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Családi házaK 
A városi emberek közül sokan szívesen őrzik meg 

lakásuk, otthonuk családi jellegét. Ebben a ragasz-
kodásban az építésnél leginkább megvalósítható 

saját elképzelés, a saját kis udvar és kert létrehozásá-
nak szándéka jut kifejezésre. Az enyém, olyanná for-
málom, alakítom később is. amilyenné én akarom — ez 
a gondolat ösztönzi a legtöbb magánlakás építtetőt. 

Az ilyen elképzeléseket legkönnyebben a földszintes 
családi házak építésével lehet megvalósítani. Ezek-
nek van legnagyobb haigyománya is. S ebben 
Szeged sem kivétel. 1961-től 1965-ig, a második ötéves 
terv időszakában az itt felépült 1639 magánlakásból 1363 
földszintes családi házban épült. Üj, nagyon is kezdeti 
volt még a társasház-építkezés. Pedig ez a forma, 
amellett, hogy kevesebb költséget igényel, éppúgy a sa-
ját terv lehetőségeit nyújtja, éppúgy személyi tulajdon, 
tehát szabad rendelkezésű, mint a családi ház. 

Mégis, már a második ötéves terv alatt számottevő 
. volt az a kezdeményezés, amelynek nyomán 276 lakás 
készült el társasházakban. Először földszintes ikerházak 
építésével kezdődött, majd 4—6—8, később még több 
építeni szándékozó összefogásával 2—3 szintes társas-
háziak emelkedtek a város foghíjas telkein. 

S a társasházak lakásszáma a harmadik ötéves terv 
elejétől ugrásszerűen megnőtt Szegeden. Az 1966—67-ben 
megépült 771 magánlakásból már csupán valamivel több 
mint a fele volt földszintes családi ház, a többi társas-
házi lakásnak készült. Idén, 1968-ban pedig az előirány-
zott .600 lakásból már 350 lakás 4, sőt 5 szintes társas-
házban épül. 

Az építési forma és az igények változása nagyon is 
érthető és reális. Földszintes családi házak építésére 
Szeged gyors fejlődése miatt ma már csak a külső terü-
leteken, magántelkeken van lehetőség. A társasházak 
építésében a város általános fejlesztésének tervei alap-
ján nagyrészt intézményesen biztosítanak telket — bent 
a városban. Részben az úgynevezett foghíjakon, részben 
hasznosítatlan tömbbelsőkben, részben szanálások révén. 
S ezeken a belső területeken közelebb esik minden, ami 
TÜkséges a lakások kényelméhez. Víz, villany, gáz, út, 
járda, kereskedelem, kulturális és szociális intézmények, 
könnyebben, olcsóbban elérhetők. Ugyanakkor a sok em-
ber összefogásával épült társasházak kevesebb költséget 
igényelnék külön-külön, nem beszélve arról, hogy épí-
tési vállalkozót is könnyebb szerezni egyszerre épülő 20 
—40 lakáshoz, mint egyhez. 

Szeged sajátos helyzetét tekintve az elmondottak el-
lenére létjogosultsága van továbbra is a földszintes csa-
ládi házak építésének. A befejezettnek tekinthető ságvá-
ritelepi építkezések után még nagy lehetőségeket kínál 
Hattyastelep, Béketelep, a baktól kiskertek, s egyéb, a 
peremközségékkel érintkező beépítetlen területek. 

A nagyszerűen sikerült KISZ építési akció — amely-
nek során az Odesszai, a Római, a Brüsszeli, a Bécsi 
körúton több száz társaslakás építése fejeződött be — 
követendő például szolgál a jövőre. Ebben az akcióban 
épül még társasház a Hunyadi János sugárút, Rákóczi, 
Alföldi és Szivárvány utca által határolt tömbbelsőben, 
s az első tízszintes társasház, az egyetemi KISZ-bizottsá-
gok szervezésében a Bécsi körút és a Petőfi sugárút sar-
kán. Az Országos Takarékpénztár társasház-építési prog-
ramja közel 700 lakást irányoz elő Tarjántelepen. Ebből 
mintegy 180 készül ed 1969—1970-ben. 

A családi ház építések — Ide sorolva a társasháza-
kat is — nagy jelentőségűek Szeged városfejlesztése 
szempontjából. A harmadik ötéves tervre előirányzott 
6000 lakás tervében 3000 állami lakás mellett 50 száza-
lékos arányt képvisel a magánerős lakásépítkezés. A 
tanács területek biztosításával, több tízmillió forintos 
közművesítéssel, kommunális létesítményekkel, az OTP 
építési kölcsönökkel, a TÜZÉP építési anyagok biztosí-
tásával segíti, támogatja a magánépítkezésehet Idén 
például már jóval szervezettebb és kielégítőbb a lakos-
ság építőanyag ellátása. Az OTP 1967-ben 621 magánla-
kás építéséhez nyújtott kölcsönt, az idén mintegy 9 
százalékkal több lakás építését tudja segíteni. 

Miközben lakások épülnek az állam és a magáno-
sok pénzén, lépésről lépésre megvalósul a Szeged 
városiasodását célzó rendezési, fejlesztési koncep-

ció: a belső részeken is, a külső területeken is eltörpül-
nek, eltűnnek a falu jellemzői, épületeiben, külsőségei-
ben várossá izmosodik Szeged. S ez a korszerű keret 
egyidőben az embereik életmódját, gondolkozását, igé-
nyeit is magasabb rangra emeli. A családi földszintes 
házakban is, az egymás megértésére méginkább ráutalt 
társasházak tulajdonosai között is. 
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A kommunista és munkáspártok 
nemzetközi tanácskozásának 

anyagait előkészítő munkacsoport ülése 
Ez év június 18-tól 21-ig 

tartották meg Budapesten — 
mint jelentettük — a kom-
munista és munkáspártok 
nemzetközi tanácskozásának 
anyagait előkészítő munka-
csoport ülését. 

Az ülésen a következő pár-
tok képviselői vettek részt: 
Amerikai Egyesült Államok 
Kommunista Pártja, Argen-
tin Kommunista Párt, Belga 
Kommunista Párt, Bolgár 
Kommunista Párt, Brazil 
Kommunista Párt, Ceyloni 
Kommunista Párt, Chilei 
Kommunista Párt, Csehszlo-
vák Kommunista Párt, Dán 
Kommunista Párt, Finn 
Kommunista Párt, Francia 
Kommunista Párt, Guatema-
lai Munkapárt, Hondurasi 
Kommunista Párt, Indiai 
Kommunista Párt, Iraki 
Kommunista Párt, Iráni 
Néppárt, Izraeli Kommunis-
ta Párt, Kanadai Kommunis-
ta Párt, Kolumbiai Kommu-

Tájékoztató 
közlemény 

nista Párt, Lengyel Egyesült 
Munkáspárt, Libanoni Kom-
munista Párt, Magyar Szoci-
alista Munkáspárt, Mexikói 
Kommunista Párt, Mongol 
Népi Forradalmi Párt, Nagy-
Britannia Kommunista Párt-
ja, Német Szocialista Egy-
ségpárt, Német Kommunista 
Párt, Olasz Kommunista 
Párt, Panamai Néppárt, Por-
tugál Kommunista Párt, Sal-
vadori Kommunista Párt, 
Spanyol Kommunista Párt, 
Szíriai Kommunista Párt, 
Szovjetunió Kommunista 
Pártja, Szudáni Kommunis-
ta Párt, Uruguayi Kommu-
nista Párt, Venezuelai Kom-
munista Párt és egy illega-
litásban levő párt képviselői. 
A Román Kommunista Pár-
tot a munkacsoportban meg-
figyelő képviselte. 

Más testvérpártok, ame-
lyek kijelentették, hogy ké-
szek részt venni a nemzet-
közi értekezleten, különbö-
ző okok miatt nem tudták 
elküldeni képviselőiket a 
munkacsoport ülésére. 

A munkacsoport ülésén 
sokoldalú véleménycsere 
folyt az értekezlet fő doku-
mentumának tartalmáról és 
felépítéséről, amelynek cí-
me: Az imperializmus elleni 
harc feladatai a jelenlegi 
szakaszban és a kommunista 
és munkáspártok, valamint 
az összes antiimperialista 
erők akcióegysége. 

Az értekezlet résztvevői 
megegyeztek a munkacsoport 
további tevékenységében. 

A munkacsoport ülése az 
elvtársi együttműködés és 
barátság légkörében folyt le, 
a kommunista világmozga-
lom internacionalista hagyo-
mányainak megfelelően. 

Épülő új üzemek 
Tejüzem 
Patyolat 
A külső nyugati iparne-

gyedben formálódik a kép. 
A körtöltésen kívül egyre 
több az üzem: az EMERGÉ 
gumigyár, az építőipar ha-
talmas betontelepe, a mező-
gazdasági gépek raktárai, a 
főgyűjtő csatorna átemelő 

központja és egyéb ipari lé-
tesítmények mellett most 
két újabb vállalat épület-
komplexuma készüL 

A tejüzemre legalább 
olyan nagy szüksége van 
Szeged és környéke lakos-
ságának, mint egy falat ke-
nyérre. A nyolcvanmilliót 
érő létesítménynek az ere-
deti elképzelések szerint már 
üzemelnie kellene. De egye-
lőre sajnos nem üzemel, sőt 

Jordániai 
memorandum 

El-Farra, Jordánia ENSZ 
képviselője levélben és me-
morandumban hívta fel U 
Thant ENSZ-főtitkár figyel-
mét az arab polgári lakos-
ság elpusztítását célzó izra-
eli támadás-sorozatra a Jor-
dán-folyó völgyében. 

A memorandum szerint 
áprilisban az izraeli fegyve-
res erők 39 esetben sértet-
ték meg a tűzszüneti hatá-
rozatokat. Támadásaik föld-
művelő parasztok, polgári 
személyek, menekült tábo-
rok ellen irányultak. 

A tejüzem épületváza készen áll 

Elsüllyesztett 
kémhajó 
a KNDK 

vizein 
0 Phenjan (MTI) 
A koreai központi távirati 

iroda jelentése szerint a ko-
reai néphadsereg parti őr-
hajói szombaton a reggeli 
órákban elsüllyesztettek egy 
amerikai hajót, amely ka-
lóz- és provokációs cselek-
ményeket hajtott végre, s a 
38. szélességi körtől észak-
ra be akart hatolni a nyu-
gati parton elterülő Pupho 
kikötőjébe; 

A KNDK hajói megtorlá-
sul tüzet nyitottak, s a fe-
délzetén levő kémekkel 
együtt a tenger fenekére 
küldték az amerikai hajót 

A dél-koreai hadügymi-
nisztérium szüuli nyilatko-
zatában kijelentette, hogy 
„nincs tudomása amerikai 
hajó elsüllyesztéséről". Ha-
sonló nyilatkozat hangzott 
el annak idején a Puebló-
val kapcsolatban isi 

Ellentmondó amerikai 
jelentések Dél-Vietnamból 

A dél-vietnami amerikai 
hadvezetés legmagasabb 
szintjén az utóbbi napokban 
ideges kapkodás tapasztal-
ható több homályos hátterű 
harctéri esemény ügyében. 
Az amerikai vezérkar ide-
gességére utal Saigonban élő 
külföldi megfigyelők szerint 
az a körülmény, hogy soro-
zatosan egymásnak homlok-
egyenesen ellentmondó hi-
vatalos közleményeket bo-
csátottak ki néhány inci-
densről. Szombaton reggel 
például sajtóközleményben 
adták hírül, hogy „gerillák 
105 milliméteres ágyúval" 
megrongálták a 10 000 ton-
nás „London Statesman" ne-
vű brit teherhajót, amely 
amerikai szénszállítmánnyal 

érkezett a saigoni kikötőbe. 
Lövedékek szaggatták meg a 
hajó mozgódaruját, hajóhíd-
ját és törzsét. Egy dél-viet-
nami rakodómunkás meg-
halt. Kisvártatva újabb köz-
leménnyel álltak elő az ame-
rikaiak és ebben arról tájé-
koztatták a sajtót, hogy fel-
tehetően „az amerikai tüzér-
ség tévedéséről van szó." 

Hasonlóképpen még min-
dig kiderítetlen a „Swift" 
amerikai gyorsnaszádot ért 
végzetes találat ügye. A 
gyorsnaszád pusztulása után 
az amerikaiak azt közölték, 
hogy a VDK partmenti üte-
gei süllyesztették el öt fő-
nyi legénységével a fedélze-
tén az amerikai haditenge-
részeti egységet, de később 

visszakoztak és „amerikai 
helikopterek tévedéséből 
végrehajtott akciójáról" be-
széltek. 

Nem kevésbé homályos és 
rejtélyes „a demilitarizált 
övezettől délre észlelt heli-
kopterek" ügye. A saigoni 
amerikai főparancsnokság 
bejelentette, hogy „észak-vi-
etnami helikoptereket lőttek 
le a demilitarizált övezet 
szomszédságában". Nem sok-
kal később azonban ameri-
kai források kiszivárogtat-
ták, hogy „valószínűleg újra 
véletlen tévedés esete forog 
fenn", s „az alacsonyan szál-
ló helikopterek" voltakéi 
pen „szövetséges gyorsna: 
dok voltak" ám a sötétben 
nem lehetett jól kivenni 
őket. 

messze van még az az idő. 
Talán 1969. februárjára tel-
jesen készen lesz az új 
üzem. 

Ha készen lesz a szegedi 
tejüzem, akkor napi kapaci-
tása 100 ezer liter tej fel-
dolgozása lesz, s tejtermé-
kekből a lehető legnagyobb 
választék. 

Az elmúlt évben igen las-
san haladt a Patyolat Válla-
lat új üzemének építése. Fél 
esztendő is eltelt anélkül, 
hogy valamit előreléptek vol-
na. Itt is nagy a késedelem, 
a hajdani határidők régen 
feledésbe merültek. Tegnap 
viszont meglepő kép fogadta 
a látogatót. A szabad szombat 
ellenére is dolgoztak az épít-
kezésen. Klinker téglákkal 
burkolták a külső falfelüle-
teket. Persze ez a mostani 
gyors munka már nem segít 
azon, hogy a legvégső határ-
idő, 1968. júniusa hamarosan 
a hátunk mögé kerül, mivel 
a berendezések szerelése 
csak ezután kezlődik. A patyolat szép vonalú épülete 


