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Miért nem haladnak tervszerűen 
a szegedi lakásépítkezések? 

Mindenki tudja, hogy hosz- vernek valahol, ahelyett, lemaradást már aligha lehet 
szú volt a tél, s alig akart hogy építkeznének velük, behozni az év végéig. Annál 
kitavaszodni. Az építkezése- taem vétlen egyetlen helyi is inkább, mert a létszámot 
ken sokáig állt az élet. Most illetékes sem: a városi ta- ezután sem bírják feltölteni, 
azonban már júliust írvmk, nács, az Országos Takarék- f . e « v í i t t m i í k ö H é s 
eltelt az év fele, s vaiahogy pénztár, elsősorban a beru- ^ 8 a K a z egyuttmuKodes 
mégsem halad úgy a, -munka, házó ingatlankezelő, s nem segíthet 
mint kellene. M&g mindig utolsósorban a kivitelező A Szegedi Építőipari Vál-
nincs meg jó nérfiány idei be- építővállalat. lalat — melynek az eme-
ruházás tervdokumentációja, . letráépítések nagyobbik ré-
nem kötötték meg a szerző- aiiiaioiogaias s z é t k e y e n e végezni —, mi-
déseket és a kivitelező vél- következmenyei vei nem kapott kézhez idő-
lalatok sem teljesítik fel- a lélektelenség, a bürök- ben egyetlen tervdokumen-
adataikat. ratikus ügyintézés számta- tációt sem, nem rendelt a 
A m i i pl Iptiptpft v n l n a l a n gyönyörűséges példáját harmadik negyedévre meg-Amn el lehetett volna a d t á J c % z ; m l í t e t t "felek", az felelő mennyiségű és össze-

K e r u i n i elmúlt hónapokban. Levelez- tételű építőanyagot. Nem is 
Nem ű j keletűek ezek a gettek, tologatták az aktá- rendelhetett. Most már csak 

problémák, a Dél-Magyaror- kat, mindent csináltak, csak átmenő munkát vállalhatnak, 
szág is többször foglalkozott semmi olyat, ami ered- olyat, ami az Idén kezdődik, 
már velük, mígnem a városi ményre vezetett volna. Leg- d e csak jövőre fejeződik be. 
pártbizottság ipari osztályá- alábbis a tények ezt mu- Azt szeretnék tehát, hogy 
nak kezdeményezésére össze- tatják! minél több építkezésbe fog-
jöttek Szeged valamennyi Természetesen mielőbb hatnának bele egyszerre, 
építési, beruházási intézmé- meg kell akadályozni, hogy hogy legalább folyamatos 
nyének képviselői, hogy meg- az egy városban működő, munkát biztosítsanak a dol-
vitassák a helyzetet, s igye- egy célért dolgozó testületek gozók számára, 
kezzenek megkeresni a ki- néhány szűklátókörű, parag- Jó lenne egyértelműen ki-
bontakozás lehetőségét. rafusrágó ügyintézője -meg- jelenteni, hogy egyetlen eme-

Kiderült, hogy objektív fúrhassa- a szegedi emelet- letraepités sem marad el 
okok aligha játszanak nagy ráépítéseket! De ha feltéte- végül, mind a 21 millió fő-
szerepet abban hogy ilyen lezzük, hogy megváltozik az rintot beépítik. Csakhogy, a 
rosszul állnak a szegedi épít- eddigi, eléggé el sem ma- jelek szerint, könnyelműség 
kezesek. A Beruházási Bank rasztalható gyakorlat, vajon lenne ilyesmit mondani, 
szerint egyetlen olyan léte- még van-e reális lehetősége Most mar valóban nincsenek 
sítmény sincs az idén, mely- annak, hogy év végéig fel- meg az objektív feltételek 
nek megvalósulását enge- használhatunk minden ren- hozzá. Egyetlen dolog se-
dély- vagy fedezethiány delkezésre álló pénzt, hogy gíthet csak: az egyuttmuko-
akadályozná. A Csongrád megvalósuljon minden 1962- d e s . minden ero latbavetése 
Megyei Építőipari Vállalat re tervezett lakásberuházás a erdekeben. Es ennek 
tevékenységét gátolja ugyan Szegeden? wn;yleg nincsen semmi aka-
a szerződéskötések késleke- A városi tanácson nem d a l y f . . 
dése — s némi szakmunkás- múlik: egyre jobb kapcsola- Sok, nagyon sok problé-
hiány — csakúgy mint a tot alakít ki a tervező in- ma kapott még hangot ezen 
í-.'zegedi Építőipari Vállalat- tézetekkel, s a kivitelezőkkel az értekezleten. A pártbi-
r.ál. ám ez a nehézség jó- is. Ha megfelelően el tud zottság már eleve azzal, 
részt elkerülhető lett volna, járni az Építésügyi Minisz- hogy letrehozta, nagy segít-
ha ők, valamint a beruhá- tériumban, s ha a felügye- séget nyújtott a résztvevők-
vök idejében összefognak, s lete alá tartozó vállalatokat, nek a hibák megszüntetésé-
közösen igyekszenek kikü- az ingatlankezelő és az épí- hez. Tisztultak a nézetek., ki-
szöbölni tőipari vállalatot rá bír ja cserelodtek a vélemények, 

„ . „ . , szorítani az egyetértésre, ak- egyszerűbbé váltak a bonyo-
Huszonegymillio k o r a második fél évben so- lultnak latszo kérdések is. 

forint sorsa kat javulhat a helyzet. Az Az év végi tervteljesítés 

Bosszantó minden lassú O T P . az emeletráépítések majd megmutat a, ki meny-űosszanio minoen I<ÍSSU . . . . T - _ T Í . f „ Z r nyit tanult belőle, építkezés, de a lakásépítke- gazdája is tamogatast iger. y F c h é r K á l m á n 
zések halogatása azonban Felesleees munkák 
kétszeresen káros. Márpedig s 

eppen a lakásépítkezésekkel a t e r v e z o K n e l 
van az idén a legtöbb hiba, A Szegedi Tervező Válla-
s ezen belül is az emelőt- lat, mondhatni, túl van zsú-
ráépítésekkel. Mintegy 21 folva munkával. Az 1962-re 
millió forint állna rendelke- 6zóló terveket ugyan most 
zésre 1962-ben emeletráépí- már gyorsabb ütemben kibo-
tésből nyerhető lakások ki- csátja, de kétséges, hogy az 
alakítására, de ebből a pénz- 1963-as tervekhez hozzá 
bői még egyetlen lakás fel- tud-e kezdeni időben. Első-
építéséhez sem fogtak hozzá, sorban az kellene, hogy mi-

A ba j akkor kezdődött, előbb megkapja a tervezési 
amikor az emeletráépítések megbízások egy részét. Rop-
szabályozásáról szóló rende- pant elgondolkoztató egyéb-
let végrehajtási utasítása fél ként, hogy az intézet által 
évet késett. Dehát ez nem elkészített terveknek általá-
csupán helyi ügy. Azzal foly- ban csak hetven százaléka 
tatódott, hogy az Építésügyi valósul meg. A túlterheltség 
Minisztérium mind a mai tehát relatív: sok felesleges 
napig nem adott pontos ki- munkát is végeztetnek velük 
jelölést a Csongrád Megyei a beruházók. 
Építőipari Vállalatnak az A Csongrád Megyei Építő-
emeletráépítésekre vonatko- ipari Vállalatnál meg van-
zóan. Ez ugyancsak nem a nak győződve róla, hogy min-
szegediek gondatlansága. Ab- den lakást átadhatnak majd 
ban viszont, hogy a tervező a kijelölt határidőre. Ennek 
intézet áprilisban kiadott ter- ellenére nem valószínű, hogy 
vei még ma is fiókban he- teljesíthetik tervüket, mert a 

Ne hamarkodjuk el • • • 
m j ehéz szerszámokhoz, 

nyersanyagok és kész-
áruk mozgatásához 

szokott, a napi munkában el-
fáradt munkáskezek írják a 
munkásélet krónikáját. Mű-
szak után a munkapad sar-
kán, a gépek fedelén, vagy 
este odahaza az asztal fölé 
hajolva róják a betűket a 
naplók lapjaira. Ezek a köny-
vek külalakra különbözőek, 
díszesek, kevésbé díszesek, 
vagy munkáskezektől gyű-
röttek, olajosak. De valami-
ben egységesek: őrzik egy 
üzem kis munkásközösségé-
nek maga formálta, alkotta 
ú j életének, munkaversenyé-
nek írásos dokumentumait, 
a szocialistabrigád-mozgalom 
szegedi történetét. 

Szinte valamennyi napló 
első oldalán ott áll ez a szó: 
versenyezünk. Eddig is ver-
senyeztek a munkások, de a 
mostani vetélkedésük tartal-
masabb. A szocialista brigá-
dok és e címért küzdő 
munkáskollektívák a szo-
cialista ember mércéjét a 
munkához igazítják. Ettől 
nem térnek el, ebből 
nem engednek. Azt 
tartják, aki a munkában 
nem példamutató, a terme-
lésben nem igyekszik leg-
alább annyit, vagy többet 
adni, pontosabban, fegyel-
mezetten, nagyobb előrelá-
tással és felelősséggel dol-
gozni, mint a többiek, nem 
nyerheti el a szép címet. 
Ezt nemcsak vallják, ha-
nem eszerint is cselekednek. 
A ruhagyári Szputnyik-bri-
gád tagjai speciálgépeket 
terveznek és készítenek. A 
régi szakemberek is meg-
emelik a kalapot e szép tel-
jesítmény láttán. A DÉL-
ROST Tyitov-brigádja ter-
vezője és építője volt a 
szegvári üzem korszerűsíté-
sének. Munkájuk nyomán 

Moszkvába érkezett 
a béke-világkongresszuson 

résztvevő magyar küldöttség 
A delegációt ünnepélyesen fogadták 

Szombaton elutazott Buda- Központi Bizottságának tit-
pestről népünk delegációja, kára, a Politikai Bizottság 
amely Szakasits Árpádnak, póttagja, dr. Ortutay Gyula, 
a Béke-Világtanács irodája a Hazafias Népfront Orszá-
tagjának, az Országos Béke- g o s Tanácsának főtitkára, va-
tanács elnökének vezetésével lamint politikai, gazdasági és 
részt vesz Moszkvában a jű- kulturális életünk számos 
lus 9-én, hétfőn kezdődő le- más kiválósága, egyházi ve-
szerelési és béke-világkong- z e tők, művészek, tudósok és 
resszuson. a főváros lakosságának több 

A küldöttség búcsűztatá- s záz képviselője. Ott volt a 
sára a ferihegyi repülőtéren búcsúztatáson V. A. Guszev, 
megjelent Biszku Béla és So-
mogyi Miklós/ a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Politi-
kai Bizottságának tagjai, 
Szirmai István, az MSZMP 

M U N K Á B A N A Z E K E K A P A 

( S o m o g y i n é felv.) 

A hosszú ideig tartó hideg Időjárás és szárazság nem kedvezett a kukorica fejlő-
désének. A legutóbbi esőzések sokat javítottak a már sárguló növényen, újra fris-
sen zöldellő táblákon dolgozik az ekekapa a szegedi Felszabadulás Termelőszövet-

kezet földjein. 

a szovjet nagykövetség taná-
csosa is. 

A küldöttség szombaton 
délután a menetrendszerű 
IL—18 típusú repülőgépen 
megérkezett Moszkvába. A 
küldöttséget a szovjet fővá-
ros seremetyevói repülőterén 
a Szovjet—Magyar Baráti 
Társaság több vezetője és a 
társaság több száz tagja ün-
nepélyesen fogadta. 

az ország legmodernebb 
rostkikészítő üzeme épült 
fel. Most ú j vállaláson, az 
újszegedi telep korszerűsíté-
sén dolgoznak. 

Szinte minden brigád 
vállalásában szerepel 
az önköltség csök-

kentése, az újítás, a fiata-
lok palronálása stb. Példát 
mutatnak a munkában is, 
a tanulásban is. A kender-
fonógyár ifjúsági brigádjá-
nak egyik tagja, Vidács An-
na az általános iskolában 
tanul, mások technikumok-
ban, középiskolákban bőví-
tik általános ismereteiket. 
A DÁV Lumumba brigádjá-
nak tagjai, mint sok más 
üzemben, munka után a 
szakma számukra még rej-
telmes dolgaival ismerked-
nek. A vállalat egyik mér-
nöke tart előadást rendsze-
resen számunkra. 

A brigádok igénylik is 
a vezetők, a párt- és szak-
szervezet segítségét. Az 
Üjszegedi Kender- és Len-
szövő gyárban Keczeli Sán-
dor művezető, Bárdos Éva, 
a minőségi ellenőrző osztály, 
Horváth Zs. Mária, a stop-
poló üzemrész vezetője, ha 
nem is választott tagjai a 
brigádoknak, de velük együtt 
éreznek, munkájukat segí-
tik. Most is velük együtt 
beszélik meg a következő 
lépést, amikor már azzal a 
gondolattal foglalkoznak, 
hogy versenyt kezdeményez-
zenek a szocialista üzem-
rész cím elnyeréséért. 

A vállalások teljesítése 
közben kemény munkával 
birkóznak a brigádtagok, 
küzdenek a konok nyers-
anyaggal, gépekkel, szer-
számokkal és a változékony 
emberi természettel. Így 
jutnak közelebb a szebb 
termelési eredményekhez, a 
hibátlan emberhez, a szo-
cialista cím elnyeréséhez, s 
így akarnak feljebb lépni a 
szocialista brigádmozgalom 
lépcsőjén. 

A néhány szó, társadalmi 
munka mér Ismert a 
hétköznapok gyorsuló 

forgatagában. Igaz, vannak, 
akik többféleképpen értel-
mezik. Az egyik ember fá-
sítást vagy parképítést lát 
benne, a másiknak a mun-
kaidő utáni pluszmunkát 
jelenti. A szocialista brigá-
doknak pedig odaadó, élet-
bevágó. sokrétű, fontos te-
vékenységet. életszükségle-
tet. 

Erről is -beszélnek- a 
naplók lapjai. S amikor szá-
mot vetnek tevékenységük-
kel, visszalapoznak a könyv-
ben. Munkájuk értékelésé-
nek alapja: teljesítették-e a 
maguk vállalását. Végül a 

termelési tanácskozás dönt, 
megérdemlik-e á megtisz-
telő címet. A cím elnyerésé 
több mint termelési siker. 
Emberi erény plusz, amely-
nek jutalma a munkatársak, 
az egész társadalom erköl-
csi elismerése, megbecsíile-
se. szeretete. 

Természetesen nemcsak 
ez a jutalom. Mivel 
rendszeresen képezik 

magukat, tanulnak, egymást 
segítve dolgoznak, szép tel-
jesítményeket érnek el. 
Megismerik a legújabb tech-
nikát, technológiát, s a ter-
melőmunka legjobbjai közé 
törnek. A jó munka ered-
ménye meglátszik a fizetési 
borítékon is. Ezentúl ők 
kapják a kimagasló terme-
lési eredményekért a mun-
kaverseny legjobbjainak já-
ró pénzjutalmat. Osztoznak 
a közösen készített újítási 
javaslat díján, s a pénzt a 
termelési eredményekért 
kapíák. A brigádot, az em-
berek szocialista magatartá-
sát az erkölcsi elismerést 
az ' oklevél köszönti. 

Sokat vjagyon sokat, egesz 
jövendő életünket foglalja 
magába e jdívzó: szocialista 
módon dolgozni, tanulni, él-
ni Nem elérhetetlen cél ez. 
Mind többen és többen ér-
demlik ki üzemeinkbe)? e 
megtisztelő címet. Szaporod-
nak a mozgalom történeté, 
nek írott lapjai, könyvei, az 
ú j munkásélet eseményeit 
megörökítő naplók. Tegnap 
még a munkásoknak csak 
kisebb csoportjai fogtak 
össze. Ma már ismerjük, 
hogy a Szegedi Kenderfo-
nógyárban. a textilművek-
ben már egész műszakok, 
üzemrészek dolgozói tűzték 
ki a szocialista üzemrész 
cím elnyerését. 

Ismét tapasztalható né-
hol kis -sietség-. 
Mintha azon vetél-

kednének az üzemek, hol lesz 
előbb szocialista munka 
műhelye. Nem helyes a t-ü-
relmetlenkedés, mert ah-
hoz, hogy a szocialista mun-
ka üzemrésze létre jöjjön, 
el kell érni bizonyos mű-
szaki, gazdasági színvona-
lat. Jól szervezett, valóban 
szocialista munkafeltételeket 
kell biztosítani és természe-
tesen még magasabbrendű 
célokat kell kitűzni. Pél-
dául a világszínvonal eléré-
sét. a gyártástechnológia tö-
kéletesítését, az üzemrészek 
vagy vállalatok közötti ko-
operáció megjavítását. 

S ahhoz, hogy valóban a 
szocialista üzemrész címért 
versenyezhessenek valahol, 
szükség van a dolgozók, a 
műszaki és adminisztratív 
dolgozók igazán összehan-
golt, együttes erőkifejtésére. 
Ne hamarkodjuk el a dol-
got, csak ott tűzzék ki az 
újabb lépcsőfok, a magasabb 
szintű szocialista mozgalom 
elérését, ahol annak felté-
telei létrejönnek. 

Nagy Pál 

Szegeden kiállítás nyíl' 
a moszkvai leszerelési 

és béke-világkongresszus 
tiszteletére 

Tegnap, szombaton dél-
után fél 1 órakor rövid ün-
nepség keretében nyitották 
meg Szegeden, a megyei ta-
nács előcsarnokában a Haza-
fias Népfront, az MSZBT és 
a megyei tanács művelődési 
osztálya által, a július 9-én 
kezdődő moszkvai leszerelési 
és béke-világkongresszus 
tiszteletére rendezett kiállí-
tást. Az ízléses tablókon a 
Szovjetunió eredményeit lát-
hatják az érdeklődők. 

A nagyméretű fényképek, 
a vörös hadsereg felszabadí-
tó harcának és győzelmének 
ábrázolásától, a technika, 
kultúra és a tudomány terén 
elért eredményekig, a függet-
lenné vált országok gazdasá-
gi megerősödésének támoga-
tásáig érzékletesen mutatják 
be a szovjet nép békés törek-
véseit, a békés egymás mel-
lett élés megvalósítására irá-
nyuló kezdeményezéseit. 

Hatszáz előadást tartott idén 
a Szegedi Nemzeti Színház 

Évadzáró társulati ülés a színházban 

Tegnap, szombaton dél-
előtt tartották meg a Sze-
gedi Nemzeti Színházban az 
idei évad befejezéseként az 
évadzáró társulati ülést. 

Az évi munkát Vaszy 
Viktor, a színház igazgató-
ja értékelte. A színház idén 
hatszáz előadást tartott, eb-
ből háromszáztizenötöt a 
nagyszínházban, száztizen-
kettőt pedig a kamarajzín-
bázban. A többi tájelőadás 
volt. Értékelte a beszámoló 
a művészi munkát. Az elő-
adások közül kiemelte Gor-
kij: Éjjeli menedékhely cí-
mű drámájának, Verdi: 
Nabucco című operájának 
és Bródy; Tanítónőjének 
előadásait, amelyek a leg-
nagyobb sikert jelentették 
ebben az esztendőben. 

A beszámoló a továbbiak-
ban a jövő évi munka fel-
tételeiről szólt s ismertette 

a műsortervet, amelyet la-
punkban mér közöltünk. 
Bejelentette az igazgató: a 
próbalehetőségek fokozása, 
az előadásokra való elmé-
lyültebb felkészülés érdeké-
ben jelentős változás lesz, 
hogy Jövőre a színház épü-
letében házi színpadot lé-
tesítenek. Ezen az ű j szín-
padon éppúgy lehet majd 
próbázni, dolgozni, mint a 
nagy színpadon. 

A beszámoló feletti vitá-
ban felszólalt Annus Antal, 
a városi tanács művelődés-
ügyi osztályának helyettes 
vezetője és a színház tagjai 
közül Sinkó György, a szak-
szervezeti bizottság elnöke, 
Miklós Klára, Rosta Mihály, 
Lakatos János. Rácz Imre, 
Mécs Károly, Buruzs Mária, 
Littay Gyula és Halasy Iván 
gazdasági igazgató 


