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Késsül Sseged leltára 
Ezernégyszáz lakást keresnek fel a műszaki brigádok 

A főváros u tán a napok- az újraépítési költséget, az 
ban Szegeden is megkezdő- avultsági százalékot, a ház 

szükségletét, dött az állami tu la jdonban tatarozási szükségletét, az 
lévő ingatlanok műszaki ál- esetleges tatarozás költségét, 

A Szegedi Ingatlankezelő 
Vállalat felhívására 

az építőipari szakemberek 
közül a nyáron több mint 

lapotának és forgalmi érté-
kének felmérése. A hivata-
los elnevezés rendkívül nagy 
jelentőségű, évek óta idő-
szerű munkála tokat t akar : 
körülbelül 

ezernégyszáz lakást vizs-
gálnak meg a szakembe- végzését. 

h c ^ ' p o n t o s nyi lvántar tást 

A lakóházak felmérésével 
a rendelkezés szerint 1961. 
december 31-ig kell Sze-
geden elkészülni. 

A gyakorlatban ez azonban 
azt jelenti, hogy szeptember 
30-ra legalább be kell fe-
jezni a műszaki leltárt, mer t 

ha tvanan jelentkeztek, s mire az adatokat összesítik 
vállalták társadalmi muh- és e l ju t t a t j ák az Építésügyi 
kában a műszaki leltár el- Minisztérium lakás- és kom-

készítsenek az épületek tény-
leges állapotáról, számba ve-
gyék, hol kell sürgősen ta -
tarozni, felújí tani. ' 

Az egész Szegedre ki ter-
jedő leltározást úgy tervez-
ték, társadalmi munkában 
végzik eL Még a nyár fo-
lyamán a Szegedi Ingat lan-
kezelő Vállalat kérte a Ha-
zafias Népfront , valamint az 
MTESZ támogatását , hogy 
megfelelő építész szakem-
berek társadalmi munkában 
segítsék a lakóházak leltá-
rozását. 

Igen fontos, hogy a leltá-
rozást szakemberek végez-
zék, 

hiszen egy-egy épületről 
több mint száz adatot kell 
feljegyezni, egyebek között 
meg kell ál lapítani a lakó-
ház értékét — ezen belül 

azonban késlekedett a ren-
delkezéssel és így az In-
gatlankezelő Vállalat csak 
most szólíthatta fel a vál-
lalkozókat, kezdjék meg a 
szegedi lakóházak műszaki 
leltározását. Sajnálatos azon-
ban, hogy most, amikor a 
vállalkozást végre is kellene 
haj tani , 

a hatvan közül mindössze 
két-három építőipari szak-
ember ál l ja a szavát, 

a többiek különféle kifogá-
sokkal visszamondták a vál-
lalt feladat elvégzését. Így 
jelenleg csak a Csongrád 
megyei Építőipari Vállalat 
egyik mérnöke, valamint a 
Szegedi Építőipari Ksz egy la jdonban 
mérnöke kezdte meg az In- felmérését, 
gatlankezelő Vállalat dolgo-
zói mellett a műszaki lel-
tár elkészítését. 

munálispolitikai osztályára, 
addigra úgyis év vége lesz.' 
Mivel nagyon komöly, fon-
tos és körültekintő munká-
ról van szó, így többek kö-
zött meg kell vizsgálni a 
ház alapozását szigetelését, a 
falszerkezet összetételét és 
állapotát, a födémszerkeze-
tet, a vízvezetékeket, a csa-
tornázást és a fűtést , ezért 

as Ingatlankezelő Vállalat 
felkéri a hozzáértő szak-
embereket, segítsék a mű-
szaki leltár elkészítésében. 

Aki eddig elfoglaltságára 
való hivatkozással vissza ls 
mondta első ajánlkozását , az 
is jöj jön el, legalább né-
hány órás társadalmi mun-
kában segítse az állami tu -

lévő lakóházak 

A deszki Gyorgyevity Leontin 
a megye legjobb traktorosa 

Csongrád megye gépállomásainak körzetében többhe-
tes esőszünet után a kedvező, enyhe, száraz időben iámét 
teljes lendülettel dolgoznak az erőgépek. 960 traktorból 
csak helyenként pihen egy-kettő, amely éppen javításra 
szorul. A földesken jelenleg szántó traktorok száma mint-
egy hétszázra tehető, a többi pedig a betakarí tásnál se-
gédkezik. A legtöbb most a munka a cukorrépa szállítás-
nál. A felszedett termést a mély, sáros talajról erős lánc-
talpasokkal hord ják kl a köves útig, onnét pedig gumikere-
kű zetorok viszik tovább az állomásra a vagonokhoz. 

A gépállomások közül a legjobb teljesítményt a mind-
szenti érte el, amely már december 1-én befejezte éves ter-
vét. Ugyancsak tel jesí tet te a napokban egész évi fe ladatá t 
a szentesi, a csongrádi és a nagykirályhegyesi gépállomás. 
A t raktor is ták egyéni versenyében a deszki Gyorgyevity 
Leontin került az első helyre. DT—54-es erőgépének 2600 
normálhold talajmurfka az éves terve s már túlhaladta a 
4500 holdat. Sokáig — szinte az egész évben — Sipos 
Itószló szentesi t raktoros tar tot ta az elsőséget, akit deszki 
vetélytársa csak most az őszi szántás-vetési m u n k á k során 
tudott megelőzni. Gyorgyevity Leontin kiváló teljesítmé-
nyét példás munkaszervezéssel é r te el. A legtöbbet a sző-
regi Petőfi és az újszentiváni UJ Élet Termelőszövetkezet 
tábláin dolgozott. Az ürés járatokat úgy küszöbölte ki, 
hogy a termelőszövetkezeti brigádokkal előre megbeszélte: 
biztosítsanak számára szabad területet, ahol akadálytalanul 
dolgozhat. Igy érte el azt is, hogy üzemanyag felhasználása 
jóval kevesebb a megengedettnél. A szorgalmas traktoros 
havi át lagkeresete meghaladja a háromezer forintot. 

T. B. 

Könyv a politechnikai oktatás 
tapasztalatatról 

A politechnikai oktatás ta- csolatos balesetelhárító, 
pasztalatai címmel könyv je- egészségvédelmi és tűzren-
lent meg dr. Bánfalvi Jó- dészeti óvórendszabályok 
zsef, a szegedi Radnóti Gim- gyakorlati alkalmazását, 
r.ázium igazgatójának tollá- ma jd a politechnikai jellegű 
ból. A nagy érdeklődésre szakkörök szervezési kérdé-
számottartó könyv tegnap selt taglalja. A könyvben 
hagyta el a hódmezővásór- helyet kapott az 5+1-es ke-
helyi nyomdát. Ez a kiad- reskedelmi-szakmai jellegű 
i ány a szegedi Radnóti Mik- középiskolai képzés tapasz-
lós Gimnáziumnak a poli- talatanyaga is. 
technikai oktatásban elért öt A kiadvány előszavát Sár-
esztendei eredményeit is- közi István, a Szeged városi 
merteti . Foglalkozik a tan- pártbizottság köznevelési fe-
múhelyekben és az üzemek- lelőse írta. A függelékben 
ben folyó munka tárgyi, tar- Bori István—Tihanyi Ferenc 
talmi és személyi feltételei- Politechnikai oktatás aSzov-
nek megszervezésével, vala- jetunióban és Hans-Joachim 
mint az oktató-nevelőmunka Siebert A politechnikai ok-
területén elért politechnikai tatás problémái a Német 
oktatás eredményeivel. Kü- Demokratikus Köztársaság-
ion fejezet tárgyal ja a po- ban címmel ír tak kisebb ta-
litechnikai oktatással kap- nulmányt . 

A házleltár legfőbb jelen-
tősége az, hogy ennek bir-
tokában az illetékesek a jö-
vőben 

helyes tervet készíthetnek 
a tatarozások sorrendjére, 

s a felúj í tásokat a csak-
ugyan legrosszabb állapot-
ban lévő házakon végezhe-
tik el. 

Kövezik 
a Bokor utcát 

Lapunkban írtunk már 
egy ízben arról, hogy az Áp-
rilis 4 útból nyíló Bokor ut-
ca mennyire áhít egy kis 
kövezés után. Akkor az utca 
lakói is többször panaszkod-
tak a kövezetlen úttest mi-
att, amely különösen őszi-
téli időben szinte já rha ta t -
lan volt. Már csak ezért is 
nagy örömmel vettük tudo-
másul, hogy a Köztisztasági 
Vállalat útépítő részlege az 
illetékes kerületi tanács 
megbízásából megkezdte a 
Bokor utca kövezését, amely-
lyel végeznek is a következő 
néhány nap alatt , ha tovább 
tar t a kedvező időjárás. 

Újjáalakul 

a képzőművészeti 

munkacsoport 

Újjáalakul hamarosan Sze-
geden is a képzőművészek 
munkacsoport ja , amely a 
Képzőművészeti Szövetség 
új jáalakulásával kezdi meg 
munká já t ismét. A Képző-
művészeti Szövetség a vá-
rosi tanács művelődésügyi 
osztályának megküldte a 
megbízólevelet a szegedi 
képzőművészeti munkacso-
port intéző bizottsága tag-
jainak. Ti tkár : Szelesi Zol-
tán műtörténész. Tagok: Do-
rogi Imre, Pintér József, 
Szőke Győző és Vinkler 
László festőművészek. Az 
intéző bizottság előzetes | n ú l . t a d t á k a z l d - n . 
munkajava i alakul ma jd I _ ., _ _ _ _ l t . l 

Nemzetközi folyóirat nemzetkőzi nyel ren 
Szegeden készült a PA CO magyar száma 

Elkészült a PACO című menhof Eszperantó Szakkör 
folyóirat VII. évfolyamának tagjai vállal ták el. 
83., magyar száma Szegeden. A gazdag tar ta lmú és ké-
A PACO, a Világbéke Esz- pékkel tarkítot t eszperantó 
perantista Mozgalom hivata- folyóirat két szovjet író cik-
los folyóirata és minden hó- ké mellett Szakosíts Árpád, 
napban más országban ad- Baghy Gyula, Balkdnyi Pal, 
ják ki. A most megjelent Márton Lajos és Szegedről 
számot az Országos Béketa- Farkas Ernő írásait közli. 
nács Eszperantó Bizottsága melyekben hazánk békepoli-
szerkesztette és ad ta ki. A t ikájá t és lüktető kul turál is 
folyóiratnak előzőleg ma- életét ismertetik. Több ere-
gyar száma 1958 szeptembe- deti és eszperantóra ford ' -
rében jelent meg. Azóta tott vers teszi színessé a 
megkétszereződött a pél- nem mindennapi, érdekes 
dányszáma, így szétküldése folyóiratot. A Szegedi Nyom -
a világ minden részébe több da Vállalat nyomdatechni-
napot vesz igénybe. A folyó- kailag igen szép munká t 
iratból a legnagyobb pél- végzett a folyóirat előállító-
dányszámot a Szovjetunió- sában, különösen nagy segít -
ba, Csehszlovákiába és Bul- séget nyúj tot t Dobó József 
gáriába postázzák. A csoma- gyártáselőkészítő, Gabnal J a . 
golást és a . szétküldést a nos gépszedő és Léber fet-
szegedi szakszervezeti Za- ván tördelő. 

Jövőre 100 tonna fonallal gyárt többet 
a Szegedi Textilművek 

Ezer meg ezer szál, az 
egyéni és közösségi érdek 
sokfélesége fúzi a Text i lmű-
vek munkásai t az üzemi 
élethez, a gazdálkodás gond-

másodosztályú áruk meny-
nyisége 92,5 százalék lesz 
az üzemben. Ezt túlszár-
nyalva 92,8 százalékot ér-
tek el. 

jaihoz. S mivel lényegében Ügy tervezték, hogy 836 ezer 
a munkatermekben dől cl, 
hogyan teljesítik a tervet, 
szívesen vállalnak részt a 
vezetés gondjából a máso-
dik ötéves tervben az üzem-
re háruló nagyobb felada-
tokból. 

A szívesen vállalásnak ta-

meg a szegedi képzőművé-
szek munkacsoport ja . 

amikor még má jus elején 

Munkás színjátszók — 
mint rendező jelöltek 

Csöndben, szinte észrevét- szabadon választható témsa- egyelőre viszonylag szúk 
len telt el két év az olyan körben szerepelt Moliére, körre korlátozódik, . de csak 
Csongrád megyei öntevé- Csíky Gergely, Szigligeti Ede egyelőre, hiszen nyilvános-
keny színjátszó-rendezők fö- és Beeumarchais egy-egy séguk még nem ls v o l t Ez 
lőtt, akik részt vettek a Nép- művének elemzése. A máso- a stúdió a d j a viszont m a j d 
művészeti Intézet levelező- dik szakdolgozat Csehov egy a közeli jövőben a fr iss vér-
rendezők számára rendezett egyfelvonásos da rab jának keringést a szegedi színját-
tanfolyamán. Igaz, többen feldolgozása lesz, a hárma- szómozgalomnak. A közeli 
kezdték, min t amennyien dik pedig egy szabadon vá- időben vizsgázó levelező-
most m a j d vizsgát tesznek lasztott da rab rendezőpéldá- rendezők fölött ugyanis nem 
hamarosan. A sok jelentke- nyának elkészítése. hiába szállt el két esztendő, 
zőből mindössze 16-an ma- Mindez természetesen va j - amióta rendszeresen tanul-
radtak, akik viszont nem mi keveset érne, ha az el- nak. képezik magukat , hogy 
bánták meg, hogy szorgal- méletet nem követné a gya- minden tekintetben megáll-
masan helytálltak a tovább- korlatt, vagyis a tanul tak ják a helyüket a tömegkul-
képzésben. Érdekes, zömmel rögzítése. Ennek érdekében turális munkában, ö k már 

jött létre a Juhász Gyula képzett szakemberei lesznek 
Művelődési Otthon színpa- a műkedvelő színjátszó-

értelmiségi foglalkozásúak, 
á l ta lában pedagógusok tar-
tottak ki a levelező-rendezők dán egy úgynevezett gyakor- mozgalomnak, s kicsiben — 

színjátszó 
mindaz 

tanfolyamán, Szegedről vi- lati stúdió, amelynek akár a egy-egy üzemi 
szont a nagyüzemi dolgozók, kísérleti színpad nevet is csoporton belül 
mint például a Szegedi Ken- adhat juk. Heiti egy alkalom- megvalósítható lesz számuk-
derfonógyárból Jaroli Jenő, mai rendszeres gyakorlati ra. amit a nagy színházi 
Gál Sándor a DÁV-tól, Gás- munkában minden levelező- életben színészekkel meg-
pár István a DÉI.ROST-tól, rendező kifej thet i képessé- valósít, a rendező, 

a Szegedi gét annak a lapján, amit ed-i f j . Jároli Jenő 
Jutaárugyárból és még töb- díj? tanult művészettörténet-
ben más üzemekből. 

Elmélet és gyakorlat 
Komor 

Hasznos' segítség 
í>ől, dramaturgiából, d ráma- A Népművészeti Intézettel 
történetből, klasszikus és ugyanakkor változatlanul 
modern művek ismeretéből fennmarad jó kapcsolatuk, s 
stb. De nemcsak ők, hanem bármi problémájuk lesz, 
azok a fej let t színjátszók is. készséggel kapnak segftsé-Tanáruk előbb 

István volt. ma jd később akiket egy-egy alkalommal get, amit eddig is megkap-
Versényi Ida — mindketten magukkal visznek a stúdió- tak, ha kérték. Különösen a 
a Szegedi Nemzeti Színház ba, hogy m a j d belőlük ú j helyes műsorválasztásban 
rendezői. Szerencsés találko- rendező-hallgatók legyenek, nyúj to t t és nyú j t segítséget 
zás viszont, hogy Versényi Jelenleg Brecht Carrar asz- a Népművészeti Intézet, 
Ida ugyanakkor a városi ta- szony puskái című egyfelvo- ú jabban pedig — az ország 
nács népművelési csoportja násosát próbál ják, amely a egész öntevékeny színjátszó 
színjátszó szakreferense is. spanyolországi szabadság- csoportjára kiterjesztve — a 

közvetlenül harcból merít i t é m á j á t m a j d levelező-rendezők tanfolya-s i lyenformán 

forint termelési értékkel nö-
velik a fonalmennyiséget. 
Ezen t ű i további egymillió 
361 ezer forintot hozott mi-
nőségemelésre az alapanya-
gokkal való takarékosság. 

Az ország különböző tex-
ti lgyárainak szállít évről év-
re egyre több gyapotfona-
lat a Szegedi Textilművek. 
Az ötéves terv első évébe a 

vállalták, hogy az első- és is többet vár az ipar a sze-
gediektől. Az idei várható 
fonalmennyiség 4536,4 ton-
na. A jövő évi igény pedig 
4630,4 tonna. Ez évben ren-
delkezésre állt orsóóra 500-
zal több, mint az 1961 évi, 
az ünftepek számának ala-
kulásával ugyanis kevesebb 
lesz. Tehát 

rövidebb Idő alatt több fo-
nalat kell gyártani , 

az idén várható 34,l-es fo-
nal helyett 34-es f inomságát. 

E feladatok már nem old-
hatók meg a régi, a meg-
lévő munkaszervezéssel. Nem 
valósíthatók meg csak hét-
köznapi műszakkal. Tehát 
vasárnap is dolgozni kell az 
üzemben, de csak egy üzem-
részben, a tisztítóban. Itt 
sgűk. a kapacitás. A többiek 
bír ják, ha van elegendő 
tisztított anyag. 

A gépek folyamatos űze-
ti meltetésével a vasárnapi 

műszak 24 embert érint. 
Ezzel azonban nem foglal-
koztatnak több embert a 
Szegedi Texti lmü vekben ün-
nepnapon, mer t a tisztítógé-
pek javítói, karbantartói , 
akik eddig vasárnap dolgoz-
tak, mentesülnek a vasár-
napi munkától . A karbantar -
tást hétköznap végzik majd 
Ezzel egy év alatt 51 ezer 
forint túlórapénzt takarí ta-
nak meg, ennyivel csökken 
az ú jonnan beállított hat 
dolgozóra fordí tandó mun-
kabér összege. Gyakorlatilag 
48 ezer forint évi munka-
bértöbblettel lényegesen több 
fonalat gyártanak majd a 
Szegedi Texti lművekben. 

ismeri a szegedi színjátszó- u tána egy vígjátékot tűznek mát adta, amely alapvetően 
mozgalmat, hovatovább a 
mozgalomnak minden egyes 
rendezőjét, sőt szereplőjét is. 
Lényeges szerepe van a 
Szakszervezetek Megyei Ta-
nácsa mellet t működő szín-

musorra. 
A tanulmányok 

haszna 

ú j vonásokkal gazdagítja 
szín játszómozgalma t. 

Végre ott t a r tunk már, 
hogy a szegedi műkedve-

Most. mint műkedvelő szí- lő színjátszómozgalomnak 
nészek fejlesztik tovább ké- lesznek képzett vezetői — 

játszó-rendezők munkakö- pességeiket. ugyanakkor ren- csak még kevesen. Sokkal 
zössége létrejöttében ls, kü- deznek is, mer t minden al- de soickal több kell annál a 

a levelező- kalomrnal más-más rendező- néhány lelkes embernél, 
felkészülésé- hallgató tevékenykedik Ver- akik most első fecskéi az 

•sénvi Ida felügyeletével. A ügynek, akik szakszerűen 
különböző stí lusokban egy- képezik m a j d a jövő Szín-

hallgatóknak ugyanis három más stílusfelfogása is fel- játszóit — remélhetőleg 
szakdolgozatot kell elkészí- színre kerül— lefaragva ró- ugyanolyan fokon. mint 
teniök. a tanul t anyag a lap . la a rosszat és meghagyva a amelyen őket két éven á t 
Ián K J7 f l t ö dolorv/atof m i lehet képezték a jobb tömegkul-

lönösen pedig 
rendezők mai 
ben. 

A tanfolyam végeztével a 

ján, s az elsó dolgozatot már jót, amelyre tovább 
be is nyúj tot ták, amely szép ma jd építeni, 
eredményről 

turál is munka érdekében. 

V a s r m a a 
lilharmónai hangverseny 

»A* bérletsorozatban Va-
sárnap délelőtt 11 órai kez-
dettel a Szegedi Nemzeti 
Színházban rendezi meg so-
ron kővetkező hangverse-
nyét az Országos Fi lharmó-
nia szegedi kirendeltsége. 
Bogdán Wodicku szereplése 
azonban ezúttal betegsége 
miat t elmarad, s ma jd csak 
a tavasz folyamán szerepel 
Szegeden. A szegedi Bartuk 
Béla zenekart Vaszy Viktor 
érdemes művész vezényli. 
Közreműködik Kovács Dé-
nes. A műsorban szerepei: 
Moniuszko- Hálka-nyl tánv; 
Brahms: hegedűverseny; C. 
Franck: d-moll szimfónia. 


