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Hasznos

kezdeményezés

Oktatófilmek
és a munkahelyi
Az Építők Szakszervezetének kezdeményezésére érdekes ankétot tartottak tegnap,
pénteken a DÉLÉP szegedi
központjában. Egy filmsorozatot láthattak a szakemberek arról,
hogyan lehetne
javítani a gazdálkodás hatékonyságán, jobbá
tenni a
munkahelyi szervezést. A
DÉLÉP központjának művelődési termében Sipos Mihály
igazgató
bevezetője
után Horváth Béla, az Építók Szakszervezetének osztályvezetője tartott előadást
arról, hogy az oktatófilmek
milyen szerepet töltenek be
a munka- és üzemszervezés
területén. Horváth Gyula, az
MSZMP Csongrád
megyei
bizottságának munkatársa a
párt gazdaságpolitikai célkitűzéseiről beszélt előadásában, majd Alaxi László, a
Munkaügyi
Minisztérium
munkatársa az üzemszervezés és a bérpolitika összefüggéseiről szólt
Három szakmai
előadás
következett: az
ergonómiai

egészségügyi
Intézet tudományos kutatója, a filmtechnika alkalmazásáról a vállalati
munkaszervezésben
Kiss György pszichológus, az
üzem- és munkaszervezés társadalmi és gazdasági hatásairól Juhász István, a SZOT
elméleti kutató intézetének
munkatársa tartott előadást.
Hét filmet vetítettek le, s
mindegyikhez rövid értékelő
előadást tartottak. A filmek
foglalkoztak a munkabrigádok tevékenységével,
módszereik hatásával, amelyhez
Kelemen János osztályvezető
mondott kiegészítést, majd
bemutatták azt a kis szakmai
filmet, amely
egyes
munkafolyamatok
műveleti
időszükségletét
vizsgálta.
Foglalkozott egy kisfilm a
dolgozók mozdulatainak az
elemzésével, a dolgozók leterhelésének vizsgálatával, az
ú j dolgozók betanításával, a
kézi munka és a gépi munka
közötti hasonlósággal, valamint egy kis filmecske a
balesetvédelmi oktatást ilvizsgálatokról Százados Ist- lusztrálta a megjelent szakván, az
Országos Munka- emberek előtt.

Nyitnak a SZOT
időszakos
Péntektől sorra nyitnak a
SZOT időszakos üdülői. A
kicsinosított üdülőházak kényelmesen berendezett szobáit pénteken, tegnap 900an foglalták el, további 5
ezren pedig a jövő héten
kezdik meg a kéthetes pihenést.
A SZOT üdültetési főigazgatósága idén — a tervek
szerint — összesen
337 500
felnőttet és gyermeket üdültet kedvezményesen, az üdültetési költségeknek mindöszsze 25—30 százalékáért. A
beutaltak több mint fele május 5. és október 5. között
— 140 ezren pedig kimondottan a főidényben június
5. szeptember 5. között —
nyaralnak. A nyári csoportos gyermeküdültetés június 8-án, a tanév befejezése
után kezdődik s augusztus
30-ig tart,
hat turnusban
összesen 33 620 gyermek pihen. Rajtuk kívül sok gyermek a szüleivel együtt tölthet két hetet a SZOT valamelyik hegyvidéki üdülőjében vagy a Balaton partján,
ahol a tervek szerint július
első napjaira elkészül az új,
tízemeletes
balatonszéplaki
Ezüstpart-üdülő. (MTI).

Kutyák
penzióban
A pórázra fogott kutya megint divatba jött. Egyesek
szerint azért, mert kevesebb
baj, gond van vele, mint a
gyerekkel. A külvárosban általában a házőrzés a kutya
dolga, a soklakásos emeletes
házakban viszont a szoba díszévé, némely helyen a lakás „kizárólagos" uralkodójává lett őkelme. Vele kezdődik a nap, és lepisszentésével fejeződik be. Ahol sok
a kutya, ott kevés a macska,
következésképpen
elszaporodhat az egér. Hogy a bolha
is? Ugyan már! Ezt egyetlen
ebtartó sem ismeri be a saját kutyájáról.
A magyar
ebtenyésztők
éppúgy egyesületbe tömörültek, mint a bélyeggyűjtők.
Szegedi csoportjuknak közel
400 tagja van, viszont 1500
a kutyatartó. Csak a f a j k u tyákat tartják nyilván, méginkább a boxereket jegyzik,
Szegeden szám szerint 500-at.
Kazinczy Péter, a MEOE
szegedi csoportjának szervező titkára szerint Budapest
után Szegeden van a legjobb boxerállomány. Tartóik
külön szakosztályt alkotnak.
Nem egy szegedi boxer hozott már gazdájának előkelő
helyezést hazai és nemzetközi kiállításról, mint például a kutyakiadványok állandó fotómodellje, sztrája,
Zobel von Schütting, amely

Értesítjük
hogy folyó

vendégeinket,
hó

7-én nyitjuk

a Fűzfő
csárdát
Tiszasziget, árterület.
retettel v á r j u k kedves
dégeinket.

Szeven-

Rz út két végén
Az út Szegedről a Csongrádi sugárúton vezet kifelé,
át a körtöltésen, azután a
Hódmezővásárhely
felé
igyekvő vasúti sínek töltésén.
Egy-két tanya tűnik fel csupán az aszfaltcsík menti földeken. Balról a fehértói halgazdaság szabályog négyszög
víztükrei csillognak. Néhány
kanyar után az addig szabad terepet szemközt bokrok, fák takarják el a szem
elől. Az erre jártas ember
már t u d j a : az ott SándorfalValami vei többen, mint
hatezren élnek Sándoríalván. A
nem régi adatok szerint pontosan 6024-en. A munkaképes korú lakceság
száma:
1578 nő és 1729 férfi.
A községben dolgozók számát lényegében a munkalehetősegek határozzák meg. A
három téesznek 720 aktív
tagja van. Összesen 1039 a
tagok száma. A különbözetet
nyugdíjasok, járadékosok adják. Néhányszáz embert foglalkoztat még a háziipar, az
erdőgazdaság, a gépjavító,
összesen 1608 lakosának tud
munkát adni a község. A
munkaképes lakosoknak több
mint fele tehát máshol kénytelen elhelyezkedni.
Mivel
közel van és munkaerőhiánynyal küszködik, kézenfekvő
lehetőségnek kínálkozik Szeged.
A DÉLÉP általában 400—
450 sándorfalvi munkást fog4ilalkoztat. Külön busz hozzaviszi őket, külön klubházuk
van a községben,
amellyel
sokat törődik a vállalat. A
Szegedi Építőipari Vállalatnál 50-en,
a z olajiparban
mintegy 40-en, a gumigyárban pedig
30-an találtak
munkára. Sokan dolgoznak
még út- és csatornaépítéseken és a különböző gyárakban. Jónéhányan az országot járják, híd- és vasútépítők, kútfúró brigádok tagjai.
A gyerekek közül 750-en a
községben tanulnak. Ám aki
tovább tanul, Szegedre jön.
Gimnáziumba,
főiskolára
hatvanan járnak be a városba.
MUNKALEHETÖSÉG

Képünkön a szegedi sztár, Zobel von Schütting
az „iskolában"

mindössze négyéves, de már ja szerint nemcsak a boxeháromszor volt fajtagyőztes, rek iskoláztatását vállalja a
tr-t.* i-t — M E O E
szegedi szakosztalya,
Kitűnően, szinte szazszazalé- h a n e m a Vadászkutyákét, á
kosán iskolázott, és 38 kiló- speciális feladatok elvégzéjával 106 kilós férfit is le- sére képes nyomozókutyákét
vert a lábáról.
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A boxerek tenyesztese,
tarA szeged, boxerek - gaz- t á s a á l l í t ó l a g n a g y o n k i f i z e _
dáik szerint — a hazai és a tődő. A boxer megbízható
nemzetközi élvonal szintjén őrzője a háznak, sőt a lakásállnak, s ezt bizonyítandó nak, ha már megtanítják
akarnak még többet tenni legelemibb dolgára, a szobakutyáik jövőbeni szereplésé- tisztaságra. A boxertenyészért, sikeréért. Kazinczy Pé- tők véleménye szerint az álter a MEOE szegedi csoport- táluk nevelt, iskolázott kujának tervéről is beszélt, ar- tyakölykök olyannyira megról, hogy Szegeden, a Tolbu- tanulják, elsajátítják az őrző
hin sugárút és a körtöltés és védő feladatokat, hogy a
által határolt erdős terüle- rájuk fordított
türelmet,
ten kutyapenziót akarnak munkát mindenképpen megépíttetni, ha megkapják a ki- hálálják.
szemelt telket. Az építkezés
L. F.
költségeinek nagy részét a
MEOE biztosítja, az összeg
kisebb részét a helyi csoport, illetve a kutyatartók
annyi társadalmi
munkát
ajnálottak fel, amennyi az
alaptól a létesítmény teljes
befejezéséig szükséges. Az
Szegeden, a Balázs Béla
Ám a gyerekek sem maebtartóknak itt lesz klubhájutalom
nélkül:
zuk, a kutyáknak kiképző- Üttörőházban rendezte meg radnak
területük, sőt orvosi rendelőt a Csongrád megyei Üttörő- mindhárom csoportot, továbis létrehoznak.
Ismeretes elnökség az úttörő bábosok bá a rúzsai Ruki II. iskola
ugyanis, hogy a legközelebbi bemutatóját. Ezen a városi bábosait javasolta a zsűri a
állatkórház
Hódmezővásár- és járási versenyeken arany- televízió nagy nyilvánossága
helyen van. Viszont Szege- szintet
elért bábcsoportok előtti bemutatóra,
den van a legtöbb kutya- vehettek részt. A kispajtá„„, , ,
,
Miutan a
tartó.
sokkal zsúfolásig megteltteszínvonalas bekimagasló egyéni
Még az idén szándékoznak remben 9 csoport mutatta mutatón
felépíteni a kutyapenziót, be produkcióját. Közülük a produkciók is láthatók volahol nyári szabadság alatt, szakemberekből álló zsűri a t a k i ö t p a j t á s , köztük a szehosszabb külföldi tartózko- szeged i úttörőház, a kiskun- „ „ . .
. ..... . ,
dás idejére a kutyatartók té- dorozsmai és a sövényházi g e d l V e n c z e l I l d l k o e s N a g y
Imre
rítés ellenében elhelyezhetik általános iskolák bábműsoMária, valamint a
kedvenc ebeiket, amelyeket a rát ítélte a legszínvonala- dorozsmai Czineke Klára küfelügyelet mellett még isko- sabbnak. s ezért jutalmul e i ö n dicsérő
oklevelet kaláznak is. A kutyapenzió fel- csoportok vezetői, DubayJó..
. .
,, - , . ,
építésével lehetőség nyílik, zsefné, Tóth Józsefné és p o t t a m e , y e t P á d á r ^ s z l 6 hogy Szegeden is rendezzené megyei
úttörőtitkár és
nek hazai, sőt
nemzetközi Csonka Annamária részt veKárolyné, a kulturábemutatót, kiállítást, amely hetnek a Békéscsabán meg- lMezey
is
szakbizottság
vezetője
feltétlenül érdemes befekte- rendezendő III. Nemzetközi
tés. A kutyapenzió program- Bábfesztiválon.
adott át számukra.

Bábosok eredményei

Tíz éve, a téeszszervezés
idején sokan elmentek. Jónéhányan visszajöttek azonban.
De hát még így is nagyon
sokan maradtak a városban,
az üzemekben.
Főként a
fiatalok mennek szakmát tanulni és dolgozni a városba.
Hiába, közel van Szeged, tizennégy kilométerre és szinte óránként indul a busz.
Nemcsak dolgozni, hanem —
leginkább a fiatalok — szórakozni is Szegedre járnak,
bár a községbeli
vendéglő
nemrég bővült egy új, szép
kerthelyiséggel. A művelődési ház viszont még a régi,
öreg épület. Azelőtt kocsma
volt.
Akik nem költöztek el,
reggel 5—6 között mennek a
várceba, délután 3—5 közt
jönnek haza. Haza? A községbe. amely egyre kevésbé
otthona sokaknak. Munkahelyük, ismerőseik is a városhoz kötik őket. Ha délután
visszajönnek, még bevásárolnak a boltban, aztán kiki megy a kis házába, dolgoznak a kertben, a háztartásban. Sokan azonban végleg elmentek. Ma is mennek. A felszabadulás óta 1—
2
százalékkal
növekedett
mindössze a lakosság. Jóval
kisebb mértékben tehát, mint
a természetes népszaporulatból következnék.
Az emberek bejárnak a
városba.
A község lakóinak száma évtizedek óta stagnál.
Sokan
költöznek el, de még többen maradnak.
Nem könnyű felmérni a
jövőt. Az azonban biztosra
vehető, hogy a községnek
van létjogosultsága, funkciója a szegedi járásban. Van
ma is, és a tervek alapján
még inkább lesz. A községnek nemcsak az a célja, hogy
megtartsa lakóit, ú j embereket, családokat is szeretne
magához csábítani. Például a
nagyon olcsó, szinte jelképes
telekárakkal.
Ma még sokan csak azért
maradnak,
mert Szeg éden
nem jutnak lakáshoz.
Sok
minden megváltozik azonban
előbb-utóbb. Mindenekelőtt a
szolgáltatások fejlesztése jelentős. Tervezik a szolgáltatóház és az ABC-áruház építését. Ezzel nemcsak a szolgáltatások minősége
javul,
hanem újabb munkalehetőségeket adnak a község lakóinak. És a község lakóinak
jobb életét szolgálja a járdaépítési program is. Ebben
az ötéves tervben évente félmillió forintot fordítanak rá,
amely a községfejlesztésre
rendelkezésre álló
pénzhez
(évi 650 ezer forint) viszonyítva hatalmas összeg.
Mindez azonban nagyon
kevés lenne akkor, ha Sándorfalva valamennyi lakójának
helyben
akarnának
munkát adni. Szerencsére a
tanács vezetői nem is gon-

dolnak ma már erre. Szerencsére, mert annak lehetősége nincs, no meg értelme sem sok lenne. Egy kis
községben gazdaságos nagyságrendű és kapacitású ipart
létrehozni aligha lehet. Céljaik mások. Az
embereket
kívánja megtartani, újakat is
odavonzani. Olcsó telekárakkal, mind jobb kommunális,
feltételekkel és szolgáltatásokkal. Hiszen a község nagyon közel van Szegedhez, és
éppen erre a közelségre lehet építeni további jövőjét.
Nincs
kizárva,
hogy ez
majdan
a távolabbi, 30—40 évvel későbbi jövőben az „alsóváros"
szerepköre lesz. Mindenesetre a tizennégy
kilométer
nem távolság, ha valakinek
saját autója van, és ha javul
a buszközlekedés. Ilyenformán kell a községet még inkább közelebb hozni a városhoz.
Hiszen
helyzete,
adottságai szerint jól illeszkedhet egy majdani regionális rendszerbe. Vagyis
egy
kissé
kertvárossá
válhat
Szeged mellett. Alsóvárossá,
ahol az emberek laknak, otthont találnak, még ha máshol is van
munkahelyük.
Talán ezért is példamutató a
DÉLÉP gondoskodása dolgozóiról. Ezeknek az embereknek nemcsak szállás, otthon
is Sándorfalva, többek közt a
vállalat
törődése folytán.
Beilleszkednek a község életébe, megtalálhatók akkor Is,
ha társadalmi munkáról van
szó.
Tizennégy kilométer. Nálunk még nagy távolság. Mások az emberek, az élet, a
gondolkodás módja az ú t
két végén. Európa nagy részén 10—50 kilométer a munkahely és a lakás között nem
nagy út. Köszönhető ez többek közt az
autónak is.
Mert a gépkocsi nemcsak a
távolságokat csökkenti, hanem a szellemi, életmódbeli
különbségeket is megszünteti
lassan. És ezáltal
valóban
otthonná válhat a munkahelytől távolabb levő lakóhely is. Talán az sem túlságosan távoli lehetőség, hogy
Sándorfalva — más közelfekvő községekkel együtt —
helyet kapjon egy, a városra
támaszkodó centrális rendszerben, regionális
területfejlesztésben. Az utak, a közlekedés. a kommunális viszonyok javításával mind jobban illeszkedhessen egy, a
munkamegosztáson
alapuló
rendszerbe, amely az utak, a
közlekedés fejlődésével, a
lakóövezetek mostani községekre támaszkodó építésével
nyilván mindinkább egységes lesz majd.
Egységes,
vagyis végsősoron: regionális egység. Már nemcsak lakóhely, hanem a szűkebb otthon a lakó- és munkahely
tágasabb, de összefüggő övezetén belül.
Szávay István

