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Srzahadtíri 
Egy hét múlva kezdődnek a helyszíni próbák * Teljes üzemben 
az asztalosok és díszletfestők * francia király: Biticsi Tivadar 

* Százötven főnyi műszaki gárda * Megnövekedett érdeklődés 
a termelőszövetkezetekben 

A Szegedi Szabadtéri Já- zés munkálatai pedig július mennyiségben vásároltak je-
tékok produkcióinak első. 15-re fejeződnek be. gyeket a tsz-ek. A deszkiek 
próbát most már véglcge- « eddig 350-et vettek. 
srk. Július 12-én Mikó And- Bakó József, a Szegedi Az ország más vidékein is 
rás főiendező irányításával a Szabadtéri Játékok műszaki több jegyet vásárolnak az 
Bánk bánnal kezdődik az el- vezetője szerint a játékok idén a termelőszövetkezeti 
sö próba. Ezt követően 14- díszleteihez mintegy 140 köb- parasztok. Jellemző például, 
én a Hunyadi László. 24-én méter fát használnak fel hogy Isaszegröl és Gödöllő-
pedig a János vitéz próbáit idén, vasszerkezetben 3—4 ről különvonattal utaznak 
kezdik el. tonnányi anyagot, vászonból m a j d a szabadtéri játékokra, 

® pedig 6 ezer négyzetmétert, jórészt dolgozó parasztok. 
Július 10-én a szabadtéri K .Sátoraljaújhelyről két kü-

játékokhoz statisztafelvételt A szabadtéri játékok iránti tönautóbusszal mintegy 100-
tart a játékok igazgatósága érdeklődés örvendetes növe- an Gyuland pedig harom 
a Szegedi Nemzeti Színház- kedésének egyik legérdeke- autóbusszal körülbelül 150-en 
ban. Á több mint 700 főnyi sebb adata, hogy a dolgo- Jönnek Szegedre, 
statisztéria zömét idén is a tó parasztok idén eddig Nagymértékben megköny-
munkásőrség és a karhatal- mintegy 50 százalékkal több nyíti a dolgozó parasztok 
misták adják a játékok- jegyet vásároltak az előadá- utazását a Szegedi Autóköz-
hoz. Raj tuk kívül azonban sokra, mint tavaly. A sze- lekedési Vállalat szép kez-
még 210 statisztát alkal- gedi Felszabadulás Termelő- deményezése. Az igazgatóság 

szövetkezet tagjai például ugyanis vállalkozott arra. 
536 jegyet vettek. Nagy hogy megfelelő számú je-
számban vásároltak jegyeket lentkező esetén külön autó-
az algyői, a sándorfalvi tsz- buszjáratokat indít Bács-Kis-
ek. A szatymaziak — taka- kun, Békés és Csongrád me-
rékszövetkezetükkel együtt gyének azokba a falvaiba, 
— összesen 200-at, a kiste- ahol nincs vasútállomás, 

Szegedi Nemzeti Színházban lekiek 250-et. Szőregen, vagy ahova közvetlenül az 
a szabadtéri játékokon részt- Röszkén, Mihálytelken és előadás után nem lehet visz-
vevő táncosok próbái. Bar- Kiszomboron is hasonló szautazni Szegedről. 
kóczi Sándor koreográfus 
irányításával. A tánckarba 
meghívták az ÉDOSZ sze-
gedi együttesének öt tagját 
is, Ábrahám Andrást, Mi-
nyó Andrást, Vőneki Mi-
hályt. Török Istvánt és Len-
gyel Zoltánt. 

® 

Az asztalosok és a dísz-
letfestők most már teljes 
üzemben dolgoznak a sza-
badtéri játékok munkahe-
lyein. Készül már a 
Moszkvai Állami Akadémiai 
Nagy Színház Kővirág című 
balett jének díszletsora, s 

„Hősi korszak" után, nehéz feladatok előtt 
a szegedi kábelgyár 

maznak, 70 százalékban nőt, 
LD százalékban férfit, 20 szá-
zalékban pedig gyermeksze-
replőket. 

® 
Tegnap megkezdődtek a 

Megszüntetik a túlzsúfoltságot 
a rendelőintézet 

orr-fül-gége szakrendelésén 
Többen panaszolták szer- orr-fül-gége szakrendelés 

kesztőségünkben, hogy a Le- túlzsúfoltságáról. Véleménye 
nin körúti rendelőintézet szerint is 
orr-fül-gége szakrendelései a hosszas várakozást a ke-
túlzsúfoltak. Kevés óraszám- vés rendelési óraszam 
ban rendelnek a szakorvosok okozza. 
és az így összetorlódott Jelen esetben az orr-fül-

betegek sokszor két-három gége szakrendelésre a ren-
órát is kénytelenek várni, delőintézet csak nyolcórás 
míg sorra kerülnek. keretet tudott biztosítani. A 

megkezdték a János vitéz | Különösen vonatkozik ez a panaszok nyomán a rendelő-
díszleteinek munkálatai t is. 

® 
a végleges szereposztás 

szerint Oszvald Gyula, a Fő-
városi Operettszínház bonvi-
vánja énekli a Szegedi Sza-
badtéri Játékokon a János 
vitéz címszerepét, a francia 
királyt pedig Bilicsi Tivadar 
alakítja. Oszvald Gyula a 
Debreceni Csokonai Szín-
házban volt vezető tenoris-
ta, majd az 1960—61-es szín-
házi évadban a Fővárosi 
Operettszínházhoz szerző-
dött. A színházi évadban 
többször nagy sikerrel sze-
repelt az Operaház egy-egy 
előadásában is. 

Több mint 150 szakember 
és segédmunkás dolgozik a 
szabadtéri játékok felújítási 
munkálatain. A kivitelező 
vállalat műszakilag július 
10-én adja át az igazgató-
ságnak a színpadot és a né-
zőteret. A hangosító beren-

délelőtti szakrendelésre. intézet vezetője felkereste az 
A rendelőintézetben a kö- Egészségügyi Minisztérium 

illetékeseit azzal a kéréssel, 
hogy 

bővítsék a napi rendelési 
óraszámot. 

_ Erre ígéretet is kapott, úgy-
vizseá tatok eléé h o g y m á r megfelelő szakor-vizsgáiatok eteg v o s ( . .g k , v a l a s z t o t t a k erre a 

lehetőségre, dr. Béres Éva 

vetkezőket tapasztal tuk: 
Alig múlt nyolc óra de az 
orr-fül-gége szakrendelés 
előtt máris legalább har-
mincan várakoztak. 

Mivel a 
hosszadalmasak, igen nehe-
zen fogy a várakozók száma. aki ielenleg a 
sőt inkább egyre növekszik ^ ^ r k ^ U d o l ^ i k 
az újonnan érkezőkkel So- « megérkezik tehát az 
kan elszörnyednek a tömeg e r ) g e d é , ó r a s z á m b ő v í _ 
láttán és 

lemondóan legyintve In-
kább továbbállnak. 

Ez azonban nem megoldás, 

tésére, 
ú j orvossal és hatórás ren-
delési idővel bővítik az 
orr-fül-gége szakrendelést, 

a betegség, a fá jdalom né- így az eddigi nyolc óra he-
hány óra, vagy legfeljebb lyett 14 órán át folyhat a 
néhány nap múlva ú j ra betegek vizsgálata. Ezzel re-
visszakény szeri ti őket, s ak- mélhetőleg megszűnik ma jd 
kor ismét kezdhetik élőiről, a hosszas várokzási idő is. 
esetleg súlyosabb ba j ja l a Addig azonban míg az en-
várakozást. gedéiy megérkezik intézke-

Dr. Gergely Győző főor- Gergelv főorvos a jelen-
vos, az intezet vezetőjével 0 1 1 , -
folytatott beszélgetés során l p g muködo orvosok es 
kiderült, tudomása van az asszisztensek túlórájáról. 

Két év nem nagy idő. Egy szolgálókként 5—6 évet töl-
gyár életében különösen töttek itt. Az átalakítások a 
nem az. De a Kábel- és Sod- főépületben lényegében be-
ronykötélgyár szegedi tele- fejeződtek Még nem dolgoz-
pének két éve mégis jelen- nak minden helyiségben, 
tős. Jelentős, mert Szeged Néhány munkaterem még 
első nagyobb és l e f ú j a b b ü-esen áll, de két-három hét 
nehézipari létesítménye. Szá- múlva már itt is megkezdő-
munkra különösen kedves dik a varniscső-gyártás. Az 
üzem. mer t mi, szegediek egykori istállók nagy részé-
ügy vagyunk, mint a család, bői raktárak, munkatermek 
ahol mindig a legkisebb lettek. A lovardák is átala-
gyermek a legkedvesebb. Ez kulás alatt vannak, még csak 
a hasonlat is, mint minden néhány hónap, s a szegedi 
más hasonlat természetesen 
nem lehet teljes. Ez esetben 
ugyanis nem a legkisebb 
gvermekek közé tartozik a 
Kábel- és Sodronykötélgyár, 
ha a legfiatalabb is. Mun-
káslétszáma ma már megha-

ladja a 37J fot. A terv szerinti 
idei termelési volumene el-
éri a 100 millió forintot. En-
nél többet tavaly csak 11 
szegedi üzem teljesített. A 
minisztériumi ipari vállala-
tok közül 11 pedig meg sem 
közelíti ezt a tel jesítményt 

tüzérlaktanya volt, nincs. 

ri szakmát. Mindezek elsajá-
títása, a szegedi telep to-
vábbfejlődési problémáinak 
megoldása nemcsak egysze-
rűen szakmai kérdés, ha-
nem a szegedi becsület meg-
védésének kérdése. Ez nem 
valami túlzott lokálpatriotiz-
mus üzemi kinövése, ha-
nem az az egészséges tö-
rekvés. amelynek minden 
kommunista vezetőt kell fű -
tenie, lelkesítenie a párt ha-
tározatai megvalósításában. 
Helyes és szükséges a sze-
gedi becsület megvédése, de 

Szülól" tamogatassal ez nem lehetséges a kábel-
gyár esetében a pestiek se-
gítsége nélkül. Mindez azonban az érem-

nek csak egyik oldala. Mert, 
ha a gyár történetében a 
-hősi korszak-" — ahogy „ „ „ J ; „ ; 

ondiák g o n d j a 

A tovább fejlődés 

A két pártszerv tanácsfco-
egyes pesti vezetők mondjál: 
— jelentős tényező is. nagy 
lépés előre, de csak egy láb- zasán is erről beszéltek a 
bal. S ha a másikkal nern felszólalók. Szegeden igényel-
lépünk utána, természete- ték és kérték. Budapesten 
sen nem haladhatunk előre, szorgalmazták s feladatokat 
Ha nem is ezekkel a sza- szabtak meg a vállalat ve-

Szóval szegedi mértékkel vakkal, de értelemszerűen zetől részére. Az osztályok-
mérve, ma már a közép- így fogalmazták meg két nak át kell adni szakmai és 
nagyságú üzemek közé szá- üzemi pártszervezet tanács- vezetési tapasztalataikat a 
mí t juk a kábelgyárat. kozásán a kommunisták. A szegedieknek, s a tapaszta-

budapesti gyárban az üzemi latcserének ki kell t e r jed-
Jelentos feilrídes pártbizottság. Szegeden aa n i e a párt KISZ-és szak-

A tervezett beruházás első fi™ S t E S ^ S f S b T h t 
lépcsőjének befejezese utan, vább«, méghozzá eredmé- tig itt tartózkodott a gyár-
1962-ben érte volna csak el nyesebben tovább kérdései- t>an Varga Sándor elvtárs, a 
az üzem a 346 fős létszámot. v e l A két pártszervezet gyár budapesti termelési 
Magától értetődő, hogy a n ' n c s egymással ala- vagy osztályának vezetője. Most 

fölérendeltségi viszonyban. e g y é v r e Szegedre költözött 
Tagjaik, a kommunisták cél- a műanyagszigetelésű kábel-
ja mégis egy: minél eredmé- gyártás egyik nagy tapaszta-

100 millió forintos évi ter-
melési érték is jóval több, 
mint az eredetileg 1961-re 
tervezett érték Az üzem nyesebben termelő üzemet Játokkal rendelkező mérnöke. 

"faragni**, s minél gyorsab- Ez a segítségnyújtás tatai-
ban a szegedi telepből is. kőzik a szegediek akaratával . 
Egyik is. másik is határozat- törekvésével, s ez bizonyára 
tan törekszik a pár t vidéki rövidesen meghozza hasznát, 
iparfejlesztési pol i t ikájának Mindez nélkülözhetetlen 
valoraváltásán a sa já t te rű- ahhoz, hogy a másik lábbal 
létén. is előre lépjen a szegedi 

A »fogd-meg« időszak, a kábelgyár. De ez mégsem 
rohamos építés, a semmiből e lég a továbbhaladáshoz. A 
gyárlétesítés időszakában di- város illetékes szerveinek is 
cséretre méltó munkát fe j - segíteniök kell. Mert az üzem 
tettek ki a szegedi telep ve- a tervezettnél egy évvel 
zetői, munkásai. Néha már előbbre jár a fejlődésben, de 

ilyen mérvű fejlődésében 
érvényesült a szegedi pár t -
bizottság törekvése, hogy 
minél előbb, minél több 
munkást foglalkoztassanak 
ebben az üzemben. Ez a tö-
rekvés találkozott a Kábel-
és Sodronykötélgyár igazga-
tójának, Zentai Ernőnek és 
a gyár igen sok budapesti 
vezetőjének támogatásával. 
Igy került a szegedi telepre 
a tervben nem is szereplő 
kábeldobgyártás, a mikro- tói bátran és magabiztosan, a víz-, gáz- és gőzszolgáltatás 
szeparátor lemezkészítés, a 

bányagyutacs-vezetékek 
gyártása, amelyek mind-
mind létszámigényesebb 
gyártmányok, mint a mű-
anyagszigetelésű vezeték 
készítése. 

Eltűnt a laktanya 

önállóan lépkedtek, de mint a tervezett, szinten mozog. A 
a járni tanuló gyermeknek, termelés emelkedett, a víz 
a szegedi telepnek is szük- kevés. S amikor azt kérik 
sége van a »szülői" támoga- a kábelgyáriak, hogy több 
tásra. A kezdeti eredmé- segítséget nyúj tsanak az il-
nyek. a dobüzem. a TMK letékesek, akkor ne a tervet, 
műhely, a műanyagszigete- hanem a tényeket, a további 
lö-részleg üzembe állítása né- fejlődés problémáit vizsgái-
hány problémát is hozott, ják. Ez vonatkozik a határ-
Míg minden erővel a műsza- őrség kábelgyárban lakó 

A fejlődés jelentőségének ki feladatok megoldását tar- parancsnokságára és felettes 
mérvét az tudja igazán ér- tották szem elött, háttérben szerveire is. A gyár kinőtte 
tékelni. aki látta annak maradt a munkaszervezés, a már nemcsak a terv kereteit, 
idején. 1959-ben az egykori műszaki és szakmai tovább- hanem a szociális és iroda-

képzés. Ezek kezdetben nem helyiségeit is. Ezek végleges 
jelentkeztek élesen, csak helye a ma még laktanyának 
1960 negyedik negyedévében, használt épületrészben van. 
amikor terv szerint több A szociális helyiségeket, az 
mint 10 millió forint értékű irodákat az első ideiglenes 

helyiségek után most ú j a b b 
ideiglenes helyekre költöz-

szegedi tüzérlaktanya épüle-
tet, aki látta az istállókat, 
pincéket, lakószobákat, ahol 
kőművesekként, takarí tók-
ként kezdték a munkát a 
budapesti tanfolyamról visz-
szatért törzsgárda tagjai. A 
laktanya külső homlokzatán 
nem sok változott, belülről 
azonban azok a katonák sem 
ismernének rá. akik tovább-

árut kellett gyártani. 

A szegedi becsület 
megvédése 

tetik. Ez azonban mind fe-
leslegcsen kiadott pénzbe ke-
rül. 

Újszerű bölcsődével nagyobbodott a mihályteleki napközi otthon 

A kábelgyártás csak lát-
szólag egyszerű munka, a 
minőségre például nagyon 
kell ügyelni, mer t ha innen __ 
selejt kerül ki. az emberek fe ladátot . ' több gondot és na 

Joggal büszkélkedhetnek napközi otthonukkal a mi- életét veszélyezteti. Ez. a gyobb felelősséget jelent. 
munka, sőt az egész szakma Tornyosulnak 

A gazda szemével 
a kábelgyár fejlődése, to-

vábbi lépése több munkát . 

A" 5 

imm 

hálytelekiek. Ilyen még a városban sincs, mondják az Uj 
Élet Termelőszövetkezet tagjai. Valóban messze földön 
nem találni párját, a gyermekek e gyönyörű második ott-
honának. A falu orvosi rendelője volt az első olyan épít-
kezés, amelyet többnyire társadalmi munkával hoztak lét-
re. A napközi otthon építésénél is igen sokan és sokat se-
gédkeztek. Most ez az otthon újabb résszel nagyobbodott. 
a falu orvosa, dr. Fülöp Pál ötlete alapján köralakú épü-
lettel bővítették. Ebben helyezték el a bölcsődét. 

Felső képünkön az új épületrész látható az előtte elha-
hadó gyermek >*vonatszerelvénnyel«. 

Alsó képünkön a köralakú terem a nagyablakú falak 
mentén körben elhelyezett ágyacskákkal. Ügyesen kihasz-
nálták a középső, világos térséget is. 

{Somogyi K á r o l y n é felv.) 

nehézségek 
teljesen új, amelyet építés a z üzem fejlődése elé, de 
— ahogy mondani szokták ezek átléphetők. ha Buda-
—. menet közben kell nem- pesten. Szegeden az üzem 
csak megismerni, hanem vezetői, munkásai, a helyi 
alaposan megtanulni. S ez tanácsi szervek, más válta-
nem könnyű dolog, mert ez jatok vezetői is jobban, a 
a szakma magában egyesíti gazda szemével nézik a sze-

fém-, a vegyitechnológiát, gedi kábelgyár gond i á i t 
gépészetet, a villamosipa- Nagy Pál 

Gépesítették a gyiimölcsösvagonok 
berakását Szatymazon 

A szatymazi vasútállomás-
ról. a Csongrád Megyei 
MÉFC Vállalat Ryümöles-
csomagoló telepéről a szezon 
kezdete óta éjjel nappal in-
dí t ják az édes gyümölccsel 
megrakott vagonokat a nyu-
gat-európai államokba és az 
ország távoli részeibe. A 
szállításokat eddig nagy-
mértékben nehezítette, hogy 
a vagonokba a gyümölcsös-
ládákat emberi erővel, kéz-
zel kelleti, berakni, sok idő 
telt el, míg egy-egy vagon 
út jára indulhatott. 

A SZÖVOSZ igazgatósá-
ga és a Csongrád Megyei 

MÉK Vállalat vezetői most 
segítettek ezen a problémán. 
Négy csehszlovák gyártmá-
nyú korszerű rakodógépet 
állítottak itt munkába, s ez-
zel mintegy a felére csök-
kent a gyümölcsös vagonok 
rakodási ideje. Egy-egy gép 
egyszerre 60 ládát szállít a 
vasúti kocsihoz, s az ajtóhoz 
emeli azokat. Utána csak a 
szortírozást kell kézi erővel 
végezni. Ezek a rendkívül 
hasznos gépek a szatymazi 
gyümölcsszezon befejeződése 
után a makói hagyma gyors, 
s zavartalan exportálásahoz 
nyúj tanak majd értékes se-
gítséget. 


