
Reggeltől 
estig 
a bölcsödében 

Az első reggeli napsugar 
amikor beragyog az újszege-
di Odessza-lakótelep bölcső-
déjének nagy üvegablakain, 
már ott találja a sok kicsiny 
lakót: a tipegő háromévese-
ket és az apróbbakat is. 
Munkába induló anyukák, 
apukák behozták és egy 
hosszú napra itt hogyták 
őket, gondos felügyelettel, 
jó, meleg, szépen berende-
zett játszótermekben. A ki-
csik második otthona sok 
játékkal, virággal, a gondo-
zónők sok szeretettel várják 
minden nap a 68 kisgyerme-
ket. 

E képeken bemutatjuk, 
hogyan telik, el az apróságok 
egy napja, míg szüleik gé-
pek, vagy íróasztal mellett 
végzik napi munkájukat. 

Épfas éa fényképezte; 
Somogyi Károlyné 

Ütőn a bölcsődébe 

Uzsonnáznak a legkisebbek 

Kis Ildikó mindig jókedvű Mándoki Kálmánná vezetőnővel a virágok között 

Ebéd előtt kézmosás! Öltöztetés, séta előtt 

HétkSznapi eseteit 

Fekete Imre szakmunkás lesz 
Ezeket mondotta: 
— Esztendeje talán, hogy 

olvastam egy érdekes cikket 
az újságban. Fiatalemberről 
volt szó, aki a szülei nyakán 
él, a munka nem fűlik a fo-
gához, el lenben néhány hír-
hedt galeri tagja, az éjszakai 
mulatóhelyeknek ismert alak-
ja, egész magatartásával fel-
tűnést kelt. A cikk mintha 
csak engem jellemzett volna. 
Akkor még emlegettem is, 
miért nem írták meg a neve-
met is, akkori társaim még 
többre tartottak volna. Ké-
sőbb megtudtam, nem én, 
Fekete Imre vol tam a mo-
dell. 

— Mindegy, akkor se lehet 
i lyen egyoldalúan vé leményt 
alkotni valakinek a magatar-
tásáról. Itt az én esetem. Mi-
kor leérettségiztem, felvettek 
a gyárba. A műszaki osztá-
lyon dolgoztam, amíg katona 
nem lettem. A leszerelésem 
után visszavettek ugyan, de 
fizikai munkásnak. Ez bosz-
szantott. Ügy éreztem, hogy 
ez megszégyenítés számomra 
és többre lennék képes, mint 
egy segédmunkás. Nem is 
volt kedvem az egészhez. 

— Sokat csavarogtunk a 
fiúkkal, hamarosan a vezé-
rük lettem: birtam, a fizeté-
semből semmit sem adtam 
haza. Beszélni kezdtek ró-
lunk a városban, furcsaság-
nak könyveltek el az ismerő-
seim. Ez is a népszerűség, a 
feltűnés egyik formája. 

— Nem hatott meg az sem, 
hogy anyám rendszeresen sír-
va várt haza a hajnali órák-! 
ban és betegsegére, nyugal-
mára hivatkozva kért, vál-
tozzam meg. Még hozzá is 
goromba voltam, ha eldorbé-
zolt f izetésem után érdeklő-
dött. 

— Egyszer aztán üresen ta-
láltam a lakást, amikor har-
madmagammal hazaállítot-
tam záróra után. A szom-
széd jött át, összeszidott, 
hogy kórházba juttattam az 
anyámat. Csirkefogónak, utol-

I só gazembernek lehordott, s 
én durván feleseltem vele. 
Reccel ig m u l a t t u n k akkor és 
déltájban rázott fel a műve-
zetőm. Anyámat kereste, ve-
lem csak azért állt szóba. 

mert nem tudta, hogy anyá-
mat elvitték a mentők. Egy 
héttel előbb megígérte — ezt 
is akkor tudtam meg-, hogy 
beutalót szerez a számára a 
szívszanatóriumba. Kezében 
volt a beutaló, persze nekem 
nem adta ide. 

— Ez történt októben vé-
gén. Anyám hat hétig volt 
távol. Január elején tették 
ki először a nevem a gyár-
kapuhoz a legjobb dolgozók 
listájára. Az idén júniusban 
szakmunkás vizsgát tehetek 

A művezetőm intézte el. 
Azóta tehát megint van hí-
rem a gyárban. Otthon csend 
van, a mama sem beteg 
Ennyi az e g é s z . . . 

Kif izette a két feketét 
és elköszönt. Moziba ment, 
másodmagával, s nem akarta 
megvárakoztatni a lányt. 
Utána tekintettem a presszó 
üvegablakán s még sokáig 
töprengtem azon, amit mon-
dott. 

Kondoros! János 

Tavaszi készülődés 
a megáradt Tiszán 

Munka a téli kikötőben — Javítják az úszóházakat 
é s a z ü d i i l ő h a j ó t 

A hullámterekre kilépett 
Tiszá — a további áradás 
el lenére is — már megindult 
az élet. A Hídépítő Vállalat, 
amely a volt vashíd roncsai 
kiemelésén és a meder meg-
tisztításán dolgozik, már le-
vontatta a téli kikötőből a 
tanyahajót, é s a búvártago-
kat. Ott horgonyoznak régi 
helyükön, a Korányi rak-
partnál, hogy mielőbb hozzá-
kezdhessenek a munkához. 
A Lánchíd darut a magas 
vízállás miatt egyelőre nem 
tudják leúsztatni a közúti 
híd alatt. 

A munka zajától hangos 
a téli kikötő. A MAHART 
itt 22 pontonnal, 4 uszállyal 
és 3 vontatóval állt be a 
télen, hogy azokon a szük-
séges javítást elvégezzék. 
Itt javítják a Juhász Gyula 
vontatóhajót is. 

.E soros munkák szomszéd-
ságában dolgoztat a Sze-
gedi Fürdők és Hőfor-
rás Vállalat a szintén 
még pihenő Szőke Tisza 
üdülőhajón, valamint a csó-
nakházakon. Hozzáfogtak a 
Béke I. és a Szabadság 
úszóház teljes átfestéséhez. 
Kicserelik a Szőke Tiszán, a 
Béke I., valamint a Szabad-
ság csónakházon az úszóko-
sarakat. Ezekre a munkák-

Á bővebb választékért 
Ellátás vas-műszaki cikkekből 

A háromévesek játszó termeben 

A Dél-magyarországi Vas-
Műszaki Nagykereskedelmi 
Vállalat mintegy 9—10 ezer 
fajta áru beszerzéséről gon-
doskodik két megye, s ezen 
belül Szeged részére is. Ez 
is mutatja munkájuk sokré-
tűségét, s azt, milyen körül-
tekintően kell dolgozniok, 
hogy semmiben sem legyen 
fennakadás. Sajnos, ez nem 
mindig sikerül, hiszen a 
múlt évi terv teljesítésével 
is azért maradtak le, mert 
nem tudtak több olyan áru-
cikket beszerezni, ami iránt 
lett volna kereslet. 

E tapasztalatokon okulva 
a nagykereskedelmi vállalat 
már az év e lső napjaiban 
tárgyalt a Belkereskedelmi 
Miminisztérium Vas-
Műszaki Főigazgatóságával. 
Kérték, hogy a lakosság 
igényeinek megfelelően az 
idén a nagy-motorkerékpá-
rok helyett biztosítsanak 
több kismotort, robogót a 
kereskedelemnek. A tárgya-
lásnak máris van eredmé-
nye, hiszen Csehszlovákiá-
ból és az NDK-ból nagyobb 
mennyiségű robogót kaptak, 
é s várják a továbbá folya-
matos szállítást. 

A kismotorok, robogók 
mellett bőséges választék 
áll a vásárlók rendelkezésé-
re kerékpárokból is. Sőt a 
vállalat jó munkájának 
eredményeként az összes 
kerékpár-kivilágítási fe lsze-
relések — még izzó is — 
kaphatók. 

Évek óta keresett cikk 
Szegeden az elektromos ká-
véfőző, az Autopress és 
az Unipress. A nagykereske-
delem mindent elkövet, 

j hogy javítson az ellátáson, 
de sajnos még mindig nem 
tudnak minden igényt kielé-
gíteni. Nagy az érdeklődés 

i i hűtőgépek iránt is. s eb-

Iből komoly választék van. 
Nemrégiben kiterjesztették 
a részletvásárlást a 120 lite-

res Lehel hűtőszekrényre is, 
újdonság az Igló elnevezésű, 
40 literes lengyel hűtőszek-
rény is. 

A vállalat profiljába tar-
tozik a tüzelőberendezések 
beszerzése. Az utóbbi évek-
ben itt is sok probléma 
volt az ellátással. Sokan vá-
sároltak volna a szegediek 
közül is ola.ikályhát, de ez 
igen ritkán került az üzle-
tekbe. Hosszias tárgyalások 
után a Mekalor elnevezésű 
olajkályhák szállítására 
már megkapták az ígéretet. 
Eszerint az ipar 500 darab-
bal többet ad az idén a 
nagykereskedelmi vállalat-
nak, mint az e lmúlt évben. 
Ez a mennyiség enyhíti a 
hiányt. A vállalat a szege-
di el látást még külön úgy 
igyekezik javítani. hogy 
„koncentrált terítést" alkal-
maznak, é s az olajkályhákat 
elsősorban a szegedi boltok-
ban hozzák forgalomba. 

Az említett cikkek nagy 
részét a nagykereskedelmi 
vállalat a központi árualap-
ból szerzi be. Sok apró. de 
bosszantó hiánycikk nagy 
része azonban csak helyileg 
szerezhető be. A vállalat 
eddig is többször kérte a 
megyei tanácsi vállalatokat, 
a ktsz-eket, a hiánycikkek 
gyártására. A z együttműkö-
dés eredményeként több 
cikket kihúzlak máris a 
cikklistáról. További erőfe-
szítésekre van azonban még 
szükség, mivel a hiánycikk-
lista még mindig hosszú. így 
például nem kapható fehér 
bádog tejszűrő. kekszsütő, 
répaszelő. burgonyanyomó, 
horganyzott fürdőkád. ká-
poszta- és tökgyalu, füstcső. 
A nagykereskedelmi válla-
lat áru beszerzői állandóan 
utaznak, tárgyalnak, érvel-
nek. hogy az ipar jobban 
gyártsa azt, amire szükség 
van. 

H . M . 

ra mintegy 350 ezer forintot 
költ a fürdővállalat. A Béke 
I. csónakházon az öreg pon-
tonok közül is többet kicse-
rélnek. Tervezik ugyanitt a 
régi garázs fe lúj í tását Ha 
erre most idejében költenek, 
akkor mintegy 20—25 évvel 
meghosszabbíthatják a régi, 
de még mindig modern meg-
oldású, a közönség szempont-
jából igen kényelmes öreg 
csónaktárolót. Nagyon is ér-
demes erre még költeni, 
mert egy újabb garázs be-
szerzése nagyon költséges, 
amit egyelőre nem tud kivi-
telezni a fürdővállalat. 

A partfürdőn még az ára-
dás előtt szétbontottak egy 
régi fakabinsort a töltés lá-
bánál, s az új kabinsor vas-
szerkezetét is elkészítették. 
Az új szezon előtt a part-
fürdő korszerűsítésére közei 
1 mil l ió forintot költ a für-
dővállalat. 

A Folyamszabályozo é , 
Kavicskotró Vállalat szegedi 
kirendeltségének FÓKA-te-
lepét ugyan most. elöntötte 
az áradás, a múl t évben 
azonban jól megelőzte ma-
gát a vállalat marosi homok 
kitermelésével. Mintegy 10 
ezer köbméter homokot rak-
tak ki még az elmúlt év vé-
gén, hogy ennek az évnek 
a tavaszán elégséges készlet-
tel rendelkezzenek, amíg a 
homokbányászat isniét meg-
indul. A Folyamszabályozó 
és Kavicskotró Vállalat sze-
gedi kirendeltsége is készül 
a tavaszra. A téli kikötő-
ben sürgős ütemben végez-
tetik felszereléseiken a szük-
séges javításokat, hogy mire 
a vízállás kedvező lesz, azon-
nal megkezdhessék a mun-
kát. 

VETERÁN 
SZOCIAL ISTA 

BRIGÁDOK 
Csongrád megye és Sze-

I ged textil iparában dolgoznál: 
i a „legidősebb" szocialista 
' brigádok. Hat olyan textiles 

munkacsapat van, amely 
idén már hetedízben váromá-
nyosa a szocialista címnek, 
s így a következő esztendő-
ben aranykoszorús jelvény 
elnyerésére esélyes. A texti-
les szakma kilenc olyan bri-
gáddal is büszkélkedhet, 
amelyek a mozgalom máso-
dik kitüntetésének, az ezüst-
plakettnek várományosai. 
De „magasan jegyzik" annak 
a 26 brigádnak a nevét is. 
amelyek öt, i l letve négy éve 
élnek, dolgoznak, tanulnak, 
a hármas jelszó jegyében: 
szocialista módon. 

A S z e g e d i É p í t ő K t s z 

vál la l 

azonnali kezdéssel 

parkettázó 

m u n k á k a t 
A megrendeléseket kérjük 
Szeged. Brüsszeli krt. 8. sz. 
elé küldeni. D K M 
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