
Magasodó falak között Szegedi új ipartelepek, 
lakóházak szemléje 

A Szegeden járókelőnek szinte megszokott kép. hogy tófülkék Ugyancsak emele- beruházással épülő áruház 
a város legkülönbözőbb pontjain találkozik egy-egy új tenként közös társalgó. Két falai között meg ne jelenne 
építkezéssel: lakóházak, új ipari üzemek falai nőnek ki a lift. is lesz, 6 és 10 szemé- Dózsa Pál, az AUami Aruhaz 
földből sőt új iparnegyedek alakulnak ki. Az építkezések lyes. A szálloda mellett .igazgatója, aki a vállalatve-
igazi nagysága, mértéke különösen szembetűnő egy alapos épül fel a háromezer ada- zetőséggel már az eladóteret 
körút alkalmával. Olyan körúton, amelyet szombaton tet- Sos konyhaépület, amelyhez is elosztotta. A földszint 2360, 
tek a párt és a tanács szegedi vezető képviselői: Perjési *00 főt befogadokepességu 
László, az MSZMP Szeged városi bizottságának első tit étkezde tartozik. Ugyanitt 

lesznek a klubhelyiségek is. 
Az új munkásszállót a mel-
lette levő régivel és a kony-
haépülettel fedett, fűthető 
folyosó köti majd össze.) 

A munkásszálló most ké-
szülő 7-ik emeletéről meg-
kapó kilátás nyílik máris a 

Nyolc építkezési gócot ke- 20. körül itt a zöldborsó, ami- környékre. Innen látszik 

kára. Balogh István, az MSZMP Szeged városi párt-vég-
rehajtóbizottságának tagja, a pártbizottság osztályvezető-
je és Arcai József, a Szeged m. j. városi tanács vb elnök-
helyettese. 

Körlátogatás nyolc nagy építkezésen 

restek fel Sípos Mihálynak, a nek hatalmas hely kell. — 
Csongrád megyei Építőipari Heim János főmérnök; a 
Vállalat igazgatójának, a vá- tervben a raktárépületek 
rosi párt-végrehajtóbizottság 
tagjának. Molnár Sándornak, 
az Építőipari Vállalat párt-
bizottsága titkárának és 
Heim Jánosnak, a vállalat 
főmérnökének kalauzolásá-
val. Azokat a nagyobb épít-
kezéseket tekintették meg. 
amelyeknél korábban prob-
lémák, lemaradások mutat-

június 30-i átadása szerepel. 
— Abrahámné: Nagy kárt 
jelentene ez a kiesés. — Kis 
szünet, majd ismét Heim fő-
mérnök: A raktár 8 hajójá-

igazán. hogy milyen hatal-
mas, nagy kiterjedésű épít-
kezés folyik itt. miként fej-
lődik Szegednek ez az ipari 
körzete. A konzervgyár, gáz-
gyár, seprű gyár épület-

az emelet 500 négyzetméte-
res eladóteréből konfekció® 
és divat-kötöttárut, fehérne-
műt 500—500 négyzetméte-
ren, lakástextilt, méterárut 
300—300 négyzetméteren, ci-
pőt 280 négyzetméteren áru-
sítanak és nagy műszaki osz-
tályt létesítenek rádió, tele-
vízió eladással, ezenkívül jól 
felszerelt üveg. porcelán, pa-
pírrészlegei, sportcikkárusí-
tása lesz az áruháznak. Szá-
mítva a nagytömegű vásár-
lókra, büfét is berendeznek. 
Érdekes adat: az áruház ka-
pacitása körülbelül akkora 

környék új arculatát S 
. . . , , . . még valami, amit a városi 
ból harmat május 15-re át- pártbizottság első titkára így 
adunk.) fogalmazott meg: „Itt lát-

A mintegy ezer vagon be- c z i k i g a z á n - mennyire ™eg-
koztak, illetve határidős be- , f . • - dőlt. az a tévhit hogy az 
befejezésük népgazdasági íogadóképességű raktarepu- é p í t őipar nem képes Sze-
szempontból különösen fon- ^tek egyébként már tető geden magashazakat epite-
tos. Az összkép általában alatt vannak. A mtmka szép ™ • • 
kedvező. Mint a vállalat ve- ütemben halad, pedig be kel-

lett hozni a tavalyi lemara-

tömbjei a két csillogó óriási j mint az ugyanilven áru-
gáztartály teremtik meg e 

zetői is elmondták: a korai 
szép idő sokat segített jobb 
kedvvel és nagyobb ütemben 
ment a munka. Ebben persze 
nagy szerepe volt annak is, 
hogv februárban összehívták 
a brigádvezetőket, megbe-
szélték a teendőket, a ked-

Hogy mennyire megdőlt 
ez a tévhit, megmutatkozik 
legmagasabb lakóházunk. 

dást is. A raktár hatalmas 
csarnokait az építővállalat az 
átadásig is ötletesen kihasz-
nálta: a téli hónapokra épü-
letelem előgyártó telepet ren-

vezőbb feltételeket a jobb ke- deztek itt be, és ezzel a tava- közöttük, s megírtuk 
reseti lehetőségeket és cél- Mhoz képest, rnintegv meg- 0 4 8 kétszobás, 
szerűen mozgósították a n é g y K „ e t t é k a gyártás 

mennyiségét. Innen kerülnek épül.) A lakásokat terv szé-
ki egyebek között a Károlvi rint augusztusra adják át, 
utcában épülő lakóház, az a z ővodát őszre nyitják 
új gázmű, a kisteleki sütő-
üzem, a hódmezővásárhelyi 

a Nádor utcai ht fztömb 
8 emeletes. ízléses és korsze-
rű épületének szemlélésekor 
is. (Fényképét éppen a 
,?g napelőtti lapszámunkban 

a z t további gyarapodashoz. 
L. Z. 

cikkeket forgalmazó szegedi 
űrieteké együttvéve. 

•c 

Nem mentes a gondoktól, 
de megnyugtató az összkép 
amely a meglátogatott épít-
kezéseken tapasztalható. Ma-
gasodnak a falak, új épüle-
tekkel. új értékekkel gaz-
dagodik a város. Jogo-
san remélhető, hogy az 
építőipar az idei esztendő-
ben — az ösztönzőbb munka-
feltételek kihasználásával is 
— fokozottan segít hozzá a 

M a g y a r ál lamférf iak 
távirata 

bo lgár vezetőkhöz 
Dobi István, az Elnöki Ta-

nács elnöke táviratban üd-
vözölte Georgi Trajkovot, a 
Bolgár Népköztársaság nem-
zetgyűlése elnöksége elnöké-
vé történt újraválasztása al-
kalmából. 

Kállai Gyula, a Magyar 

Népköztársaság kormányá-
nak elnöke tár-iratban fejez-
te ki jókívánságait Todor 
Zstckovnak. a Bolgár Nép-
köztársaság Minisztertanácsa 
elnökévé történt újraválasz-
tása alkalmából. (MTI) 

Hasznosra fordítják 
a balástyai belvizeket 

Balástyán szinte generá- lattenvésztés is. Hasonló 
ciós gond volt eddig az ősze- előnyük származik ebből az 
széki határrész belvízügye 
Az itteni nagy kiterjedésű 
szikes tófenék környékén sű-
rűn pusztított eddig a bel-
víz. 

A helybeli ATkotmánv 
Termelőszövetkezet vezető-
sége most hozzálátott e 
probléma végleges megoldá- IS hasznossá valhat. 

Alkotmány Tsz-szel határos 
szatymazi Homokgyöngye és 
a Finn—Magvar Rarátság 
tsz-eknek is. Jelentős terü-
leteik szabadulnak meg a 
belvizek örökös veszélyétől; 
ugyanakkor a kártékony bel-
víz önfözés révén számukra 

sához. A járási tanács által 
biztosított hitelkeretből gá-
takkal határoltatják a főme-
dert s megépítik a belvizek 
levezetéséhez szükséges csa-
tornákat is. 

A gátak segítségéve! a tó-
mederben felhalmozódó téli 
csapadékvizet tavasszal és 
nyáron a környező rétek, le-
gelők öntözésére használják 
fel. Ezáltal lényegesen jöve-
delmezőbbé válik itt az ál-

A rendelkezéssel kapcsola-
tos terveket az Alsótiszavi-
déki Vízügyi Igazgatóság 
mérnökei készítik. Máris szó 
van arról, hogy a felduzzasz-
tott vizű főmederben — ha a 
vízviszonyok megfelelőnek 
bizonyulnak — hattenvész-
tésre is berendezkednek. A 
tervezés befejezése után a 
kivitelezési munkákhoz elő-
reláthatóan az év második 
felében kezdenek hozzá. 

dolgozókat. 

Az AKÖV épülő telepén, 
a Bakay Nándor utca végén, 
kezdődött a körlátogatás. Itt 
nem a Csongrád megyeiek, . . . . . . . 
hanem a 31-es Építőipari ** technikum előre-
Vóllalat végzi a mintegy 77 gyártott elemei is. 

mee. A tegnapi szemle azt 
mutatta, hogy az építők be-
tartják a határidőt 

millió forintos építkezést, 
amely a teljes beruházással 
85 millióra rúg. Idén a for-
galmi telep szervizének, a 
kocsitárolónak, üzemanyag-
állomási létesítményeknek 
kell elkészülniük augusztusi 
átadással. A teljes üzembe-

Kevesen tudják, hogy a 
Pulez utca végén — mond-
hatni, teljesen • 

új gázgyár 
épül. A mintegy 47 millióé 

helyezés 1868 mfiúsára ter- beruházás megvalósulásával 
vezett. Csiszár Károly AKÖV-
igazgató és Juhász J. Béla 
AKÖV-főmérnők szerint az 
anyagellátás biztosított, csak 
a cementtel voltak problé-
mák, de a munkáslétszámot 
növelni kellene, hogy az idei 
határidők ne tolódjanak el. 

a gázgyár régi. Kossuth La-
jos sugárúti telephelyén csak 
a propán-bután részleg ma-
rad, a többit az Erőmű fog-
lalja majd el. és az új he-
lyen lesz a korszerű nagy 
Gázmű Vállalat. Lényegé-
ben ugyanis a kőszéngáz Az AKÖV-telep közvetlen 

közeieben hatalmas gázcső- „ 
vek várnak beépítésre. Itt fut i r t á s á r ó l teljesen a föld-
ugyanis maid el a földgázve- gáz-feldolgozasra es f ő -
zetek. A telepet mégsem használásra iémek át. Kár 
földgázfütesre rendezik be, hogv az Építőipari Vállalat 
hanem gáztávvezetéket épite- m ^ ^ ^ H „ 
nek a konzervgyártól. Az . 
érv: így a konzervgyári góz- v e z ő ^öjárfet , és csak már-
kazán kapacitása a tél! — cius elsején kezdte meg a 
nem szezon — időszakban is munkát, emiatt az első ne-
kihasznált. Ugranakkor vi- gyedévi terv nem látszik tel-
szont ennek a vezetéknek a 
beszerelése 12 millióba ke-
rül, mig a földgázé legfel-
jebb 2—3 millióba került 
volna. Jogos a kérdés: nem 
volt-e elhamarkodott a dön-
tés? 

A seprügydr új telepe 

jesfthetőnek. Nem mellékes 
pedig, hogv a tervezett, de-
cemberi határidőre vajon 
felépül-e Szegednek ez a 
közszolgáltatás szempontjá-
ból igen fontos új üzeme. 

Lenyűgözően imponáló ké-
pet nyújt a város egyik leg: 

Is körvonalaiban kirajzolódott magasabbra tervezett épüle-
már a Cserzy Mihály utcá- ^e: 
ban, a Cipőipari Ktsz mo-
dern épületevei szemben. A 
19 milliós beruházásból az 
idei évre 12 millió esik és as 
iáén át kellene adni a gyár-
telepet. Tavalyról azonban a 
szerződés-éves üteméhez vi-
szonyítva 2.6 millió forint 
lemaradás volt, ami veszé-

az építőipari 
munkásszállás. 

Előregyárt ott 
épül a Kossuth 

elemekből 
Lajos su-

garú ttól nyitott új utca. a 
mi. «.,., v d s a r h e l y i p á l u t c a 6iején. 

lyezteti az ,dei atadast. Az ^ ^ emelet ke-
építkezésnek július 5-re kell 
befejeződnie. (Végvári Ist-
vánná, az Ecset- és Seprű-
gyár igazgatója: 1967-re fel-
emelt exporttervünk • van. 
Az építkezés késése ezt ve-
szélyezteti. Ezért sürgetjük 
annyira. — Sipos Mihály 
igazgató: A tavalyi lemara-
dást lényegében már behoz-
tuk, úgy látom, tartani tud-
juk az ütemet és átadjuk az 
épületeket júliusra.) 

Dr. Ábrahám Aotalné. a 
Szegedi Konzervgyár igazga-
tója 

A Bécsi körúti 
lakóházaknál 

is kedvező volt a tapaszta-
lat. Az úgynevezett Á épü-
let 75 lakása e hónapban 
tető alá kerül és megkezdik 
újabb két, egyenként 75 la-
kásos ház blokkozását, 
".melyeiének alapozása már 
elkészült. A terv szerint az 
A épületet szeptemberben 
kell átadni, de megkísérlik, 
hogy augusztusra átadhas-
sák. 

A Bécsi körút és a Hu-
nyadi János sugárút sarkán 
még üres egy telekrész. 
Egyöntetű volt a szemle 
résztvevőinek megállapítása: 
ide mindenképpen újabb 7— 
8 emeletes magasház kíván-
kozik. Feltétlenül megéri ez 
a tervek módosítását! 

A város egyik legforgal-
masabb pontján, szinte min-
den szegedi szemeláttára 
nőtt fel és formálódott ki 

az Állami Áruház 

új épülettömbje. Az átadás 
időpontja körül azonban vi-
ták vannak. Az eredeti en-
gedélyokmány szerint ugyan-
is idén áprilisban kellett 
volna elkészülni. A Csong-
rád Megyei Építőipari Válla-
lat azonban ezt nem fo-
gadta el, és bejelentésére az 
Építőipari Mimsztériwn jú-
nius 1-ét tűzte ki határidő-
nek. A vállalat ezt sem 
tartja reálisnak és július 
10-i határidő-megállapítást 
kért. A ráta még nem 
dőlt el. A kivitelezés ed-
digi lassú üteméből sajnos 

retezerelése folyik. Ezenkívül 
még hónom emelet van 
hátra. Megfelelő körülmé-
nyek között egy épületszint 
8 nap alatt készülhet el, és arra következtethetünk, hogy 

A j o i i r c e M s érdekében 
A Szeged és Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet tervei 

Gombos István elvtárs, a a szegedi házikertekben cikkek forgalmát akarjéBt 
Szeged és Vidéke Körzeti évente sok százezer forint növelni a lakosság körében. 
Földművesszövetkezec úgy- érték kallódott el. Főleg a Ugyanis a hitelakcióban el-
vezető elnöke lapunknak házikertek, háztáji gazda- adott áruk után is nyereség, 
adott tájékoztatójában el- ságok segítségével a szegedi visszatérítést fizetnek. így a 
mondotta, hogv a szegedi íöldművesszövetkezet zöld- vevők érdekeltsége nagvobb 
földművesszövetkezet önálló ség szaküzleteiben a tavalyi lesz abban, hogv a földmű-
szövetkezeti . vállalattá ala- egvmillióról az idén mint- vesszövetkezettől vásárolja, 
kult át. Eszerint teljesen egy nak. 
szabadon választhatják meg 5 millió forintra akarják Máris megkezdték a Szent 
kereskedelmi partnereiket., emelni az áruforgalmat. István téren 
jogukban van megvonni Már eddig is figyelemre a füstölt hentesáruk el-
szállítási megbízatásaikat méltó profilírozást hajtottak adását 
azoktól a vállalatoktól, me- végre az üzlethálózatban. Az ízletes házi sonkáknak, 
lyeknek gyártmányaik mi- Többek között az egyik Jó- oldalasoknak. tarjáknak 
n&é-:, vagy más kifogások zsef Attila sugárúti nagv itt a keletje. Közös 
miatt nem felelnek meg a zöldségesholtot tejtermék- vállalkozásban a kisteleld 
fogyasztók igényeinek. Ezál- üzletié alakították á t földművesszövetkezettel 
tal is Korábban ugyanennek az javítani fogják a város tej-

növelni kívánják az áru- üzletnek a havi forgalma termék-ellátását, 
forgalmat csupán 20—25 ezer forint A falvakban felvásárolt juh-
földművesszövetkezet lm- volt. legutóbb padig már el- gomolyát, sajtot, túrót tej-

már 70-re szaporodott Sze- érte a havi 75 ezer forintot, színt elsősorban a szegedi 
ged városi és falusi üzlete:- miközben a szomszédos zöld- űrietekben hozzák forgá-
sán. ségesbolt forgalma is jelen- lomba. 

A lakosság tökéletesebb tősen növekedett. A József Attila sugárút 
kiszolgálása érdekében mesz- A Somogyi wtesi cipész- és a Lenin körút találkozá-
szemenóen keilék szaküzletben afféle sártól levő üres telekre öt 

érdekeltté tették a doigo- szegedi papnesszaiont ren- évre szóló bérleti szerződést 
zóikat is. dőznek be. kötöttek. Itt eévelőre 350 

A kereskedelmi dolgozók Ennek az üzletnek eddig az ezer forint költséggel repre-
havi fixfizetését a tavalyi- év nagyobb részében mini- zentatfv 
nak csupán 50 százalékában mális forgalma volt. viszont zenés sörkertet létesítenek, 
állapították m e g a másik igazi szegedi papucsot — Űj rendszabályokat vezettek 
50 százalék^ a forgalmi terv melv híven őrzi a régi sze- be a készletgazdálkodásban 
teljesítéséből adódik. Száz- gedi népélet motívumait — a forgalmi sebesség növelé-
százalékos tervteljesítés ese- sehol sem lehetett kapni. síében A jó javaslatokat, új-
tén az elárusítók, üzletveze- A földművesszövetkezeti szerű kereskedelmi ötleteket 
tők fizetése 8—10 százalék- iparcikk szaküzletekben is — bárkitől is kariak azokat 
kai magasabb lesz az idén, bevezették az OTP-s hitel- — jelentós összeggel jutal-

akclós áruk eladását. mázzák. 
Ezzel is a tartós fogyasztási Cs. J. 

februárban tartották is ezt 
az ütemet. Itt különösen 
szépen megy a munka: a 
tavalyi lemaradás sem be-
folyásolja majd a befejezési 
határidőt. Jövő májusra fe-
jezik be ter. egész épület-
komplexumot. Érdemes si-
etni vele, hiszen a legkor-
szerűbb körűimén yek között 

a későbbi határidőre készül 
el és — a berendezés lebo-
nyolítása után — október-
ben nyithatnak majd kaput 
(A teljes igazság kedvééri: 
a kivi felezést egyéb problé-
mák Is gátolják, így pél-
dául a Fémmunkás VáWa-

a konzervgyári 
raktárépületek 

kap szállást több mint 800 j^t késve szállította a por-
épitőipari dolgozó. (Egy-egy (állomezeket a Fénvcső Ktaz 
emeleten 27 háromszemélyes . . . . ... ,. 
szoba lesz, beépített szekré- « * k - ' l m , u s 3 0 " r a vállalta 
nyekkel, kondicionált leve- az egyedi lámpatestek elké-
gőjű éleskamrával, mosdó- szitásét stb.) 

türelmet- fűikével. Minden emeleten átadása miatt 
len. <5t ugyanis a szezon tisztálkodohely-ségefc, set-
sürgeú. (ÁhzaháxtutLé: Május hanyoaocsoparttal ás takarí-

Mondhatm nem múlik el 
aap, hogy a 24 és fél milliós 

mint 1965-ben volt. Ehhez 
kapják természetesen továb-
bi emelésként azt a pénzt, 
amit az utóbbi béremelési 
intézkedések a kereskedelmi 
alkalmazottak számára elő-
írnak. így válnak a dolgo-
zók érdekeltté abban, hogy 

az eddig árusított cikkek 
listáját is messzemenően 
bővítsék. 
A régi árubeszerzési rend-

szer alapján például a zöld-
ség- és gyümölcsféléket 
szinte kizárólag a MÉK-től 
vásárolták. Ezt a lehetősé-
get továbbra is fenntartják. 
Ugyanakkor a zöldséget, 
gyümölcsöt, tejterméket, to-
jást árusító földművesszö-
vetkezeti üzletek egészen kis 
tételekben is 

vásárolhatnak közvetlenül 
a termelőktől, 

lka például valamelyik házi-
kerí-Iulajdonosnak már csak 
2—3 kilogramm friss spe-
nótja. sóskája vagy éppen 
egy kosárkára való újbur-
gonyája van. azt tőle a leg-
közelebbi szaküzletben öröm-
mel átveszik. S helyben ki-
cserélheti áruját olyasmire, 
amire a háztartasban szük-
sége uan. Mivel ez eddig 

volt lehetséges, csupán 

Pénz a lángok között 
A cím persze csak áttéte-

lesen igaz. A lángok között 
nem olyan anyagok, amelyek-
viaskodnak a halállal, ha-
nem olyan anyagok amelyek-
nek jelentős értékük van. 
különösen hazánkban. Miről 
van szó? 

Arról, hogy a szegedi gyu-
fagyárban évente 1.300 köb-
méter előhámozási hulladé-
kot, finom és tiszta faforgá-
csot dobnak a kazánokba 
Ezt a hulladékot valamikor 
a falemezgyárban működő 
kísérleti farostlemez gyártó 
üzemrész használta fel alap-
anyagként. Később aztán 
Mohácson felépítették ha-
zánk egyetlen és első farost-
lemezgyárát, s így a szegedi 
üzemben nem volt szükség 
többé a gyufagyári hulladék-
ra. Azóta a kazánok nyelik 
el az értékes alapanyagot. 

Kézenfekvő a' dolog: ha itt 
annak idején jó volt. miért 
nem jó roost Mohácson'' A 
szSPftás drága" Lehet, de a 

faanyag még drágább! Ren-
geteg példát lehetne felsorol-
ni, hogy némely fában sze-
gény ország milyen intézke-
désekkel igyekszik meggátol-
ni a faanyagok pazarlását. 
De egyébként is: a kazánok-
ba kerülő finom hulladék 
mégcsak a hó kalória érté-
két sem javítja, de a dol-
gozók sem viszik el gyúj-
tásnak, mert arra nem meg-
felelő. 

Bárhol hasznosabb lenne e 
nagy mennyiségű finom fa-
anyag felhasználása, mint a 
gyufagyári kazánokban. To-
vább menve: hamarosan gáz-
tüzelésre alakítják át a gyu-
fagyári kazánokat is, s gon-
dolom más szegedi üzemek 
kazánjait is. Valószínű nem 
egyedüli eset a gyufagyári 
..pazarlás", s tatán jó lenne 
intezménvesen foglalkozni a 
fahulladék felhasználásának 
problémájával. 

G. I. 
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