lett, Vácnál. Ezért kerül sor 
a kivitelezés korszerűsítésé-
re, azaz a magyar építőipar 
fokozott modernizálására, gé-
pesítésére. 

Szegedet is egészen közel-
ről érinti a 15 éves lakásfej-
lesztési terv. Évente mint-
egy ezer lakás kellene ah-
hoz, hogy 15 éven belül ná-
lunk is megszűnjön a lakás-
hiány. Bár az országos terv 
Szegedre vonatkozó részada-
tai még nem teljesek, min-
den remény megvan arra, 
hogy Szeged megfelelő arány-
ban részesedik az elkövetke-
zendő 15 évben az országos 
terv keretében felépülő egy-
millió lakásból. Ez a remény 
annál is inkább indokolt, 
mert Szeged város tanácsá-
nak ilyen kérését — tekin-
tettel arra, hogy korábban 
ismert okokból háttérbeszo-
rult a lakásépítkezéseknél, 
— mind az országos párt- és 
kormányfórumokon, mind 
másutt, többek között a 
Csongrád megyei pártbizott-
ságnál is, megértik és támo-
gatják. 

Nagyon figyelemre mél-
tó a most közzétett 
határozatnak az a ré-

sze, amely a lakosságnak a 
15 éves lakásépítési terv 
végrehajtásába való közvet-
len bekapcsolódásával fog-
lalkozik. Az egymillió lakás 
60 százalékát építi meg ma-
ga az állam. A többi —, az-
az négyszázezer új otthon 

— magánépítkezés formájá-
ban készül az állam által, 
nagyrészt központi készle-
tekből biztosított anyagból, 
az állam nyújtotta kedvez-
ményes, hosszúlejáratú hitel-
lel. 

Ilyen, szinte történelmi 
feladat, mint egy ország la-
káshelyzetének gyökerez 
megjavítása, el sem képzel-
hető az egész társadalom 
mozgósítása, a lakosság ér-
dekelt, és anyagilag is tehe-
tős rétegeinek bizonyos ál-
dozatvállalása nélkül. A 15 
éves terv adatainak kidolgo-
zásánál ezt a körülményt na-
gyon komolyan számításba 
vették. Ezért iktattak be a 
falusi, városi lakosság kü-
lönböző csoportjai igényei-
nek megfelelően, az elmúlt 
évek gyakorlatban is kipró-
bált lehetőségeket a lakos-
ság anyagi hozzájárulásának 
hasznosítására. Főként a 
szövetkezeti lakásépítkezés-
nek lesz nagy tere a 15 éves 
lakásfejlesztési programon 
belül, az említett módozatok 
közül. A lakosságnak csalá-
di ház építésbe, a szövetke-
zeti társasház építésbe, eme-
letráépítésbe, öröklakásvé-
telbe való bekapcsolásán kí-
vül, a most rendszeresített 
lakbérpótlékok —, amelyek 
elsősorban a meglévő nagy-
lakások megfelelő kihaszná-
lását és igazságos elosztását 
mozdítják elő — is hozzá-
járulnak bizonyos mértékig 
a lakáskérdés megoldásához. 
A lakbérpótlékok címén be-
folyt összegeket ugyanis tel-
jes egészében a lakások épí-
tésére, illetve tatarozására 
fordítja a kormányzat 

Egyébként a 15 éves la-
kásépítési tervben 
nemcsak új házak, 

háztömbök, új városnegye-
dek építése szerepel, hanem 
a meglévő házak, lakások 
állagának megóvását, a há-
zak tatarozását is biztosítot-
ták. Nemcsak az állami tu -
lajdonban lévő házakra gon-
doltak, hanem megtalálják a 
módot arra, hogy kötelezzék 
a magánházak tulajdonosait 
is épületeik karbantartására 
és Iw szükséges, ehhez a 
tulajdonosoknak kölcsönt is 
nyújtanak. így tehát az új 
lakásba költözőkön kívül, a 
régi lakásban maradó csalá-
dok lakáskörülményeinek ja-
vulását is jelenti ez a la-
kásépítési program. Érthető 
tehát az a nagy érdeklődés, 
amely országszerte, város-
szerte megnyilvánul a kor-
mányhatározattal és a lak-
bérpótlék bevezetéséről, va-
lamint az albérleti díjak ren-
dezéséről szóló kormányren-
delettel kapcsolatban. 

Világosan következik a 
fentiekből, hogy e hatalmas 
munka a merész, de mégis 
reális alapokon nyugvó, gon-
dosan előkészített lakásépíté-
si terv, a mindnyájunkat 
közvetlen közelről érintő 
távlati program akkor való-
sul meg teljesen, ha közügy-
gyé válik. Ha nemcsak a be-
ruházó szakember, a tervező-
mérnök, az építőanyagot elő-
állító téglagyári munkás, a 
házat építő kőműves, a vil-
lanyszerelő, a szobafestő fel-
adata lesz, hanem szélesebb 
körben, az egész országé. A 
15 éves lakásfejlesztési terv 
végrehajtását tehát tegyük 
össztársadalmi üggvé. 

Németh Lajos 

Több cukor készül 
Cukorgyáraink általában 

az űj év beköszöntéséig 
szokták befejezni a gyártási 
idényt, most azonban ez to-
vább tart, mert az eddigiek-
nél nagyobb mennyiségű cu-
korrépát kellett feldolgozni-
uk. Kétszázhatvanezer va-
gon répa került a cukorgyá-
rakba, tavaly ez a mennyi-

ség nem érte el a 200 000 va-
gont. A rendelkezésre álló 
répából több mint 34 000 va-
gon cukrot készítettek, ami 
9000 vagonnal meghaladja a 
tavalyi mennyiséget. A 
mokkacukorból kétszáz va-
gonnyit, az előző évinél 20 
vagonnal többet küldenek 
az üzletekbe. 

UnnepsópeK a Lenoye'orszápot felszabadító 
szovjet lámadas 15. évfordulóján 

1945. január 12-én a Visz-
tulától indult el a szovjet 
hadsereg nagy téli offenzí-
vája, amely felszabadította 
Lengyelországot a fasiszta 
uralom alól. A támadásban 
az 1. és a 2. lengyel hadse-
reg csapatai is részt vettek. 
Az idén az események 15. 

évfordulóján ünnepségsoro-
zat kezdődik. Szovjet és len-
gyel katonai találkozókat, 
városi nagygyűléseket, kultu-
rális megmozdulásokat szer-
veznek. Az ünnepségek má-
jus 7-ig, Wroclaw felszaba-
dulásának 15. évfordulójáig 
tartanak. 


