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lamennyi honpolgár, sőt sokaknak 
már cifrálkodásra, hivalkodásra 
ls futja, mégis úgy tűnik, önigé-
nyünket nem vagyunk s talán 
nem is leszünk képesek kielégí-
teni. 

Az egyes ember — mivel nincs 
rálátása a dolgok egészére — 
képtelen megállapítani, lajstrom-
ba szedegetni, ml mindenre van 
szüksége a városnak ma és mit 
nem nélkülözhet holnap. Nem 
tudja, mennyi pénz van a nagy 
bugyellárisban. a különféle rova-
tokon és számlákon, futja-e belő-
le könyvtárfejlesztésre éppúgy, 
mint kórházra. Ezért van szük-
ség olyan testületre, amely hely-
seténél fogva messzebb lát, és 
így viszonylag kevés melléfogás-
sal tudja sürgősség szerint sorol-
ni az építkezéseket is. Hadd 
emeljek ki az eléggé Ismert té-
nyek közül néhányat. A megye 
és a város legfelsőbb pártszer-
vei célul tűzték kl, hogy Szege-
den 12 ezer lakást kell fölépíteni 
öt év alatt. Azt mondja a hatá-
rozat, hogy mire lejér a válasz-
tott szervek mandátuma, még egy 
híd kapcsolja össze Szegedet Új-
szegeddel. Elfogadták a pártérte-
kezleten, hogy 1980-ra nyolcvan-
nyolc általános iskolai tanterem, 
6 összesen mintegy 2400 szemé-
lyes óvodára-bölcsődére, valamint 
680 diáknak megfelelő kollégium-
ra lesz szűkség. Es hol állunk 
mindezekkel? Az első két eszten-
dőben fölépült 5518 lakás és 300 
garzon, rendben van a kollégium, 
tehát itt egy kicsit megelőztük 
magunkat. Nem ment könnyen, 
de megérte a fáradságot. Az új 
hid építése szintén já ütemű, s 

valószínűleg fölavathatjuk a kö-
vetkező esztendő végén. Ellenben 
a gyermekintézményekkel, ép-
pen a lakások szorgalmazása 
miatt, kissé lassabban haladunk 
— erre a városi pártbizottság 
legutóbbi Ülésén ls figyelmeztet-
ték az építőket GyotaíUni kell 
tehit a tempót ha a2t akarjuk, 
nogy még közel 50 tantermet, a 

mintegy 1200 kisgyereket befo-
gadó óvodát és bölcsődét időben 
elkészítsünk. Megnyugtató ugyan-
akkor, hogy a kereskedelem és a 
vendéglátás gondjain enyhítendő, 
már az új Hungária Hotel ékesí-
ti a folyópartot, másfél év múlva 
pedig valószínűleg megnyílik a 
második nagyáruház és a bútor-
üzlet 

S itt tartunk a gyümölcsözőbb 
gazdálkodásra, az oktatás "ejlesz-
tésre, az egészségügy javítására, a 
közművelődés tökéletesítésére vo-
natkozó határozat megvalósításá-
val ls. Nincs takargatni és szé-
gyenkeznivalónk a lakosság előtt. 
Ha örülünk egy-egy szép siker-
nek, az nyilván meglátszik raj-
tunk, amennyiben még bizako-
dóbban és derűsebb hangulatban 
gyűrkőzünk az újabb föladatok-
nak. De kudarcok, átmeneti si-
kertelenségek esetén sem esünk 
kétségbe, hanem megint leülünk 
megtárgyalnl-megkeresni a bajo-
kat, a ha muszáj, még egy kis 
haragszomrád árán is levonjuk a 
szükséges tanulságot Nincs ér-
telme palástolni az úgynevezett 
szubjektív nehézségeket sem. Az 
ember nemesebbé formálásáról 
szóló párthatározatok végrehajtá-
sa kevésbé látványos, és irgalmat-
lan sok vesződséggel jár. A meg-
tollasodott nyárspolgárt hiába in-
vitáljuk, hogy vállaljon részt a 
közügyekből, hasztalan kérjük, 
hogy jöjjön közénk egy kis tár-
sadalmi munkára. Annyit azon-
ban már elértünk (s ez nem ke-
vés), hogy az erkölcsi normáktól 
elütő életvitel és magatartás a 
rosszalláson túl mind gyakrabban 
széles körű tiltakozást ta kivált 
Az erőket, lehetőségeket számí-
tásba vevő, a társadalom, a kö-
zösség szerepét és cselekvőkész-
ségét mindig kiemelő, a jobbító 
szándékkal ellentmondó fölszóla-
lások ma már magától értető-
dőek, mint ahogy nem szégyen 
az okot Indítványok támogatása 
sem. Nemcsak azt tartjuk alkotó 
gondolkodásnak, amely eltér a 
föltóbbség képviselte állásponttól, 
hanem azt is, amelyik megértet-
ni, tökéletesíteni, lendíteni képes 
egy-egy életrevaló indítványt 

Sok, nagyon sok már a szép-
ség körülöttünk, s természetes, 
hogy még többet szeretnénk. 
Evégett lelkesítjük és becsüljük 
meg sorainkban a legkiválóbba- , 
kat, ezért nem habozunk elma-
rasztalni a munkahalogatókat 
Igenis, mozgató rugói akarunk 
lenni a város lakossága akaratá-
nak, kifejezői az esetleg kimon-
datlan közösségi szándékoknak is. 
S a párt ilyen tekintetben két-
ségtelenül alkotó szervezet. Per-
sze nem önnön dicsőségére ír köl-
teményt, mint Madách dölyfös 
istene, hanem szerényen a népet 
szolgálja, annak szocialista bol-
dogulását szervezi és segitl. 
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Újszeged! óvoda. (Elkészült 1978. november) 
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17 emeletes toronyház. (Átadták 

1977. november) 

Hungária Szálloda. (Vendégeket fogadott 1977. júUus) 

Az If júsági Ház. (Műszaki átadás 1978. 
november) 
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Talajfútéses fóliaházak a Felszabadulás Tsz-
(Epiteni kezdték 1978. július) 
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