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A SZOT és a SZÖVOSZ megállapodása: 

A munkás fogyasztási és a lakásépítő szövet-
kezetek elterjedése és fejlesztése érdekéken 

Végleges megfogalmazást 
ínyért a SZOT és a SZÖ-
VOSZ vezetőinek a közel-
múltban lezajlott tanácsko-
zásán kötött — a munkások 

A munkás fogyasztási szö-
vetkezetek alkalmasak arra, 
hogy javítsak a munkások, 
a bérből, fizetésből élők 
áruellátását, biztosítsál? a 

fogyasztói érdekeinek védel- tagjaik igényeinek megfele-
mét, szolgáltatási igényeik 16 áruválasztékot, a körülte-
jobb kielégítését, valamint kintő kiszolgálást, a kor-
lalcásköriilményeik javítását szerű értékesítési módsze-
célzó — megállapodás. A rek bevezetését; javító-, 
két országos szerv vezetői karbantartó-, szerviz- és 
megállapították: különösen egyéb szolgáltató részlegek 
két területen ajánlatos a szervezésével pedig elösegit-
ezö vetkezetek által nyújtott hetik a szolgáltatások iránt 
lehetőségek lábontakoztatá- egyre növekvő 
sa; a munkás fogyasztási jobb kielégítését, 
szövetkezetek és a lakásépi- A SZOT vezetőt ezért 
tó szövetkezeteik területén. szükségesnek tartják, hogy 

Autóbusz 
tízpercenként 

Tovább javul a tarján! köz lekedés 
Hétfőtől, március 29-tól Az utasok tájékozódásában 

ismét változnak a tarjáni bizonyára sokat jelentene az 
menetrendek. Ez egyben azt ú j városi menetrend, de ez 
is jelenti, hogy a költözkö- — a régebbi tervektől elfe-
désekkel naponta szaporodó rően — csak szeptemberre 
tar jáni lakosságnak keve- jelenik meg. Akkorra vi-
sebbet kell toporognia a szont, remélhetőleg, úgy, 
buszmegállókban, teljesül hogy még jó néhány ilyen 
aégi kérése. Hétfőtől ugyan- örvendetes változást mutat, 
is a 9-es busz. amely ed- Például egy olyan terve-
dig csak csúcsforgalomban ^ett ú j tarjáni buszjárat be-
járt tízpercenként, a hé* indításával, amely a Csil-
núnden napján hajnali 4,50- ] ag tér hamarosan benépe-
től este 22 óráig tízparcen- sedő környékének problémá-
ként közlekedik. A nap it oldja meg. 
utolsó előtti órájában — 
22—23 óra között — pedig 
20 percenként jár majd. 
Eddig — mint ismeretes — 
ünnepnapokon mindvégig 20 
perces közlekedés volt ezen 
a vonalon. S mivel a 9,a to-
vábbra is 10 percenként, in-
dul munkanapokon 5.05-tól 
7.35-ig, illetve 13.05-töJ 19.05-
jg — a nap nagy részében 
nagyvárosias lesz a közleke-
dés. 

Természetesen, csak ak-
kor jelent ez változást, ha a 
gyakori tarlódások miatt 
meglehetősen óvatos utazó-
közönségnek lesz türelme 
megvárni az esetleg zsúfolt 
busz után következőt. Azok-
nak a gondjain, akik este 7 
után igyekeznek hazafelé, 
mindenképpen könnyít a 
menetrend változása. 

Változik a I l-es járat me-
netrendje is. Munkanapokon 
és munkaszüneti napokon 
egyaránt negyedóránként jár 
hajnali 4.45-től 8-ig, illetve 
13 és 19 óra között. A nap 
más szakaiban — egészen 
az utolsó, 22.30-as buszig — 
félóránként jön és megy. (A 
teljes menetrendet, termé-
szetesen, nem ismertethet-
jük: abból a két végállomás 
közötti, ötperces indulási 
különbségeken kívül az is 
kiderül, hogy az egyes meg-
állókban milyen átszállási 
lehetőségek lesznek.) 

Kisebb újdonsáigokra kell 
felfigyelni a 25-ös menel-
rondjéban is. Mivel ez az 
ipar körzetet köti össze Tar-
jannal, a Volán indokoltnak 
találta, hogy — a szabad 
szombatokat figyelembe ve-
ve — a buszok egy részét 
csak hétfőtől péntekig járás-
sá, 15.10 és 16.50 között. 
Nyolc járat marad tehát, 
amely az eddigiek szerint 
használható, s lesz egy új. 
Ez az utóbbi csak a bet 
utolso munkanapján jar: 
Tarjánból 11.55-kor, a fém-
ipari vállalattól 12.10-kor in-
dul. 

A sók forgalomkorlátozás, 
az ebből adódó zsúfoltság 
miatt előfordulhat, hogy 
nem érvényesül mindig a 
..papírforma", nem fog 
mindenben megegyezni a 
menetrend a valósággal. De 
a tarjáni közlekedés min-
denképpen javulást 

a szakszei-vezeti szervek a | 
jövőben fokozottabban tá-
mogassák a munkás fo-
gyasztási szövetkezeteket. 
Ajánlotta a szövetkezeti 
szerveknek, hogy azokon az 
ipartelepeken, azokban a 
városokban, ahol fogyasztási 
szövetkezetek működnek, 
közösen vizsgálják meg an-
nak lehetőségét is, miként 
lehet a szövetkezetekben a 
munkások érdekeltségét a 
legcélszerűbben biztosítani. 

A felek kölcsönös meg-
állapítása szerint a lakás-

igények építő szövetkezetek lehetővé 
tehetik a munkások számá-
ra az otthonuk megteremté-
sében való személyes közre-
működést. 

A megállapodás leszögezi: 
a SZOT és a SZÖVOSZ ve-
zetői szükségesnek tartják. 

* 

Nem szegény ez a város 
_ emléktáblákban. Hirdetik 

j hogy a vállalati lakásépítés j ftelmuvé\ 
támogatásának kialakítandó 
feltételei ösztönözzenek a 
szövetkezésre. A már meg-
levő, s az ezután alakuló 
'lakásfenntartó szövetkeze-
tekben a szövetkezeti házak, 
Lakások rendszeres karban-
tartása, minél olcsóbb és 
hatékonyabb felújítása a 
legfontosabb feladat. Ennek 
érdekében kezdeményezik és 
támogatják az igényeket 
gyorsan és pontosain kielégí-
tő javító-karbantartó műhe-
lyek kialakítását. Az iiyen 
szolgáltató szervezet lehető-
séget teremthet a nyugdíjas 
szakmunkások széles körű 
foglalkoztatására is. 

ténélmének legszebb vagy 
legsúlyosabb napjait. — Itt 
vét a víz — mondja az 
egyik, s ráfelel háromne-
gyed századnyi messzeség-
ből egy újkori történelmi táb-

la, valahol az Alföldi utca 
és a Nagykörút határolta 
háztömbből. Az utóbbin ez 
áll: „E 4 épület 86 lakása 
a Kommunista Ifjúsági Szö-
vetség egyetemi lakásépítési 
akciója keretében épült 
1967-btn. Kivitelező: ÉVM 
Csongrád megyei állami épí-
tőipari vállalat, tervező: Ta-
kács Máté". 

Ezt a táblát nem mutatja 
idegenvezető a turistáknak, 
azok, akik a házakban lak-
nak vagy fognak lakni — a 
megszokásig ismerik. Vagy 
éppen eltakarja szemeik 
elől a mindennapi gond: a 
régi vagy az újabb. Senki 
sem szimatolja körül szen-
zációt sejtve, azt meghagyja 
a mindennapok szomorúbb 
esemenyeinek. S ez érthető 
is. Ami épül, az a termé-
szetes. Ami omlik, ami el-
tűnik, annak szokás előbb 
emléket állítani. 

P É N Z 
ÉS TÜZ 

Találom-
ra egy 

járóke-
lőtől: 

Szakszervezetek 
kongresszusa 

Tegnap, szombaton Buda- káraivá Kökény Istvánt és 
pesten két szakszervezet Fekete Bélát, alelnökévé 
kongresszusa fejeződött be. pedig Uáber Sándort válasz- — Tessék már megmondani, 

Véget ért az Élelmezés- tották. ! hol vannak az egyetemi tár-
ipari Dolgozók Szakszerve- A Közlekedési és Szállitá- : sasházak? Válasz: Nem 
zetének 43. kongresszusa. A sí dolgozók szakszervezeté- 1 tudom, kérem talán a Du-
kongresszus megválasztotta nek 28. kongresszusa is . ' . .." . 
az ú j Központi Vezetőséget, megválasztotta a szakszerve- & o m c s tér kornyékén tessek 
a számvizsgáló bizottságot, zet vezető szerveit. Elnök érdeklődni! Vagy az Aradi 
A Központi Vezetőség meg- ismét Maróti Károly, főtit- vértanúk terén. Lehet, hogy 
választotta az elnökséget, az kár Tóth István, titkárok: Tarjánban vannak S ha 
pedig a tisztségviselőket. A Mátyási Árpád és Vigh Já- . . . " " 
szakszervezet elnökévé dr. nos. Nagy Béla személyében v a I a k i netán tudja, merre 
Dabrónaki Gyulát, főtitká- ú j alelnöke lett a szakszer- I lehet ezzel a kérdéssel ke-
rává dr. Tamás Lászlót, tit- vezetnek. I reskedni, azt mór nem is 

A Tiszagyöngye 3 éve 
Az újszegedi partfürdő. ják. június 30-ig a bisztrót sza felé néző teraszt 180 

gyerekkorunk fabodés ta- és a kabinsort már atadhat- négyzetméterre tervezték, 
nyája már a múlté. Pusztí- ják a strandolóknak. Nyár így 340—350 vendéget tud 
totta víz, túz, és okos ter- végére pedig — és sajnos majd befogadni. A legfel-
vezgetés. A szaporodó kő- csak azt írhatjuk: talán — 
bői épült kabinok, vállalati az étterem is fogadja a ven-
üdülők mellett 1967-ben egy dégeket. 
térben — és mint kiderült A Tiszán innen és túl 
— időben is elhúzódó, nagy- szemlélődök számára sem 
szabású építkezésbe kez- lesz elrejtve az a töltés ol- rnével tehát nemcsak a 

sejti, miből épülték ezek a 
házak. Csak néhány ember, 
aki a két egyetem ifjúsági 
szervezetének megbízásából 
már hat éve tanulja társa-
dalmi munkában ezt a ház-
csinálási szakmát. Közülük 
is éppen kettő ismeri percről 
percre ezt a néhány évnyi, 
néhány háznyi történelmet. 
Dr. Kékes Szabó András és 
dr. Maráz Vilmos. Egyikük 
az orvosegyetem, másikuk a 
tudományegyetem adjunktu-
sa. S mintegy mellékesen: 
szervezője, ügynöke, jegyző-
je ennek az akciónak. 

Mikor kezdődött mindez? 
1965 májusában. Akkor a 
két egyetem KISZ-bizott-
ságai közös határozatot hoz-
tak, hogy az elkövetkező 
négy-öt évben mintegy 200 
lakás felépítése lesz szük-
séges. így lehet az egyete-
mek dolgozóinak, de első-
sorban fiatal oktatóinak la-
kásgondjait enyhíteni. S aki 
ma arra jár, az valóban fia-
talokra tala] ott. Amikor a 
hamarosan felépülő Petőfi 
sugárút—Nagykörút sarki 
tízszintes ház közösségét 
létrehozták, az átlagéletkor 
28 év volt. 

sőbb szinten lesz a lenti 
biszróval közös konyha, 
ahonnan liften küldik le az 
ételeket. 

A második emelet étter-

dett a DÉLÉP az áfés2, a dalából kinőtt teraszos ház. 
vízművek és Fürdők Válla- Az ú j épületnek már szü-
lat jóvoltából. Hiányzott ko- letése előtt megvolt a ke-
rábban is, igényeltük az resztelőie: a hatalmas „Ti-
igen szerény régebbi meg- szagyöngye" neonfelirat nem is akármilyen környe-
s/.üntetése után is a biszt- majd este is magára hívja zelben: Akit tehát az evés 
rét, merészebb pillanataink- figyelmét szegedinek, újs/e- örömei csábítanak az újsze-
ban a kiadós. komplelt gedinek egyaránt. Ez lénye- gedi Tisza-partra, azok is 
ebéddel is szolgáló éttermet, ges, hiszen étterme nemcsak betérhetnek a Tiszagyöngyé-
Az ígéret — és az épület a vízben, napfényben fürdő- be. Hogy miként? A töltést 
alapozása megvolt. Az át- zőket szolgálja majd. 
adás az ígért hataridőre, A földszintet kizárólag a 

partfürdő gazdagodik, ha-
nem szaporodik eggyel a 
város egész évben üzemelő 
vendéglőinek S'úma is. És 

és az étterem bejáratát ösz-
szekötő hídon keresztül. Es 

1970. IV. 30-ra nem. A okok srandolók birtokolhatják. Itt mikor? A „szabadtéri" ha-
között természetesen első lesz a partfürdő pénztára, 
helyen állt a magas vizái- stúdió, orvosi rendelő es a 

tásos varázsszónak bizonyult 
eddig is. Örülnénk, ha ez-

lások. Igaz, hogy a nyáron nyílt, teraszos bisztró. Az úttal sem vesztene mágikus 
sem folytatták az építkezést. ígéretek szerint hnrmadosz 
ki tudja miért. Vigasztalód- tályú áron kínálják a hűsí-
junk azzal, hogy egész té- Jő italokat, a fagylaltot, a 
, , , , , ... harapnivalót. Az első eme-
len dolgoztak a DELÉP l e t k a b i n s o r a r a é p ü l r a a 
munkásai. Ha ezt a néhány másodosztályú étterem. Bel- meleg estéken, 

mutat, hónapos tempót tartani tud- só, start helyiségét 300, a Ti- Chikan Ágnes 

ereiéből, és nem okozna 
fejtörést, hogy a szabadté-
rire csábult vendégsereget 
hova hívjuk vacsorázni a 

| Fiatalos 
REKORD- lendület-

GYORSASAG tel indult 
! az akció. 

Mindenki támogatta az 
ügyet, olyan fiatalos együtt-
érzéssel. amire ritkán van 
példa. Alig hogy megszüle-
tett a határozat, nekiláttak 
a tanulmányterveknek a 
Szegedi Tervező Vállalatnál, 
s az emléktáblán is szerep-
lő Takács Máté vezetésével 
egy év múlva már a kivite-
li terveket is elkészítették. 
A mostanra DÉLÉP-pé rövi-
dült nevű építőipari válla-
lat is rekordidő alatt, 1967 
decemberére elkészítette a 4 
épületet: 86 lakással és 21 
garázzsal 

A beköltözők vallomásai-
ból: „Csodálatos ez az egész. 
Háromévi albérlet után min-
den csodálatus." ..Nagyon 
szép a tálcás. Jó érzés végre 
saját otthonunkban lakni." 
Es szinte azonnal el is fe-
lejtette mindenki a türel-
metlenséget, azt. hogy há-
rom évig alaposan meg kel-
lett húzni a nadrágszíjat. A 
beköltözésig akkoriban 55— 
60 ezer forintot kellett befi-
zetni a fiataloknak. 

Szerencsések voltak — 
mondják a mostani tízszin-
tesre várakozók. Nekünk 
többet kel] fizetni. 75—80 
ezret. Még szerencse, hogy 
csak részletekben. A második 
ütem raadasul sokkal las-
sabb volt, 1966-tól 1971-íg 

kellett várakozni u szövetke-
zőknek 

De szerencse az is, hogv a 
lakásakció szervezői lapasz-
taltan osztották meg a be-
fizetendő összeget, vállalva 
ezzel minden kockázatot 
1966-ban mintegy 5 ezer, 67-
ben, majd 68-ban 15—20 
ezer forintot kellett fizetni, 
az utolsó ket évben a fenn-
maradó részt. Ez sem kevés 
pénz. Hogyan gyűjti össze 
az ember? Erről nem szíve-
sen beszélnek. 

„Hozzájárultak a szüleink 
is." — „Eladósodtunk jó né-
hány évre." — „Minden 
munkát vállaltunk, amit le-
hetett.". — „Valami kezdő 
tőkéje csak van az ember-
nek." — „Mondjam azt, 
hogy vegetáltunk?" — „Utó-
lag nem is tudom, valahogy 
előteremtettük." — „Az 
anyósoméknál laktunk, eny-
nyi volt az előnyünk." — 
„Nem tudom, csak már len-
ne kész." 

Az első kapavágás 1968 
októberében volt, 1969 ele-
jére az alapozás is elkészült, 
de aztán sok minden jött 
közbe, ami az építkezést gá-
tolta. Például egy árvíz. De 
szép nyara lesz annak a 108 
családnak, amely izgatottan 
figyeli az építkezést. Most 
már befejezéshez közeledik. 
S ha tábla kerül a fal ira, 
azon már ez áll majd: Kivi-
telező a DÉLÉP, tervezte 
Bertalan Sándor. 

ÉGETETT 
TÉGLÁK 

A há-
zak kí-
vülről, a 

• • lakások 
belülről csinosak. Az újat is 
mezőtúri égetett téglával 
burkolják. a város egyik 
legszebb épülete lesz. És 
vele beteljesedik az, amit 
hat éve a két KISZ-bizott-
ság elhatározott: 200 lakást 
építettek fel a fiatal okta-
tók részére. Behozták a hát-
rányt, most már csak az évi 
gondokat kell megoldani, a 
fiatal értelmiség természe-
szetes mennyiségi változásá-
val járó gondokat. 

Az értelmiségről, különö-
sen arról a részéről, amely a 
tudományos-technikai forra-
dalom zászlóvivője, sokat 
beszéltek a X. kongresz-

szuson. Nagy szükség van 
arra, hogy nyugodt körül-
mények között végezhesse 
munkáját. S h a van látható 
kifejeződése az ilyen gon-
dolatoknak. akkor a 200 la-
kást magába foglaló impo-
záns épületcsoport minden 
bizonnyal az. Nem szenzá-
ció. Csak újmódi történelem. 

V. M. 
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