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A kormány jóváhagyta 
Szeged város 1960. évi tervét 

Eredeti formájára alakítják vissza a Tisza Szállót 

Fontos ügyekben döntöttek tegnap a városi tanáes 
végrehajtó bizottságának ülésén 

ss Hálókülönlegességek 

A városi tanács tervosztá-
lya jelentésben tájékoztatta 
a végrehajtó bizottságot, 
h o © a kormány a népgaz-
dasági terv szerves része-
ként 

,ióváha©ta és kiadta Sze-
ged város 1960. évi tervét 
is. 

A tervosztály előterjesztésé-
re a végrehajtó bizottság 
tegnapi ülésén megvitatta az 
e©es gazdálkodási ágaza-
tokra felbontott tervet, 

amely február elején kerül 
tanácsülés elé; 

Aho© arról beszámol-
tunk, a kerületi tanácsok 
a hónap folyamán megtár-
©al ták és elfogadták a ke-
rületek városfejlesztési ter-
veit. Szeged egészére vonat-
kozó, összesített városfej-
lesztési tervet Dáni Sándor, 
s végrehajtó bizottság titká-
ra tegnap ismertette a vég-
rehajtó bizottság ülésén. Ki-
derült a jelentésből, ho© 

nagymértékben növeked-
tek a városfejlesztési cé-
lokra fordítható összegek 
az utóbbi években Szege-
den. 

Szeged város ez évi ösz-
szesített községfejlesztést 
álapja, ^mely csupán kiegé-
szítője a városi költsé©e-
fésnek, több mint XI millió 
forintot tesz ki. Az 1960. évi 
összesített városfejlesztési 
tervet a végrehajtó bizottság 
megtár©alta. elfogadta és 
azt u©ancsak a következő 
tanácsülésen terjesztik be; 

Igen érdekes vita alakult 
ki a szokásos előterjesztések 
során a Tisza Szálló átalakí-
tásának ü©ében. A rendőr-
ség által a tanács rendelke-
zésére bocsátott épület visz-
szaalakításának költségeire 
és a szálloda berendezésére 

a Belkereskedelmi Minisz-
térium minte© 18 millió 
forintot biztosított. 

Ebből n é © és félmillió fo-
rintot — a h o © az első na-
pirendi pont tár©alásánál 
kiderült — Szeged város 
1960. évi tervébe be is il-
lesztettek. A szálloda e © 
részét már az ez évi sza-
badtéri játékokra üzemeltet-
ni szeretné a Vendéglátóipa-
ri Vállalat 

Az építkezés teljesen elő-
reláthatólag 1961. áprilisá-
ra lesz kész. 

A Szegedi Tervező Vállalat-
nál n a © ütemben dolgoznak 
a visszaalakítás tervein, 
ho© azok alapján a kivite-
lező vállalat minél ©orsab-
ban hozzákezdhessen a 
munkához. Tervkészítés 
közben 

két ellentétes álláspont 
alakult ki. 

A Belkereskedelmi Miniszté-
riumot képviselő szakembe-
rek véleménye szerint a 
földszinti éttermen kívül 
minél több szállodai szobát 
kell kialakítani az átépítés 
során. A szobák számának 
szaporítására az emeleti 
han©ersenyteremmel szem-
ben lévő, ú©nevezett tükör-
termet is fel kell áldozni. 
Magám a han©ersenytermen 
is változtattak volna. A pá-
holyokat megszüntették vol-
na, azonkívül külön lépcső-
házat terveztek a han©er-
senyterem megközelítésére, 

A szobák számának növe-
lésével, mint alapvető he-
lyes elgondolással a váro-
si tanács végrehajtő bi-
zottsága természetesen 
e©etértett. 

Azonban a Belkereskedel-
mi Minisztérium szakembe-
reivel szemben — akik az 
átalakításnál csupán a szűk 
szállodai szempontokat vet-
ték f i©elembe — a végre-
hajtó bizottság tagjai, az 
egész város érdekeit tartva 
szem előtt, nem osztották a 
minisztérium képviselőinek 
álláspontját. 

Abból kiindulva, ho© 
Szegeden amú©is kevés a 
hangversenyterem, szűkében 
va©unk kiállítások, előadói 
estek, ankétok rendezésére 
alkalmas termeknek, vétek 
lenne a Tisza Szálló emeleti 
han©ersenytermét megboly-
gatni, amely országoshírű 
volt kitűnő akusztikája mi-
att; Az emeleti tükörterem 
is viszonylag kis költséggel 
helyreállítható s ez a rep-
rezentatív helyiség kiválóan 
alkalmas lesz az előbb em-
lített kiállítások, irodalmi 

estek és más rendezvények 
megtartására. Joggal kifogá-
solhatná a város közvélemé-
nye, ha az emeleti termeket 
megszüntetnék, v a © átala-
kítanák, mert a helyettük 
nyerhető néhány szállodai 
szoba 

úgysem oldana meg telje-
sen Szeged szállodai prob-
lémáit. 

A szállodai helyzet u©anis 
e©magával a Tisza Szálló 
üzembehelyezésével nem ja-
vul meg ©ökeresen. Csak 
egy további, teljesen ú j 
szálloda építése jelentene 
végleges megoldást. 

A Belkereskedelmi Mi-
nisztérium szakembereinek, 
a Tervező Vállalat és a ta-
nácsi építészek, tervezők vé-
leményének meghallgatása 
után a végrehajtó bizottság 
tegnap végérvényesen ú © 
döntött, ho© 

a régi formájára kell visz-
szaállítani a Tisza Szállót. 
Az emeleten a hangver-

senytermet teljes egészében 
a páholyokkal e©ütt , vala-
mint a tükörtermet is erede-
ti alakjára kell kiépíteni. 
Felhívták a tervezők fi©el-
mét, ho© 

az épület eredeti külső és 
belső stílusán ne változ-
tassanak 

és ne erőltessenek az épü-
lethez nem illő, álmodern 
megoldásokat. 

A végrehajtő bizottságnak 
ez a döntése a Tisza Szálló 
eredeti formában való visz-
szaállítására, kedvezően be-
folyásolja az átalakításra 
előirányzott költségeket is. 
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A Szegedi Kenderfonó©ár 
hálókészito üzemében — 
amely Közép-Európa egyet-
len ilyen üzeme .— sokfele 
bálókülönlegességet ©ár ta -
nak különböző anyagokból: 
textilfélékből, szintétikus mű-
anyagból az ország halászai-
nak, sportolóinak és legújab-
ban a színházak megrende-
lésére, különféle színpadi ha-
tások eléréséhez. Ez utóbbi 
célra minte© tízezer négy-
zetméternyit készítenek az 
idén. Ezenkívül sok tízezer 
né©zetméter hálót exportál-
nak. 

Képünkön azt láthatjuk, 
amint az egyik mechanikai 
kötőgép valósággal ontja a 
különféle szemsűrűségü há-
lókat. 

(Tóth Béla felv.) 
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Bebrits Lajos lett 

az Országos Idegenforgalmi 

Tanács főtitkára 

Kossá István közlekedés-
éé postaügyi miniszter, az 
Országos Idegenforgalmi Ta-
nács elnöke Bebrits Lajost 
az Országos Idegenforgalmi 
Tanács fótitkárává nevez-
te ki. 

Elutazott Budapestről Mihajlov, 
a Szovjetunió művelődésügyi minisztere 

Több napos budapesti tar- ter az MTI munkatársának 
tózkodás után kedden uta- adott nyilatkozatában. A leg-
zoft el Budapestről Mihaj-
totí, a Szovjetunió művelő-
désü©i minisztere. 

Rendkívüli» élményekkel 
gazdagodva, igén jó benyo-
másokkal ha©om el a test-
véri Ma©arország' földjét — 
mondotta többek között el-
utazásakor a szovjet minisz-

Néhány nap alatt 
ezer röszkei család választotta 

a közös gazdálkodást 

A Budapesti Telefon©ár ú j ©ártmánya iránt bizonyára 
nagy lesz majd az érdeklődés. Nemrégiben készültek el 
a felvételünkön látható Terta 8 milliméteres filmszalag-
gal működő vetítőgép első példányai, amelyek adapter 

révén magnetofonnal hangosithatók 

Még e © hét sem telt el 
azóta, h o © a na©üzemi 
gazdálkodás lelkes szószólói 
megérkeztek a paprikater-
meléséről híres Röszke köz-
ségbe. A falu dolgozó pa-
rasztsága a legna©obb meg-
értéssel fogadta az agitáto-
rokat, amelyet bizonyít az 
is, h o © az elmúlt hét csü-
törtökjén 11, pénteken pe-
dig mintegy 200, korábban 
egyénileg dolgozó paraszt lé-
pett a közös gazdálkodás út-
jára. Többen — mint pél-
dául Cs. Tanács Vince, Gre-
gus Ferenc, Kószó Imre, 
Nagy Antal, Acs Sánta Szil-
veszter és mások — nem is 
várták meg a népnevelőket, 
ho© házuknál felkeressék 
őket: maguk mentek el a 
tanácsházára, hogy kérjék 
és aláírják a belépési nyi-
latkozatot. Az. egész falu az 
ú j útra térés lázában égett 
és általában az volt a ta-
pasztalat — amint a népne-
velők elmondották —, h o © 
már korábban fontolóra vet-
ték a belépéseket és látoga-
tásaik alkalmával elmondot-
ták: megérlelődött elhatáro-
zásuk. 

Szombaton már több mint 
háromszázan, vasárnap pe-
dig 200-an jelentkeztek a ré-
gi "Lenin* és az alakuló ter-
melőszövetkezetbe. Az olyan 
kftűnó gazda hírében álló 
parasztok is aláírták a belé-
pési nyilatkozatot, mint pél-
dául idősebb Dunai István, 

Tóth Győr©, a ' feketeszéli 
idősebb Tombácz Antal. Ed-
dig min te© ezer röszkei 
család vált meg korábbi, 
e©éni gazdaságától és vá-
lasztotta a közös, na©, 
jobb boldogulást hozó gaz-
daságot. Röszke »alvégen-< 
termelőszövetkezetet előké-
szítő bizottság alakult, mely-
nek elnökévé idősebb Dunai 
Istvánt választották. A bi-

zottság már megtartotta el-
ső ülését és határozatot is 
hozott. Eszerint csütörtökön 
tart ják meg oz alakuló köz-
gyűlést és javasolják a tag-
ságnak, ho© a szövetkezet 
a Kossuth nevet válassza. 

Feketeszélen és Nagyszék-
sóson is alakul előkészítő 
bizottság és előreláthatóan 
rövidesen Röszke is terme-
lőszövetkezeti község lesz. 

nagyobb hatást az keltette 
bennem, hogy a magyar nép 
magabiztosan, céltudatosan 
halad a nagyszerű távlatok 
felé, nyugodt légkör és bi-
zalom uralkodik az ország-
ban. 

— Amerre jártam, minde-
nütt tapasztaltam, milyen 
n a © tekintélye van a párt-
nak, amelyet őszintén tisztel 
a magyar nép. Nagy örö-
mömre szolgált, hogy lépten-
nyomon tapasztaltam, érez-
tem, hogy népeink barátsága 
még szúlárdabb, még erősebb 
lett. Ma©arország és a Szov-
jetunió kulturális kapcsola-
tainak fejlődése is népeink 
barátságának növekedéséről 
tesz tanúbizonyságot. Kérem, 
adja át őszinte üdvözletemet 
magyar barátaimnak, elvtár-
saimnak, az egész magyar 
népnek, s búcsúzóul sok-sok 
sikert kívánok az ú j élet 
építéséhez — mondotta be-
fejezésül Mihajlov. 

Hegszületett 
a Textilművek első szocialista brigádja 

Április 4 tiszteletére folyik tovább a verseny 
Termelési tanácskozást tartottak az el-

múlt hét végén a Szegedi Textilművek A-
és B-müszakos dolgozói, melynek napi-
rendjén főként a szocialista munkaver-
seny folytatásának és kiszélesítésének 
problémái szerepeltek. Megállapodtak ab-
ban, h o © egész év folyamán versenyezni 
fognak, és most minden erőt a felszaba-
dulásunk 15. évfordulójának méltó ünnep-
lésére fordítanak. 

Döntött a termelési tanácskozás a szo-
cialista brigád cím odaítélésének ü©é-
ben is. 

Egyhangúan megszavazták a n é © 
kiszista lány, Gábor Margit, Balogh 
Piroska, Békési Erzsébet, valamint 
Száraz Erzsébet számára e megtisz-

telő cím viselésének jogát. 
Gábor Margit brigádja több mint fél éve 
dolgozik e©üt t a ©ürűsfotnó A-műszak-
jában, munkájukat lelkiismeretesen vé-
gezték, tervüket túlteljesítették, és min-
denkor eleget tettek a szocialista együtt-

élés, a kommunista erkölcs szabályainak: 
közösen vettek részt a politikai és szak-
mai oktatáson, társadalmi munkát végez-
tek, és együtt jártak sokszor még szóra-
kozni is. Január elseje óta dolgozik velük 
Csányi Magda és Németh Mária, akik 
szintúgy tagjai az ifjúsági szövetségnek. 
Azt szeretnék mindannyian, hogy hat hó-
nap múlva ismét megszavazza számukra 
a szocialista brigád címet a termelési ta-
nácskozás, de már ú©, h o © annak mind 
a hatan e©formán tagjai lehessenek. 

Számos munkacsapat készült fel a 
Szegedi Textilművekben év eleje óta, 
h o © az első után szintén elérjék a 
szocialista brigád név megszerzéséhez 

szükséges színvonalat. 
Az előfonóban, a gyűrűsfonóban és a lánc-
csévélőben mind a három műszakban dol-
gozik e © - e © brigád, a rezsiműhelyben 
egy, a TMK-ban pedig három munkacsa-
pat nevezett be a szocialista brigád cím 
elnyerésóért folyó vetélkedésbe. 


