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Ujabb ha irom-
lakás 

Az 
építkezések területe: Felsőváros 

Kezdeményezés 
- óvodákért 

A paprikafeldolgozó Vörös Csillag szoc alisla brigádjának felhívása 

A lakásépítkezések folya-
matosságának biztosítása ér-
cekében hamarosan újabb 
váltás következik be Szeged 
építési területeiben. Hiszen 
Odesszában jövőre befeje-
ződnek a városrész második 
építési ütemének munkái, s 
a DÉLÉP már hozzálátott 
Tar ján egyelőre utolsó — 
hiszen a gedói oldalra ter-
vezett hetedik ütem építésé-
re csak később, az Északi 

A városi tanács végrehaj-
tó bizottsága — amint arról 
annak idején már beszámol-
tunk — októberben hagyta 
jóvá Felsőváros beruházási 
programját. Eszerint a há-
rom építési ütemben össze-
sen 1920 célcsoportos és 480 
OTP-lakás épül. Később ke-
rül sor még 240 lakás építé-
sére, 170 lakás pedig a ter-
vek szerint a Szilléri sugár-
út és a Csillag tér sarkára, 

városrésszel együtt kerül sor a harmadik ütemben felépí-
— nyolcadik ütemének épí- tendő magasházban kap he-
téséhez. A szegedi lakás- lyet. Száznyolcvannyolc la-
építkezések következő terű- kás megmarad a területen, 
lete Felsőváros lesz. A Jó- illetve később a beépítési 
zsef Attila és a Szilléri su- terv szerint még lehetőség 
ggrút között levő, Tarjántói lesz egy-két emeletes társas-
a városközpont felé eső te- házak építésére is. A három 
rületen, három építési ütem- ütem beruházásának teljes 
ben közel 3 ezer lakás kap költsége 1 milliárd 100 mil-
npajd helyet lió forint lesz, ebből a cél-
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kezdeni az első epitesi ütem 
területének előkészítését, hi- A beruházási program in-
szen a nyáron már ott is tézkedik a kapcsolódó léte-
munkához lát az építőipar, sítményekről is. Eszerint a 
Egyelőre — amint térké- terület kereskedelmi hálóza-
pünkön is látható — a Jó- tának alapterülete 3 ezer 
zsef Attila és a Szilléri su- 760 négyzetméter, a szolgál-
gárút, a Retek, a Debreceni, tató létesítményeké pedig 
a Bihari, valamint a Dankó 932 négyzetméter lesz. Még 
Pista utca által határolt te- ebben az ötéves tervben 
rületet kell szanálni. A te- megépül a Retek utcára — 
rületen levő, valamennyi a térképen beugró vonallal 
házat azonban nem fogják jelölt helyre — tervezett 
lebontani. Megmaradnak a MÉK ABC-áruház. Itt kap 
már korábban épített, több helyet a tar jáni nyolcadik és 
emeletes társasházak, és a • felsővárosi első ütem kö-
azok a jó állapotban levő, ,zös kazánháza is. A Tabán 
többnyire csupán néhány 'u tca és a Szilléri sugárút 
éves családi házak is, ame- sarkára 400 négyzetméteres 
lyek lebontását a beépítési ABC-áruház és egy száz fé-
terv elkerülhetővé teszi, rőhelyes óvoda épül majd. 
Megmaradnak, mégpedig vá- Az óvoda társadalmi össze-
rospolitikai, gazdasági és vá- fogás eredményeképpen szü-
rosképi okokból. A tervezők Jetik meg, a DÉLÉP soron 
elképzelései szerint a város- k { v ü l v á l l a l t a a m u n k á t , s 

rületén, a Debreceni utca és 
a Szilléri sugárút sarkán 
kap majd helyet az orvosi 
rendelő és a gyógyszertár. 

A felsővárosi építkezések 
révén két esztendő múlva 
még határozottabb formát 
ölt a jövendő ú j városrésze. 
Hiszen a tervek szerint — 
Tarjánnal és Felsővárossal 
együtt — a nyolcvanas évek 
második felére mintegy 80 
ezer lakosú, új, összefüggő 
városrésze lesz Szegednek a 
Kossuth Lajos sugárút, a 
Nagykörút, a Csaba utca és 
a Körtöltés által határolt te-
rületeken. 

Sz. I. 

Ami ú j születik, épül eb-
ben a z országban, az mind 
egytől-egyig társadalmi ösz-
szefogás eredménye. A gyá-
rak, az utak. az iskolák és 
kórházak csakúgy, mint a 
lakások nagy része az or-
szág közössége által megter-
melt nemzeti jövedelem 
megtakarított, fogyasztásra 
fel nem használt részéből 
valósul meg, közös pénzünk-
ből, az állam kasszájából. 
Ám, előfordul, hogy az igé-
nyek nagyobbak annál, mint-
sem az állam megbirkózhat-
na velük úgy, hogy a költ-
ségvetés egyensúlya is meg-
maradjon. Ilyen esetekben 
pedig szükség van a társa-
dalom összefogásának kibő-
vítésére. Arra, hogy mi ma-
gunk, egy-egy szűkebb kö-
zösség közvetlenül is hozzá-
járul junk a költségek fede-
zéséhez, éppen azért, hogy a 
lehetőségeket közelebb hoz-
zuk valamennyiünk közös 
igényeihez. 

Mind több embert foglal-
koztat az óvodák ügye. Is-
mertek a z adatok: a főváros 
után Szegeden dolgozik a 
legtöbb nő. A népesedéspoli-
tikai intézkedések, a lakás-
építkezések révén egyre in-
kább, és egyre több gyermek 
nevelésére vállalkozhatnak 
a családok, márpedig ehhez 
— éppen a dolgozó nők ma-
gas aránya miatt — igen 
sok óvodára van szükség. 
Az idén ősszel is sok család 
életében okozott gondot, 
hogy gyermeküket, vagy 
gyermekeiket helyhiány mi-
att nem lehetett felvenni 
óvodába. 

Mindenképpen segíteni 
kelj ezeken a gondokon. A 
városi pártbizottság és a ta-
nács mindent megtesz azért, 
hogy minél több óvoda épül-
jön. A negyedik ötéves terv 
időszakára 700 óvodai férő-
hely építését irányozta elő a 
város, és ebből 450 már el-
készült, s a bővítésekkel 
együtt, három esztendő alatt 
több, mint 700-zal lett több 

Elmarad a fehér 
karácsony ? 

Ünnep előtti csúcsforgalom 

képnek is hasznára válik 
ugyanis, ha földszintes csa-
ládi házak és a később épí-
tendő egy-két emeletes tár-
sasházak illeszkednek az öt-
és tízszintes épületek közé, 
függőlegesen is tagolva, rit-
mikussá téve a látványt, 

csak a költségek felét szám-
lázza a tanácsnak. A város 
és a vállalat közösen gon-
doskodik működtetéséről is. 
Átadására 1974 októberében 
kerül sor. 

A következő ötéves terv-
változatosabbá a városképet. ben építik fel a harmadik 

Térképünkön a vastagabb ütembe tervezett 16 tanter-
vonalak jelölik az egyes fel- mes ú j általános iskolát, 
sővárosi építési ütemek ha- Ü j szárnnyal, 12 tanterem-
tárait, amelyek javarészben mel bővül a Szilléri iskola 
az ötéves terv hátralevő két is. A Hóbiárt basa utcai 
esztendejében szolgálnak a óvoda bővítésének eredmé-
lakásépítkezések területéül, nyeként ötven férőhellyel 
A következő ötéves tervre több áll majd a környék la-
való átmenet folyamatossá- kóinak rendelkezésére. Az 
gát is azáltal lehet majd 
biztosítani, hogy 1975-ben a 
harmadik ütem területén 
már megkezdik azoknak a 
lakásoknak építését, alapo-
zását, melyeket 1976-ban ad-
nak majd á t 

első, valamint a harmadik 
ütemben építendő ú j óvodák 
300 gyermek elhelyezését te-
szik lehetővé, az ugyanoda 
tervezett bölcsődék pedig 
160 gyermeknek biztosíta-
nak helyet Az első ütem te-

Az idén is, a jelek szerint, 
elmarad a fehér karácsony. 
Legalábbis erre utalnak a 
meteorológiai előrejelzések. 
Országszerte tart az enyhe 
időjárás, viszont több város-
ból jelentettek erős ködöket, 
ködszitálást. 

Egyébként nemcsak a Ká r . 
pát-medencébgn tapasztalha-
tó enyhe idő, hanem szerte 
kontinensünkön. Még a 
Szovjetunió európai részén 
is, ahol az elmúlt hetekben 
sűrű havazással kísért zord 
tél uralkodott — enyhült az 
idő. Kontinensünknek még a 
legészakibb területei fölött 
is az átlagosnál sokkal me-
legebb a levegő. 

A meteorológiai szolgálat 
távprognózisa szerint a kö-
vetkező napokban továbbra 
is enyhe időre kell számíta-
ni. Ha a hőmérséklet néhány 
fokkal csökken is majd, az 
évszaki átlagot nem éri el. 
Havazás sem igen várható, 
így előreláthatólag fekete 
karácsony lesz Magyaror-
szágon. 

Ez az idő a téli sportokat 
űzőkiiek sem kedvez. Síe-
lésre, szánkázásra alkalmas 
hely az országban szinte egy 
sincs, hiszen a Kékéstetőn is 
olvad már a hó. Sőt, a bor-
sodi hegyekre tavaszi lan-
gyos eső is esett. A turista-

házak tehát hiába készültek 
fel a síelők fogadására. 

A ködös, enyhe idő ugyan-
akkor a nagy, karácsonyi 
csúcsforgalmat aligha befo-
lyásolja, hiszen a MÁV va-
sárnap 34 pótvonatot indí-
tott. A legtöbben — 14 men-
tesítő vonattal — Miskolc— 
Nyíregyháza útovanlra vál-
tottak jegyet, de sokan utaz-
tak a Dunántúlra, vagy Sze-
ged környékére is. December 
22-én már öt különvonatot 
indítottak, s hétfőn, 24-én is 
még 9 mentesítő járat szál-
lítja majd az utasokat. 

Ünnepi csúcsforgalmat bo-
nyolít le a MÁVAUT is. A 
reggeli órákban például 30 
Volán pótautóbuszt indítot-
tak útnak az Engels téri pá-
lyaudvarról. A nap folyamán 
még körülbelül 100 kisegí-
tő autbusz hagyta el az En-
gels ' teret. Országosan 250 
pótjáratot állítottak be a va-
sárnap forgalomba. Így csak-
nem hétezer autóbuszjárat 
jár ja az országutakat a ka-
rácsony előtti napon. Persze, 
aki vasárnap nem tudott vi-
dékre utazni, az hétfőn is 
kényelmesen elutazhat, hi-
szen 55—60 pótautóbuszt in-
dítanak, az utasok nagy része 
a Duna—Tisza közét, Pécs, 
Szeged környékét keresi feL 

a férőhelyek száma. A még 
hátralevő, tervezett óvodai 
férőhelyek is megépülnek. 
Erre a célra rendelkezésre 
áll a szükséges pénz. és az 
építőipar is vállalja a mun-
kát. Ám mindez még ke-
vés. A tervezettnél töob óvo-
dára van szükség, többre an-
nál, amire a fejlesztési ke-
retekből fu t ja . Ehhez pedig 
a város közösségének össze-
fogására van szükség. 

Már többször írtunk ar-
ról, hogy a vállalatok és 
üzemek, munkáskollektívák 
pénzzel, társadalmi munká-
val járulnak hozzá az óvo-
dák építéséhez és jobb fel-
szereléséhez. Szeged felsza-
badulásának 30. évfordulója 
tiszteletére tett munkafel-
ajánlásoknak már eredmé-
nyük is van. Néhány pél-
da: a Szegedi Fémipari Vál-
lalat dolgozói immár három 
kommunista műszakot tar-
tottak, s aznapi munkabé-
rüket óvodaépítésre utalták 
át. Október 13-án tízezer. 24-
én hétezer, 27-én pedig öt-
venezer forintot. A Szegedi 
Nyomda Vállalat dolgozói 
október 24-én 150 ezer fo-
rintot adtak erre a nemes 
célra. A hangszergyár közös-
sége ugyancsak októberben 
30 ezer forintot, a Szegedi 
Sütőipari Vállalat dolgozói 
pedig novemberben 24 ezer 
forintot utaltak át óvodaépí-
tésre. 

Már korábban is tekinté-
lyes összegeket adtak a vál-
lalatok. Az a cél ugyanis, 
hogy a terveken túl, ú jabb 
lehetőségeket teremtsünk ön-
magunknak. Egyre több 
vállalat és munkáskollektíva 
fog össze azért, hogy gyer-
mekeinknek .kellemes máso-
dik otthont teremthessünk. 
Irtunk már arról is, hogy 
a DÉLÉP soron kívül vállal-
kozott arra, hogy házgyári 
elemekből 100 ' férőhelyes 
óvodát épít a Tabán utcá-
ban, s csak a költségek fe-
lét számlázza a tanácsnak, 
másik felét pedig a vállalat 
fedezi. Ez a járulékos mun-
kákkal együtt eléri a 3 mil-
lió forintot. Az idén már 
két kommunista műszakot 
szerveztek e célból a válla-
latnál, és a dolgozók ed-
dig mintegy félmillió fo-
rinttal járultak hozzá az 
óvoda építéséhez. A szocia-
lista brigádok, a vállalat 
KISZ-szervezete jövőre is 
szervez ilyen akciókat és 
társadalmi munkával is se-
gítik az óvoda építését, hogy 
felszabadulásunk 30. évfor-
dulójának tiszteletére, 1974. 
októberében átadhassák az 
óvodát kis lakóiknak. A vál-

lalat az intézmény fenntar-
tásának felét is magára vál-
lalta. Az ok sem titok. A 
DÉLÉP 4800 dolgozójának 
közel ezer óvodáskorú gyer-
meke van. Vállalásukért az 
óvoda a dolgozók 50 gyer-
mekének biztosít majd he-
lyet. 

így is az önzetlen segítő-
készség motiválja vállalásu-
kat, hiszen sok ezren dol-
goznak azért, hogy számuk-
ra ismeretlen családok gyer-
mekei is helyet kapjanak. 
És a felajánlásokban, sőt a 
kezdeményezésekben sincs 
hiány. A paprikafeldolgozó 
vállalat dolgozói például 
úgy döntöttek, hogy feloszt-
ható nyereségük egy napra 
eső részét, összesen mintegy 
120 ezer forintot befizetnek 
a Tabán utcai óvoda építé-
sére. S ilyen felajánlásra 
még lehetne példákat hozni. 
Hogy mégis őket kell első-
sorban megemlíteni, azt a 
paprikafeldolgozó Vörös 
Csillag szocialista brigádjá-
nak kezdeményezése indo-
kolja. A vállalat munka-
ügyi osztályán dolgozó szo-
cialista brigád ugyanis fel-
hívással fordult a város va-
lamennyi szocialista brigád-
jához és minden kereső, jö-
vedelemmel rendelkező la-
kójához, hogy 10 forinttal 
járuljanak hozzá az óvoda 
építéséhez. Tí z forint senki-
nek sem nagy összeg, de ha 
a város dolgozóinak nagy 
része önként haj landó csat-
lakozni a Vörös Csillag-bri-
gád felhívásához, akkor ösz-
szesen mintegy félmillió fo-
rinttal segíthetnek közös 
gondjaink csökkentésében. 

íme. tolmácsoljuk a pap-
rikafeldolgozó Vörös Csil-
lag szocialista brigádjának 
felhívását a vállalatok, gyá-
rak és intézmények dolgo-
zóinak. S ha úgy dönt a 
munkahelyi közösség, vagy 
bárki, magánszemélyként, 
hogy szívesen áldoz a cél 
érdekében, a következő be-
tétszámlára küldheti be pos-
tautalványon hozzájárulását 
a Tabán utcai óvoda építé-
séhez: OTP Csongrád me-
gyei Igazgatóság, 280-98005, 
megyei városi tanács vb, 
Szeged, fejlesztési alap, be-
tétszámla 665.0321601. 

Városszerte sokasodnak a 
társadalmi összefogás szebb-
nél-szebb példái. Közöttük 
külön is figyelemreméltó a 
paprikafeldolgozó vállalat 
brigádjának kezdeményezé-
se. Reméljük, minél többen 
csatlakoznak hozzá. Jövőre 
rendszeresen visszatérünk 
arra, hogy kik, hogyan já-
rulnak hozzá óvodáink épí-
téséhez. 

Jutalomszabadságon 
a gyár dolgozói 

A jó munka elismerését 
nem mindennapi módon ju-
talmazták a Nyíregyházi 
Mezőgazdasági Gépgyártó és 
Szolgáltató Vállalat máté-
szalkai gyáregységében. Va-
sárnaptól január 2-ig a gyár-
egység teljes kollektívája — 
263 dolgozója — juta-
lomszabadságon van. Az 
előzmény az volt, hogy a 
gyáregység dolgozói 1973-ra 
előirányzott 42 millió forint 
árbevételi tervüket szeptem-
ber 28-án teljesítették. A 
szocialista brigádok kezde-
ményezésére a gyáregység 
vállalta, hogy az év végéig 

még további 18 millió forint 
értéket termel. A vállalat 
központjának vezetősége ak-
kor azt válaszolta. hogy 
ahány nappal előbb teljesí-
tik vállalásukat, annyi juta-
lomszabadságot kapnak a 
dolgozók. A felajánlásnak 
december 22-én tettek eleget, 
s így került sor a kollektíva 
szabadságolására. Egyébként 
ez a gyáregység többek kö-
zött az idén 10 500 darab 
háztáji darálót, 50 darab 
mindenes felhordót és több 
mint 10 millió forint értékű 
alumínium szellőzőt gyártott, 
utóbbit házgyári lakásokhas; 


