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Nógrádi Sándor 
elivtárs 

As MSZMP Központi Bizottsága, a magyar néphad-
sereg és a Magyar Partizán Szövetség mély megrendü-
léssel és fájdalommal tudatja, hogy Nógrádi Sándor elv-
társ, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott-
ságának tagja, vezérezredes, pártunk, valamint a magyar 
cs a nemzetközi forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő 
harcosa, hosszan tartó, sülyos betegség következtében 
1971. január 1-én elhunyt. 

Nógrádi Sándor elvtárs temetése január 7-én (csü-
törtökön) 14 órakor katonai diszpompaval történik, a 
Mező Imre úti (Kerepesi) temető munkásmozgalmi pan-
teonjában. 

Elhunyt elvtársunk hozzátartozói, elvtársai, barátai, 

régi harcostarsai és tisztelői 13 órától róhatják le kegye-
letüket a ravatalnál. 

SZEGED HÓ ALATT 

Nógrádi Sándor 1894-ben 
született. Vasmunkás volt. 
1918 óta vett részt a mun-
kásmozgalomban, megalaku-
lása óta tagja volt a kom-
munista pártnak. A Tanács-
köztársaság bukása után hu-
zamosabb ideig Csehszlová-
kiában dolgozott. 1922-23-
ban a Csehszlovák Kommu-
nista Ifjúsági Szövetség tit-
kára volt. Egy ideig Romá-
niában, később Franciaor-
szágban vett részt a kommu-
nista mozgalomban. A kom-
munista ifjúsági internacio-
nálé, majd a kommunista in-
ternacionálé vezető szervei-
nek munkatársaként dolgo-
zott. 

1944-ben a KMP külföldi 
oizottsága a magyar parti-
sánmozgalom megszervezésé-
vel bízta meg. Az egyik par-
tizánegység parancsnokaként 
1944 októberében csoportjá-
val Salgótarján körül fejtett 
ki partizántevékenységet, 
együttműködve a szénme-
dence bányászaival. 

A felszabadulás után az 
MKP Központi Vezetőségé-
nek tagja, az észak-magyar-
országi területi pártbizottság 
titkára, iparügyi államtitkár, 
majd miniszterelnökségi ál-
lamtitkár volt. 1949-től 1956-
ig a néphadsereg politikai 
főcsoportjának főnöke volt, 
altábornagyi, majd vezérez-
redesi rangban. ' 1955 júliusá-
ban a honvédelmi miniszter 
első helyettesévé nevezték 
ki. 1955-től 1960-ig Magyar-
ország pekingi és hanoi 
nagykövete volt. 1959-től 
1966-ig az MSZMP Központi 
Ellenőrző Bizottságának el-
nöke, 1966-tól a- Központi 
Bizottság tagja volt. Az El-
nöki Tanács tagjaként és or-
szággyűlési képviselőként is 
tevékenykedett. 

Kitüntették a Magyar Nép-
köztársaság Érdemrendjével, 
a Munka Vörös Zászló Ér-
demrendjével, a Felszabadu-
lási Jubileumi Emlékérem-
mel; a zólyomi városi nem-
zeti bizottság Zólyom dísz-
polgárává választotta. 

Kezdjük egy jelentéssel: 
az I. kerületi tanács tegnap 
29 IKV-kezelésben álló ház 
gondnoka, 3 magánház-tu-
lajdonos és 10 intézmény 
székházának vezetője, gond-
noka ellen kezdeményezett 
szabálysértési eljárást azért, 
mert a hozzájuk tartozó 
járdákat nem takarították. 
Köztük van például a MÁV 
Igazgatóság, a Moziüzemi 
Vállalat, a Húsipari Válla-
lat. A II. kerületnél 15 sza-
bálysértési feljelentést tet-
tek, közöttük a cipőgyár 
igazgatója ellen. A III. ke-
rületben 25 IKV- és magán-
ház házfelügyelőjéhez, illet-
ve tulajdonosához kézbesíte-
nek ki 200—400 forint bírsá-
got. s még 25—30 ügy folya-
matban van. Feltett szán-
dék, hogy ha ma sem javul 
a járdák tisztasága, akár 
ugyanazokat is újból meg-
büntetik. Bár meg kell hagy-
ni, sok házfelügyelő igenis 
tudta kötelességét cs hajnal-
ban kelt. Csak két példa: 
A Kis Dávid-ház vagy a 
Kálvin téri szövetkezeti la-
kóház körül most is tiszta, 
rendes volt a járda reggel-
re. 

Újév éjszakáján még eső 
eset t reggelre 2 centis hó 
fedte a várost, 2-án reggel 
11 centi, este 25 centi volt 
a hótakaró. Tehát már bár-
ki láthatta: ismét támad a 
tél. Szerenesetlenségünkre 
munkaszüneti nap volt nem-
igen nyúlt hozzá senki. Az 
újabb havazással tegnap 
reggelre 37 centiméteres hó-
réteget mért a meteorológiai 
állomás. Mint most már 
évről évre, újból járhatat-
lanná váltak az utak, az út-
átjárók, s a két hid: a Ti-
szát átívelő, meg a rókusi 
Izabella. Némi túlzással: 
megbénult a közlekedés a 
városban. Elakadt sok vil-
lamos, keresztbe fordultak 
az úton az autóbuszok, tér-
dig süppedtek a hóba az 
emberek. Igaza volt, ákl 
mérgelődött. Igaza volt, de 
nem mindegyiknek. Annak 
a CU 52-70 rendszámú Tra-
bant tulajdonosának például 
semmi esetre sem, aki teg-

Építkeznek az egyetemek 
i » 

Egyetemi városrész Újszegeden — Uj klinikai tömb 
Néhány évvel ezelőtt épült levő általános iskola tovább- érinti. A Bánomkert sor— 

lel az első egyetemi kollégi- építését. Az iskola igy 
um Újszegeden. Most ú j ra udvar felé bővül majd 
alapoznak. S nemcsak a Ti- felszerelhetik minden 
sza túlpart ján folynak egye- séges 
temi építkezések, hanem a 
Belvárosban is. 

A József Attila Tudo-
mányegyetem Újszegeden ki-

az Semmelweis utcai telken 
és nagyméretű klinikai tömb 

szúk- felépítését tervezik. A kivi-
létesítménnyel. Az teli tervdokumentációt a 

építkezést előreláthatólag budapesti Lakóterv Vállalat 
1971-ben kezdik el és 1972. készíti. Az építkezés össz-
második felében fejezik be. költsége 181 millió forint 

Nagyszabású építkezésbe lesz, ebből mintegy 20 mii-
alakítandó egyetemi városré- kezdett az orvostudományi üót ú.i gepek és műszerek 
szenek egyik legfontosabb egyetem a Somogyi Béla ut- beszerzesere fordítanak. A 
létesítménye az a 285 sze-
mélyes kollégium lesz az 

cában. Itt egy ú j biológiai 
intézet alakul majd ki: a 

Odesszai körűt és a Rózsa hatalmas épülettömb alap-
Ferenc sugárút sarkán, területe 2550 négyzetméter 
amelynek építkezését 1971 
őszén fogják befejezni, 
ben a kollégiumban a 
mészettudományi kar hall-
gatói kapnak helyet. 1973 
második felére várható, 
hogy felépül a tudomány-
egyetem összes menzáját ki-
szolgáló 6 ezer adagos kony-

lesz, költségei mintegy 11 és 
Eb- fél millió forintot vesznek 
ter- igénybe. Az építkezés terve-

zett befejezésének határ-

klinikai tömb építése a ne 
gyedik ötéves terv derekán 
kezdődik és átnyúlik az ötö-
dik ötéves terv első évébe. 

Az orvosegyetemi könyv-
tár mellett építik majd fel 
a két tanszékből — köz-
egészségtani, egészségügyi 

ideje 1971. ősze. Utána ter- szervezéstani —, és a köz-
vezi az egyetem az I. és II. P°nti laboratóriumból álló 
számú Belgyógyászati Klini- úgynevezett „kis elméleti 
ka intenzív osztályainak tömböt". A 12 millió forint 
megépítését. A klinikák bő-

ha és a hozzá tartozó étte- vítési programjában szerepel 
rom a Móra Ferenc kollégi- az is. hogy az I. számú Se-
um és a most épülő kollégi- bészeti Klinikán 8 és fél mil-
um közötti területen. A táv- lió forint költséggel immun-
lati tervekben szerepel egy biológiai osztályt hoznak 

költségű beruházási program 
megvalósítására a negyedik 
ötéves terv második felében 
lehet számítani. 

S. N. E. 

nap reggel a Lumumba ut-
cában azért átkozódott, hogy 
a hó még nincs eltakarítva. 
Az még a világvarosokban 
sem lehetséges ugyanis, hogy 
a kis mellékutcákból is el-
tüntessék a havat a havazás 
reggelére. Az igényeket eltú-
lozni semmi esetre sem he-
lyes, s az sem éppen célra-
vezető, hogy a lakosság, az 
intézmények nagy része 
előbb nem a saját portája 
előtt seper, lapátol... 

És mi történt a főútvona-
lakon? Most is elsősorban a 
katonaság lépett csatasorba. 
Délelőtt a karhatalmisták 
e'—• egysége, Filó Kálmán 
parancsnok irányításával, 
azután pedig a helyőrség 
egysége. Nekik köszönhető, 
hogy a közúti hid és az Iza-
bella-híd ismét járható lett. 
A helyőrség bocsátotta ren-
delkezésre azt a három ha-
talmas hóekével felszereit 
terepjárót, is, mely a városon 
átvezető KPM-utak és a vá-
rosi főközlekedési utak egy 
részét megszabadította a hó-
akadályoktól. 

Idén először kellett egye-
dül szembenéznie a téllel 
az 1970. január l-ével létre-
hozott Kommunális Üzem-
nek. A premier nem valami 
túlságosan jól sikerült, bár 
arról nem ö tehet, hogy 
gépparkja kicsiny, nem al-
kalmas a hó gyors eltávo-
lítására. Jobb, s főleg hama-
rabb — esetleg már 3-án 
reggel — kezdődő szervezés-
sel azonban többet is nyúj t -
hatott volna. Kerti trakto-
rai már szinte munkába 
álláskor felmondták a szol-
gálatot. Maradt: kb. 2 hó-
markoló, 3 vagy 4 Skoda lo-
csolóautóra, ZIL-re szerelt 
tolólap, 3 vagy 4 traktorra, 
erőgépre szerelt vonólap. 
Ezeket segítette két, té-
eszektől kapott traktor, s a 
Volán néhány billenőplatós 
autója, melyekkel a havat — 
szokás szerint a Tisza alsó 
rakpar t jára fuvarozzák. 
Napközben a Kelemen, a 
Somogyi utcában, s a Szé-
chenyi téren igyekeztek leg-
alább a buszmegállók tá já t 
rendbehozni — nem sok si-
kerrel — éjszaka az Attila, 
a Károlyi, a Mikszáth Kál-
mán utcát és a Kossuth La-
jos sugárutat vették sorra, 
megpróbálták megtisztítani 
Tarján szinte járhatatlan 
belső útjait és felsózták a 
közúti hidat és a főbb uta-
kat, hogy meggátolják a tel-
jes eljegesedést. Ma reggel-
tő! az ATIVIZ1G 3 földgya-
luja is szolgálatba áll Sze-
geden. Hogy el ne felejtsük: 
bármennyire is nevetséges: 
18 hómunkás dolgozott teg-
nap a városban. Sajnos elfe-
lejtették toborozni őket. 

Nézzük csak: Kommuná-
lis Üzem, IKV, katonaság, 
Volán, téeszek, vízügy, köz-
lekedési vállalat (villamos), 
három kerületi tanács — 
legalább ennyi szerv jó 
együttműködésére lenne 
szükség ahhoz, hogy jól men-
jen ez a munka. Hiába 
azonban a példa évek óta 
arra, hogy csak az alapos 
előkészítés, a jó szervezés, 
a kooperáció vezet ered-
ményre, ezek érdekében alig 
történt valami. Sok az ob-

A Lenin körúton, a villamoskitcröben kézi munkával 
tisztították meg a síneket a közlekedési vállalat emberei 

A kétnapos ünnep után úgy kellett a boltoknak a kenyér, 
mint a falat kenyér. A kcnyercsautöknak viszont 
v a segítség kellett 

jektiv nehézség, ez kétség-
telen, de ha a „hozzáállás", 
a szemlélet megváltozna, az 
objektív nehézségek egy ré-
szét is le lehetne küzdeni. 

A szervezés ugyanis nem 
pénzkérdés elsősorban, ha-
nem éppen a pénz, a ren-
delkezésre álló anyagi esz-
közök jó felhasználása. De 
hát sok minden furcsaság 

megtörtént a tegnapi napon. 
Például az is, hogy a tanács 
hivatalos képviselője prog-
nózis helyett azt a tanácsot 
kapta a meteorológiai állo-
mástól, hogy előrejelzést 
csak rendelésre (értsd pén-
zért) kaphat. Így azután va-
lóban nehéz tervezni, szer-
vezni'! 

Fehér Kálmán 

Tébh főútvonal 
járhatatlan 

Er&südik a hideg - A MA V kérése 
a fuvaroztatókhoz 

harmadik kollégium létesíté-
se is. 

Ebben a tanévben kezd 
ték meg a tudományegyete-

létre és fejlesztik a dél-ma-
gyarországi múveseállomást 
is. 

Az orvosegyetem egyik 
mi éttermek egy részének nagy gondján fog némileg 
átalakítását. Szeptemberben enyhíteni, ha elkészül az új, 
ú j menzát kaptak az egye-
tem oktatói és dolgozói, a 

60 férőhelyes nővérszállás. A 
tervek szerint az építkezés 

téli szünet alatt a 3. számú és fél millió forintba kerül, 
menzát ú j í t ják fel. Decem-
berben adták át rendelteté-
sének a Dugonics tér 12. 
számú házban a tudomány-
egyetem társadalmi szervei-
nek szákházát. 

A JATE a közeljövőben 

kezdete 1971 végére, befeje-
zése 1972 végére várható. 

November elején hagyta 
jóvá a minisztérium azt a 
nagyszabású beruházási 
programot, amely az ideg-
és elmekórtani, illetve a II. 

tervezi az Apnlis 4. ú t ján szamu Sebeszetí Klinikát- .-megbízólevelét. 

Átadta megbízólevelét a VDK 
új magyarországi nagykövete 

Losonczi Pal. a Ncpköztar- A megbízólevél átadásánál 
saság Elnöki Tanácsának el- jelen volt Nagy Dániel, az 
nöke vasárnap fogadta Elnöki Tanács tagja, Gyenes 
Hoang Cuong rendkívüli és András külügyminiszter-
meghatalmazott nagykövetet, helyettes, dr. Nagy Lajos, a 
a Vietnami Demokratikus . . . . . . 
Köztársaság úi magvarorszá- Kulugymmiszter.um proto-
gi nagykövetét, aki átadta kollosztalyanak vezetője es 

Pesti Imre vezérőrnagy. 

A Kárpát-medence ismét 
az északról érkező hideg és 
a délkeletről áramló eny-
hébb levegő ütközőpontja. 
E légtömegek csatája tegnap 
országszerte erős havazást 
váltott ki. A Dunántúlon 
szinte viharos erejű szél ka-
varta a havat és több he-
lyen méteres torlaszokat 
okozott. 

Az északi széllel továbbra 
is hideg áramlik az ország-
ba, tovább hűvösödik az 
időjárás. 

A KPM hóügyeletétöl va-
sárnap kapott tájékoztatás 
szerint több főútvonal járha-
tatlan a nagy havazás miatt. 
Hóakadályok vannak a 8-as 
úton Székesfehérvár és Csór 
között, a 7-es úton Galam-

bok és Nagykanizsa között, 
a 71-es úton Aszód és kór-
nyékén és a 75-ös úton Zala-
apáti és Nova között. 

A vonatok a tegnapi je-
lentések szerint mindenütt 
közlekedtek, bár a járatok 
közül jónéhány késve érke-
zett rendeltetési helyére. A 
vasútvonalakon országszerte 
megállás nélkül dolgoznak a 
hóeltakarító gépek, ezenkí-
vül több ezer pályamunkás 
és a MÁV adminisztratív 
dolgozói is. Az áruforgalom 
zavartalanságáért a MÁV 
kéri az iparvágánnyal és bé-
relt rakterületekkel rendel-
kező fuvaroztatókat, hogy 
gondoskodjanak a hó eltaka-
rításáról és a küldeményeke' 
késedelem nélkül rakják ki. 


