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Négy és fél millió forint építkezésre 
a Paprikafeldolgozó Vállalatnál 

Az idei tervben is szép millió forintot ad egy 52 va-
összeg áll rendelkezésre a gonos raktár, csatorna- és 
Szegedi Paprikafeldolgozó útépítésre, padozat- és tér-
Vállalatnak a kazánház re- burkolásra, 
konstrukcióra, új transzfor- A vállalat máris tárgyalá-
mátorház építésére. Ezenkí- sokat kezdett kivitelező vál-
vül a 2-es számú telep csa- lalatokkal, hogy minél előbb 
torna- és csőhálózatának ki- megkezdjék az építési mun-
cserélésére is terveztek 1,2 kákát. Az új raktárat a né-
millió forintot. Az elmúlt na- hány hónapja befejezett 100 
pókban az Élelmezésügyi Mi- vagonos raktár mellé építik, 
nisztérium értesítette a vál- a gyártelep és a Szeged-ál-
lalatot, hogy terven felül 4,5 lomás közötti területre. 
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Nemzetközi ifjúsági 
vöröskeresztes tábor Foton 

Az NDK és Csehszlovákia iskolai vöröskereszt szerve-
után az idén Magyarországon zetek legjobb tagjai vesznek 
rendezik meg az ifjúsági vö- részt. Kilenc szocialista or-
röskeresztes mozgalom talál- szágból — a magyarokkal 
kozóját. A nemzetközi vörös- együtt — 74 diák érkezett a 
létrejött é v e S u ^ S « « gyermekvasba, ahol tésügyi szakemberek 
táborozáson a különböző or- k é t héten át vendégül látják nagy érdeklődéssel hall-
szágokban működő általános őket. I gatták 

Hisszük, Hogy a nagyszerű 
városrendezési tervek 

megvalósulnak 
Külföldi mérnökök, építésügyi szakemberek Szegeden 

Vasárnap délelőtt a városi Arvai József előadását, föld regionális tervezésével 
tanácsházán Szeged általá- amely részletesen ismertette kapcsolatos kérdésekre, 
nos rendezési tervével is- a város kialakulását, telepü- A tanácskozás résztvevői 
merkedtek a Kölcsönös Gaz- léstörténetét, természeti, föld- ezután a szegedi újságíró-
dasági Segítség Tanácsa re- rajzi adottságait, a tervezést klubban megtekintették a 
gionális tervezési és város- előkészítő feltáró munkát cs Viszontlátásra Szeged címü 
rendezési szekciójának Sze- a végrehajtott különböző kisfilmet majd városnézésre 

indultak. geden tartózkodó tagjai. Lux 
László egyetemi tanárnak, a 
szekció elnökének bevezető 
szavai után Arvai József, a 
megyei jogú városi tanács 
végrehajtó bizottságának el-

A Világifjúsági Találkozót köszöntötte 
a K ISZ szegedi karneválja 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

vizsgálatokat. 
A többi között megállapí-

totta Árvái József, hogy a 
tervezés célja a város 
négy legfőbb funkciója, a 

nökhelyettese tartott e í £ munto, közlekedfe 
adást Szeged általános ren- « u d u k * ^"f i í" 8 ®? 6 8 3Z0„K 

dezési tervéről szerves rendjenek, osszhang-
» - x jónak megteremtése. Szegedi 
A külföldi mérnökök, epi- kezdeményezés, hogy az ál-

talános rendezési tervet a 
város lakossága is megvi-
tatta. Ez eddig egyedülálló 
az országban. 

Az előadás főbb megálla-
pításait a teremben elhelye-
zett 

jük a VIII. Világifjúsági Ta-
lálkozót!- felirattal. 

Pompa és derű 

A különféle nemzeti vise-
letbe öltözött fiatalok között 
finnruhás népi táncosok is 
voltak, kifejezve ezzel az öt-
lettel a Helsinkiben ezen a 
napon megkezdődött világif-
júsági fesztivál béke és ba-

megint a gyermekek örültek véleményekből azonban két-
ségkívül megállapítható, hogy 
az idei karnevál is jól ki-

különösen. 
A kenderfonógyár Döbrö-

gijét ugyancsak kenderfonó-
gyári Matyi náspágolta vé-
gig a szegedi utcákon, mi-
közben a legifjabb nemze-
dék szinte sikongott, úgy 
biztatta a bosszúállót, ötle-
tes volt a közlekedési válla-
lat KISZ-eseinek jelmeze is, 
amint "Éjjel az omnibusz te-
tején«-t énekelve vonultak 

Élet- és munkakedv 

rátság gondolatát. Az "Éljen a véS'S ötvenesztendő batár-
V1T!« kiáltásokra a néző- jukkái a közönség előtt, 
közönség ütemes 
válaszolt. 

Sűrűn kattantak a fény-
képezőgépek. A ládagyári 
ifiknek szép sikerük volt 
négy űrutas szerepében. A 
Malomipari Vállalat fiatal-
jainak is kijutott az elisme-
résből a Kukorica Jancsi és 
Iiuska örök témájáért. De-
rültséget keltett a gyufagyár 
trójai falova, a Siketnémák 
és Nagyothallók Intézetének 
ügyetlenül csoszogó papír-
elefántja. A gyermekek kü-
lönösen jót mulattak a Miki-
egér és a bohócok tréfáin, 
akik a nyomda vállalat mo-
toros targoncáján vonultak 
végig a kettős sorfalak köze-
pén. Az Üjszegedi Kender-, 
lenszövő Vállalat adta a 
nagy farsangi parádé her-
cegi párját és a hozzájuk 
tartozó udvari bolondot. A 
DÁV KISZ-alapszerveretei 
által készített óriási méretű 
ponty volt az egyik "sláger-: 
csinos lány húzta maga után 
egy vékony madzagon. Ha 
valaki netán megfeledkezett 
volna arról, hogy Szegeden 
vagyunk, a Tisza fővárosá-
ban. ez a látványos menet 
feltétlenül ráébresztette 
erre. 

Az öreg batáron 

A MAV KISZ-ősei az ókort 
idézték fel a nézők emiéke-
retében. Piramisépítkezést 
utánoztak, amint agyongyö-
tört rabszolgák sziszifuszi 
munkával hatalmas köveket 
görgetnek felfelé a merede-
ken, miközben mögöttük a 
fáraó biztatja a hajcsárokat. 
A Ludas Matyi jelenetnek 

fejezte a szegedi fiatalság 
élet- és munkakedvét, ki-
fogyhatatlan ötlet- és hu-
morgazdagságát. Idén is 
megfeleltek a hatalmas né-
zősereg várakozásának. 

Jól sikerült este az újsze-
gedi Vigadóban rendezett 
bál is. 

Talán nem árt annyit meg-
jegyezni, hogy néhány, évről 
évre visszatérő jelmez he-
lyett még több újabbat, kor-
szerűbbet is szerettünk volna 
látni. E szépséghibától elte-

A többi Kl&Z-szervezet is kintve azonban a szegedi 
megérdemelné, hogy szól- KISZ-ifjúság idei karneválja 
junk néhány elismerő szót is jól szolgálta a béke és 
szerepléséről, azonban hely- barátság gondolatát, 
szűke miatt ez lehetetlen. A F. N. I. 
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A Posta 1. KISZ-istái balett jelenettel szerepeltek. 

térképek, makettek és do-
kumentációk segítségével 

szemléltetően bemutatták a 
tanácskozás résztvevőinek. A 
vendégek sok feljegyzést ké-
szítettek Szeged fejlesztési, 
városépítési eredményeiről, 
Szeged területfelhasználásá-
ról, forgalmi hálózatáról, a 

Hosszabb ideig tanulmá-
nyozták a megyei tanács-
házát, berendezéseit, majd 
megtekintettek a Marx tér 
környéki új lakóházakat, 
a Bartók Béla téri emelet-
ráépítéseket. 

Végül ellátogattak a Beloi-
annisz térre, a Szegedi Sza-
badtéri Játékok színhelyére. 

A vendégek nagy elisme-
réssel nyilatkoztak szegedi 
tapasztalataikról. Marian 
Benko, a lengyel állami épí-
tésügyi bizottság elnökhe-
lyettese a többi között el-
mondotta, hogy Árvái József 
tanácselnök-helyettes elő-
adásából 

megismerhették azt a ha-
talmas munkát, melyet a 
város általános rendezési 
tervének elkészítésére for-
dítottak, 

azokat a szép feladatokat, 
közintézmények, közművek amelyeket a tervben meg-
elhelyezésének terveiről. jelöltek. 

A nagv érdeklődéssel fo- — Hisszük — hangsúlvoz-
gadott előadás után ta —. hogy ezek a nagyszerű 

kérdéseket tettek fel tervek rövid idő alatt meg-KeraeseKet leueK iei valósulnak, s a város még 
a vendégek, amelyekre Pálfy- szebb lesz. mint most. 
Budinszki Endre, a városi ta- Lux László egyetemi ta-
nács főmérnöke válaszolt, nár, a szekció elnöke arról 
Legtöbb kérdést a lengyel beszélt, hogv eredményes 
szakemberek tették fel. Ma- volt a szegedi tapasztalat-
iban Benko. a lengyel állami csere. A külföldi vendégek 
építésügyi bizottság elnökhe-
lyettese a lakósűrűségről, a 
város közlekedési fajtáiról, 
csatornázásról és a város 
körüli zöldövezetről érdeklő-
dött. Mairan Zsandorszki azt 
kérdezte, milyen szerepet 
kap a Tisza, mini vízi köz-
lekedési út az Alföld regio-
nális tervezésében; 
hány hidat akarnak 
Szegeden. Majd arról ér-
deklődött. milvenek a sze-
gedi talaj építési sajátossá-
gai. 

Felszólalt a tanácskozáson 
Ernst Kanow. az NDK épí-
tési akadémiájának o6ztá!"-
vezetöje, Adolf Cyborowszki, 
Varsó főépítésze, Alekszej 
Oszipovics Kundrjazev, a 
Szovjetunió állami építés-
ügyi bizottságának főosztály-
vezetője, Gsimid Bundzsa-
vin, a mongol építésügyi 
minisztérium főosztályveze-
tője. Percrel Károlv. a 
KGST regionális tervezési és 

a szegedi látogatással jobban 
megismerhették a mi orszá-
gunkat, s 

az itt szerzett tapasztala-
tokat odahaza is tudják 
hasznosítani. 

Alekszej Oszipovics Kundrja-
zev arról beszélt, hogy na-

hogy gyon kevés olyan várost is-
éoíteni m e r , ahol ilyen komoly erő-

feszítéseket tettek már ed-
dig is a város rendezési ter-
vének elkészítéséért. "Re-
mélj ide — hangoztatta —, 
hogy ez a terv rövidesen 
megvalósul, amely nemcsak 
fontos dokumentuma a je-
lennek, hanem szép jövőt is 
teremt ebben a városban*. 

A vendégeket Árvái József 
tanácselnök-helyettes bú-
csúztatta. Hangsúlyozta, hogy 

nagy megtiszteltetés volt 
a KGST regionális tervezési 
és városrendezési szekciójá-
nak e szegedi látogatása. A 
látogatás is hozzájárul né-
peink gazdasági egvüttmű-

városrendezési szekciójának ködösének erősítéséhez a 
titkára válaszolt a Nagy-Al- béke védelméhez. 

A lengyel 
parlamenti küldöttség 

Székesfehérvárott 

A Czeslaw Wycechnek, a 
szejm elnökének vezetésével 
hazánkban tartózkodó lengyel 
parlamenti küldöttség hétfőn 
Siófokról Székesfehérvárra 
utazott, és látogatást tett a 
megyei tanács székházában. 
A vendégeket dr. Farkas La-
jos és Tóth Gyula, a megyei 
tanács vb-elnökhelyettesei, 
valamint a város gazdasági 
és társadalmi életének más 
vezetői fogadták. 

Tovább bSvítik 
a szakmérnökképzést 
A Művelődésügyi Minisz-

tériumban kapott tájékozta-
tás szerint — a fokozódó ér-
deklődésre tekintettel 1963-
ban tovább bővítik a szak-
mérnökképzést. 

A Budapesti Műszaki Egye-
tem gépészmérnöki karán 
hegesztő, szerszámgépész, 
energetikus és élelmiszer-
ipari gépész, a villamosmér-
nöki karon félvezető-techni-
ka, finommechanikai-techno-
lógia, folyamatszabályozás és 
akusztika, a vegyészmérnöki 
karon gyógyszerkémia; az 
Építőipari és Közlekedési 
Műszaki Egyetem mérnöki 
karán vízellátás és csatorná-
zás. valamint vasbeton-épí-
tés, az építészmérnöki karon 
épületek helyszíni kivitele-
zése, a közlekedési üzem-
mérnöki karon nagyvasúti 
diesel- és villamosvontatás; 
a Miskolci Nehézipari Műsza-
ki Egyetem gépészmérnöki 
karán hegesztő; a Veszprémi 
Vegyipari Egyetemen pedig 
korróziós szakmérnöki szak 
indul. Minderek eredménye-
ként — az eddigieken kívül 
— további több mint ötszá-
zan kapcsolódhatnak szak-
mérnökképzésbe. 

Az újonnan Induló szak-
mérnöki szakokra 1962. no-
vember l-ig végzett mérnö-
kök jelentkezhetnek. A fel-
vételi kérelmeket — a mun-
kahely személyzeti osztályá-
nak javaslalával — a fel-
ügyeletet gyakorló miniszté-
riumhoz, vagy a főhatóság-
hoz kell beküldeni. Felvételi 
vizsga nincs, 'tekintettel a 
szakonkénti viszonylag kis 
létszámra, a felvételekről az 
illetékes hatóságok fontossági 
sorrend alapján döntenek. 
(MTI) 

Közérdekű kérdés: 

Hogyan biztosítjuk 
as orvosi ügyeletet Szegeden ? 

Vidáman integet Hófehér ke és a hét törpe — as Asztalos Ktsz "együttese* 

tt zeged lokosságának. 
^ orvosi ellátása év-

ről évre javul. Csak né-
hány példát idézünk a 
korábbi intézkedések-
ből : Újabb gyermekgyó-
gyászati szakrendelések 
nyíltak, a klinikák bekap-
csolódtak a biztosított be-
tegek ellátásába, bővítet-
ték a városi rendelőinté-
zetet. A múlt félév végén 
a legnépesebb városrész-
ben, a nagykörúton belül 
átszervezték a körzeteket. 
Ennek haszna az volt, 
hogy egyenletesebb beteg-
elosztással rendelkeznek a 
körzeti orvosok. Lehetne 
még sorolni több más in-
tézkedést — így például 
az üzemi szűrővizsgálatok 
kiterjesztését —, de már a 
fentiek is mutatják a. 
gondoskodást. 

Ennek ellenére kisebb-
nagyobb problémák még 
adódnak Szegeden. Töb-
ben felvetették, hogy az 
éjszakai ügyelet időtarta-
ma nem kielégítő. Tíz óra-
hosszáig rendelnek a 
nagykörúti körzetben, s 

vannak olyan órák — 
például reggel hattól 
nyolcig — amikor a beteg 
nem talál ügyeletet tartó 
orvosi rendelőre. Oka, 
hogy az éjszakai ügyelet 
már véget ért. a körzeti 
rendelés még nem kezdő-
dött meg. 

Érdeklődésünkre dr. 
Gergely Győző, a szegedi 
rendelőintézet főorvosa 
megállapította: 

— A betegellátás javítá-
sára kibővített általános 
és szakrendeléseink or-
szágosan az elsők között 
vannak. Egy-egy orvosra 
sok megyei és városi át-
lagnál kevesebb beteg jut. 
Így pillanatnyilag bér-
alap és egyéb pénzügyi 
problémák miatt az éjsza-
kai ügyeletet nem tudjuk 
meghosszabbítani. Ennek 
időtartamát az Egészség-
ügyi Minisztérium orszá-
gosan rendezte és a 
későbbiek során pedig 
minden valószínűség sze-
rint bővíti. Ám addig is 
meg tudja oldani a jelen-

legi orvosi gárda az 
"üres* időpontokban szük-
séges sürgős betegellátást. 
Korábban köteleztük a 
körzeti rendelőket, hogy 
tüntessék fel az orvosok 
lakcímét. Ha áthelyezünk 
valaki'., tehát megváltozik 
ez. a cím, azt is fel kell 
tüntetni. Egyébként ennek 
végrehajtását a jövőben 
még hathatósabban ellen-
őrizzük. Ha valaki hirte-
len támadt rosszullét ese-
tén olyan időben kénysze-
rül orvoshoz fordulni, 
amikor még vagy már 
nincs éjszakéi ügyelet s 
nem kezdődött meg a kör-
zeti rendelés, a lakáján 
felkeresheti orvosát. Több 
megbeszélésen jelentették 
már be körzeti orvosaink, 
hogy indokolt esetben bár-
mely időnontban készsége-
sen állnak a rászorulók 
rpndelkezé'ére. Ha perüg 
k ü l ö n ö s e n s ü r g ő s o r v o s i 
beavatkozásra van szük-
ség, a mentők a jövőben 
is segítséget nyújtanak. 

K. a 


