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Tető alatt az új sütöde 

Naponként 80 ezer 
péksütemény 

A város külső részén áll a 
sütőipari vállalat korszerű, 
l -es számú üzeme. Bővítését 
a mai követelményeknek meg-
felelő sütemény-műhellyel 
tavaly ősszel kezdték az épí-
tők. A kemény tél nagy aka-
dály volt a munkának, s 
ezért csak tavasszal indult 
erőteljesebben az építkezés. 

Júliusban már álltak a mű-
helyfalak, s a tető, és ez te-
remtett feltételt, hogy az új 
sütődében megkezdhessék az 
olajtüzelésű kemencék be-
építését. 

A közel 3 millió forintos 
költséggel megvalósított új 
sütöde — amely belülről vé-
gig csempézett — ma már 
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Nincs megállás 

Készíti a kovászt a dagasztógéppel Kiss Péter 

nyolc óra alatt 80 ezer pék-
süteményt, zselyét és kiflit 
képes készíteni. Karácsonyra 
a pékek ízletes fonott kalá-
csot is sütötek, s az üzletek-
ben az ünnepek előtt szíve-
sen vásárolták. 

A kenyeret is modern gé-
pek segítségével készítik itt 
a pékek, és nincs szükség fi-
zikai erőkifejtésre. Tisztaság 
és rend fogadott itt bennün-
ket, amikor a déli órákban 
váratlanul betoppantunk. Az 
egyik műszaknak már vége 
volt, a pékek elmentek és 
csak estére jött a váltás, hogy 
másnapra friss kenyér le-
gyen a boltokban. Az „esté-
seknek" azonban a dagasztó-
géppel kovászt készített Kiss 
Péter bácsi, aki 44 esztendeje 
van a szakmában, ismeri 
annak minden csinját-bin-
ját. 

— Miért vem jó olykor a 
kenyér minősége? — kérdez-
tük Kiss Péter bácsitól. Ezt 
válaszolta: 

— Ha nem jó a kenyér, ak-
kor a lisztben, vagy a pék-
ben van a hiba. Persze nem 
jó, ha nem olyan a kenyér, 
mint amilyennek lennie kell. 
Azon vagyunk, hogy mindig 
jó kenyér kerülhessen az 
asztalra, mert tudjuk, milyen 
fontos ez. 

Az idén, amint az időjárás lehetővé 
tette, azonnal hozzáfogtak a 3-as számú 
vízmű építéséhez a város külső részén, az 
öthaimi út mellett. Előkészítő szakasza 
részeként tavaly a leendő új vízmű tér-
ségében öt feltáró kutat építettek, hogy 
biztonságos adatokat kapjanak a terület 
vízhelyzetérőL 

Októberben a Víz- és Csatornaművek 
kútfúró brigádja már hozzáfogott egy 
újabb kútcsoport telepítéséhez is. Az első 
kút itt 460 méter mély lesz, a másik pe-
dig 530. Deák Sándor fúrómester és bri-
Cádja a sarat dagasztva, metsző szélben 
a város határában most a harmadik ku-
tat fúrja. 

Deák Sándor a kérdésekre válaszolva 
elmondotta: 

— Mi készítettük el az épülő vízmű 
második kútcsoportját. Most a harmadik 
kútcsoportnál is nemsokára befejezzük 
a munkát. Nagyszerű szerkezet a szovjet _ _ _ 

berendezés, elégedettek vagyunk és „ÖSB-
sze is szoktunk" vele. Nincs itt megállás^ 
fúrjuk a kutakat. 

S ha a fúróbrigád tagjainak vattaruhá-
ján is átsüt a hideg, akkor kis időre me-
legednek — ahogy ők hívják — a „me-
nedékhelyen", ami nem valami szép, d« 
a célnak megfelelő építmény. 

Az új vízműnek összesen 23 kútja lesz, 
s folyamatos kiép'tése 1967-ben fejeződik 
be. Áz új vízmű — amelynek életrehívása 
több mint 50 millióba kerül — 1967-ben 
20—22 ezer köbméter vizet szolgáltat 
majd naponként a városnak. Ez óriási ja-
vulást jelent majd. Ezt az is mutatja) 
hogy például tavaly a rendelkezésre álló 
berendezések 25 ezer köbméter vizet 
adtak Szegednek naponta. Igaz viszont, a 
fejlődő város megköveteli, hogy az öt-
halmin kívül később újabb vízművet te 
építsenek. 
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h Betűország" kapunyitása 

Természetes, ha megnyit-
nak egy könyvtárt. Egy kö-
zülük azonban mégis „kü-
lönleges" volt, újdonságot 
hozott, mert csak a gyerme-
keknek rendezték be. Sze-
ged első városi gyermek-
könyvtára a Juhász Gyula 
Művelődési Otthonban ka-
pott helyet. S aztán a né-
vadás is megvolt: Betűor-
szág Gyermekkönyvtára. 

A könyvtárszoba nem 

nagy, s az apró emberkék-
hez igazodik itt minden. Ki-
csik az asztalok és kényel-
mesen nézegetik mellettük a 
gyerekek a meséskönyveket, 
s olvassák a képes újságo-
kat. A szoba falai körül 
alacsony polcok sorakoznak, 
rajtuk rengeteg olvasnivaló. 
Tizennégy éves korig általá-
ban minden gyerek megta-
lálhatja az érdeklődésének 
megfelelő könyveket, képes 
újságokat. Gyakran nyílik az 
ajtó és lányok, fiúk a he-
lyiségnek kijáró tisztelettel 
kérik az olvasnivalót. 

A gyermekkönyvtár a So-
mogyi Könyvtár fiókkönyv-
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„Honfoglalás" 

a Tisza-parti új 
középiskolában 

A 18 tantermes Tisza-par-
ti gimnázium és vízügyi szak-
középiskola — amelynek kor-
szerű épülete a Kossuth-dí-
jas Dávid Károly tervei sze-
rint készült — szeptember-
ben nyitotta kapuit, ekkor 
volt a „honfoglalás". Szeged 
felszabadulás után épült 
első középiskolájában gazda-
gon megtalálható a korszerű 
pedagógia minden eszköze. 

Az osztályokban fiúk és 
lányok együtt tanulnak. Dr. 
Tötök Lászlónak, az iskola 
Igazgatójának szavait a pe-
dagógus hivatás telíti, amint 
a kérdésekre válaszol és az 
iskolai munkáról beszél. A 
nagyablakos tantermekben a 
gimnazisták száma 475. A 
vízügyi szakközépiskolának 
36-an végzik az első osztá-

lyát. Ez az iskolatípus, 
amelynek munkáját nagyon 
jól segíti az Alsótiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság, első 
Dél-Magyarországon, s a víz-
ügynek ad szakembereket. 

A gimnázium kitűnően fel-
szerelt tanműhelyeiben há-
rom szakmára — elektroni-
kai műszerész, gépjárműve-
zető és géplakatos szakmák-
ra — adnak előképzést. S ami 
szintén örvendetes, ebben az 
iskolában önálló menza van, 
Szeged középiskoláiban az 
első. 

A gyönyörködtető új iskola 
falai között délután nincs 
tanítás. A tanulószobák azon-
ban délután 3-tól este 6-ig 
népesek, tanárok segítik a 
diákok felkészülését. 

tára. Nem „szűk" körben él, 
hanem együttműködik az is-
kolai könyvtárakkal. Az is-
kolai könyvtárakban kötele-
ző olvasmányokat kapnak a 
gyermekek. A cél az — és 
ebben igen becsülendő ered-
mények vannak —, hogy 
ezen felül minél szélesebb-
körű lehetőségeket kapja-
nak az általános iskolások a 
művelődésre, igényük, érdek-
lődésük kielégítésére. 

A gyermekkönyvtár be-
iratkozott olvasóinak száma 
már 815. A „Betűország" 
könyvállománya az indulás 
után növekedett és jelenleg 
3 ezer 200 könyvet tartanak 
nyílván. Az olvasóknak 
azonban még több könyv 
kellene, mert a jelenlegi ál-
lomány, — és ez minden-
képpen jó — nem elégíti ki 
az igényeket. Az illetékesek-
nek feltétlenül segíteniök kell 
abban, hogy fokozatosan 
szaporodjanak a könyvek, 
mert a könyvtár csak így 
tarthat lépést az olvasótá-
borral, az igényekkel. 

Fúrják az új vízmű újabb kútját 
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Alapozzák a diákszállót 

e 
— az anyagi lehetőségeknek renc sugárút és a Bal fasor 
megfelelően — nagy figyel- közötti területen. Az épület 
met fordít a Művelődésügyi hossza közel 87 méter, a szé-
Minisztérium, a megye és a lessége pedig majdnem el-
város, valamint az egyetem éri a 17 métert. Az új diák-
vezetése. Ennek konkrét szálló hatszintes lesz és a 

Az idei tanévben a Szegedi megnyilvánulásaként az ÉM négy ágyas, kényelmes szo-
József Attila Tudományegye- Csongrád megyei Építőipari bákban összesen 320 egyete-
temnek 2100 hallgatója van, Vállalat dolgozói késő ősz- mistának tudnak majd ott-
s a többség vidéki. Közülük szel, novemberben megkezd- hont adni. Az új diákotthon 
jelenleg 950 hallgatót tudnak ték Újszegeden az új és min- építési és berendezési költse-
elhelyezni a kollégiumokban, den tekintetben korszerű tu- ge 14 millió forint, 
míg a többiek albérletbe dományegyetemi diákszálló A z építők mostanra a 
kényszerűinek. Éppen ezért e p d ® S 6 t j d i á k s z á l l ó t Snopper munka egyik nehéz fázisán 

a kollégiumi ellátás szélesí- Tibor tervei alapján a Közép túljutottak: az alapozással 
tése napirendre került és erre fasorban emelik, a Rózsa B'e- lényegében elkészültek. 
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Uj ház 
a Lenin 
körúton 

A tanulószobában Horóczl Ferencné tanár segít a felké-
szülésben Horváth Julianna és Csányi Gabriella tanulók-

nak 

Befejezettnek tekinthető — mert csak 
kisebb belső szerelési munkákat kell 
még végezni — az új ház építése a Lenin 
körút 18—20. szém alatt. Nem is olyan 
régen — jól tudják ezt a szegediek — 
kietlen foghíj csúfította a városképet. De 
jöttek a földgyaluk, a kubikosok, a kő-
művesek és lassan kibontakozott az új 
ház, magasodtak a falak, s most teljes 
szépségében áll előttünk a ház. 

Az új családi otthont Tarnai István 
tervei alapján építették, a statikus ter-
vező Puskás Zoltán volt. Mindketten a 
Szegedi Tervező Vállalat dolgozói. Az 
építkezést, a kivitelezést Szögi Ferenc 
építészmérnök vezette. Az egész építke-
zést a Csongrád megyei Építőipari Vál-
lalat dolgozói végezték. 

Az új ház ötszintes és falai között 54 
kényelmes, korszerű lakás van. Egyszobás 
lakás 15, kétszobás 30, két és fél szobás 
5 és háromszobás lakás pedig 4 kapott 
helvet az épületben. 

A ház falait Pataki Lajos kőműves-
brigádja húzta fel. A brigád vezet! fiatal-
ember, mindössze 26 esztendős, s hat éve 
iszakmunkás. Amikor beszélgettünk. 
örömmel nézett végig a szép házon, ki-
mondatlanul is megáreztük: jó látni a 
két kezük munkájának eredményét. Pa-
taki Lajos es brigádja végig ezen a há-
zon dolgozott, így hót érthetée-n a szi-
vükhöz nőtt. Különben Pataki Lajosoknak 
a ház olyan „vizsga" is. Mert mindig 
itt dolgoztak, nem helyezték őket sehová, 
mint korábban. 

A brigád a rossz időben • szélben, eső-
ben is dolgozott becsülettel Egv-egy kő-
nűves keresete általában fölötte volt a 
kétezer forintnak. 

S mit kívánnak az építők? Azok a csa-
ládok, akik az új házba költöznek, érez-
zék magukat jóL 
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