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Neghaít özvegy 
Szaké ]ánosné 

December 29-én, szomba-
ton 76 éves korában, hosszú 
betegség után Szegeden el-
hunyt özvegy Szgbó Jánosné, 
a Szocialista Hazáért Érdem-
rend kitüntetettje, a mun-
kásmozgalom régi harcosa. 

özvegy Szabó Jánosné 
(Rozsnyai Julianna) 1897. 
december 8-án született Ma-
kón, szegény földműves csa-
ládban. Szülei bérelt földön 
kertészkedve tartották el hat 
gyermeküket. Az elemi isko-
la befejezése után ő is részt 

taggá választották, majd a 
párt I. kongresszusán 1945-
ben központi pártvezetőségi 
tagnak választották. 1948-ban 
tagja lett a Szakszervezetek 
Országos Tanácsának, és 
1954-ig különböző társadalmi 
megbízatásokat töltött be a 
fővárosban. Makón ment 
nyugdíjba, ahol tanácstaggá 
választották és nyolc évig 
töltötte be az MSZBT helyi 
szervezetének titkári tisztjét. 
Tagja lett az MSZMP Makó 
városi bizottságának. 1973 

vett a család kenyérkereső tavaszán Szegedre költözött 
munkájában. A munkásmoz-
galomba 1919-ben kapcsoló-
dott be, édesapjával együtt. 
1022-ben kötött házasságot 
és 1925-ben férjével együtt 
lépett be a pártba. Többször 
választották meg vezetőségi 
tagnak, részt vett előadások 

és a belvárosi II. partalap-
szervezetben dolgozott to-
vább. 

Tevékenységéért 1967-ben 
a Szocialista Hazaért Ér-
demrenddel, 1970-ben pedig 
a Felszabadulási Jubileumi 

szervezésében. Magyarország ^ d e m f e n d ™ 1 é s 3 M u " k a 

német megszállásakor, 1944-
ben fér jé t internálták, ám ő 
közben is tovább folytatta 
szervező, felvilágosító mun-
káját . Makó felszabadulása 
után részt vett a párt ú j já -
szervezésében, vezetőségi 

arany fokozatá-
val tüntették ki. 

özvegy Szabó Jánosné elv-
társnő temetéséről később 
intézkedünk. 

Az MSZMP Makó városi 
bizottsága 

Koszorúzások 
Születésének 70. évfordu-

lója alkalmából, a Kerepesi 
temetőben vasárnap ünnepé-
lyes külsőségek között meg-
koszorúzták dr. Szőnyi Ti-
bornak, a magyar és a nem-
zetközi kommunista mozga-
lom harcosának, a törvény-
sértő perek áldozatának sír-
ját. 

Az MSZMP KB képviseleté-
ben dr. Jakab Sándor, a 
KB osztályvezetője, és 
dr. Szabó Zoltán egészség-
ügyi miniszter, a KB tagjai 
koszorúztak, megkoszorúzták 
a sírt dr. Szőnyi Tibor hoz-
zátartozói is. 

* 
Dobi István, az MSZMP 

KB volt tagja, az Elnöki Ta-
nács nyugalmazott elnöke, 
Lenin-békedtjja] kitüntetett 
államférfi és békeharcos szü-
letésének 75., évfordulójára 
emlékezve vasárnap a Kere-
pesi temető munkásmozgalmi 
panteonjában koszorúzási 
ünnepséget tartottak. Dobi 
István síremlékén az MSZMP 
KB képviseletében Lázár 
György miniszterelnök-he-
lyettes és Csergő János, a 
Ganz-MAVAG vezérigazga-
tója, MSZMP KB tagjai he-
lyeztek el koszorút. Koszorú-
zott az Elnöki Tanács és Do-
bi István hozzátartozói. 

H Á R O M 

Teljes emberi élet — fo-
galmazzuk az igényt ú j r a 
meg újra. S az alkotás, a te-
remtő emberi munka mér-
tékegységeit, ér tékrendjét 
próbáljuk meghatározni. A 
közösségért végzett tevé-
kenység nemes és szép vol-
ta t emlegetjük — a mások, 
hoz vezető szálakat, szoros 
kapcsolatokat. De, ha a t e l . 
jes emberi életről van szó, 
sohasem feledjük ki belőle a 
családot Társadalmunk 
alapsejtjét , legkisebb közös-
ségét 

Büszke 
örömmel 

Három gyermeke van 
Eperjesi Lászlónénak. A 
konzervgyárban dolgozik, 
a göngyölegraktárban. Tár-
saival együtt rendezi-válo-
gatja azt a sok mindent, ami 
ebbe a fogalomkörbe tar tó , 
zik: ládák, üvegek, hordók, 
kartondobozok a környezeté-
ben. Teszi a dolgát; szoros 
tagja ő is a Zalka Máté szo. 
cialista brigádnak. S hogy 
munka közben eszébe jut 
valamelyik gyerek, fölvillan 
egy mozdulatuk, egy kópésá. 
guk vagy egy velük kapcso-
latos elintéznivaló — ez csak 
természetes. Így /van ezzel 

mind albérletben születtek. A 
legkisebb, Lacika, nyolchó. 
napos volt, amikor a lakást 
megkaptuk. 

Ennyiből is kiviláglik, 
Eperjesiék nem tartoznak 
ahhoz a bizonyos, túlracio-
nalizált életformát élő ré-
teghez, akik nemhogy a la-
kas, de még a kocsi meglé. 
tére is spekulálnak, mielőtt 
a kicsire gondolnának. Ne-
héz lenne elősorolni, mi 
mindent vállalt ez a f ia ta l , 
asszony és szerszámlakatos 
fé r j e a gyerekekért. Érzékel, 
tetősül: 

— Bizony, ott, abban az 
egy szobában főztem, mos-
tam, télen ott. is szárítottam. 
J a j , nem is szeretek rágon-
dolni. 

Homályosulnak a kelle. 
metlen emlékek, a nehézsé-
gek. Az emberséges segítség, 
a vállalati támogatás emlé-
kei nem halványulnak. 

— Balog András, a mosta, 
ni szb-titkárunk volt a fő-
nököm akkor. Ügy is, mint 
a szakszervezet vezetőségi 
tagja, sokat kilincselt, tele-
fonált. Az ő utánajárásukra 
végül is meglett a lakás. 

Egy átnedvesedett falú 
melléképületből föl a 401-es 
magasház hetedik emeletére. 
Nagy „ugrás" volt ez akkor. 
Üj élet. 

— Cipekedett mindenki 

hetes bölcsődébe vitte Jutkát 
és Tündit. Nem vplt jobb 
megoldás. Hétfőn vinni, 
szombaton hozni. 

— Néha vásárolni kihoz-
tuk őket. Volt úgy, hogy kü-
lönösebb ok nélkül is oda . 
mentünk az urammal; csak. 
hogy lássuk őket, hal l junk 
róluk. 

Segít a gyár. Például a 
beosztásban is: a nyáron — 
júniustól szeptemberig — 
megengedték neki, hogy há-
rom hétig délután, egy hétig 
délelőtt dolgozzon, de azt is, 
hogy akár hét közben cserél-
jen műszakot. Erre a „gye. 
rekőrzés" miatt volt szük-
ség: váltották egymást a f é r . 
jével, valamelyiküknek min-
dig otthon kellett tartózkod-
nia. Azóta, hogy helye van 
Lacikának a bölcsődében, 
szerencsére megszűntek 
ilyen gondjaik. 

A nagyobbik most már ön . 
állóak. Kulcsuk is van, ha-
zamenet vesznek valami 
kedvükre valót a boltban, 
esznek s tanulnak. Az igazi 
ebéd délután 4 és 5 óra kö-
zött van, mikorra anyuka 
megfőz. S jó, hogy a két 
.nagylány" már sokai segít 

Tovább épül 
Tarján városrész 
fl VIII. ütem területén — Járulékos létesítmények 

A lakosság szamának nö- irányítani. Így lehetett az 
vekedése minden nagy vá- egyes körzetek várható lélek-
rosban meggyorsult. Az el- számához a kereskedelmi há-
múlt 10—15 év során ta- lózatot, a gyermekintézmé-
pasztaltuk ezt a folyamatot 
itt, Szegeden is. A növeke-
dés a város sokirányú fej-
lesztését igényli. Ennek fel-
ismerése hozta magával, és 
kívánja meg a jövőben is a 
helyes városfejlesztési célok 
kijelölését. A népesség nö-
vekedésével ú jabb és újabb 
igények jelentkeznek. Űj 
feladatokat kell megoldani a 
város közlekedésében is, hi-
szen az igények tömegesen 
sorjáznak. A kulturáltabb 
életmód gyorsan növeli az 
igényt a víz, a gáz és egyéb 
szolgáltatások iránt. Külö-
nösen megnövekedett Szege-
den is az egyébkent ki nem 
elégített és emiatt felhal-
mozódó lakásigény. Ez ter-
mészetes velejárója életkö-
rülményeink változásának. 
Bármilyen jó jövedtflmi vi-
szonyok között él is a csa-
lád, ha nincs megfelelő la-

nyek számát és egyéb szol-
gáltató létesítményeket ki-
alakítani. A VII. körzet — 
amely a József Attila sugár-
út gedói oldalán van — épí-
tésére a közeljövőben nem 
számíthatunk, ezért Ta r j án -
városrész eredeti koncepciója 
lényegében 6 körzet felépí-
tését tartalmazza. Erre a te-
rületre 5584 lakás, 4 álta-
lános iskola, 5 óvoda és 
ugyanennyi bölcsőde építé-
sét tervezték. Ezen kívül 11 
ezer négyzetméter összalap-
területű kereskedelmi, ven-
déglátó, szolgáltató és egyéb 
létesítményt irányoztak elö 
a tervezők, a városrendezési 
normák előírásai alapján. 

A III. ötéves tervben 
1942 lakás épült fel. Az épí-
tési technológia kedvező vál-
tozása az építkezes ütemét 

élelmiszer-áruház, presszó és 
vendéglő — mely a „Lila 
ákác" nevet viseli majd — 
építését végzi a 31. sz. Épí-
tőipari Vállalat — isjnerjük 
el! — gyors és jól szervezett 
munkával. A tervek szerint 
1974. október 11-re befejezik 
az építkezést. Az átadás ha-
táridejét szocialista szerző-
dés garantálja. A Budapesti 
körút és a József Attila su-
gárút találkozásánál — a 
VI. ütemnél — a Szegedi 
Magas- és Mélyépítő Válla-
lat kooperálva a 31. sz. vál-
lalattal ABC áruházat, biszt-
rót és szolgáltatóházat é p í t 
Egy részét ez év vegére — 
október 11-re vállalta — a 
fentmaradó reszt pedig 1975. 
április 4-re. A DÉLEP a 
gyermekintézmények építé-
sét igyekszik meggyorsíta-
ni. Idén két óvoda, jövőre 
egy iskola, három óvoda és 
ugyanennyi bölcsőde épül 
fel. Ezt vállalta, és fel «5 
építi a vállalat. E reális ter-

kása, nem tudja jövedelmé-
nek hatását kellően érez-
ni, értékelni. A nagyméretű . . . . . . - . 
társadalmi igény hatására j ránjwonatok _hoztak a 

rf^^íf^ vek alapjan a IV. ötéves terv detban meg teglablokkböl 
épültek a házak. Később Du-
naújvárosból, majd Szolnök-

igeny 
lett az elmúlt 15 évben or-
szágosan is, helyileg is ki-
emelt feladat a lakásépítés. 

A iakasepítés mennyiségi 
és méret szerinti nagysagá-
nak növelése nem a szán-
dékon múlik — hiszen min-
denki többet szeretne — ha-
tárát, nagyságát mindenkor 
anyagi lehetőségeink szab-
ják meg. Az anyagi lehető-
ség három fontos tényezőt 
takar. Rendelkezünk-e meg-
felelő pénzügyi alapokkal 
ilyen célra. Áll-e rendelke-
zésre építőkapacitás szerve-
zett munkaerővel, anyaggal 
és technikával. A gyors üte-
mű és nagyszámú lakás-
építésnek fontos feltétele 
még az összefüggő nagy te-
rület, ahol folyamatos lakás-
termelés, -szervezés -szervez-
hető meg. Eddigi lakásépíté-
sünk során Szegeden két 
ilyen terület alakult ki. Egyik 
Újszegeden, a másik Tar ján-
ban. Ez utóbbi területen va-
lósult meg a harmadik és 
valósul meg a negyedik öt-
éves terv lakásépítési prog-

paneleket. Ez ugyan a szál-
lítási kiadások miatt költsé-
ges volt, de korszerűbb és 
főleg gyorsabb epitkezési le-
hetőségre . adott módot Mi-
nőségében, az építkezés üte-
mében kedvező változást je-

végére egy-két objektum épí-
tése marad csak el, s lénye-
gében felépül a Tar ján ere-
deti terveiben szerepelt in-
tézmények hálózata is. 

A Délalföldi Pincegazda-
ság a záportározó tó par t ján 
egy különlegesen szép ven-
deglő létrehozását tervezi. 
A tónak és környékének ren-

lentett. amikor a Szegedi dezési tervét a szakemberek 
Házépítő Kombinátban meg-
kezdődött a termelés. En-
nek alapján nyílt meg a 
reális lehetősége annak is, 
hogy az év végére — októ-
berre — Tarjánváros hat 
építési körzetében az erede-
ti tervben szereplő lakások 
felépüljenek. Már az utolsó, 
a hatodik körzet lakásait sze-
relik az építők. Az év kö-
zepén adják át a József At-
tila sugárút végén épülő 157 
lakást. 

Az eredeti tervek megva-

társadalmi munkában már 
elkészítették. Mivel a kivi-
telezésre nincs pénz, ezért 
a tanács szervezésével tár-
sadalmi munkával fog meg-
valósulni. Az V. ötéves terv 
első évére húzódik át egy 
iskola, egy óvoda, egy böl-
csőde, egy étterem és presz-
szó felépítése. 

Ha egy-egy körzetben az 
építők befejezik a munkát, 
utana a parkosítas, a pihe-
nőparkok, játszóterek meg-
teremtése következik. Erre 

lósítása után tovább építik a célra a tervek 250 ezer 
Tarjánvárost. Sőt, máris dol- négyzetméter alapterületet 
goznak az építők a Tápéi sor 
és a Retek utca között, a 
VIII. ütem területén. Itt 
majd 888 lakás épül fel, a 
IV. ötéves terv végére ez a 
szakasz is elkészül. 

esett és 
hatunk. 

Debrecenben 

minden szerető édesanya De f ö i f e i é , mindenféle bútorok 
ha figyelme tesz is ilyen k a l M i a r u h á k a t 
„félfordulatokat", ugyan-
olyan szorgosan dolgozik, 
sőt, talán nagyobb, növekvő 
kedvvel. Többször meg is 
jutalmazták már igyekezeté, 
ért, buzgalmáért. Társai is 
szeretik, becsülik. 

Mindez kell és jólesik ne-
ki. Nem érezné teljesnek az 
életéi a három gyerek: J u t . 
ka, Tündi és Lacika nélkül. 
A családi élet harmóniája 
nélkül. 

Szeretettől melegszik át a 
hangja : 

— Képzelje, mind a há-
rom szőke és fekete szemű. 
Hosszú, fekete szempillájuk 
van, a szemöldökük is ko-
romfekete. Hát persze, ezért 
külön is büszke vagyok r á . 
juk, hogy ilyen szépek. 

Végre 
összkomfortban 

— Hol laknak? 
— Tarjánban, tavaly ápr i . 

lis óta. Egy kétszoba össz-
komfortos, szép lakásban. 

— És azelőtt? 
— Albérletben. Egyikből a 

Joásikba. A gyerekek is 

meg az 
ágyneműt vittük, s a három 
gyereket. Közülük is kettő 
már szaladt. 

A 24 ezres „lakásbeugró-
ból" 75 százalékot „kiegyen, 
lített" a három gyerek. 7200 
forintoi fizettek be. Volt 
annyi megtakarított pénzük, 
hogy szépen be is bútoroz-
zák a lakást. 

— Még sok minden hi-
ányzik ugyan, amit szeret-
nénk — teszi hozzá —, de 
majd szép sorjában az is 
meglesz. 

Reggelek 
és délutánok 

A bogárszemű Lacikát a 
gyári bölcsődébe hozza reg-
gelente. Álmos szegényke, 
rossz neki a zsúfoltság, még 
rosszabb, hogy olykor túl 
sokai kell várni buszra, vil-
lamosra. S hogy á tadják-e 
neki, a pici gyerekkel uta-
zónak a helyet? 

— Nem nagyon divat ez 
mostanában, úgy tapaszta-
lom . . . 

Volt idő, mikor két gye. 
rekkel utazott reggelente: 

is, Lacikára is vigyáznak. 1 zánk legközelebb csak 
Aki, mint legkisebb, a csa-
lád szemefénye, s különös 
ismertetőjele, hogy bal kézzel 
rajzolgat, és bal lábbal igen 
nagyokat rúg kedvenc játé-
kába: a labdába. 

Egybehangzó vélemények 
szerint balszélső lesz a le-
gényből. 

Eperjesiné ú j ra fölveszi a 
vastag kabátot. Megy vissza 
dolgozni. Arcán elégedettség, 
öröm. Jólesett beszélgetni a 
gyerekekről. 

Simái Mihály 

ramja. A fő építési terület soron ezzelj jr véget 
Tar ján. Nyolc éve dolgoznak 
ott az építők, ezért érde-
mes most, az ú j év küszö-
bén számot vetni az ered-
ményekkel és a jövőt fel-
rajzoló terveket bemutatni, 
az érvényben levő döntések 
alapján. 

Hasonló méretű lakótele-
pi építkezést vidéken, 

ütem jó időre elmarad 
Tar ján lakásépítési program-
ja. 

A felépült ú j városrészre 
valamennyi szegedi büszke 
lehet. Hiszen a régi város-
részek után — Alsóváros, 
Móraváros stb. — felépítet-
tük az új , modern, a mai 

hoz- kor színvonalán Tar jánvá-
Pé- rost. Lakóinak száma 25—28 
lát- ezer körül lesz. 

A Szegedi Tervező Vál-
lalat által készített terv 
Tar ján területét hét építé-
si körzetre osztotta. Erre 
szükség volt a tervezői és 
kivitelezői munka szervezé-
sére, a terület előkészítése 
érdekében. így lehetett kör-

Sajnos nem ilyen jó a 
helyzet az úgynevezett kap-
csolódó létesítmények meg-
valósításában. Nem volt épí-
tőipari kapacitás, bár a pénz-
ügyi alapok rendelkezésre 
álltak. Eddig két iskola épült 
fel, továbbá orvosi rendelő, 
óvoda és bölcsőde. Az ABC-
áruházat, a fodrászatot, a 
szabóságot és a virágüzletet 
a III. körzetben egymást kö 

biztosítanak. Ezek létreho-
zása a lakásépítési költsé-
geket terheli, ezért ezekre 
sokkal jobban kellene vi-
gyázni, sőt az ott lakók ké-

Végső rés nélkül is öntevékenyen 
a VII. csinosíthatnák, vírágosíthat-/ 

nák házaik közvetlen kör-1 

nyékét. Igen kedvező a vá-
rosrész számára ilyen szem-
pontból a gát, és a mögötte 
levő erdősáv. Kiránduló- és 
pihenőhelynek máris nagyon 
alkalmas. Még szebb lehet-
ne, ha önkéntes munkával 
Tar ján lakói — a lakásszö-
vetkezetek vezetőinek irá-
nyításával — ezeket a része-
ket gondoznák. Az önzetlen 
társadalmi munkát a város-
rész szepségével bőven vi-
szonozná az ott lakóknak. 

zetről körzetre az egész v e t ó e n m a j u s 1 . i g m e g n y i t -
tevékenységet szervezni és 

Program 
úttörőknek 

iák. Jelenleg ideiglenes épü-
letekben működnek az élel-
miszerüzletek. Napjainkban a 
DELÉP mellett más ém'tő-
ipari vállalatok is bekap-
csolódnak a járulékos léte-
sítmények éDÍtésébe. Így a 
Budapesti körúton — a IV. 
körzetben — nagyméretű 

Hatalmas munka folyik 
Tarjánban. Több valWat 
mnnkásai dolgoznak ott. A 
DÉLÉP például — mely a 
feladatok legnagyobb részét 
végzi — több mint ezer 
embert foglalkoztat. Az épí-
tés irányítását 8—10 mér-
nök, 40—42 technikus lá t ja 
el. A Tar jánban dolgozó 
munkasok 40 százaléka szo-
cialista brigádban dolgozik.' 
Fő céljuk és törekvesük: év-
ről évre több kényelmes, 
szép otthont adjanak át Sze-
ged lakóinak. 

DR. VARGA DEZSŐ 

Gazdag program vár ja a 
szegedi úttörőket az ú j esz-
tendő első napjaiban, ami-
kor még a téli szünidő örö-
meit élvezhetik. Az úttörő-
házban ugyanis nem tarta-
nak szünetet: valamennyi 
szakkörben szorgos munka 
folyik. Reggel 9 órától este 
6 óráig nyitva tart a játék-
terem és a meseszoba, televí-
ziót lehet nézni, továbbá 
vár ja kis olvasóit a könyv-
tár is. 

Január 3-án, csütörtökön 

délelőtt asztalitenisz versenyt 
rendeznek. Szombaton, ja-
nuár 5-én délután — ugyan-
csak az úttörőházban — az 
ÉDOSZ Szeged Táncegyüttes 
tart bemutatót Táncház cím-
mel a pajtásoknak, továbbá 
ízelítőt adnak tudásukból az 
algyői és tápéi gyermektánc-
csoportok is. Másnap, vasár-
nap délelőtt kerül sor a Mi 
városunk Szeged elnevezésű 
munkásmozgalmi vetélkedő 
harmadik, egyben utolsó elő-
döntőjére. 

Saját szükségletünkre és vállalatok, szövetkezetek 

gépjárművezetői részére 
autóbuszvezetői tanfolyamot 
szervezünk 1974. január hónapban. 
Gépjárművezetői engedéllyel nem rendelkezők részere 
személy-, tehergépjármű-vezetői tanfolyamot indítunk. 
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