
jobb körülmények 

A várost járva aoma-rend-
K á j és ú j építkezések tűn-
nek szembe. A magasodó 
£atak és állványok dolgos 
hétköznapjaink velejárói. 
Szeged erőtel jes urbanizáci-
ós folyamatát a korszerű 
ú j családi otthonok is fém-
jelzik. Az Építőipari Tu-
dományos Egyesület telepü-
léstudományi folyóirata, a 
Városépítés idei októberi 
száma megál lapí t ja , hogy az 
öt megyei jogú város — 
Debrecen, Győr, Miskolc, 
Pécs ás Szeged — közül 
Szegeden a lkalmazták az 
igényeknek és a korszerű-
ségnek legjobban megfelelő, 
s ugyanakkor gazdaságos la-
kás-tervezést, kivitelezést. 

A második ötéves terv-
ben Szegeden a korábbi 
évekhez mér ten lényegesen 
nagyobb ütemű volt a lakó-
házépítés. Érdemes vissza-
pergetni az időt és a szá-
mok nyelvével szólni erről. 
Nem is olyan régen, 1950— 
1954 között a városban 998 
lakás épült. Ebből a magán-
erőből épített lakások .szá-
ma 905 vo l t 1956 és 1960 
között az ú j családi ot tho-
nok száma pontosan 2390-et 
te t t ki. A második ötéves 
tervben — 1961 és 1965 kö-
zött — a felépített lakások 
száma 3440. Ez 44 százalék-
kal több. min t a korábbi 
években építet t lakások szá-
ma. ö t év alatt, állami erő-
ből 918, szövetkezeti úton 
957. emeletráépítéssel 340, 
magánerőből pedig 1225 la-
kás épült. 

A második ötéves terv-
ben. 1961-ben kezdődött az 
Odessza-városnegyed kiala-
kítása. A tovább terebélye-
sedő és gazdagodó lakóne-
gredben öt év a la t t 874 la-
kásba költöztek be gazdáik. 
Közel 100 lakást kitevő ér-
tékben ' valósult meg az 
Odessza-ladónegyedben az 
óvoda, a bölcsödé és a kis-
áruház. Az országban elő-
ször az Odessza-negyedben 
használtak hévizet fűtésre. 
Az itteni tapasztalatok alap-
ját képezik hazánk hévíz-

ki ncsc komplex felhasználá-
sának is. 

A városrekonstrukciót 
szolgálta a második ötéves 
tervben az Oskola utcában 

folyó építőmunka. Napi-
rendre került ugyanis az 
Oskola utcának és környé-
kének rendezése. Ennek ke-
retében ezen - a részen 217 
lakás épült fel. 

A második ötéves tervben 
koncentrál t lakóházépít-
kezés, korszerű építési 
technológiával az Odessza-
városnegyedben folyt. A 
harmadik ötéves tervben — 
amint erről már lapunk-
ban beszámoltunk — kon-
centrál t és nagyarányú la-
kóházépítés a Tarjántelepen 
és környékén lesz. 

A városrekonstrukció, az 
ű j építkezések szükségessé 
tették az avult, öreg épüle-
tek lebontását, hogy helyük-
be modernek épüljenek. A 
lebontott, megszüntetet t la-
kások száma a városban öt 
év alat t 289. 

Víz, gáz , út, j á r d a , 
közvi lágí tás , türdplc;' 
parkok, játszóterek 

A szegedi vízellátás is 
alapvetően megváltozott a 
második ötéves tervben. 
1960-ban a termeli víz meny-
r.yisége 5 millió 842 ezer 
köbméter volt. Ez napi 16 
ezer köbmétert jelent. 1965-
ben a víztermelés 8 millió 
177 ezer köbméterre nőtt. Ez 
naponként 22 ezer 402 köb-
méter. A vízellátás 196.5-ben 
— 1960-hoz képest — 40 
százalékkal emelkedett. 

A növekvő víztermelés és 
fogyasztás a vezetékhálózat 
korszerűsítésével, hosszabbí-
tásával járt . 1960-ban 175.6 
kilométer volt a vízvezeték-
hálózat a városban, 1965-ben 
pedig már 234 kilométer. A 
második ötéves tervben 
megkezdődött a 3-as vízmű 
építése. Ez a tovább épülő 
vízmű a jelenlegi 17 mély-
fúrású kút jával naponként 
11 ezer köbméter vizet ter-
mel. ö t mélyfúrású kút ad-
ja a vizet a külső nyugati 
iparkörzetbe. Megkezdődött 
az 5-ös számú vízmű beru-
házásának előkészítése is. 

Az eliszaposodott csator-
nák megfelelő tisztítására 
nagyteljesítményű gépi be-
rendezések álltak munkába. 
A csapadék é.s felszíni vizek 
elvezetésére az. egész város 
belvfztelenítését szolgálva 
több mint 45 millió forint 
költséggel épült meg a 
hattyas-holt-tiszai belvízát-
emelő és csatornarendszere. 

A gázmű 1960-ban napon-
ként 14 ezer 960 köbméter 
gázt szolgáltatott. Ma a vá-
ros területén 25 ezer 468 
köbméter gázt használnak el 
naponként. Ez a názfelhasz-
TÍAlás 70 százalékos növeke-
dését jelenti. A gázfogyasz-
tók száma csupán a háztar-
tásokat számítva 41,6 száza-
lékkal emelkedett . 

A gázmű 1969-ban és az 
azt követő években szenet 
használt a gáz előállítására. 
1965-ben teljes egészében 
szakítottak a hagyományos 
eljárással és helyette az 

Üllésröl csővezetéken érkező 
földgázt bontja a gázmű vá-
rosi gázzá. A gázellátás 
egyenletes, jó, s a következő 
években várható a földgáz 
szélesebb körű hasznosítása. 

Vannak még utak lyukak-
kal. huppanókkal, s bosszan-
kodunk is miattuk. De a 
mögöttünk marad t öt esz-
tendőben nagy ütemben kor-
szerűsödtek a járdák, az 
utak. A város területén le-
vő utak 102,3 kilométer 
hosszúak. A második ötéves 
tervben közel 20 kilométe-
ren újítottak fel utakat. 
Szegeden a szilárd burkola-
tú járdák 355 kilométert 
tesznek ki. Ebből a második 
ötéves tervben 93 kilométer 
hosszban korszerűsítettek, 
új í tot tak fel járdákat . Új út 
4 kilométer, új járda 11 ki-
lométer hosszúságban épült. 
Újjászületett a Nagykörút, 
a Sziliért sugárút, a Csap 
utca, a Felső Tiszapart, az 
Odessza körút. Ű j utcák 
születtek: a Déryné, a Bla-
ha Lujza és a Csalogány ut-
cák. Az Odessza lakónegyed-
ben járdák, utak épültek és 
épülnek. 

A nagyvároshoz illő fé-
nyek tulajdonképpen a má-
sodik ötéves tervben gyúltak 
Szegeden. Korszerűvé vált 
egyebek között a Nagykörút, 
a Lenin körút, a Petőfi Sán-
dor sugárút , a Felső Tisza-
part, a Hunyadi János és a 
Tolbuhin sugárút, a Cserzy 
Mihály utca, a József Attila 
sugárút világítása. A külső 
városrészekben is megszapo-
rodott a lámpák száma. 1960-
ban 2382 volt, ma már 4850 
lámpa szórja sugarát. 

A fedett fürdő javítását 
1965-ben kezdték. Különféle 
korszerűsítéseket a korábbi 
években is végeztek. A part-
fürdőn három új medencét 
teremtettek. A hévfz eljut az 
uszodába — így téli uszodá-
vá változott. A második öt-
éves tervben jelent meg az 

öreg folyón a Szőke Tisza 
üdülöliajó. két ú j úszóhá?.' 
Szeged és Újszeged között a 
ny ri hónapokban megkezd-
te az ingajáratot a mikro-
vízibusz. 1960-ban a fedett 
és a partfürdői 646 ezer 637 
ember kereste fel, 1965-ben 
pedig több mint 900 ezer. 

A Szegedre érkezők nem-
csak szépnek, hanem tisztá-
nak is ítélik a várost. A 
köztisztaságért a második 
ötéves tervben ki ter jedt té 
vált a gépi szemétszállítás. 
Megszokottak már a KUKA-
autók és tartályok. Az au-
tók, a tartályok azonban 
romlanak. A város vezetése 
a harmadik ötéves tervben 
gondot fordít arra, hogy to-
vább javuljon, korszerűsöd-
jön a szemétszállítás. Külön-

ben 1960-ban az elszállított 
háziszemét mennyisége 36 
ezer 900 köbméter voít. 
1963-ben pedig már 69 ezer 
800 köbméter. 

A belterjes parkok szapo-
rodtak. 1960-han park 472 
ezer négyzetméteren vett, 
1965-ben a város park ja inak 
területe már 508 ezer 700 
négyzetméter. 

Több a jól felszerelt ját-
szótér. A második ötéves 
terv előtti évben Szegeden 
8 játszótér volt, ma mór 16. 
A második ötéves tervben 
nyitotta kapuit a város dol-
gozóinak összefogásával, t á r -
sadalmi munkájáva l is élet-
rehívott vidám park, ame-
lyet a következő évekbe* 
tovább buvuenek. 

Számadás az otthonokból 

• 
1961 P 3 6 7 9 

1965 15 0 8 2 

darab 

A rádióelőfizetők száma 
1965-ben 29 ezer 514 — vagy-
is minden családi otthonra 

2 7 3 0 4 

2 9 5 1 4 
dara b 

116 600 
Gyarapodott Szeged az elmúlt öt év során lélek-

számban is. Az 1960-as statisztikai adat szerint Szeged-
nek 98 942 lakosa volt. A legfrissebb adatok szerint 
1965 végén a lakosság száma kereken 116 600. A város la-
kosságának növekedése elsősorban a bevándorlásnak tu-
lajdonítható, hiszen az idei adatok is — a születések és ha-
lálozások összevetésével — szinte nullára redukál ják a 
természetes szaporodást. 

De nem kell keseregnünk. Hiszen a természetes 
szaporulat legfőbb biztosítéka, hogy emelkedett a házas-
ságkötések száma, ö t évvel ezelőtt 851-en kötöttek há-
zasságot Szegeden, 1965-ben 1100 pár állt az anyakönyv-
vezetők elé. 

SZEGED 1965 

jut egy rádió. Évekkel ez-
előtt is csaknem minden la-
kásban rádióztak: 1951-ben 
Szegeden 27 ezer 304 rádió-
tulajdonos volt. 

A televíziótulajdonosok szá-
ma viszont az utóbbi öt év-
ben ugrásszerűen emelkedett. 
1961-ben 3 ezer 679 televízió 
volt a városban. 1965-ben a 
városban már 15 ezer 82 te-
levízió működik. A családok 
létszámát számítva szinte 

/ ö 
1 

"' 1 
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Az óvodák és a bölcsődék 
— amelyek az utóbbi öt év-
ben és azt megelőzően épül-
tek — az apró emberkék iga-
zi második otthonai. A most 
befejezett ötéves tervben ú j 
óvoda épült : a Marx téren, a 
Ságváritelepen, az Odessza 
lakónegyedben és Tar ján-

telepen. Ezekben az óvodák-
ban 350 gyermek tölti a na-
pot. A mór meglevő óvodák 
korszerűsítésére és felúj í tá-
sára 5 év alatt 3 millió 820 
ezer forintot fordítottak 
Szegeden. 

A második ötéves tervben 
épített új általános iskolába 
já rnak a gyerekek Gedóban, 
a Rózsa Ferenc sugárúton és 
Ságváritelepen. Az általános 
iskolák korszerűsítésére, fel-
új í tására az elmúlt öt év-
ben 5 millió 490 ezer forin-
tot költöttek. 

Megnyitotta kapuit 8* ÚJ 
Felső Tisza-parti gimnázium 
és vízügyi szakközépiskola. 

Új tantermekkel bővült ac 
Április 4-úti iskola és a Ró-
zsa Ferenc Gimnázium. 

Fölépült a Tisza par t j án a* 
iparművészeti szakközépis-
kola központi műte rme és 
műhelye. Az általános és 
középiskolák öt év alatt 52 
tanteremmel gyarapodtak. A 
középiskolákat a második 5 
éves tervben 3 millió 180 
ezer forint költséggel csinosí-
tották, korszerűsítették. 

Az Orvostudományi Egye-
tem új kollégiumában 216 
hallgató, a Tanárképző Főis-
kola új kollégiumában 304 
diák él. Mindkét diákszálló 
a második ötéves tervben 
született. 

116 600 
lakos 

1100 
h á z a s s á g k ö t é s 

1250 
élve szüle tés 

1 1 7 0 
ha lá lozás 

1961 Wm 8 2 

1965 p j g p 102 

millió fo r in t 

minden második család tv-
túlajdönos. 

A különféle lartos.Jogya.sZ' 
tási cikkeket — mosógépet, 
porszívót, varrógépet, hűtő-
gépet, padlókeféíőt.-' 'motorke-
rékpárt , bútort, stb. — év-
ről évre nagy mennyiségben 
vásároltak a szegediek is. 
1961-ben a szegedi üzletek 
ben 86 millió forint Összér 
téliben adtak el tartós fo-
gvasztási cikkeket, 1965-ben 
pedig a több mint 102 millió 
forint értékben. ^ 
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