
Felépül az ötszáz lakás 
Ifjúsági lakóház-építkezés Szegeden 

Még a KISZ VI. kong-
resszusán határozták el, 
hogy az ötéves tervben tíz-
ezer f ia ta l számára építe-
nek lakást sa já t erőből. Sze-
geden m á r nyár dereka óta 
több ilymódon épült társas-
házba költöztek be tu la jdo-
nosaik, az 1970-ig tar tó terv-
időszakra célul tűzött 500 la-
kásból 286-ot ebben az év-
ben bir tokba vehetnek. Bu-
dapesten 298, valamennyi 
megyében a szegedinél ke-
vesebb KISZ-es lakás ké-
szül el 1967 végére. Ez az 
összehasonlítás muta t ja , 
mennyire komolyan vették 
Szegeden a kongresszusi jel-
szót. 

Segítő kezeket 
kerestek 

Mert igaz, hogy három 
évet vá r t ak az első kézzel-
fogható eredményekig, de 
azt még az építtetők több-
sége sem tudja , milyen is-
kolát kellett k i járniok az 
ügyet minden ismeret nél -
kül vállaló KISZ-bizottsá-
goknak, illetve az egész or-
ganizációt kezükben ta r tó 
i f júsági vezetőknek. Ma 
mindegyikük — alig néhá-
nyan vannak — szerényen 
a pártszervek, a tanácsiak, 
a tervezők, az építők sok-
sok segítségét emlegeti. 

Amikor a városi tanács 
nyi lvántartásából megtudták , 
hogy a többezer lakásigény-
lő csaknem egyharmada f ia-
tal dolgozó, a KlSZ-alap-
szervezeteket bízták meg az 
akcióra jelentkezők összeírá-
sával. 1965 szeptemberében, 
az első felhívásra 80 külön-
böző munkahelyről több 
min t hatszázan jelentkeztek. 
Olyanok, akik rendelkeztek 
az" építés megindításához 
szükséges összeggel. Né-
hányszor a lka lmam volt 
résztvenni az építő közössé-
gek gyűlésein, s megtudtam: 
a legtöbb fiatal „kezdő tő-
ké je" szülők, rokonok, mun-
katársak támogatásával állt 
össze, de a befizetés időpont-
j á r a kézben volt. 

A jelentkezőknek csak egy 
részét lehetett bekapcsolni 
a társasházépítési akcióba. 
Ezért a KlSZ-alapszerveze-
tek taggyűlésein a munka, a 
magatartás , a mozgalomban 
k i fe j te t t akt ivi tás kri tér iu-
mai a lap ján választották ki 
azokat, akik az építkezések 
első üteméből kaphatnak 
lakást. 

A tanács városfejlesztési 
tervei meghatározták az építé-
si területet és a házak típu-
sát. A terület, a telek okoz-
ta talán a legnagyobb prob-
lémát, és késleltette leg-
inkább a kivitelezői munka 
megkezdését. A tanács se-
gített: olyan területeket ke-
restek, ahol életveszélyes 
épületek szanálása és ál la-
mi kisaját í tása u tán az Or-
szágos Takarékpénztártól le-
hetett megvásárolni a telke-
ket. De gyakran vita, pö-
rösködés akadályozta az el-
képzelések gyors valóra vál-
tását. 

Elkezdődött 
a munka 

Közben a megalakult 
építőközösségek fiatal tagjai 
befizették a . költségek meg-
határozott előtörlesztését. A 
megyei tanács és a minisz-
tér ium tervező vál la latainak 
KISZ-esei, f ia tal mérnökök 
társadalmi munkában átdol-
gozták a típusterveket. A vá-
rosi pártbizottság végrehaj tó 
bizottsági ülésen döntött ar-
ról, hogy támogatni kell az 
akciót. Énnek nyomán a 
Csongrád megyei Építőipari 
Vállalat 226. a Szegedi Épí-
tőipari Vállalat pedig 60 
lakás felépítésére kötött szer-
ződést az építések első 
ütemében. Az OTP-vel foly-
tatott tárgyalások eredmé-
nyeként a költségek fedezé-
sére szükséges kölcsönössze-
gek is rendelkezésre álltak. 
A tanács mintegy 3,7 millió 
for intot biztosított az alap-
közművesítési munkálatok 
elvégzésére. 

1966 második és harma-
dik negyedévében fogtak 
hozzá az ifjúsági lakóházak 
építéséhez. Először az Odesz-
szai körúton négy épületben 

80 lakás, aztán a Római 
körúton egy épületben 60 
lakás, a Brüsszeli körúton 
egy épületben 45 lakás 
munkái kezdődtek el. Ezzel 
egvidőben a két egyetem 
KISZ-bizottságai szervezésé-
ben is megindult az építke-
zés a Bécsi körút és a Pe-
tőfi Sándor sugárút által 
bezárt belső telken. Itt négy 
épületben 86 lakást tervez-
tek. A Kenderfonó- és Szö-
vőipari Vállalat KlSZ-szer-
vezete az Osztrovszki ut-
cába rendelt meg egy 15 
lakásos házat a szegedi épí-
tőknél. 

Az idén már á tad ták az 
Odesszai körúti és az Oszt-
rovszki utcai lakásokat, e hó 
végére készül el a két egye-
tem két épületében 44, no-
vember végére pedig a má-
sik kettőben 42 lakás. Ezek 
után sorrendben a Római 
körúti, m a j d legvégül a 
Brüsszeli körút i lakásokat 
a d j á k át. 

Az építkezéseket, ú j a k 
szervezését tovább folytat-
ják. Tavaly ápril isban a so-
ron következő fiatal dolgo-
zókat í r ták össze a munka-
helyek if júsági szervezetei, s 
belőlük még 1966 augusz-
tusában megalakul tak az 
ú j a b b építőközösségek. A 
Hunyadi János sugárút, a 
Rákóczi utca, az Alföldi u t -
ca és a Szivárvány utca által 
határol t belső területen a 
városi KISZ-bizottság a két 
egyetem, a vasutasok és a 

pedagógusok szakszervezetei-
vel társulva 191 lakást 
építtet. A két egyetem KISZ 
bizottságai pedig a Bécsi 
körút és a Petőfi Sándor 
sugárút sarkán 10 emeletes, 
108 lakásos társasházat épít-
tetnek a Csongrád megyei 
Építőipari Vállalattal . En-
nek a háznak a földszintjén 
gyorsbüfé, fodrász-kozmeti-
kai szalon és Patyolat üz-
let is lesz. Társasház épí-
tési akciót szervez a Beru-
házási Bank KlSZ-szerveze-
te 16, az Alföldi Bútorgyár 
KISZ-szervezete 14, s a gu-
migyár KISZ-szervezete 16 
lakás felépítésére. Az ötéves 
terv hátralevő időszakában 
tehát ú j a b b 345 lakás épí-
tésére kerül sor, amiből 
ugyan 100 lakás az említett 
négy szakszervezeté lesz, 
de a f iatalok részére még 
fgy is összesen 531 lakás 
készül el az előirányzott öt-
százzal szemben. 

A következő 
ötszázért 

A városi és az egyetemi 
KISZ-bizottságok elhatároz-
ták, hogy a következő öt-
éves tervben is tovább foly. 
t a t j ak az i f júsági lakásépí-
tési akciót. Határozatot hoz-
tak ú j a b b 500 lakás felépí-
tésének előkészítésére. Cél-
juk megvalósításához a jö-
vőben is igénylik a külön-
böző szervek eddig is igen 
hatásos támogatását. Ezt 
bizonyára megkapják, hi-
szen már bebizonyították, 
hogy érdemesek rá. 

Kondorosi János 

Másfél millió kötet, 
98 mii 

Mozgalmas heteket élnek 
a könyvterjesztők, a kiadók. 
Alighogy lezajlott a műszaki 
könyvhét, kezdetét vette a 
megyei könyvhetek decem-
ber végéig tar tó eseményso-
rozata, november elején 
megkezdődnek a Kossuth 
Kiadó szervezésében a fa-
lusi politikai könyvnapok, 
s mindezzel párhuzamosan 
már hozzákezdtek az orszá-
gos téli könyvvásár előké-
szítéséhez. Erről kapott tá-
jékoztatást az MTI munka-
társa Párezer Ferenc igazga-
tóhelyettestől a könyvkiadok 
és terjesztők központjában. 

Mindegyik őszi-téli könyv-
akcióban szerepel az olvas-
ni valók között az a 24 féle 
ünnepi kiadvány, amelyet 
együttesen 200 000 példány-
ban jelentetett meg az 50. 
évfordulóra a Kossuth, a 
Szépirodalmi, a Corvina, az 
Európa, a Gondolat, a Mó-
ra, a Panoráma és a Zrínyi 
Kiadó. 

A téli könyvvásár idején 
másfélmillió példányban kí-
ná l ják a december közepé-
re megjelenő 98 féle szép-
irodalmi, tudományos, művé-
szeti ú j könyvet. Sokrétű 
lesz a választék, k iadják 
Dürrenmat t drámáit , Miche-
langelo életregényét, Ba jor 
Gizi levelezését, Darvas Szi-
lárd válogatott műveit, t a -
nulmányt az angol esszé-
irodalomról. Megjelenik Se-
lye János tollából Az álom-
tól a felfedezésig, Magyar-
ország története két kötet-
ben, Pá l f fy József útikönyve 
Franciaországról. A fiatalok 
megvásárolhat ják a fiúk, il-
letve a lányok 1968-as év-
könyvét. 

November 6-7: 
kétnapos munkaszünet 

Mivel ebben az évben a november 7-i munkaszüneti 
nap keddre esik, s egy nap választja el a megelőző va-
sárnaptól, a rendelkezéseknek megfelelően a november 
5-i, vasárnapi pihenőnapot november 6-ra, hét főre he-
lyezik át. November 4-én, szombaton a hétfői, 5-én, va-
sárnap pedig a szombati munkaidőbeosztás érvényes. 

Az említett munkanap-áthelyezések nem érintik a 
folyamatosan termelő és a szolgáltató vállalatok mun-
kaidőbaosztását. (MTI) 

Birkózás a tonnákkal 
Öszi nagyüzem a szállításban 

Jó bor ós jó cégér 
A kereskedelmi konkurrencia előnyei 

Aki vásárolni akar , oda-
megy, ahol jobbat, szebbet 
kap, s ahol leginkább vá-
logathat. Egyre többen rá -
jönnek. hogy verseny nél -
kül nincs kereskedelem, és 
ez így is van rendjén. Min-
den egyes üzletnek töreked-
nie kell arra , hogy kiala-
kítsa, megtartsa és növelje 
is sa já t vevőkörét. Gondot 
okozó feladat ez, különösen 
akkor, ha a kisebb üzletek-
nek nemcsak egymással 
kell versenyezniük, hanem 
olyan vetélytársuk is van, 
melynél minden kapható, 
esetleg nagyobb választék-
ban is. Szegeden a Tisza 
Áruház környéki üzleteknek 
kell különösen igyekezniük, 
ha állni a k a r j á k a sarat . 

lünk vevőinknek, s jó ízlés-
sel válogatni is segítünk a 
tétovázóknak, sokat lendít 
az üzlet népszerűségén. 

Évi te rvünk 18 millió fo-
rint, s nem sok kell már, 
hogy teljesítsük még az év 
befejezése előtt. 

Átmeneti 
hanyatlás 

Előrelátó 
beszerzés 

Konfekció áruból annyi 
van a Tisza Áruházban, 
hogy a fél város egyszerre 
felöltözhetne belőle. S 
szemben, a Mikszáth Kál-
mán utca sarkán áll az Al-
földi Áruház, két házzal 
odébb pedig az Ádám íér-
f i ruha-konfekció szaküzlet. 

önkénte lenül is felmerül 
a kérdés: nem kong az üres-
ségtől a két kisebb üzlet a 
Tisza „árnyékában?" Ki-
derült , nem kell ettől tar-
tani, s az üzletek vezetői 
azt is elmondták, ami ennek 
a magyarázata. 

— Udvariasság, nagy vá-
laszték! Nálunk ez a re-
cept — mondta Czakó Sán-
dorné, az Alföldi Áruház-
ban. Mióta eltűnlek körü-
lünk az állványok, melyek 
nem a legjobban reklámoz-
ták üzletünket, íorgalmunk 
egyre emelkedik. Igyekszünk 
mindent úgy beszerezni, 
hogy elégedettek legyenek 
velünk. Évek óta ideszokott 
vevőink nem pártoltak el 
tőlünk, s jönnek ú jak is. 
Sok a vidéki vevőnk. Ök 
főleg hetipiaci napokon 
néznek be hozzánk, s meg-
fordulnak nálunk makóiak, 
vásárhelyiek, s nem ritkán 
messzebbről, Orosházáról, 
sőt Kecskemétről is fe 'ke-
resnek minket. Az előzé-
keny kiszolgálás, az, hogy 
hasznos tanácsokkal szolgá-

S Ádám van-e olyan nép-
szerű a vevők körében, 
mint a divatos sláger a ti-
zenéveseknél? 

— Nem éppen — til tako-
zott Kenderesi Sándor és 
ahogy folytatta, az már nem 
volt annyira biztató, mint a 
szomszédban hallottak. 

— A Kárász utcáról köl-
tözködtünk ide, s addig ma-
radunk, míg ott befejezik 
az építkezést. Nem panasz-
kodni akarok, de a Tisza 
mellett nehezebb. S az idő-
já rás is „ellenünk dolgo-
zik". Szeptemberben mind-
össze 377 vevőnk volt, s 
ahogy elnézem, most sem 
lesz sokkal több. Van vi-
szont egy olyan dolog itt, 
ami mégis említésre méltó, 
s amellyel többet tudunk 
nyúj tani vevőinknek, mint 
fő konkurrensünk. Tar tunk 
félkész á ru t is, s az össze-
fércelt öltönyöket dí j ta la-
nul a lakra igazítjuk. Más 
ötleteken is törnénk a fe-
jünket , de nehezen megy. 

Nem érné meg addig is? 
A kereskedők ál ta lában nem 
kényelmesek, s leleményes-
ségért sem s/.oktak a szom-
szédba menni. 

Csak itt kapható 
Illatszerbolt előtt még el-

menni is kellemes. Bent pe-
dig a sok üveg, tégely, szé-
pén csomagolt, jószagú áru 
„rabul ej t i" különösen a 
vásárlóközönség női részét. 
A Tiszában ez az osztály 
is kielégít minden igényt. S 
ma jdnem szemközt, a Le-
nin körúton, mi a helyzet? 

— Nem ár t nekünk a Ti-
sza valóban jól felszerelt 
illatszerosztálya — mondta 
Szecsődi István üzletvezető. 
Régi üzlet a miénk, mindig 

sok vevőnk volt, s számuk 
egyre emelkedik. 

Valóban, ebbe az il lat-
szerüzletbe nem léphet úgy 
az ember, hogy legalább 
nyolc-tíz vásárló ne lenne 
ott. 

— Hogy mi a titka en-
nek? Talán nincsen. Min-
den van nálunk, még ud-
varias kiszolgálás is. Specia-
lizálódunk — például csak 
márkás á rukra — nem le-
het ugyan, bár ezzel túl ten-
nénk a Tisza választékán, 
de sokat várunk az ú j kö-
rülményektől, amikor job-
ban vásárolhatunk ma jd 
egyedi cikkeket is. Most is 
van azért k'ülönbség; itt 
kaphatóak a hamar meg-
kedvelt Fesztivál-áruk, s 
nincsenek odaát, és csak 
mi árus í t juk — az egész 
megyében egyedül — az 
úgynevezett fokoló műsze-
reket. 

Növekvő forgalom 
A Tisza Áruház há rom 

polcnyi gyerekcipője elenyé-
szően kevés a Gabi gyer-
mekcipő szaküzlet választé-
kához képest. Kicsit kell 
csak kajánnal ; lenni ahhoz, 
hogy az előbbiek után azt 
gondolja az ember, e „meg-
nyugtató" tény — ez van, 
örül jünk neki — reflexiót 
vált ki az üzlet dolgozóiból. 

Hogy ez van, az sok utá-
na j á rá s és munka eredmé-
nye. 

— Ujabban Pécsről, Bu-
dapestről, Békéscsabáról és 
esetenként ktsz-ektől is vá-
sárolunk — mondta Szél 
Mihályné. — Csak így tud-
juk elérni, hogy minden vá-
sárlónk elégedetten távoz-
zék. s a kicsik is örüljenek 
a szép ú j cipőnek. Napi 
forgalmunk átlagosan 15— 
20 ezer forint, s amint őszie-
sebbre fordul az idő, még 
többre szám hun k. 

Van még mit tenni, de 
az máris látszik, nem kell 
ördöngösség ahhoz, hogy 
„menjenek" az üzletek, még 
akkor sem. ha kis területen 
zsúfolódtak össze. Csupán 
ar ra van szükség, amit tud 
minden jó kereskedő: meg 
kell dolgozni a vevőkért, jó 
bor kell, s cégér sem árt. 

Halmai Zsuzsa 

Az Április 4. ú t j án f inom 
szürke por üli a köveket, 
házakat ; a vil lamos porfel-
hőt kavar a sínek között, 
ö t - t í z percenként robognak 
a sóderrel, szénnel, kohósa-
lakkal megrakott teherautók 
a gyárakba és építkezések-
hez, a Szeged környéki 
olajkutakhoz. 

A Tisza-pályaudvaron, 
ahol Szeged teherforgalmá-
nak közel 80 százalékát le-
bonyolít ják, ezekben a he-
tekben tombol az „őszi 
csúcs". Van olyan nap, 
amikor két-háromszáz va-
gonnal is besorol a fürge 
Diesel-vontató. Sajnos, a 
nagy teher kifog az ál lomá-
son — az idén kétszer any-
nyi a munka, mint tavaly. 

A szombat délelőtt a rány-
lag csendes. A hét végi e l -
lenőrző körúton Balogh J á -
nos kereskedelmi állomásfő-
nök mellé szegődök. Menet-
közben tudakolom a nehéz 
helyzet okait. 

— Igaz, alig-alig győzzük 
elvégezni a munkát . A múl t 
év első kilenc hónapjában 
mintegy 290 ezer tonnát 
„kezeltünk", az idén már 
eddig 554 ezer tonna á ru -
nak intéztük a sorsát — 
mondja . Az olajos vállalatok-
nak nagy mennyiségű kohó-
salak érkezik, s a többi sze-
gedi nagyüzem, építkezése is 
nyeli az anyagokat. Dolgozó-
ink létszáma is csökkent. 

És körbemutat Balogh J á -
nos. Az eredeti raktárhelyi-
ségekbe műhelyek rendez-
kedtek be, sőt a paprikafel-
dolgozó melletti részen la-
kások is vannak már. Az 
úgynevezett ú j vágányokat a 
MÁV gépjavító állomás vá-
lasztja el. Ha a rendszer 
egybefüggő lenne, az ú j vá-
gányokat kétszeresen ki-
használhatnák. Érdekes fo-
lyamat ez: Szeged ipara ug-
rásszerű igényekkel jelent-
kezik, nő a forgalom, a ra-
kodási gond, de a nélkülöz-
hetetlen rakterület csök-
ken. 

Előfordul, hogy a vagonok 
tar ta lmát egymás tetejére, 
sokszor három rétegbe rak-
ják ki. Akad már is a pa-
naszlistán: a régóta terve-
zett csatorna-gerinchálózat 
máig sem készült el, az em-
berek sokszor bokáig érő 
vízben lapátolnak. A leg-
ú jabb tapasztalat: egyenet-
lenül. nagv mennyiségben 
érkezik a kohósalak az ózdi, 
diósgyőri gyárakból. A döm-
pinggel aztán ember, hely 
stb. hiányában nem tudnak 
mit kezdeni. A pályaudvar 
elején az AKÖV tehergép-
kocsijai foglalják el az 
amúgy is drága rakterüle-
teket. És kevés a kétkezi 
munkás, az alkalmi rakodó. 

A rakodás a legnehezebb 
munkák egyike. A mai „ár-
folyam" szerint 52 fi l lért 

adnak egy mázsa kohósalak 
k i rakásáé r t 

A pályaudvari AKÖV 
épületénél tízen-tizenöten, 
állldogálnak. Kérdem, meg-
éri-e mostanában itt dol-
gozni? 

— Három hónapja nincs 
fix állásom, azóta idejárok. 
Havonta át lag 15—20 napot 
sikerül kifogni — mond ja 
Kucsora István. Egy napra 
98 for int esik: összejön be-
lőle az 1800—2000 f o r i n t 
Nekem ez elég, ez jó. 

N. J. „illegálisan" van itt 
délelőtt, segédmunkás az 
ÉVM. Csongrád megyei Épí-
tőipari Vállalatnál. Azt 
mond ja : 

— Pótolok. Havonta 800-
a t szedek össze. Sokszor 
munkaidő után, vasárnap és 
éjjel js kint vagyok. 

Magas f ia ta lember Cs. J . 
— 1960 óta standotok, ha -

vonta 2000-ért. Szakmám 
nincs, és ennél jobb állást 
nem találtam. Az SZTK is 
jár. Az utóbbi időben sa j -
nos, romlik a helyzet. „Át-
ver t" bennünket például a 
Földgép Vál la la t Hatan 
megalkudtunk egy pakolás-
ra, még a múlt héten, és az-
óta se fizették ki az 1168 fo-
r i n t o t 

ö t - t íz évvel ezelőtt az em-
berek szinte közelharcot 
vívtak a vagonrakásért . Ma 
viszont kevés a jelentkező. 

Sebők Ferenc raktáros is 
előkerül, ö itt a „főnök", 
akinek hihetetlen mennyisé-
gű adminisztrációt kell elvé-
geznie. Egyetlen vagon sor-
sá t 37 nyi lvántar tó köny-
vecskében jegyzi fel Setjők 
Ferenc, oldalanként 5—10 
adatot rögzít. Nehéz elkép-
zelni, mit csinál, amikor 
kétszáz vagont állít elő a 
tolatómozdony. De ez semmi 
— teszi hozzá a munka tá r -
sai. Hiszen a kereskedelmi 
dolgozók ezenkívül az á t ra -
kópályaudvaron 25, a da-
rabárurak tá rná l 58, a gyors-
raktárnál 40 könyvet vezet-
nek hasonló céllal! 

A „placcon" az AKÖV gé-
pei dolgoznak, 8—9 közül 
mindössze kettő. Estefelé 
jár, éppen elfogyott a mun-
ka, de lehet, hogy a követ-
kező órában itt áll két 
„irányvonat", s ha ez tör -
ténne — minden bizonnyal 
—, a vagonok hétfő regge-
lig várakozhatnának. 

Az AKÖV — amely erről 
nem sokat tehet — az utób-
bi hónapokban átlag 130— 
150 ezer forintot fizetett ki 
úgynevezett kocsiállásért, 
százezer forintot fekbérért . 
Egy részét á t terhel te a vál-
lalatokra, de marad t belőle 
sa já t kontóján is. Négy hó-
napra egymillió forint a ki-
dobott pénz. A szállíttató és 
a címzett vál lalatoknak nem 
érné meg inkább, vasárnap 
és esetleg éjjel rakodni? 

M . I . 

Csökkentett munkaidő 
nyolc építőválialatnál 

Az Építésügyi- és Város-
fejlesztési Minisztérium a 
Munkaügyi Minisztériummal 
és az Építő-, Fa- és Építő-
anyagipari Dolgozók Szak-
szervezetével egyetértésben 
az önként jelentkező ÉVM 
vállalatok közül kijelölte 
azt a nyolcat, amely első-
ként már 1968. j anuár 1-én 
át térhet a csökkentett mun-
kaidejű termelésre. Ennek 
alapján az építőiparban a 
Baranya megyei Építőipari 
Vállalat, a Mélyépítő Válla-

lat és a Csőszerelőipari Vál-
lalat, az építőanyag- és szer-
kezetgyártó iparban pedig 
a Betonelemgyártó Vállalat, 
a Cement- és Mészműipari 
Országos Vállalat cement- és 
mészmú, az Üvegipari Or-
szágos Vállalat tokodi üveg-
gyára és a Finomkerámia-
ipari Oországos Vállalat két 
budapesti gyára már meg-
kezdte a rövidített munka-
hét bevezetésének előkészü-
leteit. 
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