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Időutazás a Délmagyarországgal: 1962, a kísérletek éve (53. rész) 

OTP-lakások és a házfelügyelők végórája 
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szegedi sportolói J 

«1 «vttfeMk. I. „>„ Xn: W MJér 4„rí, tHt. *- ' l 95 ÉV - 95 NAPBAN ELBESZÉLVE 
Májusban lesz 95 éve, hogy megjelent lapunk, a Délmagyarország első száma. Az évforduló alkalmából egy kis múltbeli kalandozásra hívjuk olva-
sóinkat. 95 lapszámon át szemelvényeket közlünk a 95 évfolyam fontos és érdekes írásaiból. És bár az ilyen válogatások szükségképpen esetlege-
sek, bízunk benne, hogy olvasóink örömüket lelik benne, és betekintést nyernek nemcsak az ország és Szeged közel egy évszázados történelmébe, 
hanem a Délmagyarország históriájába is. 

Már akkoriban is rendeztek véradást az üzemekben. Képünk a ruhagyárban ké-
s z ü l t Fotó: Liebmann Béla (A Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből) 

Mi, idősebbek valamennyien átél tünk 
egy nagy, több évtizedes, szocializmus-
nak hívott kísérletet, amire többé-kc-
vésbé sokunk élete ráment. De voltak 
emellett kis kísérletek is c korban, 
némelyik elvetélt, némelyik máig él, 
nem biztos, hogy örömünkre. 

Mintha 1962 a kísérletek éve lett volna, 
annyi újdonsággal szolgált az esztendő. 

Politechnika és kapupénz 
Sokan szidtuk akkoriban a katasztro-

fális politechnikai oktatást, amely azon-
ban évtizedeket élt. Érdekes, amit a DM 
január 12-én ír róla: „Most már nincse-
nek félreértések atekintetben, hogy a jö-
vő középfokú iskolája az 5+ 1 -es gimná-
zium, amely bizonyos szakmai előkép-
zést nyújt és kifejleszti a munka iránti 
készségeket, amelyek lényeges szerepet 
töltenek be a pályaválasztásnál." Mire a 
hosszú kísérlet véget ért, nagyrészt ér-
telmetlennek bizonyult. 

Bevált viszont - bár sokan tán azóta is 
nosztalgiával emlegetik - a házfelügye-
lők inzétményének megszüntetése. 
Ahogyan a január 26-i lap írja: „Negyed 
éve, hogy a szegcdi Ingatlankezelő Vál-
lalat kísérleti módszert vezetett be a Hu-
nyadi János sugárúti (volt Szenthárom-
ság utcai) új épülettömbben. Ennek lé-
nyege, hogy megszüntetik - egyelőre kí-
sérletképpen fél évre - a házfelügyelói 
rendszert. Elsősorban is a régebbi öt 
házfelügylő helyett jelenleg rendes fize-
téssel, teljes munkanapi elfoglaltsággal 
egy gondnok dolgozik. Munkakörével 
együtt jár a szolgálati lakás is, s úgyszól-
ván állandóan az épülettömbben tartóz-
kodik, hiszen ott a munkahelye és ott-
hona is. Melléje megbecsülendő bérrel 
állandó takarítót vettek fel. Az éjszakai 
kapunyitást eset tizenegytől reggel öt 
óráig állandó portás látja cl. A portás il-
letménye a kapupénz, melyet eseten-
ként, vagy pedig havi egy összegben -
ami hat forint - kap meg a bérlőktől." 

Nos, azóta nemcsak a házfelügyelők, a 
gondnokok is rég eltűntek. 

Ebben az évben kezdtünk búcsút venni 
a lakásunkhoz kézbesített levelektől és 
újságoktól. Idézzük a DM február 22-i 
számát: „Érdekes elgondolások szerepel-
nek a posta ez évi terveiben. A levélforga-
lom, illetve kézbesítés meggyorsítása mi-
att a tanács és a Szegedi Postaigzagatóság 
közösen kísérletképpen Szegeden, az 
újonnan épülő lakóházakban, a lakók 
számának megfelelően a lépcsőházban 
levélszekrényt épít majd be. így meggyor-
sul a kézbesítő munkája is, s a lakók is 
előbb jutnak a postai küldeményekhez." 

Nos, én még ma is jobban szeretném 
lakásomba kapni küldeményeimet. 

Csuklósok és lakásárak 
Ebben az évben érkeztek az első csuk-

lós járművek Szegedre. Ahogyan a DM 
január 27-i száma írja: „A fővárosi Autó-
buszüzem védnökséget vállalat a Szegedi 
Közlekedési Vállalat felett és máris ígére-
tet tett, hogy Szegedre küld négy darab 
Ikarusz 30-as típusú, felújított autó-
buszt. Ugyancsak ígéretet tett a Fővárosi 
Autóbuszüzem, hogy a Szegedi Szabad-

téri Játékok megkezdésére egy korszerű 
csuklós autóbuszt is szállít Szegedre. Ha 
már csuklós buszról beszéltünk, szól-
junk mindjárt a csuklós villamosról is, 
mert ez évben az ígéret szerint Szeged 
csuklós villamossal is gazdagodik." 

És ekkor épülnek az első OTP-társashá-
zak: „Az OTP kezdeményezésére vidéken 
először Szegeden indult meg 1961- de-
cemberében egy társasház-építési akció. 
Mint arról már hírt adtunk, az 1. kerületi 
tanáccsal történt megállapodás alapján 
Újszegeden a Déryné, a Fürj utca, és a Kö-
zépfasor által határolt területet jelölték ki 
a társasházak felépítésre. A társasház-épí-
tési akció keretében egyébként az említett 
újszegedi területen 22 házban 88 lakás 
építését tervezték, ezek közül 18 kétszoba 
étkezőfülkés, hat lakás pedig háromszo-
bás lesz. A kétszobás lakás ára 134.500 
forint, saját erőből 25 százalékkal kell 
hozzájárulni, a háromszobás lakás ára pe-
dig 155.300 forint. A saját erőből történő 
hozzájárulás itt is 25 százalék." Hát, ami 
az árakat illeti... 

Érdekes a vidámpark körüli huzavona 
is. A DM február 7-i tudósítása szerint 
„Móravároson építik fel a vidámparkot, 
csónakázótavat létesítenek Újszege-
den". Ahogyan a lap írja a városi tanács 

végrehajtó bizottságának üléséről „A 
szakemberek megállapítása szerint Új-
szeged nem alkalmas a vidámpark elhe-
lyezésére, mivel a kijelölt rész - a vízto-
rony melletti tisztás - túl kicsi. Csakha-
mar kinőné a vidámpark és akkor úgyis 
át kellene helyezni nagyobb területre 
azt, ami ismét költségekkel jár. Újsze-
ged közelsége, a liget szépsége azonban 
mégis indokolja, hogy ott újabb szórako-
zási lehetőségeket teremtsenek a fiata-
loknak. Ezért úgy határoztak, hogy a li-
get déli részén, a Torontál tér, a Főfasor, 
a vigadó és a Székely sor közötti részen, 
mintegy nyolcezer négyzetméternyi te-
rületen, csónakázótavat létesítenek... A 
vidámparkot pedig nem a Cserepes sor-
nál, hanem Móravároson, a Toblubhin 
sugárút végén, a II. kórházzal és a Textil-
művekkel szemben létesítik." 

A belváros felszabadítása 
A belvárosban akkoriban negyedennyi 

üzlethelyiség sem volt, a valahai boltok, 
vendéglók helyét jobbára raktárak és iro-
dák foglalták el. Ebben az évben kezdtek 
változtatni ezen az áldatlan állapoton. 
Ahogyan a február 28-i DM írja: „A Vas-
műszaki Nagykereskedelmi Vállalat Sze-
ged szívében több üzlethelyiséget foglalt 
le. A Royal Szálló földszintjét, a Kárász és 
a Kölcsey utca sarkán pedig több üzlethe-
lyiséget töltött meg motorkerékpárral, ke-
rékpárral és más műszaki cikkekkel. ...a 
jelenlegi állapot felszámolására korszerű 
raktárt építtet Szegeden a Vasműszaki 
Nagykereskedelmi Vállalat." Még jó egy 
évtizedbe beletelt azonban, míg érdem-
ben csökkenni kezdett a raktárak és iro-
dák száma a belvárosban. 

Annak bizonyítékaként, hogy az idő-
járás már akkoriban is szeszélyes volt, 
álljon itt a március 17-i lap 1. oldaláról 
néhány cím, miszerint: „Erőfeszítések 
Szegeden a hóakadályok megszünteté-
séért - A városban több vonalon szüne-
telt a villamosjárat - Nőtt a vonatok ké-
sése - Elakadt gépkocsik". 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

Nálunk a Conslruma 
egész áprilisban tart1 

Akár -os kedvezménnyel, 
akciókkal varjuk standunkon 

és telephelyeinken I 

Akciós termékeink: 
• OSB-3 Bolgár 549.-Ft/m -tői. 54900.-Ft/m -tői 
• OSB-3 Német 479,-Ft/m--tői. 59900.-Ft m'-től 

• gipszkarton 288,-Ft/m- -tői 
• Borovi belteri ajtók 22990.-Ft-to! 

• lambéria 699,-Ft/rrF-től 
• hajópadló 899.-Ft/m--tói 

• járó hajópadló 999,-FtmMől 
• rétegelt ragasztott tartók 115000,-Ft nr-töl 

• Komplett tetőszerkezetek megrendelese eseten, 
egyedi igenyek alapjan 5% kedvezménnyel. 

Ajánlatunk nagykereskedelmi mennyiségekre, a készlet erejéig érvényes. 
Aramk a 25%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

Resztetes akciós teltételeinket keresse telephelyeinken! 

Átutalással fizető vevőinknek készpénzfizetés esetén 
további 2% kedvezmény! 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

• H V RT» 
INGATLANKEZELŐ ÉS 

VAGYON GAZDÁLKODÓ RT. 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
megbízásából az IKV RT. pályázat útján történő 

értékesítésre hirdeti meg az alábbi 
felépítményes ingatlan tulajdonjogát: 

SZEGED, HONFOGLALÁS U. 71. 
(volt általános iskola) 

(hrsz.: 17 004.; az ingatlan alapterülete: 2258 m2) 

Pályázati alapára: bruttó 93 137 500 Ft 

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, 
aki a részletes pályázati felhívást legkésőbb 

2005. április 14-én 15.30 óráig 
bruttó 25 000 Ft ellenében megvásárolta. 

Részletes felvilágosítást az IKV Rt. ügyfélszolgálata nyújt 
(Szeged, Dáni u. 14-16., tel.: 62/553-683; weboldal: 
www.ikv.hu: e-mail: ikv@ikv.hu). 

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje: 
hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-11.00, 13.00-15.30 óráig; 
szerda: 8.00-11.00, 13.00-17.00 óráig; 
péntek: 8.00-12.00 óráig. 

School of Business Szeged 
Üzleti Szakközépiskola 

6724 Szeged, Körtöltés u. 32. 
Tel /fax: 62/542-335, 62/542-336 Web: www.sob.hu 

E-mail: szeged®sob.hu 

A 2005/2006-0s TANÉVBEN ISKOLARENDSZERŰ, NAPPALI 
TAGOZATOS KÉPZÉSBEN INDULÓ OKJ-S SZAKOK: 

• GAZDASÁGI INFORMATIKUS 
• ÚJSÁGÍRÓ 
• IRODAVEZETŐ 
• IDEGENVEZETŐ 
• IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER 

Felvételi követelmény: középiskolai végzettség. 
A képzés tandíjmentes (23 éves kor alatt). 
Kollégiumi férőhelyet biztosítunk. 
Érdeklődni a fenti elérhetőségeken lehet. 
Jelentkezés és beiratkozás: 
2005. május 20. (péntek), 14-17 óráig Arany János Általános Iskola 
(6724 Szeged, Kukovetz Nana u. 4-6. ) 

62/567-842 DtlMAGVARORSZAGICCgfVgíSítl 

Az Érdért RL várja kedves meglévő 
es leendő ügyfeleit a Construma 
C pavilonjaban és telephelyein! 

Telephelyeink: 
Békéscsaba • Budakeszi 

Budapest • Debrecen • Györ 
Mátészalka • Szoinpk • Tuzsér 

Veszprém • Zalaegerszeg 

Érdért Rt 
1097 Bp.. Könyves Kálmán krt. 5. 

Tel: 219 4400 www.erdert.hu 

http://www.ikv.hu
mailto:ikv@ikv.hu
http://www.sob.hu
http://www.erdert.hu

