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Milliók a városnak 
Társadalmi munkák az első félévben 

Egy város „megjelenése" 
sok mindent elárul az ott 
lakó emberekről. Tisztaság-
és rendszeretők-e, kedvelik-e 
a virágokat, megtesznek-e 
mindent gyerekeikért, ami 
tőlük telik, adnak-e a szép-
re, saját és utódaik kényel-
méért nem restek-e ők ma-
guk is ásót-kapát fogni? 

Mindez áldozattal jár, de 
nem önmagukért, saját vá-
rosukért teszik-e ezt az em-
berek? A fizetség többnyire 
nem pénz, hanem a szándék 
önzetlenségében, az elké-
szült produktumban rejlő 
öröm. 

Sokszor valaminek a nem-
léte nemcsak a pénzhiány-
nyal, hanem tehetetlenséggel 
is magyarázható. Ha nap 
mint nap botladozik valaki 
az évtizedek alatt megron-
gálódott köves járdán, s 
szidja — mint ilyenkor len-
ni szokott — az illetékese-
ket, ettől még nem fog jár-
ni sima aszfalton. Nem bűn, 
ha az első gondolat ilyen-
kor az átkozódás helyett az, 
hogy „magad u ram. . . " , ha 
másként nem megy. Na, nem 
kell szó szerint érteni: ösz-
szefogásból lettek már jó 
utak — és sok egyéb is Sze-
geden. 

A tapasztalat eddig azt 
mutatta, hogy segítőkészség-
ben nincs hiány. De, mint-
ha az utóbbi hónapokban a 
szemmel látható bizonyíté-
kok is megszaporodtak vol-
na. Üjonnan ültetett fák 
bontottak levelet már ta-
vasszal, a játszótereken, az 
óvodákban egyre gyűlnek az 
ötletes játékok, szociális 
otthonok öregjeinek vált ap-
róbb-nagyobb munka órán 
kényelmesebbé az élete. 

Ezekben az eredmények-
ben a sok-sok szocialista bri-
gád, a vállalkozó KISZ-
fiatalok, üzemek, különböző 
intézmények dolgozóinak ke-
zemunkáján kívül tükröző-
dik még valami, amiről igaz-
ságtalanság lenne hallgatni 

— és ez a szervezettség. Egy 
éve hozta létre a városi ta-
nács a társadalmi munkát 
szervező szakbizottságot, 
amely azóta tervszerűen lát-
ja el feladatát. Tagjai fel-
mérik a legfontosabb teen-
dőket, s a tanácstagok és a 
körzeti népfrontbizottságok 
közreműködésével ismerte-
tik ezt a lakossággal. Így 
az emberekben meglevő se-
gíteniakarást megfelelő 
irányba is lehet fordítani. Az 
anyag vagy a munkaeszköz-
hiánya sem hátráltatja a 
munkát az utóbbi időben, 
hiszen erről is gondoskodik 
a bizottság, lehetőségeihez 
mérten. 

Álljon itt a jó munka bi-
zonyítékaként elsőként egy 
szám: az idén az első fél-
évben közel 20 millió forint 
értékű társadalmi munkát 
végeztek a szegediek, míg 
tavaly az egész évi összesí-
tés végén állt a 20,2 millió 
forintot jelző összeg. 

Mi rejlik a milliók mö-
gött? Márciusban a városi 
tanács, a népfront és a 
KISZ városi bizottsága fel-
hívással fordult a vállalatok-
hoz, intézményekhez. Közü-
lük közel százan jelentkez-
tek, s több mint 200 ezer 
társadalmi munkaórát a ján-
lottak fel Szeged felszaba-
dulásának 30. évfordulója 
tiszteletére. Külön vállal-
ták, hogy hozzájárulnak a 
gyermekintézmények fej-
lesztéséhez. A tanács szám-
lájára eddig közel 5 millió 
forint érkezett a kommu-
nista szombatok bevételei-
ből, amely majd óvodaépí-
tést fog fedezni. 

Máris látható bizonyítékai 
a társadalmi munkának: 15 
kilométer betonlapjárda, 
melyet főként a lakosság ké-
szített. A szocialista brigá-
dok és egyéni jelentkezők 3 
ezer 200 fát ültettek el. A 
népfront és a tanács szerve-
zése nyomán 70 ezer négy-
zetméter zöld területet gon-
doz rendszeresen a lakos-

ság. Ugyancsak sokat tet-
tek a városért azok, akik át-
járókat építettek, s a külte-
rületeken karbantartják a 
földutakat. 

Az elmúlt hónapok leg-
nagyobb értékű és legna-
gyobb szervezettséget igény-
lő munkája a tarjáni zápor-
tározó, melyről lapunkban 
többször is írtunk. Idáig kö-
zel 700 ezer forint értékű 
társadalmi munkát végeztek 
itt a különböző vállalatok 
dolgozói. Ebből 300 ezer fo-
rintot tesz ki a terv elké-
szítése, melyet a Szegedi 
Tervező Vállalat kollektívója 
vállalt el. 

Dorozsmán, az általános 
iskola mellett ú j sporttele-
pet, játszóteret adtak át sok-
sok fölszereléssel a vállala-
tok és a szülők a gyerekek-
nek. A hangszergyár szo-
cialista brigádjai befejez-
ték a Klapka tér rendezését, 
parkosítását Ezekben a for-
ró napokban az apróságok 
már birtokba is vették az 
itteni játszóteret, a homo-
kozókat, a fenyőfarönk-ülő-
kékkel, játékokkal együtt. 
Az ú j park a második ke-
rületi tanács szervezését is 
dicséri. 

A népfront városi bizott-
sága volt a kezdeményezője 
annak az akciónak, mely-
nek eredménye hatvan da-
rab, egyébként közel 25 ezer 
forintos, szemléltetőeszköz. 
Szeptembertől szinte vala-
mennyi szegedi óvodás ke-
zébe eljutnak ezek az ötle-
tes, tanulást segítő játékok 
— a szegedi vállalatok, szö-
vetkezetek jóvoltából. 

Városukat szerető embe-
rek laknak Szegeden, ezt 
bizonyítják a nagy számok, 
de sok lehetőség is rejlik 
még az itt élőkben. A szel-
lemi dolgozók társadalmi 
munkája nem merül ki, csak 
a tervezésben. Vannak pél-
dául művészei is a város-
nak. 

Ch. A. 

Útjelző tábláink 
és az átutazók 

Jugoszláv szakszervezeti 
delegáció Csongrád megyében 

A két nap óta Bács-Kis-
kun megyében tartózkodó 
Jugoszláv Szakszervezetek 
Szövetsége Vajdasági Taná-
csának delegációja csütörtö-
kön délelőtt Szegedre érke-
zett. A küldöttség — ame-
lyet János Sréder, a Vajda-
sági Szakszervezeti Tanács 
alelnöke vezet, s amelynek 
tagjai Momir llic, a VSZT 
tagja, valamint Zifko Mar-
ceta, Pancsova község szak-
szervezeti .tanácsának elnöke 
— a munkáslakás-építés ta-
nulmányozására érkezett ha-
zánkba. Tegnap délelőtt Sze-
geden, az SZMT székházá-
ban Juhász József vezető 
titkár és Turai Zoltán tit-
kár, valamint az SZMT el-
nökségének több tagja fo-
gadták és tájékoztatták őket 
a Csongrád megyei szak-
szervezeti munkáról és a 
munkáslakás-építést támoga-
tó szakszervezeti tevékeny-
ségről. 

A jugoszláv vendégeket a 
déli órákban fogadta dr. Né-
meth Lajos, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottsá-
gának titkára és tanácsko-
zott velük a megyebizottság 
székházában. A jugoszláv 
szakszervezeti vezetők dél-
után a Szegedi Házgyárba 
látogattak, megtekintették az 
üzemet, majd Kiskundorozs-
mára utaztak, ahol a mun-
káslakások építőmunkáját 
tanulmányozták. Ezután a 
házgyári elemekből épülő 
Tarján és Odessza városté-' 

szi lakóházakat tekintették 
meg. 

Ma délelőtt Hódmezővá-
sárhelyre utaznak a delegá-
ció .tagjai, ahol a HÓDIKÖT 
vállalati szakszervezeti bi-
zottsága tájékoztatja őket a 
munkáslakás-építési akció 
eredményeiről, majd megte-
kintik az építkezéseket. Dél-
után Szegeden, a szakszerve-
zeti székházban cserélik ki 
tapasztalataikat az SZMT ve-
zetőivel. Este a Szegedi Sza-
badtéri Játékok előadásán 
vesznek részt. 

Szélesítik 
a 47-es utat 
A Debrecen—Szeged 47-

es út Békéscsaba és Békés 
közötti 12 kilométeres szaka-
szán 14 veszélyes kanyar ne-
hezíti a közúti közlekedést. 
A KPM Békés megyei igaz-
gatóságának dolgozói hozzá-
fogtak az útszakasz korsze-
rűsítéséhez. A jelenleg 6 mé-
ter széles utat egy méterrel 
szélesítik. A munkát — 
amely mintegy 25 millió fo-
rintba kerül — november 
közepére fejezik be. (MTI) 

Idegen legyen a talpán, aki mosta-
nában akar átutazni Szegeden, és 
simán el tud igazodni. Egy nem 

idevalósi magyar trabantos — akire kicsit 
meg is haragudtam — azt kérdezte tőlem 
a nagyállomás előtti téren: „Mondja, ho-
gyan lehet ebből a nyomorult városból ki-
jutni?" Külföldi aligha mond ilyet (több-
ségük nem beszéli ízes-zamatos nyelvün-
ket), legfeljebb gondol. Olyankor valószí-
nűleg, amikor bekeveredik a Kálvin tér-
re, vagy a takarékpénztár elé, és hiába 
villog jobbra-balra, nem látja, merre le-
hetséges a keresett Nagylak, vagy Buda-
pest. Hiába a sugárutas, körutas modern 
városszerkezet, aki először jár nálunk, 
pláne ebben a nagy széjjelségben, annak 
labirintus az egész. 

Előre bocsátom, nincs autóm, nem is 
szándékozom beszerezni, tehát igazán nem 
hazabeszélek az alábbiakban. Hadd 
mondjam meg azt is, netn szeretnék humo-
rizálni. Megtették ezt helyettem mások, 
egy héttel ezelőtt a karneválozó fiatalok is 
például. A város tábla-, jelzés- és felirat-
rengetegéről, amely gyakran inkább két-
ségbeejti, mint eligazítja a Cs, DDR, R, A, 
BG stb. jelzésű autók vezetőit — Juvená-
lissal vallom — valóban nehéz szatírát 
nem írni. Pedig fölösleges, komolyan kell 
a problémáról beszélni. És az is bizonyos, 
ezekért az össze-vissza állapotokért nem 
szervezetek, bizottságok, vagy testületek 
a felelősek, hanem legfeljebb néhány sze-
mély, akik rosszul végzik a dolgukat. Nem 
a rendőrség, nem a városi tanács tehát, 
hanem a tanácsnál azok a nem tudom 
milyen rangú alkalmazottak, akik nem 
hajtották végre a június 21-én szóban ki-
adott tanácselnök-helyettesi utasítást. Az 
utasítás szerint, a közlekedési táblákat is-
mételten ellenőrizni kell, s ahol szüksé-
ges, újakat kell kirakni. 

Miről is van szó pontosan? Arról, hogy 
az elnökhelyettesi utasítás után nemhógy 
megszűnt, vagy legalább enyhült volna 
Szegeden a közlekedési bizonytalanság, 
hanem inkább növekedett: július 1-én zár-
ták le ugyanis • a Kossuth Lajos sugárút-
nak a Nagykörút—Lenin körút közé eső ré-
szét — hogy mást ne említsünk zűrzavar-
okozóként. Ez azt jelenti többek, között, 
hogy a Romániából Budapest felé ipar-
kodó külföldi gépkocsik egy része a hí-
don átérve — mivel ott sincs Budapest 
irányát mutató tábla — lekanyarodik 
jobbra, majd a színháznál — az ott elhe-
lyezett táblaszövegnek engedelmeskedve — 
balra be, a Széchenyi térre, gyakran a le-
zárt Kossuth Lajos sugárút torkolatáig. 
Ott aztán fékezni kénytelenek, vagy hirte-
len elhatározással bekanyarodnak a Kál-
vin tér felé. ahonnan hamarosan megpil-
lanthatják az Arany János utcánál elhe-
lyezett piros betűs nagy táblát — Hód-
mezővásárhely és Csongrád fölirattal. Fo-
galmam sincs, hogyan mondják csehül azt, 
hogy a fene enné meg, mindenesetre csó-
válják a fejüket. Aztán tolatnak és for-
dulnak vissza, de vajon melyik irányban 
lehet Budapest? A Tip-top cipőbolt előtt 
fölfedezhető ugyan egy kicsinyke jelzés, 
amely a 43-as utat mutatja, a városi ta-
nácsháza irányában, ők azonban nem any-
nyira a 43-as utat keresik (az különben is 
véget ér Szegeden), hanem az E5-öst, ame-
lyen a fővárosba juthatnak. Még az a leg-
jobb, ha kipattan fejükből az isteni szikra, 
visszahajtanak a már megtett útvonalon a 
hídfőig, s ott jobbra fordulnak a Kállai 
Ödön utcába. Errefelé sincs ugyan sehol 
kiírva, hogy merre van Budapest, de ha 
nagyon odafigyelnek a diszkrét 43-as jel-
zésre, akkor elérhetik a Károlyi, majd a 
Mikszáth Kálmán utcát, amelyeken át ki 
tudnak evickélni a Nagykörútra. 

De érkeznek külföldiek ellenkező irány-
ból is. Ne beszéljünk most a ruhagyár kör-
nyéki dugókról, hiszen nagy öröm mind-
annyiunk számára, hogy lázasan építke-
zünk, szélesítünk, fölújítunk mindenfelé, s 
a későbbi gyors, kényelmes közlekedés tu-

datában szívesen tűr jük az átmeneti ne-
hézségeket. Hanem azt már nem „objektív 
nehézség" okozza, hogy mind a Romániá-
ba, mind a Jugoszláviába igyekvők közül 
elég sokan beszaladnak a Bécsi körútra, 
amely az Április 4. útjának fölújítása mi-
att jelenleg zsákutca. Akik Nagylak határ-
állomást keresik, azok valószínűleg azért 
találják meg nehezen az utat, mert a 
Nagykörút Marx téri részén elhelyezett 
táblán — mindössze néhány méterrel az 
Attila utca előtt — nem Nagylak szere-
pel, hanem Makó. És aki elfelejtette meg-
jegyezni, hogy Szeged után milyen helysé-
gek következnek még a határig, az bizony 
könnyen túlszalad az Attila utcán. Teg-
nap a félreeső Lumumba utcán böngész-
gette térképét egy hirtelenszőke svéd 
autós, s csak nehezen értette meg, hogy a 
Nagykörúton visszafelé haladva, egy lakó-
ház alatt kell jobbra fordulnia, ha Ma-
maiaba akar eljutni. 

És ugyan mit keresnek a török, oszt-
rák, lengyel pótkocsis kamionok a Bécsi 
körúton? Semmit. A Petőfi Sándor sugár-
út előtt nem veszik ugyanis észre a jobb-
ra mutató, kissé álcázott E5-ös jelzésű 
táblákat, s így gyanútlanul hajtanak to-
vább, egyenest a körúton. Csak akkor 
kapnak észhez, amikor már baj van. Mert 
az említett zsákutcában igazán nem köny-
nyű dolog megfordulni azokkal a kétré-
szes monstrumokkal. Előbb-utóbb persze 
sikerül, de visszafelé igyekezvén, a sofőr 
hiába látja már a Belgrád felé vezető fő-
útvonalat, arra nem fordulhat rá. mert a 
körúton balra kanyarodni tilos. Muszáj to-
vább haladnia, hogy a kereszteződésen túl 
— megint kínlódva, körülményesen — 
megfordulhasson és beállhasson a megfele-
lő sávba. Nem tudom, jó-e javaslatnak: a 
Nagykörút—Petőfi Sándor sugárút keresz-
teződésébe egy feltűnő és félreérthetetlen 
jelzést kellene belógatni az úttest fölé, 
hogy a Jugoszláviába tartpknak merre kell 
a volánt fordítaniok. És egy másik, ha nem 
sértő valakire nézve: mivel a Bécsi körút 
tulajdonképpen elejétől végig zsákutca, a 
külföldiek többségének szemében, nem le-
hetne-e a zsákutcajelzést a Lumumba ut-
ca helyett a Hunyadi János sugárúthoz 
kitenni, ahol ugyanis — legvégső megol-
dásként — még el el lehet fordulni jobb-
ra, és a Rákóczi utcán kijutni a keresett 
E5-ös útra. 

Ezzel és a többi problémával kapcso-
latban — nem tehetek róla — még 
e cikk leadása után is maradtak 

aggodalmaim. Hol van az a jóember Sze-
geden. aki a fentebb említett utasítást vég-
rehajtani szándékozván, veszi magának a 
fáradtságot, és megpróbál alaposan körül-
nézni a városban? Természetesen úgy és 
olyan szemmel, mintha ő is soha itt nem 
járt idegen volna, s ahol saját megítélése 
szerint eltévedne, oda kitetetné, vagy — 
uram bocsá' — saját kezűleg kitenné a 
szükséges eligazítót. Mert személyes meg-
győződésem szerint, volna néhány kitenni 
való. Makó felől jövet, Szeged-Szőreget el-
hagyva például, ahol az út jobb oldalára 
nagyon odakívánkozik egy jól észrevehető 
jelzés, hogy a centrum még ezután kö-
vetkezik. Dorozsmán ugyanezt kellene 
megcsinálni. Ha jól emlékszem, kifejezet-
ten ezekre a centrumot mutató táblákra is 
vonatkozott az elnökhelyettesi utasítás. 

Csak néhány kirívó példát hoztam föl 
annak illusztrálására, hogy vannak még 
nálunk a közlekedésben is olyan hibák, 
amelyeknek helyrehozása pénzt alig igé-
nyel, csupán némi figyelem és fegyelem 
szükséges hozzá. E nagyon sokakat érin-
tő problémákkal nem törődni annyit je-
lent, mint Szeged jó hírét, egyre növekvő 
idegenforgalmát kockára tenni. 

F. NAGY ISTVÁN 

Az Április 4. útján, a kö-
zépre helyezett ú j vágányt 
nagyméretű kockakő burko-
lattal látják el az ALÉP 
dolgozói. — Második felvé-
telünk: Síneket hajlítanak 
az Április 4. út ja és a Nagy-
körút sarkán, hogy a Hősök 
kapuja előtt összeköthessék a 
meglevő és a most építendő 
vágányokat. 
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