
Elutazott a jugoszláv 
szakszervezeti küldöttség 

A Jugoszláv Közszolgálati 
Dolgozók Szakszervezete El-
nökségének küldöttsége, 
amely Zvonimir ííicsnek, a 
JKDSZ Központi Bizottsága 
t i tkárának vezetésével ta-
nácskozásokat folytatott a 
Közalkalmazottak Szakszer-
vezete elnöksége, valamint a 
Közalkalmazottak Szakszer-
vezete Csongrád megyei bi-
zottsága képviselőivel, be-
fejezte több napos látogatá-
sát Szegeden, Magyar rész-
ről a tanácskozást dr. Jókai 
Lóránd, a Köralkalmazottak 
Szakszervezetének főtitkára 
vezette. 

A tanácskozáson kölcsönö-
sen tájékoztatták egymást a 
két szakszervezet tevékenysé-

géről, s megállapodtak ab-
ban, hogy kapcsolatukat a 
jövőben tovább építik. A 
jugoszláv vendégek megis-
merkedtek Szeged nevezetes-
ségeivel, látogatást tettek a 
kábelgyárban, ahol Halász 
Árpád igazgató tájékoztatta 
őket az üzem életéről. Teg-
nap délben a jugoszláv szak-
szervezeti küldöttséget fogad-
ta hivatalában Török László, 
a Csongrád megyei tanács vb 
elnöke. A vendégek a dél-
utáni órákban a Juhász 
Gyula Művelődési Otthonban 
párt-, állami- és szakszerve-
zeti vezetőkkel találkoztak. 
A küldöttség ezután vissza-
utazott Jugoszláviába. 

A téglagyárak 
korszerűsítése 
Az építkezéseken az utób-

bi években sok nehézséget 
okozott a téglahiány. Ezért 
az iparág Ifi gyárában ter-
vezett gyorsított beruházást 
és az üzemeknek csaknem a 
felében most már megkez-
dődött a korszerűsített mun-
ka. 

Az előzetes számítások 
szerint jövőre 52 millió tég-
lával és 4,5 millió tetőcse-
réppel bővül az iparág ter-
melési kapacitása. Később 
már évente 149 millió tégla-
termelési többlettel fizetnek 
a gyorsított beruházások. 

Házépítés — saját kezűleg 
A Körtöltés utca és a 

Gergely utca környékén sok 
az ú j családi ház. Egy öreg 
nénikével beszélgetek a sar-
kon és tőle kérek útbaiga-
zítást: ismer-e olyan fiatal 
házaspárokat, akik mosta-
nában építettek házat, s 
maguk is sokat dolgoztak 
az építkezés alkalmával. 

— Saját kezűleg csinál-
ták — mutat egy közeli, be-
pucolatlan takaros házra. — 
A fiatalasszonyka is rengete-
get dolgozott, még kubákolt 
is az alap készítésénél. 

Takarékosan 

Katona Antal a szege® 
sertéshizlaldában dolgozik. 
Havi keresete 1 ezer 800 
forint. Felesége a NlVÖ 
Ktsz-ben segédmunkás, ezer 
forint körül keres. A fiatail 
f é r j .valamikor bányában 
kezdte, majd az erdőgazda-
ságnál folytatta, míg a je-
lenlegi munkahelyén négy 
éve dolgozik. Faluról ke-
rültek be Szegedre, a szü-
leik most is ott laknak. 
Némi alaptőkével kezdték az 
életüket, mert az Árvíz ut-
cában megvásároltak egy 
házrészt, egyszobás konyhás 
lakást. 

— Annak az árával indul-
tunk neki a családi ház épí-
tésének — mondja Katona 
Antal. — Az kicsi is volt, 
rossz is volt, s itt a gyerek, 
nem fértünk. 

— Minden munkát maguk 
végeztek? 

— Csak a mestermunkát 
nem, de például két helyi-
ségben én raktam le a mo-
zaiklapokat is. 

— Volt pénzük az építke-
zéshez? 

— A házrészért kaptunk 
harmincezer forintot, aztán 
amióta együtt vagyunk a fe-

leségemmel, állandóan spó-
rolunk. Az OTP-től 68 ezer 
forint kölcsönt vettünk fel. 
1991-ben telik le a törlesz-
tés. Így vágtunk neki az ú j 
háznak. 

Nézem az előszoba moza-
iklapjait, mivel ott ülünk. 
Egyik-másik lap nem áll si-
mán. Észreveszi és mente-
getődzik, hogy az előszobá-
ban nem ő rakta a lapká-
kat, hanem az szakember 
munkája. 

— Anyaghoz könnyen 
hozzájutott? 

— Szerződtem a TÜZÉP-
nél, de télen adtak téglát 
minden nélkül, nyáron meg 
hiáha volt a szerződés. Most 
is kellene még 500 darab 
kisméretű, de nincsen, nem 
lehet kapni. 

— A szerződés se biztos? 
— Biztos, biztos, de nem 

időre és nem egyszerre. Ha 
van, adnak, ha nincs, nem. 
A nyáron ott ácsorogtunk 
három órát te a telepen, 
aztán végül is kihirdették, 
hogy jöjjünk két hét múl-
va. Hát így van ez kérem. 

Sötétedésig 

— Ajtók, ablakok? 
— Előre megvettem, mert 

hallottam, hogy ez is hiány-
cikk. Van egy ismerősöm, 
aki ugyancsak épít, de az 
istenért se kap ajtókat. Jár t 
Deszken és Vásárhelyen is. 

— Mennyi idő alatt épí-
tették fel? 

— Április 12-én kezdtük 
el és augusztus végén fejez-
tük be. 

— Az állami építőipar is 
megiri gyelhetné. 

— Sokat dolgoztunk ám. 
— A vállalatánál milyen 

a műszakbeosztása? 
— Reggel négytől tizen-

kettőig dolgozom. 

GYORSPOSTA * GYORSPOSTA 
GYORSPOSTA* GYORSPOSTA 

A LUGAS UTCAI ÁTJÁRÓ ÜGYE 
A Dél-Magyarország szep-

tember 27-én közölte, hogy 
október 5-től bizonytalan 
időre a Lugas utcai á t járót 
lezárja az Alsótiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság. Emiatt 
a 2-es számú autóbusz út-
vonala részben megváltozik. 
E kérdésben legérintetteb-
bek a Csillag tér és Fecske 
utca környékén lakók, hi-
szen a lezárt útvonalon köz-
lekedési eszköz nélkül ma-
radnak. A munkába menők 
és a gyermekek iskolába já-
rása indokolttá teszi, hogy a 
környéken, valamilyen for-

mában, továbbra is zavarta-
lan legyen a közlekedés. 

Az érdekeltek 
* 

Az üggyel kapcsolatban 
Kátai Ferenc, a 10-es AKÖV 
személyforgalmi osztályának 
vezetője közölte: Jelenleg két 
kocsi áll rendelkezésünkre, 
amelynek az útvonalát az 
á t járó lezárása miatt meg 
kellett változtatni. A napok-
ban folytatott közvélemény-
kutatás eredményeként min-
denképpen figyelembe ve-
szik a környék lakóinak ér-
dekeit, s aszerint intézked-
nek is. 

— A ház építésénél na-
ponta mennyit dolgoztak? 

— Amikor hazajöttem, be-
kaptam az ebédet, és amíg 
csak láttunk. Sőt néha még 
tovább is. Ugyanis itt a 
ház előtt égett az utcaii vil-
lany, annak a fényénél elő-
készítettük másnapra az 
anyagot, hogy azzal se kell-
jen már bajlódni. Az alap 
feltöltését a szomszédtól si-
került megoldani, mert ők 
alápincézték a házukat, de 
a másik utcából is hordtunk 
töltenivalót. 

— A felesége miben segí-
tett? 

— Mindenben, még az ala-
pok elkészítésében is. Ket-
ten csináltunk mindent, egv-
két napot segített az apá-
som. 

— Mi colt a legdrágább 
az építkezés során? 

— A faanyag, az épület 
tartozékai és a fuvar. A fu-
var sokszor többe került, 
mint az anyag A téglának 
ezrét 1 ezer 100 forintért 
hozták a vásárhelyi tégla-
gyárból, ebben persze a 
tégla ára is benme vam, de 
az csak a fele. 

— Számolták-e már. hogy 
mennyi időt dolgoztak? 

— Nem. Bár könnyen ki 
lehet számítani, mert na-
ponta nyolc-tíz órát dol-
goztunk fejenként. Kétezer 
óránál több, hiszen vasár-
nap kora reggeltől késő es-
tig ta r to t t 

Megéri 

— Az építőmester meny-
nyit kért? 

— Kölcsönösségi alapon 
dolgozott Tudniillik ó is 
épít, s nála mi leszünk a 
segédmunkások. 

— Ezek szerint kétszere-
sen kell dolgozniuk. 

— Hát igen. Nem könnyű 
egy családi házat tető alá 
hozni. Mi csak így tudtuk 
megoldani. 

— Anyagilag kimerültek? 
— H á t . . . Látja, hogy a 

szobák még üresek. Ezután 
kell bútort is vásárolnunk. 

— Mennyi lesz a havi 
törlesztés? 

— Háromszáz forint. 
Valóban nem könnyű egy 

családi házat tető alá hoz-
ni. Sok lemondással, sok 
munkával is jár, amíg el-
készül. 

— De megéri — mondja 
Katona Antal. — Nem vár-
hat az ember mindent az ál-
lamtól. 

Ebben is igaza van. 
Gazdagh István 

SAMOTT VÁSÁROLHATÓ 

Vége a nyárnak — bár az 
idő még mindig gyönyörű — 
de már gondolnunk kell a 
hideg napokra. Nagy gond az 
otthonokban, hogy a koráb-
bi évek hideg telén a fű-
tött kályhákból kiégett a sa-
mott, ezért ú j ra kellene azo-
kat építeni. Szegeden hiába 
keresünk samollot, nem ta-
lálunk. 

Bánsági Ede 

A TÜZÉP-től kapott infor-
máció szerint szeptemberben 
180 mázsa samott érkezeit 
Szegedre, a TÜZÉP rókusi 
telepére. Ebből az igényeket 
ki tudják elégíteni. A kiske-
reskedelmi boltok is ennek 
figyelembevételével adták le 
rendelésüket 

e s z ő s z i m u n k á k a t a f ö l d e k e n 
Hónapok óta szinte megál-

lás nélkül, szorgalmasan lel-
kiismeretesen dolgoznak az 
állami gazdaságok dolgozói, 
a termelőszövetkezetek tag-
jai. A munkából kiveszik 
részüket a családtagok, a 
hozzátartozók is. A fiatalok, 
egyetemisták és középisko-
lai hallgatók már eddig is 
több ezer munkanapot töl-
töttek a betakarítás mun-
kálataiban, ezzel is segítve 
a mezőgazdasági munkát. A 
termelőszövetkezetek, álla-
mi gazdaságok, a különbö-
ző mezőgazdasági vállalatok 
és intézmények dolgozói, 
vezetői ki-ki a maga terü-
letén eddig is mindent 
megtett és a jövőben is 
megtesz a munkák időbeni 
és jó minőségben való el-
végzése érdekében. Ez év-
ben az időjárásra sem le-
het panasz, hiszen szép me-
leg, napos időnk volt ed-
dig, ami lehetővé tette a 
munkák meggyorsítását. A 
mezőgazdaság elérkezett ah-
hoz az időhöz, amikor min-
den munkáskézre szükség 
van az őszi munkák elvég-
zéséhez. 

A jelenlegi helyzet 
Nincs baj az akarattal, a 

munkafegyelemmel sem, hi-
szen hétköznap, vasárnap a 
mezőgazdasági dolgozók ez-
reit lehet a földeken mun-
ka közben találni. A párt 
IX. kongresszusára indított 
munkaversenyhez szinte 
minden mezőgazdasági 
üzem, állami gazdaság, ter-
melőszövetkezet csatlako-
zott, de felajánlásokat tet-
tek a dolgozók a megyei 
pártértekezlet tiszteletére is. 
A megye mezőgazdaságá-
ban kialakult versenymoz-
galomban több mint 430 
brigád, összesen 17 500 fő-
vel vesz részt és vállalásaik 
értéke meghaladja a 40 
millió forintot. E felajánlá-
sok legfontosabb értéke az, 
hogy minden üzem és bri-
gád vállalta, hogy az őszi 
mezőgazdasági munkákat 
időben és jó minőségben 
fogják elvégezni. Ezen be-
lül pedig külön kihangsú-
lyozták, hogy a kenyérga-
bona-vetést október 31-ig 
az előírt területen és jó 
minőségben fogják teljesí-
teni. A megyei párt-végre-
hajtóbizottság, figyelembe 
véve a dolgozók kezdemé-

nyezését, elhatározta, hogy 
a kongresszusi versenymoz-
galomban a legjobb ered-
ményt elért üzemeket, ter-
melőszövetkezeteket, állami 
gazdaságokat, gépjavító ál-
lomásokat vörös zászlóval, 
valamint oklevéllel kitünte-
ti. 

De hogyan is állunk je-
lenleg a megyében a me-
zőgazdasági munkákkal? A 
megyei tanács vb mezőgaz-
dasági osztályának jelenté-
se alapján október 1-én a 
betakarítás üteme megegye-
zik az országos átlaggal. A 
jelentés napjáig a kukori-
catörést 18 százalékban, a 
burgonyaszedést 88 száza-
lékban, a cukorrépaszedést 
31 százalékban végezték el. 
Némi lemaradás van azon-
ban az őszi vetőszántásban, 
amit megyénk gazdaságai 
csak 56 százalékban teljesí-
tettek, míg országosan 63 
százalékban. Hasonló a 
helyzet a kenyérgabona-ve-
tést illetően is. A megye 
tervét eddig 26 százalékra 
teljesítették, ez az arány 
országosan 31 száralék. Az 
őszi érpavetés a megyében 
csak 61 száralék, országo-
san pedig már 88 százalék 
az átlag. A kenyérgabona 
vetésterületén belül legna-
gyobb a lemaradás a rozs-
vetésben, amit mindössze 
39 százalékban teljesítettek. 

Tervszerűen, 
határozottan 

A számok tehát azt mu-
tat ják, hogy míg megyénk-
ben a betakarítás üteme 
szinte megegyezik a beta-
karítás országos arányával, 
addig a vetőszántásban és a 
kenyérgabona elvetésének 
az üteme alatta van nem-
csak az országos átlagnak, 
de az elmúlt év hasonló 
időszaka teljesítményének 
is. Különösen szembetűnő 
az őszi árpa, valamint a 
rozs vetésében való lemara-
dás. Igaz, hogy a munkák 
ütemét néha gátolták bizo-
nyos objektív tényezők is, 
mint például alkatrész-
hiány, a szállítógépekhez 
szükséges gumiabroncs-
hiány és néhány gazdaság-
ban a mútrágyahiány. 
Mégis a vetószántás és a 
vetés eddigi teljesítésével 
nem lehetünk megeléged-
ve. 

Idegeskedésre persze még 
nincs okunk, de megnyu-
godni sem lehet, l e -
nem tervszerű, célirá-
nyos, határozott, inten-
zív munkára van szükség, 
hogy teljesíteni tudjuk az 
előttünk álló feladatokat. 
Most az a fontos, hogy a 
mezőgazdasági üzemek ve-
zetői minden erőfeszítést, 
energiát a betakarítási mun-
kák ütemének meggyorsítá-
sára, a vetések talajelőké-
szíté_sére és a kenyérgabo-
na-vetés teljesítésére for-
dítsanak. Mivel a vetőszán-
tás és a kenyérgabona-
vetés üteme nem jobb az 
elmúlt évinél, figyelembe 
véve a múlt évi tapaszta-
latokat, határozottabb, kö-
vetkezetesebb munkaszer-
vezésre, az erők átcsoporto-
sítására is szükség van. 

Az ígéret kötelez 
Most még jó az idő, de 

nem biztos, hogy az elkö-
vetkező hetekben az időjá-
rás továbbra is kedvező 
marad. Ezért a gazdaságok 
vezetőinek, szakembereinek 
az adottságaikból kiindulva 
kell eldönteniök, hogy mi-
lyen intézkedések szüksége-
sek ahhoz, hogy a kenyér-
gabonát az előírt mennyi-
séeben, jó minőségben, ha-
táridőre elvessék. A gazda-
ságok vezetői személy sze-
rint is felelősek a kenyér-
gabona elvetéséért. A párt-
szervezetek pedig a párt-
munka eszközeivel adjanak 
segítséget a gazdaságok ve-
zetőinek e munkához. 
Meggyőző, nevelő munká-
val a gazdaság minden 
dolgozóját mozgosftsák e 
feladat teljesítésére. De 
egyben — most már 6zinte 
naponta! — ellenőrizzék és 
kísérjék figyelemmel is a 
munkák ütemét és ahol 
szükséges kezdeményezze-
nek hatékonyabb Intézke-
déseket a lemaradás meg-
szüntetésére, a vetésterv 
időbeni elvégzésére. 

Bízunk abban, hogy a me-
zőgazdaságban dolgozók 
becsülettel eleget tesz-
nek a pártkongresszus 
tiszteletére tett vállalá-
saiknak, amely szerint 
október 31-ig teljesítik — 
egyik legfontosabb felaján-
lásukat — kenyérgabona 
vetéstervüket 

SZABÓ SÁNDOR, 
a megyei pártbizottság me . 
zőgazdasági osztályvezetője 

A szegedi vasutasok talán segíthetnek 
Ma mindent megelőző fel-

adat a búra, rozs, árpa el-
vetése. Számos szövetkezet-
bon — az agrotechnikai elő-
írásoknak megfelelően — 
arra várnak, hogy 

a jövő évi jó termés egyik 
fettételét: a szuperfoszfá-
tot időben megkapják. 

Sajnos több olyan szövetke-
zet van Csongrád megyében, 
amely a rendelés ellenére — 
szu per foszfátból még egy 
szemet nem kapott. Ilyen 
okok is lassítják és veszé-

lyeztetik a vetésterv teljesí-
tését. 

Az AGROKER megyei 
igazgatójának jelentéséből 
kitűnik, hogy 

a szuperfoszfát rendelke-
zésre áll ugyan, csak 
szállítóeszköz kellene. 

Csongrád megye részére a 
záhonyi határállomáson 3000 
tonna szemcsézett szovjet 
szuoerfoszfát vár ja az el-
szállítást, de a MÁV vagon-
hiány miatt szállítani nem 

A tágas és világos 
terem közepén moz-
dony áll. Különös 
mozdony. Ha ma fut-
na a síneken, meg-
csodálnánk, de meg 
is mosolyognánk. Pe-
dig ilyen vastag 
kürtőjű, mai szem-
mel nézve kezdetle-
ges gépek vontatták 
a vasúti kocsikat a 
múlt szárad hatva-
nas-hetvenes évei-
ben. hazánk akkor 
még csak néhány vo-
nalból álló vasúthá-
lózatán. 

Az eredeti moz-
donyon, s több mint 
kétezer okmányon, 
rajzon, képen és tár-
gyon, a budapesti 
Közlekedési Múzeum 
gazdag anyagán ta-

nulmányozhatjuk: 

Osmozdony 
és társaik 

hogyan fejlődött ha-
zad közlekedésünk. 

A rajzok és fény-
képek a közlekedés 
régebbi formáit, 
eszközeit idézik. A 
tárgyak már a kö-
zelmúltat és a je-
lent. Itt vain a 
többi között az ős-
kerékpár, a hatalmas 
elsökerekű veloci-
péd több válfaja. A 
kiállított gépek, esz-
közök jó része ere-
deti, s szép szám-
mal láthatunk ügyes 

modelleket is. Az el-
ső közlekedési gőz-
gépek, majd az azo-
kat követő robbanó-
motorok éppúgy ér-
deklődésre tartanak 
számot, mint a kor-
szerű közlekedés 
sokféle eszköze, a 

villany mozdony, 
tói a repülőgépig. 

A maga nemében 
páratlan a múzeum 

mozd on ymodell -
gyűjteménye, ame-
lyek közül néhány 
működtethető is. Itt 

van a többi között a 
Derű nevű mozdony 
modellje is: ez a gép 
„röpítette" 1847-ben 
elsőként a vagono-
kat Pestről Vácra. A 
kiállított modellek 
tökéletes, a legkisebb 
részletekig pontos 
másai az eredeti gé-
peknek. 1:5 méret-
ben. Elkészítésük da-
rabonként 15—20 
ezer munkaórába ke-
rült. 

A nagy, üvegte-
tejű csarnokban ha-
talmas kivilágított 
földgömb forog, ra j -
ta a föld közlekedési 
hálózatának pontos 
rajzával: itt is jó 
ideig nézelődhet az 
ember, akárcsak a 
többi látnivalónál. 

R. L. 

tud. Ugyancsak rendelke. 
zésre áll a Tisza menti Ve-
gyiművekben a megye szá-
mára 3400 tonna szuperfosz-
fát, de vagonhiány miatt 
ennek is vontatott a szállí-
tása. Pedig az AGROKER 
még olyan engedményt is 
adott, hogy _ a jó idő miatt 
— ponyvával letakart, nyi-
tott vagonban is elvégezheti 
a MÁV a szállítást Sajnos 
eddig csak biztatást kapot t 

A népgazdaság szempont-
jából — szinte ma mindent 
megelőző — vetéskampány 
időbeni, jó minőségű és az 
agrotechnika előírásainak 
megfelelő teljesítésének 
egyik akadálya a vagon-
hiány. Tudjuk, hogy őszi 
csúcsforgalom van, amikor a 
szállító kapacitás amugyis 
túlterhelt. A szegedi vasuta-
sokhoz, 

a MÁV szegedi igazgató-
ságához fordulunk, talán 
tudnak valami megoldást 
keresni 

arra. hogy a megye mező-
gazdasági üzemei még a ve-
tés előtt megkapják a ke-
nyérgabona alá elengedhetet-
lenül szükséges szuperfos z-
fátot. 

Várjuk a sizegedi vasuta-
sok válaszát! 
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