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A LECHNER t é r ÜGYE 

„Megugrott" 
a gyógyszer* 
fogyasztás 

Lázár Jenő, az Egészség-
Molnár Józsefné szegedi „.vasúnk hozzánk küldött J & f M E S - f f f e 

levelében szóvá tette, hogy az I. kerületi tanára miért ' " 
nem hozatja mar rendbe a I.echncr teret? Mint írj*. • • -
a környező ti tea kat már rendbe hozták, de ,jó volna 
tnár a Lechner tér átépítésére is gondolni. 

Molnár Józsefné panasza hordozza már tarsolyában a 
nem egyedülálló, s a Lech- Lechner tér rendbehozásá-
ncr tér problémájával la- nak problémáját. Eddig a 
punk hasábjain is többször környező utcák rendbehozá-
foglalkoztunk. Most ismét sát végeztettük el, mert ez 
felkerestük az ügyben ille- elsődleges volt. Most a Lech-
tékes I. kerületi tanácsot, ner ter következik. 
ahol Korek Józsefnétól, az 
I. kerületi tanács vb elnök-
helyettesétől a következő vá-
laszt kaptuk: 

— Kerületi tanácsunk épí-
tési és közlekedési csoportja 
tárgyal a Szegedi Városgaz-
dálkodási Vállalattal, hogy a 

— A Lechner térrel kap- tervek szerint a Lechner te-
csolatos panaszokat jól is-
merjük. Sajnos, a körzeti ta-

rét korszerű, szép pihenő- és 
játszótérré alakítsa át.. Erre 

náestag is hosszú évek óta 1966-ban kerül sor. 

k i j a v í t j á k a h i b á s k u t a t 
a Cserzy Mihály utcai lakosok közölték, hogy rossz 

a környék vízellátása- mert a Cserzy Mihály utca és a 
Teréz utca sarkán a néhány honapja létneitett kutat ál 

tájé-
koztatta az MTI munkatár-
sét a gyógyszerészet elmúlt 
öt. esztendőben végzett mun-
kájáról es a további tervek-
ről. 

Elmondta, hogy a második 
ötéves tervidőszakban a 
gyógyszerfogyasztás a várt-
nál nagyobb mértékben nőtt, 
ennek ellenére sikerült emel-
ni a gyógyszerellátás színvo-
nalát. Jellemző az emelkedés 
ütemére, hogy míg 1961-ben 
a lakosság gyógyszerfogyasz-
tása — a kórházi felhaszná-
lást is beleértve — 2Ó56 mil-
lió forintot tett ki, az Idén 
az előzetes számítások sze-. 
rint megközelíti a három 
milliárd forintot. A növeke-
dés elsősorban 

l.'i 
az egészség-

landóan javítani kell. Erre a problémára kértek sürgős - ügyi ellátás kiterjesztéséből, 
intézkedést, és főleg ígéret helyett megfelelő vízellátást, I a biztosításra jogosultak szá-

A Cserzy Mihály utcai la- tézkedem. Gondoskodom ar. 
kök panaszára Tombácz Fe- ról, hogy a kuUt szakembe-
renc, a Szegedi Víz- é-sCsa- r r k felülvizsgálják, a hibát 
tornamű Vállalat, igazgatójá-
tól az alábbi választ kap- kijavítsák, s ezáltal mindig 
4 u k : megfelelően üzemelhessen a 

— Késedelem nélkül in- kút. 

mának nagymértékű emelke-
déséből adódik, de tagadha-
tatlanul jelentkezik bizonyos 
túlzott gyógyszerfogyasztás is, 
amit egészségügyi szempon-
tok egyáltalán nem indokol-
nak. (MTI) 
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Törődés megtévedi fiatalokkal 
Pedagógus önkéntes rendőrök munkája — Teendők 

a megelőzésben és utógondozásban 
Több éve már, hogy Sze- ménnvel járjon. Ezeket a a végső döntésig ne retsz-

geden az önkéntes rendőrök módszereket megtalálni, kö- szeriek el értékes hónapok, 
munkájában pedagógusok is zöa nevezőre hozni megle-

hetősen bonyolult feladat, 
hiszen ahány utógondozott raJr 
van, annyiféle egyéniséggel — Előre léphetnénk ab-

vesznek. A bűnüldö-
zés szolgalatában speciális 
munkaterület az övéké: a 
fiatalkorúakkal kapcsolatos állunk szemben. Ebben a ban is 
preventív munka. A hatósá-
gok és a társadalmi szer-
i e k képviselőivel együtte-
sen látogatták időnként a 
szórakozóhelyeket, hogy fia-
talkorúak ne maradhassa-
nak el késő este vagy éjjel 
a szülői háztól. Ezek az el-
lenőrzések minden alkalom-
mal eredményesek voltak. 
Sok fiatalkorú köszönheti a 

mondta végül 
munkában természetesen hogy ne egy-egy aset, kap-
széles körű fel-adat jut a csán kelljen keresgélnie a 
kerületi tanácsok ifjúságvé- gyámügyi hatóságnak a párt-
delmi albizottságának. il- fogót az utógondozott mel-
letve a mellettük dolgozo lé. A különböző lársadal-
aktívahálózatnak. mi szervek, a KISZ, a nö-

O tanács, a kerületi nép-

fronttá zoltságok jó előre jar 
vaslatot tehefoének a ke-

Kiemelkedő jelentőségű É 0 ? * ; t a n ; ; e s o k Srámügyi 
.. . . , , tehát az utógondozás, amely h0tosaganatc,; hogy minden 

pedagógus onkentes rend- ^ k b r ű t á r y i 8 d a i m j esetben kire számíthatnak, öröknek, hogy megmentet-
ték a botlástól. A nagyobb 
üzemekben pedig előadást 
tartottak azokról a problé-
mákról. amelyek leginkább 
veszélyeztetik a fiatalkorú-
ak egyenes útját. 

Mindezekről 
penc pedagógus 

összefogással hozhatja meg 
a kívánt eredményt. 

— Sok esetben — foly-
tatta a pedagógus — egy-
egy fiatal esetében hama-
rabb is meg lehetne kez-
deni az utógondozásit, mint 
ahogy arra meghozza dönté-
sét a gyámügyi hatóság. 
Meglehetősen hosszú ugyan -

Horóczi Fe- is az út, amíg ez a döntés 
önkéntes megszületik. Tegyük fel, 

akit. és akiket az utógpndo-
zottsk nevelésével, .felügye-
letére! megbízhatnak. És-
pedig olyan felelősséggel, 
mintha második szülőt ad-
nának a fiatalkorúnak. 

L. F. 

Ki vezeti a szövetkezetet? 
Nemréoibpn a z eSJ' lk ter- • Ja — minden ember szarná- Kérdezzen meg bárkit — 

e » e melőszövet- ra elsőrendűen fontos. Mit az, akinek némi kételye var 
kezeti föagronómússal foly- ér a sok beszéd, ha a vé- — azok közül, akik felelőa-
íatott beszélgetés közben gép az embernek üresen ma- seggel gondolkodnak a szó-
szó ba ' került: milyen tó- r.ad a zsebe? Igen ám, dc vetkezetekről: mi az éltető-
pnsztalatokat szerzett az el- tartósan jól gazdálkodni egy ,je a közös gazdaságnak? 
múlt években, miközben szövetkezetben, s ennek kö- Lehet, hogy egy kiváló «m-
egy nagv közös gazdaság ter- vetkeztében tartósan nagy bert, egy nagyszerűen dől-
nie leset irányította. Vélemé- jövedelmet osztani csak ak- gozó brigádot neveznek meg. 
nyének az volt a lényege, kor lehet, ha az. egész tag- Egy-egy szemelvről talán vi-
hogy az állami gazdaságok- ság . — élve a szövetkezeti iatkoznak is. Csak egy a vi-
ban könnyebben lehet dol- gazda jogaival — egymással tathatatlan: a szövetkezeti 
gozni, mert ott, amit a veze- és a vezetőséggel, jó, egyetér- gazdaság, a szövetkezeti élet 
tőség elhatároz, azt utasí- lésben munkálkodik. Sok- legfőbb letéteményese ,a 
tásszerűen végrehajtják . az sok szövetkezet példája bi- szövetkezet tagsága. Aki er-
emberek. Á tsz-ben pedig zon.vítja. hogy ideiglenesen a ről megfeledkezik, hibás út-
többen próbálnak beleszólni tagságtól elszakadt vezető- ra téved, előbb, utóbb el-
abba, hogy mi történjen. ség is 'udott valamit produ- veszti .a talajt a laba alól 

Megjegyzésével nincsegye- kálni, amikor a forintról és semmiképpen nem tehet 
dűl. Elég sokan mondják volt - szó. Különböző ügyes- jó szolgálatokat a szövetke-
azt, hogy az az elv., mely kedósekkel. bizonyos pénz- zés ügyének, 
szerint a szövetkezet tagsága ügyi lehetőségek megrasa- A szövetkezeten belül vagy 
a szövetkezet gazdája, papi- dósával valóban osztottak, n szövetkezeten kívül meg-
ron helyes, de a gyakorlat- Jó hírük keletkezett. S ee.v- születő intézkedések esak 
ban ebből sok nehézség és szercsak mégis baj történt, akkor érhetik el céljukat, ha 
zavar származik. Ezt a sú- A gazdálkodás eredményei abból indulnak ki: a tal 
lyos tévedést „szakszerű" ér- nem javultak, a leltorná- gazdája a tagság. Meg ak-
vekkel is alátámasztják. Azt zott pénzügyi mutatók rom- kor is igaz. ez, ha találkozni 
mondjak, hogy a szövetke- lőttek, a szövetkezet vissza- a tagok között felelőtlen em-

esett. berekkel. Olyanokkal, akik 

A szövetkezeti' csak a maguk érdekét ne-
m a g y a r m o 7 g a l f > m n a k Zlk, akik a közös vagyont, 

a fő ereje abban van, hogy nem becsülik. Olyanokkal, 
azt az alapvető és helyes akik a nagv munkák közben 
igazságot igveksz'ik érvénye- cserbenhagyják társaikat, 

nak beleszólni abba: • mit,, s;teni. mely szerint a szó- Nem mindenki egyforma, 
milyen módon helyes meg- vetkezet gazdája a tagság, nem mindenki érti meg azt, 
tertni. Mások szerint a szö- Sok-sok gondon, nehézségen hogv a közös úton csak 
vetkezeti tagok nem elég ön- lettek úrrá a kezdeti évek- együttes' erővel boldogulhat-
tudatosak, nem elég fejlett i^r, a szövetkezeti tagok. nak. Ez igaz. Azonban az 
tek, ki-ki esak a saját ér- Rrernyl tettük, cselekedetük elmúlt évek eseményei ezt 
dekét tekinti, saját magával igazolta: magukénak érzik a bizonyítják, hogy a szóvet-
törödik. szövetkezetet. Elég az idei kezeteken belül rendeaere-

Az így gondolkodók a SKÖ- esztendőre utalni. Sok ter- sen nő a közösségért áldo-
vetkezeti tagokkal csak mint mészeti csapás érte a me- Tatkészen dolgozo. a szövet -
munkaerővel számolnak a Tógazdaságot. Az egérkár, kezes igaz értelmét felfogó 
közös gazdaságban. Ólyan á rafAlvos száj- és köröm- emberek tábora, s csökken 
embereknek tekintik őket, fájás, a jégverés, nem egy azoké. akik tessek-lássek 
akiknek egyedüli feladata a helyen az. árvíz, a belvíi vesznek részt a közös mun-
munkára kiadott- utasításo- sújlotla a nagyüzemeket. A kában, 
kat végrehajtóm. amikor gyakori esőzések miatt hi-
több a munka, többel, ami- hetetlenül nagy eröfeszUé-
kor kevesebb, kevesebbet sek árán lehel betakarítani 
dolgozni. Ügy is az számít a kalászosokat. Az, őszi mun-
csak — vélekedik az.; ilyen kák időszakában — amikor 
vezető —, hogy mit oszta- mégannyi dolgos kéz is ke-
nak. „Ha az év végén kide- vés lett volna — hideggel, 
rül, hogy rendes jövedelem esővel, sárral dacolva fára-
jut mindenkinek, aki részt rloztak a lerrnés biztonságba 
vett a közös munkában, ak- helyezéséért, a jövő esz.ten-
kor rendben is van minden, dei kenyérért. Nem szavak-
nem lehet egy szava sem kai, tettekkel 
senkinek". ezrek és ezrek: tudják, hogy 

Az igaz, hogy a megfelelő a -szövetkezeti közösség bol-
jövedelem — amely a gond- dogul áss a saját egyéni bol-
talanabb megélhetést nyújt- dogulásuk forrása. 

zeti nagyüzemben már olyan 
korszerű termelési eljárá-
sok, üzemszervezési módsze-
rek érvényesülnek, amelye-
ket az egyszerű tagok nem 
ismernek. Ezért nem is tud-

Ez egyben válasz 
jegyzésre is, hogy a „szö-
vetkezeti tagok csak ma-
gukkal törődnek". Ez így 
nom Igaz. Az élet ezernyi 
cáfolattal szolgál az ilyen 
általánosító kijelentésre, i 
ugyanakkor azt is mutatja; 
az. ember változik, alakul, 
formálódik a gondolkodás-

bizony itottók módja. S ha a körülményék 

rendőrrel, a Közgazdasági hogv X. Y. fiatalkorú ja-
Technikum statisztikai tago- nuárban követ el vnlami-
zatának matematika—fizika 
szakos tanárával beszélget-

lyen bűncselekményt. Ezt 
követi a bűnüldöző hatóság 

tün-k. Kifejtette elképzelé- nyomozása, majd a vádirat 
«ét, hogy az önkéntes rend- elkészítése, s végül a tár-
ón munkában rósizt vevő gvalás az ítélettel. Az iigy-
pedagógusok gazdag tapasz- irat tehát sok fórumot meg-
talatát a gyakorlati nevelés- jár, míg végül a gyámügyi 
ben miképpen lehetne még hatóságnál tesznek rá pon-
jobhan kamatoztatni a már tot. Ekkor jelölik k.i az 
megbotlott fiatalkorúak ér-
dekében. 

— Éppen a közelmúltban 
tanácskoztunk ezekről a 
Csongrád megyei rendőr-
főkapitányságon. A pedagó-

utógondozott mellé a párt-
fogót. S bizony míg idáig 
érünk, megesik, hogy hasa-
szú hónapok telnek el. Vé-
leményem szerint egy-egy. 

gus önkéntes rendőrök az fiatalkorú esetében az utó-
utógondozásra szoruló fiatal-
korúak érdekében sokat se-
gíthetnek a tanácsok gyám-
ügyi halóságával, s mind-
azokkal a tarsadalmi szer-
vekkel, amelyek hivatalból, 
és azon kívül is foglalkoz-
nak e fiatalok emberré for-
málásával. 

A fiatalkorúak bírósága 
egy-egy eset kapcsán eny-
hébb. vagy szigorúbb ítéle-
teket hoz a megbotlott fia-
talkorú megbüntetésére, il-
letve lehetőséget ad. hogy 
botlását helyrehozza és tel-
jes értékű emberként il-
leszkedjen a társadalomba. 
A büntetés lehet próbára 
bocsátás, javító-nevelő mun-
ka. iUetve ideiglenes elbo-
csátás a javító-nevelő Inté-
zetből. 

— Ügy vélem — mon-
dotta Horóczi Ferenc —, 
hogv a mi nevelői mun-
kánk itt kapcsolódhat az 
utógondozással kapcsolatos 
teendőkhöz. Egyrészt segít-
hetünk az utógondozásra 
szoruló fiatal mellé állított 
partfogó felnőttnek abban, 
hogy munkája kellő ered-

gondozói műnk át rögtön a 
bűncselekmény felderítése 
után kellene megkezdeni a 
fiatalkorú érdekében, hogy 

Napi 40 ezer adag ebéd 
Az új központi konyha szerepe — Korszerűsítések az igények 

jobb kielégítéséért 
Szegedén" évek óta ' nagy lönválásztották az óvodások azonban, s ezért már készül 

népszerűségnek örvend a és az iskolások étkeztetését az új, korszerű és nagy ka-
közétkeztetés. Míg 1964-ben és a gedói konyha belépésé- pacitású konyha, ahol a jö-
csaknem 30 ezren étkeztek, vei a Juhász Gyula utcai vő év áprilisától már 1500 
addig jelenleg már mintegy konyhán már külön főznek dolgozó részére biztosítanak 
40 ezer adag ebédet készíte- az iskolásoknak. Más ösz- meleg ételt, 
nek a szegedi üzemélelme- szetételű, ízű ételre van Épül a Csongrád Megyei 
zésl konyhákon. Az. igények szüksége az óvodáskorú gyer- Építőipari Vállalat új korjy-
azonban ennél is többet kí- mekeknek és másra az isko- js a m e l y 1967-ben ké-
vánnak, s ezért pontos terv lásoknak. Sajnos azonban s z ü j el teljesen, s a tervek 
szerint az illetékesek rend- mindkét konyha túlzsúfolt s z e r j n t 3 ezer építőipari dói-
szeresen növelik az ebédek volt, nem győzte a munkát. kr,7,őnak szállítanak maid 
számát. F.zért építetett a tanács i ,men ebedet. Ugyancsak mo-

Nagy gondot fordít a vá- mindkét konyha részérv egy ( (erT, konyhával szerelik fel 
rom tanács az. óvodások és közös központi előkészítőt. M Újszegeden épülő kollé-

A több százezer forintos az iskolások napközi ottho-
nos ellátására. Igen helyes 
Intézkedés volt, amikor kü-

köitséggel épült új előkészí- giumot is. A fejlődéssel 

Tömörkény-emlékbizottság alakult 
Egy év múlva, 1966. december 21-én lesz a nagy 

szegedi író, Tömörkény István születésének 100. évfordu-
lója. A centenáriumi ünnepségek előkészítésére tegnap 
délután a Hazafias Népfront városi bizottságának Vörös-
marty utcai helyiségében emlékbizottság alakult. Az ülé-
sen Hofgrsang Péter, a Hazafias Népfront városi bizott-
ságának titkára köszöntötte a megjelenteket, majd Rad-
nóti Tamás, a városi tanács népművelési csoportvezetője, 
a bizottság titkára ismertette az ünnepségek tervelt. 

Ezek szerint a Tömörkény centenáriumra a városi 
tanács emlékkönyvet jelentet mag. Az évforduló alkalmá-
ból irodalmi vándorgyűlést is rendeznek Szegeden, Az író 
munkásságát kiállítás mutatja majd be. Ezenkívül a bi-
zottság felkéri majd a Szegedi Nemzeti Színházat, hogy 
az író három egyfelvonásosát az évforduló alkalmából ün-
nepi előadáson mutassa be. A száz éve született szegedi 
író emlékét irodalmi eslen is idézik majd. 

Megemlékezik a centenáriumról a Tömörkény Gim-
názium is. Az iskola külön kiadvánnyal, kiállítással, va-
lamint egy nagyszabású iskolai ünnepéllyel emlékezik 
névadójára. 

Az alakuló ülés dr. Madácsy László egyetemi docens-
nek, a bizottaég elnökének zárszavával fejeződött be. 

ló konyhát a napokban ad- '966-ban eiwknem ötezerrel 
ták át az építők. Az idén több dolgozó fizethet elő az 
még csak az egyik konyha 0lcső, Ízletes ebédre, 
részérc biztosít előkészített 
termékeket.' Januártól azon-
ban már a gedói é« a Ju-
hász Gyula utcai konyhára 
is naponta hatezer ebédhez 

I elegendő előkészített zöldsé-
get és húst szállítanak. Ez-
zel lehetővé Válik, hógy a 
legteljesebb higiéniával ké-
szítsék a gyermekek ebédjét. 

Jól működnek Szegeden a 
salát kezelésű üzemi kony-
hák. A Csongrád Megyei 
Húsipari Vállalat, korszerű, 
ezer emher rémére főző 
konyhájának korszerűsítése 
a napokban fejeződött be. s 
adták ál rendeltetésének. A 
Kenderfonó- és Szövőipari 
Vállalat újszegedt központi 
telepén a nyáron építették 
al az üzemi konyhát és így 
jelenleg' naponta 1500 ember 
részére készítenek ebédel-. 

A textilművek konyhája 
is jóízű ételeiről híres. Itt is 

megfelelőek, akkor a szövet-
kezes számára, az emberi 
együttélés számára kedvező 
irányban változik meg. Ha 
azt tapasztalja, hogy a mon-
dott szó és a tettek nem azo-
nosak. akkor egv ideig küzd 
a helytelen gyakorlat ellen, 
s később esetleg kedvét, 
veszti, elfásul. Érvényes ez 
arra a megállapításra is, 
hogy a tagság a szövetkezet 
gazdája. 

Azok a párt- és kormány-
határozatok. amelyek ha-
zánk szövetkezeteinek életét 
szabályozzák, befolyásolják, 
módot, lehetőséget adnak ah-
hoz. hogy minden szövetke-
zetben gazdaként érezhesse 
magát a tagság. S nemcsak 
lehetőséget adnak. Agrárpo-
litikánknak sarkalatos tétele 
ez, amelynek betartásáért 
mindenkinek mindent meg 
kell tennie a maga terüle-
tén. A szövetkezeti élet fél-
epílése olyan, hogy akár jo-
gokról, akár kötelességekről 
legyen is szó, lehetőséget te. 
remt a tsz gazdáinak min. 
den lényeges kérdésben dön. 
teni, határozni. 

ALMÁSI ISTVÁN 

Ingyenes telek a Rúzsán letelepedő 
értelmiségieknek 

A rúzsai községi tanács szeré*?., Garai Ferenc és 
testülete korábban egy Papp Mária pedagógusok, 
nagyszerű határozattól lepte Legújabban ismét két neve-
meg a falu pedagógusait és lő kérte a tanácsot: szamulc-
többi értelmiségi dolgozóit, ra is juttasson telket csalá-
Kimondták, hogy akik a köz- diház-épitéshez. Chrappan 
ségben véglegesen lotele'p- János vb elnök mondotta el, 
szenek — s ezáltal hatéko- hogy összesen húsz telket zá-
nyabban részt vesznek a fa- voltak a községben ajándéko. 
lu . politikai, kulturális és zás céljaira az értelmiségi 
gazdasági életének fejlesztő- dolgozók szamára. Így akar-
sében — esaládiház-építéshez ják lehetővé tenni, hogy az 
ingyen káplák a telket. értelmiségi dolgozók miha-

E szép társadalmi' ajándé- marabb és mindannyian sza-
kot már több értelmiségi kitsanak régi utazgató élet-
család fogadta el eddig. Bu- módjukkal, s megtelepedett, 

, . . . .. . , tokba vette új telkét többek elegedet! polgárai lezvenek 
túlzsúfoltsággal kutakodnék I k Ó 8 f e t ( B o l f t n i a n i , t van gvr+v- a köz-égnek. 
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