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A palankkerítés mögött 
egvelöre deszkahalmokon, 
szerteszét heverő hulladékon 
és itt-ott domborodó földku-
pacokon kívül nincs sok lát-
nivaló. Éppen csak hozzá-
kezdtek a Lenin körút és 
Bajcsy-Zsilinszky utca. vala-
mint a Károlyi és Nagy Je-
nő utcák határolta területre 
tervezett épületek alapozásá-
hoz. Kiss József föépitésve-
zető mondta el, milyen is 
lesz Szegednek ez az új 
színfoltja, ha elkészül. 

Négy épülettömböt emel-
nek itt A Lenin körút felé 
eső oldalon egy 10, mellette 
pedig egy 4 emeletes házat 
építenek. Utóbbiban két-
szintes művészlakások lesz-
nek. A Nagy Jenő utcára 
néző épületet 19 méter ma-
gasra tervezték. A két „hosz-
.szúra nőtt" házat földszin-
tes épülettömb köti majd 
össze. Ebben különböző ja-
vító, szolgáltató üzemek 
kapnak ^ üzlethelyiséget, a 

másik három házban pedig 
összesen 88 lakást adnak 
majd át. A háztömbök ar-
culatát hangulatos közös ud-
var egészíti ki. Ami külön 
érdekes: ezek a lakások 
nem hasonlítanak majd a 
nagyjából egyforma típus-
házak lakásaihoz. Baches 
János, a Szegedi Tervező 
Vállalat mérnöke — a ház-
tömbök tervezője — arra 
törekedett, hogy ezek a la-
kások ne legyenek egyhan-
gúak, uniformizáltak. 

Mindez még csak papíron, 
s i szakemberek fejében 
kész. A helyszínen mind-
össze 11 ember szorgoskodik 
az előkészítő munkákkal, a 
cölöpalopozással. Ennél az 
építkezésnél a Szegeden még 
viszonylag új, de annál job-
ban bevált módszert alkal-
mazzák: kifúrják az alapo-
záshoz szükséges vasbeton-
cölöpök helyét. A különböző 
magasságú, tehát különféle 
terhelésű épülettömbök 

Néhány evvel ezeTSTt atig 
néhány ember szerelte a szí-
nes neonokat Szegeden. 
Ahogy Szeged, sőt a közeli 
városok — Hódmezővásár-
hely, Baja. Békéscsaba fej-
lődött —, úgy nőtt a neon-
szerelők munkája. 

Természetesen Szeged adta 
a legtöbb dolgot. harminc 
berendezést helyeztek el a 
városban. Neon került a 
posta épületére, neon hirde-
ti a csemege üzletet is. De a 
tűzoltó létrás szerelők mun-
kája az idén sem csökkent, 
tgyre több gyári márkajel-
zést viselnek majd a szegedi 
házak, színesebbek lesznek 

az éjszakák. A Duna Cipő-
gyár a Kárász utcára, a BU-
DALAKK festékgyár a Bar-
tók Béla térre készített kor-
szerű világító transzparenst 

A szegedi Neon-Kirendelt-
ség felkészült a közeljövő 
igényesebb feladataira is, a 
megrendelő kérésére tran-
zisztoros vezérlésű neon-
fényjáték berendezést is ké-
szít. 

Képünk a Turista Szálló 
új neonjának szerelését mu-
tatja be. A létrán Vérségi 
Árpád és Földvári Ferenc 
dolgozik. 

Vizsgálat a panaszokról 
Több szász népi ellenőr rész-

vételével ismét megvizsgál-
ják az ország öt megyéjében 
es a főváros számos kerüle-
tében. hogyan foglalkoznak 
a dolgozók beadványaival. 
Legutóbb 1986-ban vizsgál-
ták a népi ellenőrök, hogy 
*z illetékesek, a tanácsok 
kellő lelkiismeretességgel, 

bürokráciamentesen és gyor-
san intézik-e a lakosság 
ügyeit 

A vizsgálat tapasztalatai-
ról a KNEB előterjesztést 
készített amelyet a kormány 
megtárgyalt és a hibák meg-
szüntetésére határozatot ho-
zott 

Együttműködés 
a honvédelmi 

nevelésben 
• KISZ é s az MHSZ tanácskozása 

Szegeden 

Tegnap, kedden Szegeden, 
a honvédelem házában a fia-
talok szocialista hazaszere-
tetre nevelésének, honvédel-
mi felkészítésének Csongrád 
megyei tennivalóiról tartot-
tak megbeszélést. Ezen a 

KISZ és az MHSZ megyei, 
városi és járási vezetői vet-
tek részt. 

Az elnöklő Jánoska Ger-
gely, az MHSZ megyei tit-
kára, majd Szögi Béla, a 
KISZ Csongrád megyei bi-
zottságának első titkára az 
MHSZ és a KISZ sokolda-
lú. közös célú kapcsolatai 

erősítésének kérdéseiről 
szólt Szögi Béla ismertet-
te a KISZ Csongrád megyei 
bizottságának és az MHSZ 
megyei vezetőségének 
együttműködési irányelveit, 
amelyek a fiatalok honvé-
delmi felkészítésének sokol-
dalúbb, az eddiginél átfo-
góbb megyei feladatainak 
végrehajtását célozzák. A 
vitában felszólalt Széfet Jó-
zsef, a KISZ szegedi járá-
si bizottságának titkára. Bo-
rús János, az MHSZ megyei 
modellező klubjának vezető-
je, Bajomi György, a KISZ 
Csongrád várost bizottságá-
nak titkára, dr. Forgó Ist-
ván, az MHSZ makói tit-
kára és Kispál Antal, a 
KISZ makói járási bizott-
ságának titkára. 

A KISZ és az MHSZ me-
gyei vezető szerveinek együt-
tes irányelvei, valamint a 
közös munkaértekezlet — 
egyebek között — megálla-
pította, hogy a fiatalok ne-
velését a honvédelemre, a 
szocialista hazaszeretetre 
igazán társadalmi méretűvé 
kell tenni, nem lehet a 
KISZ és az MHSZ ügyévé 
szűkíteni. Az MHSZ és a 
KISZ a jövőben fokozottab-
ban munkálkodik, a közös 
cél eléréséhez azonban kéri 
az állami és a társadalmi 
szervezetek konkrétabb se-
gítését. A KlSZ-szerveze-
tek — az MHSZ szerveivel 
együttműködve — elsősor-
ban a tanintézeti fiatalok 
honvédelmi nevelésével, míg 
az MHSZ-szérvezetek — a 
KISZ támogatásával — az 
üzemekben és a mezőgazda-
ságban dolgozó fiatalok fel-
készítésével foglalkoznak az 
MHSZ klubjaiban. 

Az együttműködés irányel-
vei, s a tanácskozás számos, 
a fiatalok honvédelmi felké-
szítéséül szolgáló konkrét 
akciókat: honvédelmi vetél-
kedőket stb is programba 
vett Szegeden. Csongrád me-
gyében. Felmerült, hogy he-
lyes lenne Szegeden honvé-
delmi parkot létesíteni. 

A kis közösségekben voltaképpen 
munkahelyi kollektívákat értünk, ter-
melőszövetkezeti munkacsapatokat és 
brigádokat, üzemekben műhelyeket, 
szocialista brigádokat, üzemrészeket. 
Az itt dolgozó munkások, szövetkezeti 
parasztok problémáival, gondjaival 
törődni annyi, mint jól ismerni belső 
életüket. Ehhez azok állnak legkö-
zelebb. akik e közösségekben élnek nap 
mint nap, ismerik szinte egyenként 
egymást, és tudják, hogy ki milyen 
kérdésekkel foglalkozik, ki mire kí-
váncsi stb. Ezért ezeken a közössége-
ken belül rendkívül lényeges az, hogy 
kik a hangadók, milyen viszonyban 
vannak a kis közösségek tagjaival. .. 
szimpatikus emberek-e, bírják-e a 
többiek tiszteletét, vagy a fordítottja 
az igaz. Hiszen ezeken a hangadókon 
múlik nagymértékben az, hogy mi-
lyen irányban fejlesztik egy-egy kis 
közösség politikai, szellemi, erkölcsi 
életét felfogását. A legtöbb helyen 
értelmes, okos kommunisták az úgy-
nevezett ..hangadók", akik jól értik 
hazánk általános politikáját, sót a ha-
zánkon kívüli eseményekben is tá-
jékozottak, s benne élnek a közösség-
ben. ismerik belső levegőjét elkép-
zeleseit és problémáit. 

Ebből mar az is kiderült hogy 

nem csak a tudományos életnek van 
dolga kisebb emberi csoportokkal, 
hanem legalább ilymér téteben a poli-
tikának is. Gyakran szóltunk már 
arról, hogy az ügynevezett mikroklí-
mának milyen nagy szerepe van 
abban, hogv az emberek hogyan érez-
nek, gondolkodnak. Amilyen a belső 
atmoszférája egy közösségnek, olyan 
benne az emberek körérzete is. Bár 
egyre inkább lényeges elemévé válik 
egész politikai tevékenységünknek ez, 
sajnos mégis gyakori, hogy alig for-
dítanak gondot erre a kérdésre. Itt 
az általánosítás és a nagyvonalúság 
nem használható eszköz és módszer a 
politika számóra sem. Hiszen itt vol-
taképpen a leglényegesebb az, hogy 
az egyes ember számára mutassuk 
meg személves feladatait egyéni kö-
telességeit és jogait. Ezáltal az egyén 
stabillá válik a kis közösségben, mert 
tudja helyét, szerepét, feladatát. Az 
itt dolgozó emberek informálásában 
rendkívül nagv szerepet játszik, hogy 
tudjanak mindazokról a kérdésekről, 
problémákról, amelyek e személyes 
munkájukat feladataikat. jogaikat 
valamilyen módon érintik. Ez leg-
alább annyira fontos és érdekes az 
egyén számára, mint az, hogy jól 
legyen tájékozódva a vietnami hábo-

rú alakulásáról, vagy a népgazdasági 
tervek országos teljesítéséről, esetleg 
a városépítészeti kérdésekről. 

Politikai munkánknak ezzel a hely-
zettel alaposabban kell foglalkoznia 
es tevékenységének súlypontját a kis 
közösségek felé kell irányítania. Eh-
hez megvannak azok a lehetőségeink 
is, amelyek rendelkeznek megfelelő 
társadalmi áttételekkel Hiszen min-
den műhelyben, szocialista brigádban, 
mezőgazdasági brigádban vagy mun-
kacsapatban dolgoznak kommunisták, 
politikailag képzett emberek, akiken 
keresztül egy üzem vagy termelőszö-
vetkezet vezetősége minden informá-
ciót eljuttathat az egyes emberhez. 
Ezeket az összekötő kapcsokat szüksé-
ges okosabban és célszerűbben fel-
használni, hogv mondanivalónkat 
gyorsan tudjuk közvetíteni és legyen 
mód mondandónk megvitatására is, 
ha a helyzet ezt kívánja. 

Sajnos, még nem jutott el társadal-
mi szervekben dolgozó emberek felis-
merésében ez a tapasztalat olyan 
szintre, hogy a gyakorlati megformá-
láshoz adjon indítékokat. Pedig ezt 
munkánkba mint nagyon lényeges 
elemet szükséges beepiteni es alkal-
mazni. 

D. G. 

egyensúlyának jobb biztosí-
tásához van erre szükség. 

Az alapozó munkát a bri-
gád a honvédség segítségével 
végzi, s ezzel egyidőben Ki.s-
péter András brigádja az 
építkezéshez tartozó Hajnó-
czi utcai felvonulási épületet 
fejezi be. A födémkészitéssel 
elkészültek már. csupán a 
válaszfalak felhúzása van 
még hátra. 

Az alapozó munka befeje-
zését a kivitelezők 1968. 
március 31-re vállalták. Sok 
mindennel kell számolniuk, 
az igaz, de a főépítésvezető 
mégis tűi óvatosan válaszolt 
a kérdésre, mikor azt mond-
ta: nem lehetetlen, hogy el-
készülnek időre! A munkát 
igyekeznek maximálisan gé-
pesíteni. A fúrás után a 
földkiemelés is gépekkel 
történik. A tulajdonképpeni 
építéshez pedig ideérkezik a 
toronydaru, hogy az elöre-
gyártott épületelemeket he-
lyükre emelje. 

1969 második fél évében 
a házaknak készen kell áll-
niuk. Nem kevés ez az idő. 
de egyelőre kevés még a 
munkáskéz. A Csongrád me-
gyei Építőipari Vállalat sok-
féle munkahelyén dolgozó 
emberek átcsoportosítására 
lesz szükség, s előrelátható-
an bevezetik a két műszakot 

H. ZS. 

átutazó 
h i d e g h u l l á m 
A hideg legtömegek. ame-

lyek a hét elején elborították 
a Kárpát-medencét, folytat-
ják útjukat dél felé. irá-
nyuk: a Balkán és a Földkö-
zi-tenger térsége. A hidegnek 
ez a dél felé való vonulása 
az ország néhány deli me-
gyéjében helyenként kisebb 
havazást okozott. Szegeden 
nappali hószálingózást. 

Skandinávia fölé enyhe, 
óceáni levegő érkezett, s a 
nappali hőmérsékletet né-
hány fokkal a fagypont fölé 
emelte. Déli irányba elin-
dult ez az enyhe levegő, oe 
nramlása hazánkat még nem 
közelítette meg. Nálunk az 
időjárásban lényeges válto-
zás nem várható. 

Hajnalra országszerte mí-
nusz hét fokig hült le a leve-
gő, és a szél élénk maraejt. 
A hideg levegő átáramlása 
a Kárpát-medencén meg 
tart. 

A múlt hetek enyhe, csa-
padékos időjárása következ-
tében a vízügyi szerveknek 
a Tisza felső szakaszán, a 
Túron és a Bodrogon har-
madfokú árvízvédelmi ké-
szültséget kellett elrendel-

niük. 
Tiszabecsnél kedden reg-

gel 552 centiméterrel tető-
zött a Tisza, s már dél-
előtt 432 centimétert mértek, 
vagyis megindult az erőtel-
jes apadás. A Túr éjfélkor 
tetőzött Garbóiénál 468 cen-
timéterrel, s azóta megkez-
dődött a lassú apadás. A 
Bodrog még árad. 

Nehéz favágás 

Zsoldos Sándor n l z i 

Primőrszállítmányok 
a lipcsei vásárra 

A Csongrád megyei zöld-
ségfélék legnagyobb külföl-
di vásárlója a Német De-
mokratikus Köztarsaság. A 
lipcsei nemzetközi vásárnak 
— amely március harmadi-
kán nyílik — már az elő-
készületei során megkezdőd-
tek a szállítások. A vásár-
városban már most nagy a 
forgalom: hatvanöt ország-
nak több ezer kiállító válla-
lata, intézménye készül a 

bemutatóra. Az első primőr-
szállítmány Lipcsébe kedden 
délben indult Szegedről, a 
Felszabadulás Termelőszö-
vetkezet kertészetéből: mint-
egy 13 ezer fej salátát küld-
tek. Az árut a közös gazda-
ságban precíz technológiával 

csomagolták: minden dara-
bot külön lemértek, megmos-
tak, s tisztán, szennyeződés-
től mentesen tették ládákba. 
Éppen megtelt a német ka-
mion. A szövetkezet három 
forint negyven fillért kap 
minden fej salátáért. 

A Szövetkezetek Csongrád 
megyei Értékesítő Központ-
jának jelentése szerint min-
den valószínűség szerint 
még ezen a heten a Szentes 
városi termelőszövetkezetek-
ből megindul a piros hóna-
pos retek exportja. Előre-
láthatólag ezt a primőrt is 
a Német Demokratikus Köz-
társaságba szállítják, s a leg-
több a lipcsei üzletekbe ke-
rül. 

Szerda. 
1968. február 28. ŰEUMAGYARORSIAG 


