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Szeged költségvetésének felhasználásáról 
tárgyalt a városi tanács 

végrehajtó bizottságának ülése 
A szegedi városi tanács 

végrehajtó bizottsága tegnap, 

kedden délelőtt ülést tar-

tott. Napirenden szerepelt a 

többi között Szeged idei első 
félévi költségvetésének vég-
rehajtása. Az ezzel kapcsola-

tos jelentést a pénzügyi osz-

tály terjesztette elő. Az első 

fél évben — beruházás és 

vállalati kapcsolatok nél-

kül — 82 millió 773 ezer fo-
rintot ütemeztek felhaszná-
lásra, különféle területeken. 

A végrehajtó bizottság 

megállapította, hogy a váro-

si tanács osztályainak foko-
zottabban gondot kell fordí-

taniok a költségvetésben 

meghatározott feladatok vég-

rehajtására. 

Ezután közérdekű bejelen-
tésekre, előterjesztésekre ke-

rült sor. Jóváhagyta a végre-

hajtó bizottság az Újszege-

den épülő Ogyessza lakótelep 
második építési szakaszával 

kapcsolatos tervfeladatot. Az 

Oskola utca és környéke ren-
dezésével összefüggően szin-

tén jóváhagyták a 09, 10 és 

11 jelű lakóépületek terv-

feladatát. 

Körültekintő alapossággal 

kívánja megvizsgálni a vég-

rehajtó bizottság a Magíel-

dolgozó és Vegyészeti Válla-

lat tevékenységét. Ennél a 

vállalatnál ugyanis nagyobb 

hibák voltak, melyeknek a 

megszüntetéséhez nemrégen 

fogtak hozzá. A végrehajtó 

bizottság elhatározta, hogy 

legközelebbi ülésén tárgyal-
ja a Magfeldolgozó és Ve-

gyészeti Vállalat munkáját. 

Kétnapos tudományos 
vándorgyűlés kezdődött 

Szegeden 
A nyári szünidő ellenére is 

benépesült két napra a sze-
gedi Textilipari Technikum 
József Attila sugárúti épüle-
te. A Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesület len-
és kenderipari szakosztálya 
az idén itt tartja meg szo-
kásos vándorgyűlését. Mind-
két napon több érdekes szak-
előadásra kerül sor. 

Tegnap, kedden dr. Tö-
mörkény László megnyitója 
után dr. Virányi Sándor a 
rostipari növények termelé-
sének agrotechnikájáról, dr. 
Görög Jenő pedig a háncs-
rostok áztatásáról tartott 
nagysikerű előadást. Ma, 
8-án Kerékgyártó Pál a rost-
ipari fonótervek készítését, 
Domes Ottó a Szegedi Ken-
derfonógyárban végzett tech-
nológiai felmérés tapasztala-
tait ismerteti. Ezzel egyidő-
ben hangzik el Román 
György előadása is a rost-
szövödei automatizálásról és 
gépgyorsítósáról. Délután a 
vándorgyűlés résztvevői több 
szegedi üzemet meglátogat-
nak. 

A fejlődésben 
nem lehet megállni 

Szeged épit. Alig néhány 
éve még nézők gyűrűje 
vette körül, ha valahol fel-
állítottak egy toronydarut. 
Ma méltósággal forgó gém-
jeink már szinte beletartoz-
nak a városképbe. De va-
jon a korszerű építkezés 
egyenlő-e csupán a torony-
daruk használatával? S 
egyáltalán: hogyan áll kor-
szerűség dolgában a szege-
di építőipar? 

I toronydaruk példája 
A válasz attól függ, mi-

hez viszonyitjuk a jelenlegi 
szinvonalat. Mert ha a 
múlthoz, akkor az elért 
eredményekbe még bele is 
nyugodhatnánk. Hiszen a 
felszabadulás előtt lényegé-
ben nem ismerték Szegeden 
az építőipari gépeket, sót 
még szervezett építőipar 
sem volt Ma pedig — s 
most sorolhatjuk a ténye-
ket: háromezres létszámú 
vállalat, csőállványok, da-
ruk habarcs- és betonke-
verő telepek, vasbeton-elő-
regyártás. kisgépek tömke-
lege. és így tovább, és így 
tovább — minden feladat 
elvégzésére képes, kitűnő 
munkás- és műszaki gárdá-
val, valamint országos vi-
szonylatban is jó géppark-
kal rendelkezik. 

De ha a bevezetőben to-
ronydarukról esett szó. ma-
radjunk még egy kissé en-
nél a témánál: e hatalmas 
teljesítőképességű berende-
zések kihasználtság! foka 
Szegeden és Csongrád me-
gyében mindössze 25—30 
százalékos. 

I felkészültség 
még nem korszerűség 
Képtelenség kihasználni a 

nagy építőipari gépeket, 
mert egyelőre képtelenség 
megszervezni a három 
vagy legalábbis két műsza-
kos termelést. Az építőmun-
kások többsége vidéki, de 
elhelyezésüket a munkás-
szállásokon nem tudják biz-
tosítani. Bármennyire is 
medern a Kossuth Lajos 
sugárúti szálloda, több em-
ber már nem fér el benne. 
Marad tehát a dolgozók 
oda-vissza szállítgatása, 
munkahelyre és haza. Na-
ponta mintegy hatszázé. El-
képzelhető, mennyi pénzbe 
kerül ez, s mennyire hát-
rányos a munkavégzés 
szempontjából. 

Egyébiránt valóban sok 
gép dolgozik az építőipar-
ban. Lassacskán a szak-
iparból is száműzhetik a 
szaporátlan. fáradságos kézi 
munkát. Van már vakoló-
pisztoly és padlócsiszoló, 
csak a villanyszerelők fal-
horonyvésője nem bír se-
hogysem megszületni. 

Korszerű dolog a Csong-
rád megyei meg a a szege-

di épitővallalat idén elké-
szülő telephelye is. Egyet-
len helyen összpontosul 
mi nden: edőregyártás, szakl-
ipar, raktárak, gépkocsiga-
rázs. karbantartó műhe-
lyek. Akár egy gyárban. A 
központi telephelyek jelen-
tőségét a tervszerű, ütemes 
munka szempontjából nem 
lehet eléggé felbecsülni. 
Mégis: nem a felkészültség 
adja meg elsősorban az épí-
tőipar korszerűségét, hanem 
az, ahogyan építkezik. 

Típusház, vagy monolit 
szerkozef? 

Téglával, sőt betonnal 
rrtér a felszabadulás előtt is 
tudtak építkezni. Nem is 
akárhogy. Azonban nagy 
lépést tettünk meg azóta, 
mert az előregyártott be-
tonelemek, tartógerendák, 
födémpanelek alkalmazása 
most, az utóbbi tíz év alatt 
terjedt el, s vált uralkodó-
vá. A szegediek átvették a 
hasznos módszereket, az 
előregyártó telepek például 
semmivel sem készítenek 
rosszabb elemeket, mint 
bárhol az országban. Vi-
szont mire idáig eljutot-
tunk. nagyrészt elavultak a 
használatban levő típuster-
vek, s ez akadályozza a 
továbbfejlődést. De erről 
nem a szegediek tehetnek, 
nem helyi jellegű ez a kö-
rülmény. 

Az utóbbi évekb«i meg-
jelentek Szegeden a mono-
lit szerkezetű házak is, 
mint például a Korányi rak-
parti hétemeletes, s még 
jó néhány hasonló, külsejé-
ben ls reprezentatív épület. 
Igaz, a tervezők néha elvé-
tik a sűlvkot. s olyankor is 
betonszerkezetet terveznek, 
amikor a terhelés nem kö-
veteli meg, s így a betono-
zás csak lassítja az építke-
zés ütemét. Ez történt a 
Dugonics tér és Kárász ut-
ca sarkán emelkedő lakóház 
esetében. 

Bár a monolit vasbeton-
szerkezetek világszerte tért 
hódítanak, de számunkra 
mégsem ez a fejlődés fő 
iránya: a típustervé a jö-
vő. 

fl lehetőségekhez mérten 
Sokan utaznak mostaná-

ban a Szovjetunióba, 
Ogyesszába is, Szeged test-
vérvárosába. Sokan látták 
tehát, hogy ott egész laká-
sokat egyszerre emelnek bq 
helyükre az óriásdaruk. Ez 
jelenleg a nagypaneles épít-
kezés legfejlettebb formája. 
Nálunk szinte még csak 
kísérleti jellegű a panel-
gvártás. alig néhány helyen, 
Budapesten, Dunaújváros-
ban foglalkoznak vele ipari 
szinten. 

Sajnos az Alföld legfon-
tosabb építőanyaga még 

meglehetősen hosszú ideig a 
tégla marad. Ezért született 
meg Szegeden is a tégla-
blokkgyártás, a téglablokk 
első felhasználási területe 
pedig napjainkban az 
Ogyessza lakótelep. 

Végeredményben a szege-

di építőipar egyelőre nem 

tart lépést a világszínvonal-

lal, de még az országossal 

sem. Ennek oka nem a he-

lyi szakemberekben kere-

sendő, hiszen tanulmányút-

jaik során és a szakfolyó-

iratokból a szegediek is 

megismerték a fejlettebb 

építési módszereket. Igénye-

inket azonban mindenkor a 

lehetőségekhez kell mérni, 

ez így reális, csak így cél-

ravezető. Azonban érdemes 

még jobban felkészülni a 

várható újabb fejlődésre, 

hiszen a felszabadulás óta 

eltelt években tapasztalha-

tó nagy iram megmutatta, 

hogy az építőiparban sincs 

megállás, még egy percre 

sem. 

Fehér Kálmán 

A város vízellátása 
Víz nélkül nincs élet, 

ez akkor is igaz, ha a 
lüktető hétköznapok-

ban általában nem gondolunk 
erre. Természetes, és ez így is 
van jól, hogy megnyitjuk a csa-
pot, s folyik a víz. A napok 
óta tartó kánikulában — ért-
hetően — Szegeden még több 
víz fogy, mint máskor. Kell 
a víz, s hogy legyen, érte 
nem kis erőfeszítéseket tett 
és tesz a város vezetése, s 
minden más illetékes. 

Rengeteg vizet használnak 
a családok, azután a klini-
kák, kórházak. Sok vizet 
»nyelnek* az üzemek, hiszen 
a teimelés folyamatában ez 
nélkülözhetetlen. A város ál-
talános és szembeszökő fej-
lődése — üzemek bővítése, 
új lakóházak és új telepek 
létesítése stb. — nyilvánva-
lóan a vízszükséglet növeke-
désével is jár. A feladat te-
hát: a lehetőségek és egyben 
a szükségletek szerint az ál-
talános fejlődéshez igazítani 
a vízszolgáltatás bővítésének 
ütemét. 

Az utóbbi években külön-
féle intézkedések történtek, 
beruházások valósultak meg 
a város jobb vízellátásáért. 
Ennek útjelzői többi között, 
hogy újabb anyakutakat fúr-
tak. Újszegeden — mint is-
meretes —, vízmű épült, 
amely bekapcsolódott a vá-
ros vízhálózatába. Tavaly Új-
szegeden mélytározót terem-
tettek, és ez is sokat jelen-
tett. Idén, szintén Újszegeden 
új szivattyúegységet állítot-
tak munkába. Segítségével 24 
óra alatt most már 4 ezer 
800 köbméter víz helyett 9 
ezer 150 köbméter vizet ad 
Újszeged. 

Fokozzák a meglevő ku-
tak, kis vízmüvek jobb ki-
használását. Hogyan? Mély-
tározókat létesítenek, melye-
ket az éjszakai csendes órák-
ban töltenek fel vízzel. A 
tározókból csúcsidőkben szi-
vattyúk nyomják a vizet a 
hálózatba. A Moszkvai kör-
úti kis vízműnél is, melynek 
automatizálása napirenden 
van, megépült már a mélytá-
rozó. Készül a Londoni kör-
úti kis vízmű mélytározója 

Mi hát a helyzet a város 

vízellátásában? Fel-

tétlenül előrehaladás 

állapítható meg. Ennek bizo-

nyítására szolgáljon néhány 

adat. Két esztendővel ezelőtt 

egy nap 15 ezer köbméter 

vizet kaphatott a város. Ta-

valy 24 óra alatt mintegy 17 

ezer köbméter víz futhatott 

szét a vezetékeken. Jelenleg 

egy nap alatt 22 ezer köb-

Szállítószalagsor hordja a téglát 

(Somogyiné felv.) 

Alig néhány hetc működik csupán a III. számú 
szegedi téglagyárban az a szállítószalagsor, mely a ke-
mencében kiégetett téglát kihordja az udvarra, s ezáltal 
kemény fizikai munkát tesz szükségtelenné. A berende-
zés még nem dolgozik tökéletesen, sűrűn kell beszabá-
lyozni, de ez nem különösebb hiba, hiszen elég bonyo-
lult a szalagrendszer. Az a lényeg, hogy a munkások 
már nem hordanak ki targoncán naponta 6—7 ezer tég-
lát. mint tették azelőtt. Csak felteszik a szalag első 
tagjára, s az már viszi is, anélkül, hogy emberkéz 

hozzáérne 

méter víz áll rendelkezésre. 
Roppant vízmennyiség ez, de 
nyáron mégsem elég. 

örömmel írhatjuk. hogy 
Szeged vízellátása általában 
nem rossz, még kánikulában 
sem. A helyzet jelentősen ja-
vult. Az is igaz viszont, hogy 
időnként és bizonyos helye-
ken a csúcsidőben s a rek-
kenő meleg napokban "el-
apad* a csap, vagy éppen, 
hogy csöpög. A harmadik 
emeleten, vagy a külső vá-
rosrészekben a kánikula és a 
nagy fogyasztás óráiban for-
dul elő — több, kevesebb he-
lyen —, hogy kevés a víz, 
üres a vezeték. Több össze-
tevője van ennek. A nagy la-
kóházakban a harmadk eme-
leten itt-ott — és nem álta-
lánosan! — azért nincs víz, 
mert a lakók egyszerre nyit-
ják meg a csapokat, s a víz-
mennyiség sokszorosát hasz-
nálják különféle célokra. Né-
hány lakásban szűk a csövek 
átmérője és a nagy hőségben 
a családok többszörös víz-
fogyasztását nem győzi "ki-
szolgálni.* 

Köztudomású, hogy a 
külső városrészekben 
a vízszolgáltatás nem 

magasnyomással történik. 
Egyik okként ez is szerepet 
játszák abban, hogy bizonyos 
időben és bizonyos helyeken, 
főként a trópusi időjárásban, 
vízhiány van. Elsősorban a 
külső városrészekben a ker-
tek locsolására is sok vizet 
használnak. Félreértés ne es-
sek, nem arról volt szó, hogy 
ne locsolják a kerteket, Lo-
csoljanak, de akkor, amikor 
a szabályok előírják. Nap-
közben nem szabad locsolni. 
Rendelkezés van arra, hogy 
este 10 órától reggel 5 óráig 
szabad locsolni, vagy a házi 
tárolókat megtölteni. 

Helyes is és szükséges is, 
hogy a kerületi tanácsok a 
város összlakosságának ér-
dekében ne engedjék a nap-
közbeni locsolást. Nem he-
lyes az sem, hogy a kerté-
szeti vállalat, amely a parkí-
rozott részeket gondozza, több 
helyütt csúcsidőben locsol. 
Sok kicsi sokra megy, s a 
kánikulában zökkenőket 
okozhat a vízellátásban. 

O** ntudatra, tisztességre 

apellálunk a lakos-

ság egyetemes*érdeké-

ben azért, hogy a családok a 

forróság napjaiban takaré-

koskodjanak a vízzel. Sajnos, 

előfordul, nem is kevés he-

lyen, hogy órákon át folyat-

ják a vizet egy-egy bérház-

ban, vagy fél napon át is 

locsolnak. Ezek után érthető, 

hogy itt-ott bajok vannak a 

vízszolgáltatásban. 

A víztakarékosság sokat 

segít a helyzeten. De őszin-

tén meg kell írni azt is, hogy 

szükség van Szeged vízháló-

zatának rekonstrukciójára. 

Tény azonban, hogy idén sok-

kal kevesebb a panasz a víz-

szolgáltatásra, mint például 
egy esztendővel ezelőtt. Bár-
dos Miklós, a városi tanács 
építési- és közlekedési osztá-
lyának vezetője elmondotta 
azt is, hogy tavaly a nyári 
hónapokban szinte minden-
napos volt a panasz azért, 
hogy döcög, akadozik a víz-
szolgáltatás. Jelenleg — új-
ságolta örömmel — még a 
kánikulában is ritka a pa-
nasz a tartósabb vízhiányra. 
Persze, ez nem jelenti azt, 
hogy nem kell semmit ten-
ni a rriég jobb vízellátásért. 
Az esetleges panaszokat kü-
lönben természetesen lehet is 
és kell is jelenteni a városi 
tanács építési- és közlekedé-
si osztályán, vagy a vízmű-
veknél. Ennek nyomán meg-
vizsgálják, hogy mit lehet 
tenni, és a lehetőségek sze-
rint intézkednek. 

Országos és felsőbb szer-
vek is figyelmet fordítanak 
Szeged vízgondjaira. Csak el-
ismeréssel lehet arról szólni, 
hogy az Országos Tervhiva-
tal illetékes főosztálya és az 
Országos Vizügyi Főigazgató-
ság segítséget adott a vízgon-
dok enyhítéséhez. Bízunk ab-
ban, hogy az országos és 
felsőbb szervek, miután in-
dokolt és szükségszerű, a to-
vábbiakban is törődnek Sze-
ged vízellátásával. 

Tervek vannak a vízhá-
lózat fejlesztésére, re-
konstrukciójára. A vá-

rosi tanács célja, hogy a táv-
lati vízellátási tanulmányterv 
alapján megépíttesse a 3-as 
számú vízműleiepet az öt-
halmi út környékén. A ta-
nács szeretné, ha ez a munka 
a második ötéves tervben 
megkezdődne, majd a harma-
dik ötéves tervben befejeződ-
ne. A megvalósításhoz kell, 
s reméljük meg is lesz az Or-
szágos Tervhivatal, valamint 
az Országos Vízügyi Főigaz-
gatóság további támogatása. 
Ujabb és biztató lépésként a 
3-as számú vízműtelep meg-
teremtését célozza, hogy az 
öthalom utca tájékán három 
új kutat fúrnak, amely a le-
endő vízműnek adja a vizet. 
A három új kút naponként, 
az előzetes számítások sze-
rint négyezer köbméter vizet 
szolgáltat majd a központi 
hálózatnak. Az első kút fú-
rásához egy hónapon belül 
hozzákezdenek. Az új kutakat 
elkészülésük sorrendjében, 
még a vízmű megépítése előtt 
szivattyúk 'felhasználásával 
bekapcsolják a város vízháló-
zatába. Jövőre így, amint Ár-
vái József, a városi tanács 
elnökhelyettese megállapítot-
ta, egy nap alatt összesen 26 
ezer köbméter vizet kap a 
város, ám a fejlődés továb-
bi előrelépéseket követel. 

Most és mindig erkölcsi kö-
telesség, ha úgy tetszik, írat-
lan törvény, hogy ne pocsé-
koljuk a vizet, amelyért so-
kan fáradoznak. Közérdek és 
kötelesség a víz mértéktartó 
használata, főleg a forró 
nyárban. 

Morvay Sándor 

Több szakmában meg vesznek fel 
ipari tanulókat 

Az idén már júniusban 
megkezdték az ipari tanulók 
felvételét az 1962/63. tanév-
re, hogy a szülőknek és gyer-
mekeiknek több idejük le-
gyen szakmaválasztásra, je-
lentkezésre. 

Az új rendszer bevált 
A július végén lezárt jelent-
kezésekről nincs ugyan még 
pontos képe a Munkaügyi 
Minisztériumnak — ez majd 
csak augusztus közepe táján 
alakul ki, ha minden intézet-
től befutnak a jelentkezések 
—•, annyi azonban bizonyos-
nak látszik, hogy 

az idén jobban sikerült az 
iparitanuló-felvétel, mint 
más esztendőkben, 

mert több jelentkezőből tud-
ták kiválasztani a megfelelő-
ket az egyes szakmákra. Hat-
vankétezer fiatal felvételét 
tervezték az idei első év-
folyamra. Lehet, hogy ezt a 
számot a megengedhető mér-
tékben általában túl is tel-
jesítik. 

Vannak azonban szakmák, 
amelyekre még mindig kevés 
a jelentkező. Ilyenek a gép-

iparban, főleg Budapesten, 
de vidéken is a forgácsoló-
szakmák, az esztergályos, ma-
rós és a gyalus mesterség, 
továbbá egyes lakatos ipar-
ágak. 

Ezekre a szakmákra vidé-
kiek jelentkezését is elfo-
gadják Budapesten. 

A vidéki tanulókat otthon-
ban helyezik el. Fényezőnek, 
mázolónak, hegesztőnek is 
jelentkezhetnek még a fia-
talok az állami nagyiparban, 
továbbá építőipari csőszere-
lőnek, központi fűtésszerelő-
nek. 

Néhány faipari szakmában 
is vannak még betöltetlen in-
tézeti helyek. Elsősorban 
parkettázónak, épületaszta-
losnak, bognárnak várják a 
fiatalok jelentkezését Buda-
pesten a csepeli l-es számú 
és az Elnök utcai 8-as számú 
ipari tanul ó-intézetben. 

A pótfelvételek augusztus 
1-én megkezdődtek 

és szeptember 8-ig, a tanítás 
megkezdéséig tartanak a 
Munkaügyi Minisztérium ipa-
ritanuló-intézeteiben, vagy 
az állami iparvállalatoknál. 


