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' t ' í l l (Somogylne felv.) 
Milialy Gábor, a brigádveaető és Tószegi István a pár-

kány t falazzák 

M u n k á b a n 
A LAKÓHÁZÉPÍTÉS VÉDNÖKEI 

„ i n t - f f i M T m Ml l - m V 

Az 6 kezük műve családi 
otthonunk, az öáltahik alko-
tott iskolákban tanulnak 
gyermekeink, az erőmüve-
iket, üzemeket is mind-mind 
ők alkotjók — az építők. 
Meleg nyárban. hidegben, 
vagy ólmos esőben btt all-
nak ég és föld kőzött az áll-
ványon, a kezükben szer-
szám, tégla es masszív, erős 
falakat emelnek. Munkájuk 
nyomán új városrészek emel-
kednek ki a földből. A régi. 
rozoga viskók helyett mo-
dern palotákat varázsolnak. 
Igy van ez Szegeden is. 

Á Párizsi körút és a Hul-
lám utca sarkán is szinte 
egyik napról a másikra nő-
nek fel a falak. Mihály Gá-
bor öttagú ifjúsági kőműves-
brigádjával egy hit alatt a 
60 méter hosszú épületen két 
emeletet épített fel. Az idő-
sebb szakemberek elismerés-
sel nyilatkoztak erről a mun-
kasikerről. Ez pedig komoly 
dolog, mert a kőműveseknél 
az a legnagyobb elismerés, 
ha az idősebb szakmunkás 
kezet ráz a fiatallal, és szűk-
szavúan csak ennyit mond: 
-Jól van-. Az itt dolgozó 
kőművesek, segédmunkások 
és műszakiak kezét egyre 
gyakrabban rázzák ,mog ugy, 
kómüvesmódrn a szaktársak. 

— Ezt a házat mi éBllSl-
tük fel — mondja büszkén 
Molnár József kőműves. — 
Az első téglát is mi . helyez-
tük el, az utolsó simítást is 
mi szeretnénk elvégezni. építők két lakóháztömb épí- Ezért érthető, hogy nagy Volt 

A fiatalok ragaszkodnak tése felett vállaltak -véd- az öröm, amikor megtudták: 
ehhez a házhoz, büszkék nökséget. Az építőipari vál- a vállalat párt-. KISZÍ- és 
munkájukra, magukénak cr r falat fiatal kőművesei, mu- gazdásági vezetői rájuk, a 
rik. Azóta meg még jobban, szaki dolgozói a vállalás el- Párizsi körút 12. szám alatt 
mióta a Csongrád megyei hangzusn után izgatottan épülő 44 lakásos bérház fia-
Fpltöipari Vállalat, az Épí- várták, kire esik a válasz- tal építőire gondoltak. Az 
lesügyl Minisztérium őket tás. a megtiszteltetés.. építésvezető. Szolcsányi Gá-
jelölte ki a fiatalok védnök- A védnökséget valialt fia- bor maga is fiatal, KISZ-
ségvállalásának teljesítésére, taioknak be kell bizonyító- vezetőségi tag. Amikor tudo-
Ez úgy történt, hogy a KISZ- niok, hogy jó szakemberek, mást szerzett a kitüntetés-
kongresszus előtt a szegedi komoly feladatok végrehaj- ról, azonnal tanácskozasra 
KISZ-értekezleten a fiatói fosát is rájuk lehet biznz. hívta az építkezés ugyancsak 

fiatal műszaki vezetőit, Hel-
bert Mihály művezetőt, az 
alig 20 éves technikus Tol-
nai Gábort és Lehotai Fe-
renc anlégert. A megbeszé-
lés tárgya egyetlen kérdés 
volt: hogyan még jobban? 

Azóta még jobban meg-
szervezték a munkát. Mihály 
Gábor, Nacsa István, Mol-
nár József, Kurucsai Antal, 
Tószegi István, Szőke Ernő 
kőművesek, Tóth István és 
Rutai István segédmunkás-
brigádja, az Itt dolgozók el-
múlt évi tervüket a vállalat 
101 százalékával szemben 
110,6 százalékra teljesítették. 
A termelékenységi mutatók 
is szépen alakultak. A mun-
kafegyelem is példás. 

A jó munkaszervezésben 
sok segítseget nyújtott Tol-
nát Tibor technikus. Minden 
munkásra külön-külön elké-
szítette a tervet. Az ú j nor-
ma bevezetése is serkentően 
hatott. Emelkedtek a falak, 
alakultak a lakások. Mo már 
a tetőn dolgoznak a kőmű-
vesek, kéményt raknak. Né-
hány belső munkát kell még 
elvégezniök és elkészül a 
ház. 

A Mihály-brigád az i f jú-
sági építkezés kijelölése után 
erősítést kapott. Ujabb i f jú-
sági építőbrigád jelent meg, 
tagjai Nyári István, Bor-
bély Gyula, Bálint Imre, Gé-
mes Antal, Csiszár János. A 
brigád legidősebb tagja, Sze-
lei László sem hagyja ma-
gát. Olyan jól, lelkesen vég-
zi munkáját, mint a többiek. 

Még a téli időjárás sem 
állította meg az építkezést. 
Épül a ház, mely a Csong-
rád megyei Építőipari Válla-
lat legfiatalabb szakmunká-
sainak munkáját dicséri 
majd. Az 1961. júliusi átadá-
si határidőről egyelőre nem 

. . , ...... ~ , » , - - _ , nyilatkoznak. De a vállalás 
Az első ablak behelyezése külön ünnep az Hiúsági k ö t e l e z l ő k e t ^ n e m h o z n a k 
építkezésen. Nacsa István. Ancsánvl József es Molnár s z é g y e n t a f i a t a l é p i t ó k r e . 
József nagy szakértelemmel helyezik el a Párizsi krt. 12 

számú bérház első ablakát, Horváth Zsuzsa 

Társadalmi munkában terveket készítenek 
a Szegedi Tervező Vállalat tiataljai 

Nagy jelentőségű terveket 
fejeztek be nemrégiben a 
Szegedi Tervező Vállalat 
KISZ-szer vezetőnek fiataljai. 
Társadalmi munkában elké-
szítették Deszk község álta-
lános rendezési tervét. A kö-
vetkező esztendőkben e rész-
letesen és pontosan kidolgo-
zott terv alapján fejlesztik 
majd a községet. A szántó-
földek minél jobb kihaszná-
lásának elvére épül ez a 
terv és ennek érdekében az 
elkövetkező 10—15 év táv-
latában az építkezéseket a 
fajú belső területére köz-
pontosítják. A tervkészítés 
munkáját, amelyben több 
KISZ-tag vett részt, Her-
nyók Imre irányította. 

Ugyancsak társadalmi mun-
kában készítik a vállalat 
KISZ-szervczetének tagjai 
már évek óta az ujszegedi 
Ifjú Gárda ifjúsági város 
fejlesztésének terveit is. 
Ezeket a terveket, amelyek-
nek értéke mintegy Í5ö ezer 
forint, az ifjúsági város fia-
tal lakói jórészt a saját ere-
jükből maguk valósítják 
meg. 

A vállalat KISZ-fiataljai 
ezen felül az „Ifjúság a szo-
cializmusért* mozgalomban 
a tervezők szakmai színvo-
nalának emelése érdekében 
előadásokat tartanak. Több 
fiatal ígéretet tett ezen fe-
lül, hogy a különféle terv-
pályázatokon részt vesz. 

Tsz-szakmunkások 
lesznek a fiatalok 
Termelőszövetkezeteink-

ben kétfajta szakmunkás-
képzés folyik. Egyik a ter-
melőszövetkezetek ipari ta-
nulóinak képzése, ahol bog-
nár, kovács, szíjgyártó, asz-
talos és más szakmákat ta-
nulhatnak meg a fiatalok. 
Ilyen ipari tanulói vannak 
a szegedi járásban a rúzsai 
Napsugár, a sándorfalvi 
Aranykalász' Tsz-eknek. A 
szentesi Uj Barázda Tsz-nek 
15 kertésztanulója van. 

A szakmunkásképzés má-
sik fa j tá ja az idősebb ta-
gok szakmunkás előkészítő 
tanfolyama. Közel 250 tsz-
ag tanul Csongrád megyé-

ben ezeken a tanfolyamo-
kon. A szegedi járásban 
Sándorfalván szerveznek 
most ilyen tanfolyamot, 
amelynek elvégzése után a 
hallgatók ha megtelelnek a 
vizsgán a követelmények-
nek, mezőgazdasági szak-
munkásbizonyítványt kap-
nak. 

Az ország öt legnagyobb szövőüzemének fiataljait 
versenyre hívták az ujszegedi kiszesek 

Nagy jelentőségű verseny-
felhívás született nemrégi-
ben az Ujszegedi Kender-
Lenszövő Vállalatnál. A 
KISZ-szervezet az ötéves 
terv teljesítése érdekében 
versenyre hívta az iparág 
legnagyobb üzemeinek ösz-
szes fiataljait. Tehát az or-
szág öt szövőj'ellegű nagy-
üzemének, a Győri Lenszö-
vőnek, a Csillaghegyi Len-

árugyárnak. a Budakalászi 
TextUműveknek, a Buda-
pesti Kender-Jutának és a 
Szegedi Jutatárugyárnak az 
ifjúmunkásait. 

A versenykiírás gondolata 
a KISZ-kongresszus utáni 
egyik taggyűlésen vetődött 
fel, ahol a fiatalok több ja-
vaslat után végül is az egész 
iparágra kiterjedő verseny-
javaslatot fogadták el, mely-

A KISZ-szervezetek életéből 

Tanácskozik a „vezérkar*. Szolcsányi Gábor építésveze-
tő csaknem naponta hívja megbeszélésre Tolnai Tibor 
technikust, Ilelbcri Mihály művezetőt és Lehotai Ferenc 
anlégert. Az építés közben adódó problémákat közösen 

oldják meg. 

Egyhetes továbbképző tan-
folyamot rendezett a KISZ 
szegedi járási bizottsága a 
községi, valamint a terme-
lőszövetkezeti KISZ-titkárok 
részére. A tanfolyamon a 
KISZ-titkárok a KISZ kong-
resszusi anyagát dolgozták 
fel. A titkárok ellátogattak 
a szegedi Haladás Termelő-
szövetkezetbe, s közösen néz-
ték meg a Szegedi Nemzeti 
Színház műsorán szereplő 
Irkutszki történet című szín-
müvet. 

340 fiatal jelentkezett az 
„Ifjúság a szocializmusért-
mozgalomban való részvé-
telre a Szegedi Kenderfonó-
gyárban. A mozgalom kere-
tében jelenleg a Ságvári 
Endre kulturális szemle szer-
vezése folyik. A fiatalok kö-
zdtt legnépszerűbb a mozilá-

togatás részpróba és erre je-
lentkeztek a legtöbben. 

„Munkával iskolánkért* cí-
mű mozgalmat indított a 
szegedi Ipari tanuló Iskola 
KISZ-szervezete az „Ifjúság 
a szocializmusért* mozgalom 
keretében. A KISZ-fiatalok 
vállalták, hogy 20—25 óra 
hasznos társadalmi munkát 
végeznek el iskolájukért. A 
tanulók egy része 500 darab 
vályog verését is vállalta. 

Tizenöt ú j termelőszövet-
kezetben alakult ifjúsági 
szervezet a járás területén. 
A többi között Üllésen a 
Petőfi, a Rózsa, a Kossuth és 
az Árpád, a balástyai Zöld-
mező, a Rákóczi, a Homok-
gyöngye és a Móra Ferenc 
Termelőszövetkezetekben. A 
községekből egymásután je-
lentik a fiatalok, hogy ifjú-
sági szervezetet alakítanak. 

nek az a másik érdekessége, 
hogy időtartama 1965. de-
cember 31-ig, vagyjs az öt-
éves terv végéig terjed. A 
felhívás szerint az értéke-
lésben a mennyiségi és mi-
nőségi munka, a szakmai 
továbbképzés, a munkafe-
gyelem megszilárdítása és a 
tervidőszak alatt végzett 
társadalmi munka eredmé-
nyeit veszik majd figyelem-
be. A értékelés egyébként 
negyedévenként történik és 
az első helyezett vándor-
zászlót kap. 

A felhívást az ujszegedi 
kiszesek már megbeszélték 
a versenyre hívott nagyüze-
mek fiataljainak vezetőivel, 
akik azt néhány apróbb 
módosítással el is fogadták. 
Az újszegediek pedig most 
tárgyalják meg azt az alap-
szervezeti taggyűléseken. 

— A pub/.Umergcsi általános 
iskola törtenetében először for-
dult elő. hogy a tanulók nagy 
hangversenyen mutat ták be ze-
nei tudásukat a község lakói-
nak. A kétórás műsorban a 87 
tagú énekkar egyik szápiat Bar tagú eneKkar egyllc szapiat Bar-
tók Erzsébet IV. osztályos ta-
nuló vezényelte igen ügyesen. 
Farkas Zsuzsanna és Veres Ka-
roly VIII. osztályos tanulók i? 
vezenyeltek, be hata tva tehetsé-
güket, zenei készségüket. Szabó 
Zoltán, Rácz Katalin. Klspál Ist-
ván, Szécsi Irén. Nemes Vero-
nika a szólókat, a nepdaloka ' 
énekelték, sőt operaál lat és da-
lokat ls előadtuk nagy tetszés-
sel. A nyolctagú zenekar, — 
amely nemrég alakult —, igen 
ügyesen játszott. A Jól sikerült 
hangverseny Posta István tanár 
munká jának eredménye. 

Segítség > a falusi fiataloknak 
A városi KISZ-fiatalok 

nemcsak a mezőgazdaság 
szocialista átszervezése ide-
jén nyújtottak segítséget a 
falusi fiataloknak, hanem 
vállalták, hogy továbbra is 
támogatják őket A szegedi 
MAV igazgatóság kiszesei 
gyakran látogatnak el a kis-
teleki termelőszövetkezetek-
be. Főleg a fiatalok szerve-
zőmunkáját segítik. 

Útmutatást adnak a KIS 7,-
szervezetek terveinek el-
készítésében, s előadások 
szervezésével nevelik, ok-
tatják a falusi fiatalokat. 
A szegedi műszaki lak-

tanya KISZ-tagjai a doma-
széki, a szőregi és az algyői 
termelőszövetkezetek KISZ-
szervezeteit patronálják. A 
KISZ Szeged városi bizott-
sága vállalta, hogy Asott-
halom, Balástya, Bordány, 
Forráskút. Ullés és Zákány-
szék s több szegedi üzem 
KISZ-szervezete között kap-
csolatot szervez. 

Az Ujszegedi Kender-
Lenszövő Vállalat a móra-
halmi Vörös Október és 
az U j Élet Termelőszövet-
kezeteket patronálja. 

Részt vesznek ebben a mun-
kában a gyár fiataljai is. 
A KISZ-szervezet kultúr-
csoportja, énekkara, tánco-
sai és színjátszói a télen 
többször szerepeltek, külön 
erre a célra tanult műsor-
ral, ezekben a termelőszö-
vetkezetekben. Nemrég az 
üzemi fiatalok közreműkö-
désükkel javítottak meg egy 
traktort a vállalatnál. 

Az újszegediek ezen felül 
vállalták, hogy segítenek a 
mórahalmi fiataloknak a 
KISZ-szervezet létrehozásá-
ban és megerősítésében. 

Mcg'smertetik velük az 
ifjúsági szervezet működé-
sének legjobban bevált 
tapasztalatait, a vezetés 
módszereit és gyakorlatát. 

Például vezetőségi ülést 

tartanak majd Mórahalmon. 
A falusi fiatalok így közvet-
len közelről láthatják es ta-
nulmányozhatják a halyes 

'és jó irányító módszereket. 
Hasonló terveik varinak 
egyébként a KlSZ-szervezet-
nek a nemrég alakult algyői 
H o m o k g y ö n g y e t e r m e l ő s z ö -
vetkezet ifjúsági szervezeté-
nek létrehozásával kapcso-
latban is. 

Ezenfelül azt tervezik 
még az ujszegedi fiatalok 
hogy a jövőben gyakrabban 

meghívják a morahalrai 
fiatalokat az Uzemj ifjú-
ság rendezvényeire. 

Gyárlátogatásra és azokra a 
klubestekre. amelyeket 8 
KISZ-szervezetek tartanak. 
Arra is gondolnak, hogy 
az üzem autóbuszának 
igénybevételével a jövőben 
megrendezendő valamelyik 
nagyobb kirándulásra is 
meghívnak néhány jól dol-
gozó fiatalt a termelőszö-
vetkezetből. 


