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Pártncapok

Vasótkorszerűsités

A városkép szeplöi

A héten, folytatódnak
a után 2 óraikor dr.
Perjéli
partnapok a z i d ő s z e r ű n e m - " f f 1 0 . tart P á r t M p o t
Valahányszor a Jókai utJunius 9-én, pinteken Ma•
ca felé visz utam, a Dugozetköza poUtikal kérdésekről, kán, a Ja
FÉG-nél
délután
fél
Megújulnak
Nyugat-Manics ter felól elkerített nagyJúnius 8-án, csütörtökön
**b
Nándor,
u nyarország vasútvonalai. A áruházi építkezés előkészítőMSZMP KB osztályvezetője Szombathelyi MÁV Igazgató- it, szervezőit dicsérem maSzentesen, a BOV-nál dél- lesz a pártnapi előadó.
ság gépesített vasútkorszetű- gamban. Jóleshet nekik is
sltő osztagai öt helyen dol- a városlakók figyelmessége,
goznak, az öregedett pályák hogy tudniillik észreveszik:
Szegeden
kicserélésén. A Balatonnál amit lehetett, eltakartak az
Június 3-én, hét/ón a kon- órakor a DÉLÉP Házgyáré- közvetlenül befejezés előtt építkezés kusza,
utcaképet
zarvgyárban délután fél 3 ban Illés Tibor, fél 3-kor a áll az északi parton húzódó rontó rendetlenségéből. Pélórakor Vajas Józsefné tart tejipari vállalatnál dr. Kuti vasútvonal
rekontsrukciója. da lehetne ez a nagyáruházi
A még • hátralevő
kisebb kerítés — mégis inkább ritpártnapot.
Árpád tart pártnapot.
Június 6-án, kedden délJúnius 8-án,
csütörtökön munkákat — Keszthely és ka ellenpélda. Sokkal többután 3 órakor a Kőröay Jó- fél 2 órakor az Etelmlszer- Balatonszentgyörgy között a ször láthatunk ugyanis inegymásra
/nét közgazdasági szakközép- ipart Főiskolában dr. Bán- hídépítést, Vonyarcvashegyen dokolatlanul
iak ólában dr. Fehér István, falvi József, fél 3 órakor a az állomás átépítését — azhányt, s hónapokig díszlekeugyancsak 3 órakor a Vasút- kábelgyárban Török József, őszre hagyják, hogy a tő- dő bontási törmeléket, építforgalmi Szakközépiskolában 3 órukor az újszegedi Üget szezon forgalmát ne zavar- kezés után ottfelejtett, még
használható anyagokat, gazKovács József lesz a párt- étteremben Papdi József lesz ják.
dátlan, meg jól-rosszul ösznapi előadó.
a pártnapi előadó.
A napokban befejezték a
Június 7-án, szerdán délJúnius 9-én, pénteken dél- Szombathely—Sárvár közötti szetákolt felvonulási épületeket, deszkabódékat, felbonután 2 órakor az Üj Élet Tsx után 3 órakor az ATIV1/.IG- fővonal átépítését.
Három
mlhályteteki
irodájában nél Bálint Dezső tart párt- éve indultak el a vasút-kor- tás után megsüllyedt úthuppanókat, értelmüket vesztett
Csendes Mihály, negyed
3 napot.
szerűaítők
Szombathelyről vagy félrevezető jelzőtábláSopron Irányába. Évente 9— kat — minek folytassam a
10 kilométeres szakaszt „kap- sort, naponta tucatnyi IlyenII szegedi járásban
nak" a forgalomtól átépítés- fajta téma akadhatna tollJúnius 6-án, kedden dél- 'Június 7-én, szerdán dél- re. Most Nemeskér térségé- és lencsevégre.
Általában
Barakktábor és tárolótelep Tarjánban
a
után 6 órakor Pusztamérge- után 3 órakor Balástyán. a nél tartanak, s még az idén pörölni a szemlélettel,
„
„
.
.
.
„ .
,
,
. .
sen, a művelődési házban művelődési házban Garainé elérnek Sopronig. Üjjáépftik nemtörődömségnek is nevez- .„
Szombathely—Szentgott- hető lezserséggel — már tormelek
összegyűjtésére
Könnyű a kibicnek, neki
Szatmári Lajos tart párt- Csanádi Mária lesz a párt- a
szeméttároló konténerük, a semmi sem drága, az ERhárd közötti vasútvonalat is. alieba réiríivoMrtő
napot.
napi előadó.
járdán, a parksávban, az át- DÉRT-fahaz, a nagyméretű
Hogy a Tarján széle el- építés alatt álló épület udva- - plakátokkal borítható tömör
nevezésű utca végében, vagy r án tárolják a hulladékot kerítés, a hordozható lakóa Víztorony téren levő ba- Ha nincs hordozható, alu- konténer és hulladékgyűjtő,
rakkok az új városrész dl- míniumból készült lakókon- a szabályos tábla sem —
széi-e éppen nem
válnak, tónerük — az IKV már be- hallom az ellenvetést. Csakhogy a Szamos utcai csa- szerzett Ilyeneket —, össze- hogy ezeket egyszer
kéne
tornaépítés hónapokra tartó- eszkábálnak egy bódét, egy- ám megvásárolni, aztán már
sította a sártengert, hogy a két évig az ls megteszi... csak vinni oda, ahol éppen
Madách utcai, valaha felvo- Takarófal helyett elegendő- szükség van rájuk. Tálén —
nulási épület minden arra n «k tartják a drótkerítést, hosszabb távon — nem fljárónak szemet szúr, s ér^
illetéktelenek ellen é n é n e k rá a
vállalatók
nézegetjük az Arany
*
sem, a szeplők eltunteteséNapirondon a Városgazdálkodási
Vállalat munkája tétlenül
uuan
János utcait, meg a 209-es
vedelem, de nem az,
A v ó i x w l ( é p pedig sokat
tarjáni
épületnél
levőt
ls
—
ha
építkezéseink
rendjét
nyerne
— azonnal!
Hétfőn Ismét benépesülnek tanács elé az IKV munkájáAz észrevételeket, ötleteazt
ki
vitatná?
Az
Északi
féltjük...
P. K.
« körzeti, kerületi párt. és ról u jelentés.
ket, javaslatokat nemcsak a
népfronthelyiségek,
megint
A városi tanács ősszel tes- vállalat képviselői hallják, városrészben selejtes vizeshallatnak magukról o tanács- tületl ülésen szeretné megvi- hanem a tanácstagok, a szak. blokkok szolgálnak — mikozásl központok. A fórumok tatnl a Szegedi Városgazdái- igazgatási szervek vezetői is. nek ls? Öltözőül, melegedőmár nem Ismeretlenek, eddigi kodásl Vállalat várospolitikai
várospolitika
további ül, raktárul? A Vidra utca
A
négyéves működésük során tevékenységét. Most a tanács alakításában a különböző vé lezárását jélzó táblák szabizonyították életképességü- ezért kíváncsi a lakosság vé. lemények nagyon hasznosak
ket, célszerűségüket.
leményére. És így hétfőtől a e z é r t i s { 0 n t 0 8 , hogy minél bálytalanok, láttunk ilyeneket
1 Amikor 1974-ben megszór- tanácskozási
központokban több varoslakó vegyen részt az Attila utcában is. A JuV.v.ték a tanácskozási köz- napirendre tűzik ezt. a témát. a holnup 'kezdődő "lanácskó- hász Gyula és a Tejeki utppntókál. akkor a legfonto- A különböző körzetekben, te. / j á s j k ö z p o n t o k tnunká lábán. cii között lezárt, SJóhordó utfább feladat az volt, hogy a rületeken élő emberek sok A jövőheti program a ko-cai terület, vagy a Vtctor
Építők napi ünnepség
választók és a tanácstagok mindéről szólhatnak, mert a vetkező:
Hugó utca félig lezárt — «
kapcsolata szélesüljön. Azóta vállalat várospolitikai felada., . ' . ,
.
A Csongrád megyei ÉpiEzt követően ©gesz napoe
mar kiderült, hogy a közélet tar szerteágazóak. A vállalat
" « * " már mióta lezárt! — úttestje
várta a szóújabb fóruma másra is al- többféle munkája megható* g an csütörtököb ia láttán az ember óhatatlanul tőipari és Szolgáltató Szö- sportprogram
kainias. Például jól szolgálja rozza a varoslakók közérzeL Ady Fndre m ü v S megkérdi: hát ez meg. hogy vetkezet dolgozói tegnap ün- vetkezetteket, akik tíz sportnepelték meg az építők nap. agban mertek össze tudasua demokrácia
fejlesztését, tét. Véleményt lehet mondani ^ ^ „ f i ^ ^ n iKffizwu.w lehet? Miért van az, hogy a Ját.
A kollektívát, amely az kai; szórakoztak, pihentok.
sl o U h o n b í m
nyíltabbá tette n várospoliti- például a köztisztaság hely- l ő d e16.)
(Kastélykert
és a .gyálaréti általá- közműveket kibontó vállala- elmúlt évben jelentősen túl- Tehették, hiszen az elmúl*
kát. Az egyedülálló szegedi zetéről, a parkosításról, a nos iskolában,
június 9-én, tok csak a betonozásig fele- teljesítette tervét, dr. Nagy évben sikerült az anyagtakakezdményezés
bizonyítottá, meleg víz- és hőszolgáltatás- pénteken 18 órakor,
a Juhász lősek a burkolat helyreállí- Ferenc, a megyei tanács cso- rékosságban és a munka miszükség van az olyan talál- ról. BZ úttisztításról, a sze- Gyula Művelődési Otthonban
tásáig? Ha a földet nem tö- portvezetője köszöntötte. Dr. nöségében is javítani eredkozókra, ahol a varos, a kü- mét elhordásáról é s megKevevári József, a KISZÖV menyeiket, ami azért is jelönbözó intézmények, válla- annyi más kérdésről, mivel
a sagvaritelepr kulturhaz- mörítették kellően, az asz- szövetkezetpolitikai
osztályé- lentös, mert egyre több szollatok vezetói találkoznak és a vállalat profilja igen nagy. ban tanácskoznak.
faltozás után persze, hogy nak vezetőihelyettese
pedig gáltatas elvégzése hárul reámegbeszélik a legsürgetőbb
,
___ megsüllyed a járművek sú- az OKISZ elnökségének ju- juk. Ennek összege már megteendőket.
díszoklevelét
adta haladja éves szinten a 9
lya alatt az úttest. Példákat bileumi
Első alkalommal' 1974-ben;
út a szőregi sportpályán tar- millió forintot, de besegít a
is
soroljak?
Szent
Antal
és
a Szakigazgatási szervek hatott ünnepségen. A dolgozók szövetkezet a Szegedi IngatSzent László utca, Bérkert közül Horváth Vince autó- lankezelő Vállalatnak is. Entósági tevékenységéről szóló
jelentést vitatták meg. A tautca, Bal f a s o r . . .
szerelő a Kiváló Munkáért nek a munkának az éves
nácskozásokon 1200 állampolVárakozáson felüli az ide- legfrissebb adatai szerint 8—
Ha nincs a kivitelező vál- emlékérmet kapta az építé- értéke megközelíti a másfél
gár jelent meg és 227-en kér- gonforgalom a Balatonnál, s 9 százalékkal nagyobb a szemillió forintot A tervek szelalatoknak szabvány szerin- -1 a . „z
tek: szót. Egy évvel később a
sl é s városfejlesztési mindsz- ^ l f l 8 f ) _ r a v á l n a k toeyusztanácskozási
központokban hatását. A MAHART bala- mély- és gépjárműforgalom, ti jelzőtáblájuk, kiteszik a tertől, tízein Jutalomban ré- tói-szolgáltatói
szövetkezetismertették a házkezelői szol- toni
té. Erre készülnek most.
házilag festettet Ha nincs a szesültek.
üzemigazgatóságának mint tavaly ilyenkor.
gáltatásokról, a lakóházak
rendjéről szóló tanácsrendelet
térvezetet —. és így lehelne
Gémes
Eszter:
tovább felidézni a politikai
tettük a falat. Gőzölt a plafon, amíg oda-vissza el, én úgy megfáztam, hogy orvoshoz kerültem.
szempontból Is hasznos mega meszelőt járattuk, gvönyörű és jószagú lett. Fürdőt rendelt Mivel nálunk nem volt erre albeszéléseket. A lakosság egy.
Ügy fénylett a fal, mint a selyem. Estefelé azt kalom, hazahozattam magam, anyámékhoz. Az ia
re jobban Igényelte, hogy a
volt a szándékom, nem megyek vissza. Mondtam
mondja az uram:
tanácsi vezetők, a kereskeanyámnak.
— Gyere, hurcoljuk ki az ágyat!
delmi és vendéglátóipari, va— Ha elmentél, maradj ott! Itt van három
— Majd kihurcolja, ha akarja!
lamint a szolgáltató vállalalány utánad! Vóna szíved fejüket vönnl? Amitok igazgatói adjanak tájé— Úgy veszem észre, igaz az a közmondás, jen virágot szakajtottá, olant szagujj!
koztatást egy-egy városrész
hogy bekötik a fejit, fölvágik a nyelvit!
Az uram ls, anyósom is jártak, menjek visszal
területén problémaként je— Csak mönnyön, aztán csinálja a dolgát!
Behordták az ágyat a nagyházba, ott aludtunk
lentkező kommunális, ellátási,
42.
— Né kívánd, hogy az első pöndölbe mögve- heten.
Mindent
fogadott az uram, de nem
városrendezési
kérdésekről.
ressön a szád! Nálunk a söprűnyél nem paran- lett ám abból semmi. Leesett a hó, egyik héten
Az elmúlt évek során szinte
(Meg ls csináltam, anyósom segített, olyan he- csol, bolha sé köhöghet, mert nincs tüdejel Eh- én fűtöttem, másik héten Etel. Etel férje bevitte
mindenütt sikeres előadáso- lyes kis lakásunk lett, ahol mégis a magamé- höz tartsd magad!
a szalmát fűteni, de az enyém nem Kezem, lábam
kat. vitákat rendeztek, A la- ban éreztem magam.) Ahogy ott osztozunk a
Nem szóltam többet, nehogy nekem essen ott majd elfagyott. Szabadkémény alatt fűteni?
kosaiig kezdeményezte tanács- konyhában, visz á m Etel az urával egy nagy
elverni.
Ügy
forgatta
már
a
szemét,
hogy
sok
kozások közül említésre mél- dézsa meszet befelé. Másik kezében két nagy, látszott a fehérjéből. Elhatároztam magam, ha
Benyújtogattam a lábam a kemence lángja elé,
tó, és talán még sokan emlé- nyeles meszelővel kavillál. Belépek utánuk, egyik ki nem hurcolja az ágyat, alkonyatba hazajövök. úgy melengettem. Hiába szeretett anyósom, 5
keznek az újszegedi tanács- meszelőt már mártogatja a dézsába, a másiknt Jó kacskaringósan vezetett az út hozzájuk, de ezt természetesnek vette, öt is anyósra vitték,
kozási központban a Volán meg odatámasztotta a falhoz. Az énrám vári én már a kislánytól kikérdezgettem, hol kell elVállalat vezetőivel és a t a - Nem fogta meg sem az anyósom, sem az el- fordulni. Csakhogy össze nem estem két éjjel őt sem kímélték. Amikor durváskodott Etellel,
nács közlekedési szakembe- vált
lányuk.
Megfogom a meszelót, pillanat egy csepp alvás sem, hozzá az a kimerftő me- apósom mindig mondta: most adja vissza, amit
reivel a városrósz közlekedési alatt megláttam, az övé Jó, ú j meszelő, az szelés. Hozzáfogott hurcolkodni kifelé, de az ű kapott
gondjairól folytatott vitára. enyém meg kopott, csak úgy verte a fája a fa- ágyban nem szalmazsák volt, hanem szabadon
Téli hónapokban naponta kétszer ettünk kilat. Meg a szabados felét fogta el, maradt neA tanácskozási központok kem a kemencés fele. Hozzáfogtam meszelni, szalma, nyújtotta azt a szalmát, szórta végig. A adósan. Felkeléskor pálinka, vugy forralt bor,
folyamatos működését bizto- tudtam én ügyesen mindent csinálni, de a má- legény testvérei meg elkezdték csúfolni. „Vac- Tlz óra felére már elvégeztek a férfiak ls, meg
sítja. hogy 1077-től kezdve sik menyecskét sem tudtam volna munkában kol az öregdisznó!" — Olyan mérges volt.
mi is. A tíz órára való mindig a kemencében kéMentem tőle, mennél messzebb. Azért rendbeprogramtervük beépült a ta- megcsúfolni. Erősebb volt nálam, csak én minszült
el. Ennivaló volt bőven, csak az elkészítése
hozta az ágyat, ahogy dukált. Kint. feküdtünk a
nács
testületi
munkájába. denben szakértőbb voltam. Meszelünk!
szabad folyosón, a dér lelepte a dunnát, később volt nagy teher. Disznót levágtunk, évente hárEnnek megfelelően tavaly
ö ls lesekszik hozzám, én is hozzá. Egy vo- meg a havat is behordla ránk.
valamennyi központban megmat is. Mikor az aprólék elfogyott, vágtuk a
tárgyalták Szeged tömegköz- nulban haladtunk, nem bírt elhagyni. Amikor a
Engem „kisanyának" hívott az öregebbje, a másikat. Andrásra birkát, év közben is, baromfi,
lekedésének helyzetét, és azkemencéhez értem, akkor előbbre kapott, de hát fiatalabbak meg „ángyikának". A másik me- galamb. Három tehenet fejtünk. Később már letépítési közlekedesi osztály u ez érthető, a kemence többletmunka mindig.
nyecskét Etel anvónak. Etel nem volt alkalmaz- tünk tizenhármán.
iavaslatokat felhasználva készólította
Annus, az elvált asszony, délután hozzákezdett kodó, dacolt, kötekedett, soha nem
szítette el a tanácsülés anya(Falytoljukj
gát Hasonló piQclon került a fűteni. Mi meg ,súrű mésszel csuszoltuk, fényesí- anyósomékat semminek. Körülbelül két hét telt
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A lakosság véleményt mond
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