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Jóváhagyták a beruházási programot 
Az ú j születése sok kelle-

metlenséggel já r együtt. A 
feltúrt utak aligha szerez-
nek bárkinek is gyönyörű-
séget s az ép úttestekre az 
építkezésekről teherautók 
által felhordott sárnak, pi-
szoknak sem örül senki. De 
hát az ilyesmi velejárója a 
gyors fejlődésnek; végül is 
megéri. Mert hát az út, 
amelynek végén az egy kissé 
álmos-poros város XIX. szá-
zadi ruhájá t kinőve bele-
csöppen a XX. század má-
sodik felének nyüzsgő, moz-
gékony, gyorsan iparosodó, 
az urbanizáció több tucatnyi 
kényelmét és néhány kelle-
metlenségét hozó közepes 
méretű városának életfor-
májába, ez az út jórészt 
felforduláson, poros éveken 
át vezet. 

Mi, szegediek csak mosta-
nában kezdjük mindezt ta-
pasztalni. Hiszen a tar jáni 
vagy odesszai építkezések 
még alig-alig zavarták a 
város életét. A fölbontott 
utak viszont már annál in-
kább éreztetik kellemetlen 
hatásukat, s az építők hama-
rosan közel egy évszázada 
nem látott nagy munkákhoz 
kezdenek Szeged központjá-
ban is. Már lezárták a rak-
partot, s megkezdődött a 
felvonulás az ú j szálloda 
építéséhez is. És ez még 
csak a kezdet. A város bel-
területén más nagy építke-
zések is várhatók, melyek ú j 
és ú j felfordulás okozói 
lesznek. De hát alighanem 
ezekkel is úgy leszünk, mint 
az utakkal. Igáz, valószínű-
leg mindenkit bosszant a su-
gárutak lezárása, de az új , 
várható öröme ezt a bosszú-
ságot szinte semmivé teszi. 
S a város nemcsak utakkal, 
lakótelepekkel gazdagodik e 
felfordulás árán, hanem ú j 
városképpel, az eddigieknél 
jóval több kényelmet nyúj-
tó élettel is. 

A városi tanács végrehaj-
tó bizottsága legutóbbi ülé-
sén nem csupán a soron kö-
vetkező felsővárosi építkezé-
sek beruházási programját 
hagyta jóvá, hanem más te-

rületek építkezéseiről is ha-
tározott. Az egyik, a legszű-
kebben vett Belváros pere-
mén található, az úgyneve-
zett „J" terület, melynek el-
ső építési ütemét, illetve an-
nak beruházási , programját 
hagyta jóvá a végrehajtó bi-
zottság. Az első építési ütem 
területét a Felső Tisza part, 
a Makai, a Maros, a Zárda, 
a Kálmány Lajos utca, a 
József Attila sugárút, vala-
mint a Lenin körút határol-
ja. A jövendő Hotel Szeged 
és az ú j ifjúsági ház szom-
szédságában ezen a részen 
három 36 lakásos lakóház 
kap helyet, melyek tanácsi 
célcsoportos beruházásban 
épülnek. A közel 71 millió 
forintos beruházás nem csu-
pán 108 lakás építését foglal-
ja magában, hanem hat üz-
letét is. Az egyik lakóház 
földszintjén hírlap-, édes-
ség-, népművészeti, illatszer 
és dohánybolt kap helyet, 
valamint egy butik is. A há-
rom lakóház közül kettő a 
Maros, illetve a Makai utcá-
ban épül, egy pedig a Zárda 
utcában. Az építők az idén, 
szeptemberben látnak mun-
kához, melyet 1977 végéig 
kell befejezniük. 

Az első ütem építését ké-
sőbb követi majd a máso-
dik, amelyet a József Attila 
sugárút, a Lenin körút, a 
Teleki és a Kossuth utca ha-
tárol. Beruházási program-
ját már készíti a Szegedi 
Tervező Vállalat. 

A most kezdődő építkezé-
sekkel egy időre nyilván 
meglehetősen zajos lesz a 
környék, de megéri, hiszen 
Szeged belvárosa bővül álta-
la. S nemcsak az ú j üzletek 
és lakások révén. Ha befeje-
ződik a rakpart átépítése az 
eddig a Belváros peremterü-
letének számitó környék a 
Tisza-part egyik legszebb 
pontja lesz, a szálloda étter-
me és presszója pedig nyil-
ván sok parti sétának kel-
lemes végállomása. 

A tanács végrehajtó bi-
zottsága legutóbbi ülésén 
döntött a Nemestakács ut-
cai lakótömb beruházási 

programjáról is. A Ságvári 
Endre utca, a Moszkvai kör-
út, a Nemestakács utca és a 
Petőfi Sándor sugárút által 
határolt terület ugyan n,em 
része egyelőre a Belváros-
nak, de éppen az ú j és ú j 
építkezések révén előbb-
utóbb az lesz. Ezen a terüle-
ten összesen hat lakóház 
épül, négy az OTP, kettő pe-
dig a tanács célcsoportos be-
ruházásában. Az előbbiekben 
173, az utóbbiakban pedig 74 
lakás kap helyet. A célcso-
portos keretből az építkezé-
sekre fordított összeg meg-
haladja a 44 millió forintot. 
Az építkezés még az idén 
megkezdődik, és 1977-ben 
fejeződik be. A tömb Petőfi 
Sándor sugárút felöli olda-
lán felépítendő ház föld-
szintjén — összesen 430 
négyzetméter alapterületen 
— üzletek lesznek. 

A város megszokott életé-
be többé-kevésbé minden-
képpen beleszólnak ezek az 
építkezések, s nem is a leg-
kellemesebb módon. Leg-
alábbis pillanatnyilag nem. 
Az is bizonyos azonban, 
hogy nemcsak ideig-óráig 
hatnak mindennapi életünk-
re, nem csupán néhány évre 
szóló -kellemetlenségekkel 
szolgálnak, hanem annál jó-
val többel. Egyszer s min-
denkorra megváltoztatják a 
városképet, lakhatóbbá és 
otthonosabbá teszik Szege-
det, s kényelmesebbé vala-
mennyiünk életét. . 

Sz. I. 

Hazánk felszabadulásának 
29. évfordulóját országszer-
te megünneplik, így Csong-
rád megyében és Szegeden 
is. Hétfőn, április 1-én, a 
Szegedi Nemzeti Színházban 
a KISZ Szeged városi bizott-
sága szervezésében ünnepé-
lyesen tesznek fogadalmat az 
ifjúsági szövetség ú j tagjai. 
A következő napon, kedden 
délután 4 órakor Forrás kú-
ton, a művelődési házban 
járási ünnepséget és politikai 
nagygyűlést rendez az évfor-
duló alkalmából az MSZMP 
szegedi járási végrehajtó bi-
zottsága, dr. Kovács József, 
a járási pártbizottság első 

ti tkára mond ünnepi beszé-
det. 

Az ünnep előestéjén, szer-
dán délután 7 órakor a Sze-
gedi Némzeti Színházban 
városi ünnepséget rendez az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottsága. Szeged megvei vá-
ros tanácsa és a Hazafias 
Népfront Szeged városi • bi-
zottsága. Az ünnepségen dr. 
Márta Ferenc, akadémikus, 
tanszékvezető egyetemi fa-
nár, az MSZMP Központi 
Bizottságának tagja mond 
beszédet, s a színház művé-
szei adnak ünnepi műsort. 
Természetesen nem csupán a 
színházban lesz ünnepség, 
hanem a vállalatok, üzemek, 

szövetkezetek és intézmé-
nyek nagy részében is meg-
ünneplik felszabadulásunk 
évfordulóját, csakúgy, mint 
az iskolákban. 

Április 4-én az MSZMP 
Szeged városi bizottsága, a 
városi tanács és a népfront 
városi bizottsága négy hősi 
emlékműnél rendez koszorú-
zást ünnepséget. Délelőtt 10 
órakor a Dugonics-temető-
ben levő szovjet és a Belvá-
rosi-temetőben levő román 
hősi emlékműveket koszo-
rúzzák meg, 11 órakor pedig 
a Széchenyi téri szovjet hősi 
emlékműveken helyezik el a 
megemlékezés és a hála virá-
gait. 

Pakson terjeszkedik 
az „atomváros 

Mintha az ember és a ter- dombtetőn épül, terjeszkedik mérnöke elmondotta: a hely-
meszet szövetkezett volna: például a leendő „atomvá- színi munkákkal egyidejűleg 

ros" modern lakónegyede. készülnek a műszaki tervek 
Nagy Zoltán, a paksi a különböző hazai intézetek-

atomerőmű létesítményi fő- ben és a Szovjetunióban. 

mindegyik megteszi a ma-
gáét, hogy a népgazdaság 
hatalmas vállalkozása, a 
paksi atomerőmű építése jól 
induljon. Paks vonzásának 
jele, hogy a reméltnél is 
kedvezőbben alakult a mun-
káslétszám: máris ezer em-
ber serénykedik a helyszí-
nen. Jól jött az enyhe tél, és 
a korai tavasz. Ember és 
gép zavartalanul dolgozott a 
szabadban. így az első ne-
gyedévben a tervezettnél 
gyorsabban haladt a mun-
ka, nyomóban változik, ú j 
arcot ölt Paks és környéke, 
épül az „atomváros". 

A község szélén, a Dunára 
is szép kilátást nyújtó 

Sugárúti csatorna 
Szegeden néhány hete építi a KEVIEP a Kossuth La-

jos sugárúti csatorna második szakaszát. Már befejezték a 
Feltámadás utca és a Teréz utca között az 1,25 méter á t -
mérőjű gerincvezeték építését. Most a Teréz utca és az 
Ilona utca között, 365 méter hosszan fektetik az egyméter 
átmérőjű betoncsöveket. Ezt a szakaszt, a tervek szerint, 
augusztus végén fejezik be. 

A KSZV két gyárában : 

Kommunista . 
műszak a gyermek-

intézményekért 
Tegnap, szabad szombaton intézmények javara ajánlot-

is dolgoztak a Kenderfonó és ták fel. 
Szövőipari Vállalat két gyár- Ugyancsak teljes műszak 
egységében. A Szegedi Juta- dolgozott a Szegedi Kender-
árugyárban 380-an vettek fonógyárban is. A gyáregy-
részt a kommunista műsza- ség szegedi központjában 487 
kon. A gyár üzemrészei kö- dolgozó 15 tonna fonodái 
zül a fonoda 7 tonna, a szö- terméket állított elő, míg a 
vöde 18 ezer négyzetméter gyár három vidéki telepén 8 
árut termelt, míg a varró- tonna rostot munkáltak 
da 7 ezer darab kis lisztes- meg. A munkáért járó bért 
zsákot készített el. A dolgo- — esetükben ez hozzávetőlege-
zók a különmunkáért járó se„n 4 0 e ™ r í o r i „ n t o t j e i . e n í ~ J ugyancsak a gyermekintéz-
bert — mintegy 20 ezer fo- m ények bővítésére ajánlot-
rintot — a szegedi gyermek- ták fel. 

Acs S. Sándor felvételei . . . . A C S =>• s a n a o 
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