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Nő- és családvédelmi 
tanácsadó Kisteleken 

Üj tábla került fel mosta-
nában a kisteleki központi 
orvosi rendelő aj tajára, ez-
zel a felirattal: „Nő- és csa-
ládvédelmi tanácsadó". Dr. 
Csonka István nőgyógyász 
főorvos mondotta el az ú j 
intézmény célját. 

Az ismeretterjesztés, a fel-
világosítás eszközeivel 
akarjuk felvenni a harcot 
az általános abortusz szem-
lelettel szemben, 

mely kialakult a lakosság 
körében az utóbbi évek so-
rán. Sajnos, köztudomásúvá 
vált, hogy megyénkben — 
így a szegedi járásban is — 
országos viszonylatban ki-
emelkedő a művi abortuszok 
száma. Nagyon sokan már 
csak akkor keresik fel az 
orvost, amikor a nem kívánt 
terhességet csak beavatko-

zással lehet megszüntetni. 
Pedig a nem kívánt ter-
hesség megelőzésére szá-
mos eszköz áll rendelke-
zésre. 

Tanácsadónk azt kívánja el-
érni, h o ® felvilágosítsa a 
nőket; ismerjék meg a nem 
kívánt terhesség megelőzé-
sének különféle lehetősé-
geit. A tanácsadó foglalko-
zik a házasulandó fiatalok 
családtervezési problémáival, 
a házaséletet zavaró kóros 
panaszok okainak felderíté-
sével. 

Munkája kiterjed a növé-
delcm valamennyi terüle-
tére. 

Számos családban viszont 
hiányzik a gyermekáldás, s 
e témában is segítséget ad 
a tanácsadó az anyáknak. 

Bálán Miklós 

Rekorderek 
ellenkező előjelekkel 

A járás közös gazdaságai 
esztendőről esztendőre szebb 
eredményeket érnek el a ter-
melésben és törekednek, hogy 
valamennyi üzemág rentábi-
lis le®en. Igaz, sok összete-
vő függvénye, ho® a meg-
termelt es előállított áru vé-
gül is mennyibe kerül. S nem 
minden termelőszövetkezet-
ben elfogadható az önkölt-
ség. 

Ami a sertéstenyésztést il-
leti, akad javítanivaló bőven. 
Kedvező a helyzet a bordá-
nyi Munkásőr Tsz-ben, ahol 
e ® kilogramm sertéshús elő-
állítására 3,7 kilogramm ab-
raktakarmányt használtak 
fel. Elfogadható a kisteleki 
Ma®ar—Szovjet Barátság és 
a tápéi Tiszatáj Tsz-ben is, 
ahol 4,4 kilogramm abrakta-
karmányt fordítottak erre. 

A szomorú rekordot, mar 
az abraktakarmány pazarlás 
rekordját a csengelei Hon-
foglalás Tsz-ben érték el, 
ahol e ® kilogramm sertéshús 
előállítására 10,9 kilogramm 
abrakot használtak fel. Ha 
e®általán lehetséges ilyes-
mi. Méregdrága hús ez. Et-
től alig-alig olcsóbb a sö-
vényházi Zöldhalom és a ba-
lástyai E®etértés Tsz-ben 
meghizlalt sertés. hiszen 
mindkét helyen 7 kilogramm-
nál több takarmányt adtak 
e ® kilogramm húsért. 

Az állatforgalmi vállalat 
ú j akcióval segíti a sertés-
hizlalást. Mégpedig az 1969 
első félévére leszerződött 
süldők után e ® mázsa, a hiz-
lalási szerződés esetén még 
plusz két mázsa abraktakar-
mányhoz juttatja a szerződő 
termelőszövetkezetet. Termé-
szetesen a takarmányt álla-
mi felvásárlási áron szállít-
ják. 

A legfontosabb, ho® a ser-
téstenyésztés és hizlalás 
eredményességének érdeké-
ben, a rentábilis gazdálkodás 
érdekében, korszerűsítsük az 
elavult férőhelyeket, lehető-
leg megteremteni a takar-
mánybázist. Igaz azonban az 
is, h o ® bár az állam egy-
egy sertéstenyésztési épület 
költségeinek 70 százalékát 
magára vállalja, mégis drá-
ga költséggel épülnek fel 
ezek a létesítmények. Korsze-
rűbb, ®orsabb formákat kel-
lene keresni, főleg olcsobb 
építkezési eljárásokat. Nem 
közömbös az sem, hogy a ser-
téstenyésztésben foglalkozta-
tott dolgozók anyagi érde-
keltsége milyen. 

A járás közös gazdaságai-
ban legnagyobb fejlődés a 
baromfitartásnál tapasztal-
ható. A baksi Ma®ar—Bol-
gár Barátság, a sándorfalvi 
Üj Élet, a szőregi Egyetértés 
Tsz-ben már megteremtették a 

nagyüzemi feltételeket. Ezen-
kívül még nyolc termelőszö-
vetkezet foglalkozik kisebb-
na®obb mértékben baromfi-
tartással, azonban ezeknél 
sem a tartási, sem pedig a 
technológiai körülmények 
nem megfelelőek. 

Sokkal kedvezőbbek az ön-
költségi számítások a fent 
említett gazdaságokban. Sán-
dorfalván például egv kilo-
gramm baromfihús előállítá-
sához 2,82 kg táptakarmányt, 
Bakson 3 kg, Szőregen pedig 
2,3 kg táptakarmányt hasz-
náltak fel. Az eredmények 
önmagukért beszélnek, s mu-
tatják, h o ® mennyire ered-
ményes és gazdaságos a ba-
romfitenyésztés, ha megfele-
lő feltételeket teremtenek. 

Sz. L. I. 

Vb-üiés 
Zákányszéken 

A szegedi járási tanács 
végrehajtó bizottsága ma 
délelőtt ülést tart Szegeden, 
délután pedig Zákányszéken 
a községi tanács munkájá-
nak értékelésével folytató-
dik a vb-ülés. 

A tanácskozásra a járási 
tanács vb szakigazgatási 
szervének vezetőit, Deszk, 
Forráskút, Kistelek, Móra-
halom és Sövényháza taná-
csi vezetőit is meghívták. 

Zákányszéken 1965-ben 
tartottak hasonló jellegű 
vizsgálatot, s az eltelt idő-
ben lelkiismeretes, jó mun-
káról adott bizonyságot a 
községi vezetés. A járási ta-
nács vb nemcsak a tanácsi 
munkát, de a község gazda-
sági, kulturális eredményeit 
és problémáit is me®itat ja . 

A Szegedtől távoleső ho-
moki világban 1961 február-
jában öt termelőszövetkezeti 
csoport alakult. Az azóta el-
telt időben négy tszcs egye-
sült, létrejött a Május 1„ s 
mellette a Homokkultúra 
Tszcs jelenti a község lakos-
ságának a„ gazdasági alapot. 
Szép fejlődésről adhatnak 
ma számot, s egyben kije-
lölik a további utat is, 
amelyhez a járási tanács vb 
segítségét is kérik. 

I C ö z m ű w e l é s , 
k ö z s é g f e j l e s z f é s 

A szegedi járási tanács 
végrehajtó bizottságában dr. 
Ábrahám Antal vb elnökhe-
lyettes az első számú gazdá-
ja a közművelésnek, a köz-
ségfejlesztésnek, az egészség-
ü®nek és a pénzü®nek. 
Sokrétű munkaterületéről ez-
úttal csak két főbb témát 
ragadunk ki. Amint kiderült, 
a járási tanács munkájának 
középpontjában jelenleg is a 
lakosság kulturális, és egész-
ségügyi színvonalának szaka-
datlan emelése áll. A számok 
is ezt igazolják: a járási ta-
nács évente 100 millió forint 
költségvetési alappal gazdál-
kodik. Ebből 60 millió forint 
az oktatást és az általános 
közművelést szolgálja. S még 
í ® is állandó pénzgondjai 
vannak a művelődésügynek. 

— Bordányban — kezdte 
nyilatkozatát dr. Ábrahám 
Antal — a közelmúltban ad-
tak át e ® ú j iskolát, 1 mil-
lió 200 ezer forintba került. 
2,5 millió ment rá a dorozs-
mai öregiskola rekonstruk-
ciójára, de u®ani t t elkészült 
már egy újabb 12 tantermes 
általános iskola terve is. A 
falut délnyugat felől ölelő ú j 
telep számára akarják. 
Ugyancsak új, négytantermes 
iskolát kap Zsombó; ezekben 
a hetekben kezdik az alapo-
zását. U®anilyen iskola kel-
lene Szatymazra és Baksra 
is. A következő ötéves terv-
ben ezek lesznek az elsők. 

Azt gondolná az ember, 
egyszer majdcsak eljutunk 
odáig, h o ® lesz elegendő is-
kola, művelődési ház is. Ke-

Határidő: 1970 
A klórozott szénhidrogén alapanyagú növényvédő sze-

reket 1970-ig kivonják a forgalomból. Ezeket szerves fosz-
forsav-észterekkel helyettesítik. A klórozott szénhidrogé-
nek e ® részét már most sem árusítják. Az alábbiakban 
közöljük az eddig kivont szereket és azok helyettesítőit 

Á forgalomból kivont szerek: DDT porozok, DDT per-
metezők, HCH porozok. Lard-Tox. Pernit, Melipax-emul-
zió, Aldvinos szuperfoszfát, Dieldrin. 

Helyettesítő szerek: Wofatox permetező, Metilparation 
Phosdrin, Lebaycid, Ditrifon, Fosfation, Lindános szuper-
foszfát, Hungária L és DL készítmények, Tritox porozó-
permetező, Melipax porozó; méhkímélő. 

Sorok egy képhez 
Rendje-módja szerint 

beszámoltunk már ar-
ról, ami vasárnap Sö-

vényházán történt, az Árpád-
emlékmű tövénéL S h o ® 
most mégis visszakanyarodok 
hozzá, annak csupán az él-
mény varázsa az oka. Neve-
zetesen valami e®szerű em-
beri rácsodálkozás: politikai 
gyűlés esőben? Mert fanati-
kus futballdrukkereket lát-
tam már stadionban, ha öm-
lött is a víz, v a ® jeges szél 
fújt . És művészetszerető em-
bereket is, éppen ezen a sze-
szélyes nyáron, amint a sza-
badtéri játékok előadására 
órákig vártak ernyők alatt. 
De. h o ® többezres politikai 
gyűlésen, csöndes, de átható 
esőben ne oldódzon senkinek 
a bocskorszíja — ez számom-
ra különös meglepetés volt. 

Ese t t . . . Nem bugyboré-
kolva, hanem vékony, szag-
gatott csíkokban, s a tucat-
nyi faluból összesereglett ter-
melőszövetkezeti paraszti 
hallgatóság nem tágított. 
Nemcsak azok nem mozdul-
tak el a pódiumot körülvevő 
nagy emberkaréjból, akik er-
nyőt hoztak, vagy esőkabátba 
csomagolóztak — e ® szál ka-
bátban is állták az időt fel-
nőttek, fiatalok, asszonyok, 
férfiak. S nem csupán tisztes-
ségből. Nem csupán azért, 
mert az elnökség is, a szó-
nokok is áztak. Az érdeklő-
dés fegyelme tartotta együtt 
a népet. 

Esőkabát és pol i t ika . . . — 
nehezen összekombinálható 
dolgok. Most mégis e ® kis 
szimbólumrendszerbe keve-
redtek. Péter János az esővel 

kezdte beszédét. Valamikor 
ezen a tájon a cipő meg az 
ing is n a ® úr volt, most meg 
csak azon nem feszült orkán, 
aki ki akarta csúfolni az időt, 
v a ® otthon felejtette. Ebben 
a szituációban nem volt erő-
szakolt e ® polcra emelni ezt 
a két dolgot, mert bár nem 
nagy szó ma már, hogy a fa-
lusi nép is ragyogóan föl tud 
szerelkezni az eső ellen — 
föltétlenül köze van ennek 
ahhoz, hogy igen kitartó a po-
litikai érdeklődés, a mi poli-
tikánk iránti ronkonszenv. 
Komócsin Zoltán meg is fo-
galmazta ezt beszédében, 
amikor a termelőszövetkezeti 
gazdáknak az idei komisz 
időjárásban tanúsított helyt-

állásáról megemlékezett. Az 
idei nyár ke®etlen volt a fa-
lusi néphez, s ho® a termést 
még sem viselte meg tragiku-
san, az a termelőszövetkezeti 
parasztságot és ezt a terme-
lési formát dicséri és dicsőíti. 
Helytállását a cudar időjárás-
ban. S ismételt, immár kife-
jezetten politikai természetű 
helytállását az esőben tartott 
nagygyűlésen. Ez már azt bi-
zonyítja, ho® az ú j ösvény-
re tért parasztság nemcsak a 
munkában ad sokat önnön 
becsületére, tisztességére, ha-
nem a politikában is. Akkor 
is jelen van, méghozzá ki-
tűnő egységben, amikor a po-
litikánk melletti demonstrá-
lásra szólítják. 

Sz. S. L 

Dr. Ábrahám Antal 

vesebbet kell költeni újak 
építésére. Ez elkövetkezik, de 
erről azonban még szó sincs. 
Százmilliókat igényel a ta-
nyai iskolák körzetesítésének 
folytatása s a megmaradók 
villamosítása. Jelenleg 97 ta-
nyai iskolában tanítanak a 
járásban. S ezek közül het-
vennek mutatkozik még 
hosszabb távon is jövője. 
Valamennyit villamosítják. 

— Ezzel a követelménnyel 
korábban nem számoltunk, 
arra gondoltunk, h o ® a ta-
nyák pár évtized alatt úgyis 
megszűnnek rrjajd, követke-
zésképp tanyai iskolákra sem 
lesz szükség. Az élet azonban 
mást parancsolt. Már két-
ezernél több tanyába jutott 
el a villany, s a tanyák vil-
lamosítása most is nagy 
ütemben halad. A tanyaiak 
ebbeli törekvését nem elle-
nezzük, inkább elősegítjük. 
Adunk már engedélyt tanyák 
felújítására is, csak újak 
építésére nem. Villannyal, 
televízióval, elektromos kis-
gépekkel, megfelelő közleke-
dési eszközökkel ideális lakó-
helynek bizonyultak a ta-
nyák, hosszú ideig nélkülöz-
hetetlenek a háztáji mező-
gazdasági termelésben is. 
Ezért is vált szükségessé 
többek között az arra alkal-
mas tanyai iskolák villamo-
sítása, kultúrközpontokká 
való fejlesztése. Jelenleg már 
36 ilyen kész iskolánk van, 
16-nak pedig most folytatják 
a villamosítását. Napirendre 
kerül a falusi általános isko-
lai kollégiumok létesítése is. 
A tanyai iskolákból bekerülő 
felső tagozatosokat kell majd 
ezekben később elhelyezni, 
h o ® az utolsó n é ® általános 
iskolai osztályt már osztott 
oktatásban végezhessék eL 
Van már ilyen kollégiumunk 
többek között Balástyán is, 
véleményünk szerint bevált. 
Akár rendszerré is fejlődhet. 

— A tanyai iskolai kultúr-
központok kifejlesztését — 
folytatta Ábrahám elvtárs — 
e ® kicsit a korábban meg-
kezdett művelődési házépíté-
si programunk rovására vé-
gezzük. ö t évvel ezelőtt azt 
terveztük, h o ® mostanára 
sokkal több községi művelő-
dési házat építünk. Ez az el-
gondolásunk sem vált be, 
módosítani kellett rajta, mert 
í ® több emberrel tarthatnak 
fenn a mi művelődésü®i 
szerveink közvetlen s eleven 
kapcsolatot. Persze azért sza-
porodnak a központi jellegű 
új művelődési házak is. ö t 
már készen van. Mostanában 
fejeződik be a zsombói mű-
velődési ház építése, 2,6 mil-
lió forintba kerül. Tiszaszige-
ten pedig ebben a hónapban 
kezdődik egy másik művelő-
dési ház építési munkája. 
Üjszentiván is művelődési 
házat kap a közeljövőben. 
Úgyszintén Bordány. Koráb-
ban fejlesztettük a gimnáziu-
mi oktatást is a nagyobb 
községekben. Erről azonban 
— indokoltan — most már 
lemondtunk. Szeged közelsé-
ge feleslegessé tette ezt. A 
városban megcsappant az ér-
deklődés a gimnáziumok 
iránt, a szakközépiskolák ja-
vára. Nem kell már „protek-

ció" ahhoz, h o ® falusi, ta-
nyai gyerekek is bejussanak 
szegedi középiskolákba. Ezért 
az üllési ú j gimnáziumot 
máris az általános iskolai ok-
tatás rendelkezésére bocsá-
tottuk. 

— Községfejlesztési mun-
kánk három téma köré cso-
portosul. Első helyen áll a 
magasnyomású ivóvíz bizto-
sítása. Tíz községünkben már 
működnek a törpevízművek, 
további tízben pedig 1970-ig 
készülnek eL Ahol magas-
nyomású viz van, ott gom-
bamódra szaporodnak a fü r -
dőszobás lakások, s a szenny-
vizet is el kell vezetni. Kis-
teleken 1972-ig 20 millió fo-
rintot fordítunk csatornázás-
ra. Foglalkozunk kisebb mér-
tékben ezzel a témával Üj-
szentivánon, Tiszaszigeten és 
mindenütt a na®obb közsé-
gekben. 

— A másik, amiről esett 
már itt szó, a villamosítás 
folytatása. A zárt települések 
készen vannak, a tanyák 
vannak a soron. Ez nem igé-
nyel túl nagy beruházást, 
mert a lakosság maga csinál-
tatja, 5 ezertől 30 ezer forin-
tig fizetnek családonként, 
h o ® elkészüljenek a gerinc-
vezetékek, s áramot kapja-
nak. Fontosnak tar t juk az 
úthálózat növelését. Elkészült 
a röszke—mórahalmi átkötő 
út terve. Kövesút köti majd 
össze Zákányszéket Bordány-
nyal, Rúzsát pedig Ülléssel. 
Fzek e®enként kb. 5 millió 
forintba kerülnek, Legfőbb 
gondunk most e pénzeknek 
az előteremtése. Előtérbe ke-
rült a belterületi utcák, utak 
kövezése. Ebben egyelőre 
Dorozsma a legszerencsé-
sebb. Itt már decemberben 
átadják a Felszabadulás utat. 
mely a község központjából 
az ú j lakótelepre vezet. Ha 
lehet, még nagyobb fontossá-
got tulajdonítunk a járda-
építésnek. Korábbi lemara-
dást akarunk megszüntetni. 
Ehhez a lakosság is sok tár-
sadalmi munkával járul hoz-
zá. Mindenki örül annak, ha 
a háza előtt szép sima asz-
falt, vagy betonjárda húzó-
dik. 

Utoljára maradt a kisla-
kásépítés ügye. Ábrahám 
elvtárs elmondta, hogy éven-
te legalább ezer kislakással 
épülhetne több a járásban, 
mint eddig, ha lenne elegen-
dő porta. „Csodálatosképp" 
már nem az építőanyag-ellá-
tás körül mutatkozik a ne-
hézség, sokkal inkább a bü-
rokráciával van a baj. Tizen-
három különböző minisztéri-
um, tanács és másféle szer-
vezet hozzájárulása kell ah-
hoz, hogy porta le®en a por-
tából. Ezután jönnek a ter-
vezők, akik pár napos mun-
kát is minimum e ® évre 
vállalnak. 

— Jelenleg 800 telekvásár-
lási kérelem fekszik benn. 
melyek pillanatnyilag kielé-
gíthetetlenek, jóllehet, a sor-
banállóknak már mindenük 
megvan az építkezéshez. Ke-
ressük a módját, miként le-
hetne ezen a megcsontosodott 
bürokrácián változtatni. 

Csépi József 

Takarmány-
juttatás 

A szokásosnál jóval ke-
vesebb szálas és szemes ta-
karmány termett az idén. 
Az állam, mint mindig, eb-
ben az esztendőben is segít-
séget nyúj t azoknak a gaz-
daságoknak, ahol minőségi 
törzsállomány és más okok 
ezt megkövetelik. A napok-
ban szétosztották a rendel-
kezésre álló abraktakar-
mányt, összesen 162 vagon-
nal, amit a Csongrád me-
gyei Gabonafelvásárló és 
Feldolgozó Vállalat raktá-
raiból vesznek át a szövet-
kezetek. Választhatnak táp-
és szemes takarmány között, 
természetesen állami áron. 


