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Közműfejlesztés 
az L kerületben 

Lapunkban többször beszámoltunk már 
olvasóinknak arról, hogy a Szeged me-
gyei városi tanács végrehajtó bizottsága 
egyik fontos feladatának tekinti a közte-
rületek gondozását, ápolását, rendben tar-
tását, fejlesztését. Közérdekű, hogy tere-
ink, parkjaink, parkerdőink gondozottsá-
gukkal beleilleszkedjenek a városképbe, s 
annak esztétikai értékét növeljék. Ugyanez 
vonatkozik az úttestek és gyalogjárdák 
korszerűsítésére. Mindezt örömmel fogadja 
a város lakossága. A szükségletekhez azon-
ban igazodniuk kell a közszolgáltatásokra 
fordítható anyagi lehetőségekhez, általában 
a közérdekű szolgáltatások fejlesztéséhez. 
Ebből következően a feladatok kézenfek-
vőek: a társadalmi szolgáltatás fejlesztése 
legtöbbször egybeesik a féltve vigyázott 
közterületekkel, vagy azokat érzékenyen 
érinti. Ezek sorába tartozik a gáz-, a víz-, 
a világítás- és a távbeszélő-hálózat fe j -
lesztése. 

E fejlesztések programjának kidolgo-
zására megbeszélést tartott az első kerü-

leti tanácsi hivatal a városi tanács végre-
haj tó bizottságának határozata alapján. 
Ezen az ülésen egyeztették a különböző 
feladatokat, amelyek ez évben a közmű-
fejlesztési programot képezik Szeged első 
kerületében. A tanácskozáson részt vettek 
a városi tanács építési és közlekedési osz-
tálya képviselőin kívül az érdekelt köz-
művállalatok vezetői — illetve a Szegedi 
Postaigazgatóság, a DAV. a DÉGÁZ. a 
Szegedi Vizművek és Fürdők; az építke-
zést. kivitelezést végző vállalatok: a Sze-
gedi Beruházási Vállalat, a Szegedi Ma-
gas- és Mélvépítő Vállalat, az Alföldi 
Közmű és Mélyépítő Vállalat — képviselői. 
A többi érdekelt félhez igazodva, ki -kj 
egyeztette munkájá t a másik vállalat ki-
vitelezéséhez. figyelembe véve a városi ta-
nács és a KPM által 1974-re tervezett út-
építési munkálatokat. 

Az érdekelt vállalatok képviselői ne-
gyedévenként összeülnek, és értékelik kö-
zös tevékenységülcet. 

Beszélgetés az olajbányászok_ 
egészségéről 

Nem hozhattuk magunkkal 
M. G.: Vajon miért nem S. L.: Majdnem. A leg- kai nagyobb ütemben pó-

tarthat orvost a vállalat? Az alapvetőbb felmérést, karto- toljuk. Tessék megnézni pél-
orvoei függetlenség védelme nozást stb. 1970. szeptembe-
ez? Az egészségügy szuve- rében kezdtük eL Utólag 
renitását óvják? fektettünk fel 1600 emberről 

S. L.: Igen, ezt mondogat- törzslapokat. Megkezdtük a 
ják, a függőségi viszonyt munkaköri alkalmasság el-
emlegetik a minisztérium- bírálását, az időszakos és 
ban is. Ez persze vita tárgya kötelező szűrések, az utó-
lehetne, mert végeredmény- gondozás megszervezését, stb. 
ben az orvos nem valami M. G.: Továbbra Í6 külö-

dául az úgynevezett fekte-
töket. ö t szobában tíz ágyas 
fektetőnk van. Ha valaki a 
barakktáborban megbeteg-
szik, nem maradhat a szál-
láson, hanem ide befektet-
jük. Állandó nővéri ellen-
őrzéssel és ellátással. Hat 
nővér hat plusz kettes be-

merev kapcsolatban van a nősnek tartom, hogy bár osztásban dolgozik, tehát 

Jelezzék táblán 
A főpostán egyetlen ab-

laknál fizetik ki a kölcsön-
kötvények nyereményeit. 

Egy idős asszony nem a 
megfelelő ablaknál várt, fgy 
hát kötvényével együtt újból 
a sor végén kellett kezdenie. 

„Nem lehetne kiírni, hol 
fizetik vissza a pénzt?" — 
érdeklődött K. F.-né olva-
sónk. 

Tessék érdeklődni! — kap-
ta a választ. 

Boltok környéke 
Szokás a háziasszonyra ls Élikert, hogy gondoskodjék a 

mondani: először lássam a szilárd útburkolatról, de évek 
konyháját, aztán kóstolom óta nem történik semmi, 
meg a főztjét. Így van e z a k - Csak akkor fognak majd in-
kor is, ha élelmiszerboltok tézkedni, ha valami komoly 
tisztaságáról, környékük rep- ba j történik? 
dezettségéről van szó! Varga A röszkei 48-as számú 
Ferenc (Csongrádi sugárút ÁFÉSZ élelmiszerbolt kör-
46.) méltán panaszolja, hogy nyékének elhanyagoltságára 
a házukban levő élelmiszer- panaszkodik Tapodi Gyula 
bolt környéke rendezetlen, az (Röszke. Felszabadulás utca 
árut szállító teherautók a 58.) olvasónk. Nehezen lehet 
járda melletti zöldövezetre megközelíteni a nagy sártól 
fe lhaj tanak rakodáskor. És a boltot, nem is szólva a r -
nemcsak az a következmé- ról, hogy esős időben be-
nye, hogy feldúrják azt a te- hordják az üzletbe a sarat, 
rületet, de nagyobb ba j is poros időben pedig a port, 
történhet, ha a föld alatt le- piszkot az emberek. Ez min-
fektetett gázcsővezeték, víz- denképpen kifogásolható, hi-
vezeték és szennyvíz csőveze- giéniai szempontból. A bői-
tek megsérül a szokatlan tot fenntartó Szeged és vi-
nagy súlytól. Már kérte a II. déke ÁFÉSZ, valamint a K ö -
kerületi tanácsi hivatalt, JÁL intézkedését sürgetjük, 
hogy köveztessék ki azt a hogy megjavuljon ez a hely-
szakaszt, vagy kötelezzék az zet. 

Vigyázz, rosszakarók! 

vállalat vezetőivel, az ottani 
társadalmi szervekkel. A 
vállalat nem kíván semmi 
olyat az üzemi orvostól, 
amit kifogásolni lehetne, vi-
szont minden segítséget — 

fiatal üzemről van szó, majd-
nem nulláról kellett indul-
ni. Ez — nem jó dolog. 

S, L.: Fölvethető azonban 
az is, hogy nemcsak üzem-
egészségügy nem volt — 

anyagi természetűre is gon- egyéb sem volt. Szociális lé-
dolok — megad az üzemi tesítmények sem voltak pél-
egészségügyhöz. dául. A termelés megindítá-

M. G.: Dehát akkor kin 
múlott a dolog? Illetve ki Talán az is jellemző, hogy 
kezdeményezte, hogy legyen először nem irodaházat épí-
végre üzemi orvos Algyőn? tettek, ami pedig máshol 

S. L.: Bizonyára ott, az előszokott f o r d u l n i . . . Tehát 
üzemnél vetődött fel a gon- ha nem csináltak reprezen-

vasárnap, ünnepnap is meg 
van oldva a betegellátás. 
Amikor például én odake-
rültem, már teljesen beren-
dezett orvosi rendelő v á r t 
Azt is elmondhatom, hogy 
a szegedi és hódmezővásár-
helyi KÖJÁL közreműködé-
sével — sorra véve a lehet-

sa volt az első, a fő feladat, séges munkahelyi á r ta lma-
kat — kijelöltük azokat a 

dolat, hogy ennyi ember el-
látását meg kellene oldani 
most már főállású orvos 
beállításával. Erre mutat az 
is, hogy az Alföldön, hason-
ló szintű, igaz, hogy kisebb 

munkahelyeket, ahol idősza-
kos kötelező szűréseket kell 
végezni. Ennek az olaj ipar-
ban úttörő jelentősége van. 
Ügy is mondhatnám, ez a 

A tar jáni víztorony pere- két tábla közül az egyiket 
mén hatalmas jégcsapok hir- valaki „áthelyezte", egysze-
detik a tél hidegét, s ami- rűen az óvoda előtti parkba 

Csakhogy: kevesen teszik k o f déltájban felmelegedve állította. Most tehát csak a 
meg. hosF a sor elejére áll- alázuhannak nemcsak rémü- járda egyik iránya felől ér-
janak a postán, csupán kér- l e , t e t okozhatnak az ar ra já- kezőket figyelmezteti a ta-
cezősködés céljából. Mert r o ; vagy buszra váró embe- íras m.g az óvoda előtt járó 
megkaphat ják a magukét a reknek de ha valaW nem ke- emberek csodálkozhatnak a 
sorbanállóktól - pontosan ^ l i W óvatosan azt a járda- ott különösnek ható újtelem 
azért, mert minden egyéb ab- részt, baleset is érheti a jég- miatt. 
lak felett táblácska hirdeti az « a p o k miatt. Ezt elkerulen- Valaki rosszakaratból buta 
ott vé£ett szolgáltatásokat. d ö ' táb ákat tettek ki : vl- viccet csinált. 

Hanisúlyozzuk: szolgálta- g y á z z > iégcsapok! - felirat- S ez valakinek, va aklkmek 
tesokat. S ilyen szolgáltatása az életébe is kerülhet: ot-hat 

J Csakhogy - - és Itt egy Igen emeletnyi magasból esnek le 
ízetlen tréfáról van szó — a a hatalmas jégcsapoki 

Afjáró kellene 
a postának a pénzvisszafize-
í :S is. Azt a pénzt fizetik 
vissza, amelyet az emberek 
áldozatkészen kölcsönöztek az 
államnak. 

Az idén minden átlamköl-
csönkötvény lejár, azt isvisz-
szafizetik névértékben, ame- Csányi Istvánné a külső zethatárokat, s most már ők 
lvik nem nyert. Lesz tehát Csongrádi sugárútról amiatt is az ú j orvosi rendelőhöz 
colga a kifizetéssel a pos- fogott tollat, hogy a környé- tartoznak. Márpedig az 
tónak. Viszont a hitelezők ken lakókat meglehetősen Agyagos utca és a Csongrá-
megérdemlik, hogy a tábla kellemetlenül érintette egy dl sugárút között lakók csak 
hiánya ne degradálja ezt az változás. Az történt, hogy a kerülővel tudnak kijutni az 
aktust, ne legyen időrabló tar jáni orvosi rendelő elké- Északi körútra mivel a sá-
bosszúság'forrása. szültével módosították a kör . f o g s z á n t ó f ö i d e k e n n e m 

het át jutni . Valamilyen utat, 
á t járót kérnének a környék 
lakói, hiszen az idős embe-
reknek nem mindegy, meny. 

út nyit kell gyalogolni. 
Olvasónk kérését közread-

juk, bár nem tudjuk, telje-
síthető-e. 

Szerkesztői üzenetek 
Balogh Lajosné (Szeged-Kiskundorozsma, Kassai 

19/A): önne l együtt mondunk köszönetet a Dorozsmai 
.ÁFÉSZ pénztárosnőjének, amiért olyan emberséges volt, 
hogy a beteg kislányt a szövetkezet kocsijával azonnal or-
voshoz szállította. A emberi együttérzés és segítőkészség 
szép példáját lá t juk benne. Kiss János (Tarján, 208/B): A 
levelében leírtakra azt az információt kaptuk, hogy a Mik-
száth Kálmán utcai kölcsönzőbolt átalakítása hosszú hóna-
pok után befejeződött, közben a bolt részlegesen működött, 
á napokban viszont ismét megnyitják. Abban igaza van, 
hogy elképesztő lassúsággal készült. Olasz István (Márama-
rosi utca 9.): Panaszát a helyszínen az üzlet panaszköny-
vébe kellett volna bejegyeznie, mi utólag nem tudjuk sé-
relmét kinyomozni és orvosolni. Ugyancsak ezt tud juk vá-
laszolni Mészáros Sándor (Szeged-Algyő, Kanizsai utca 19.) 
olvasónknak: a reklamációt a helyszínen rendezték, bár 
öntől nem kértek elnézést — mi ezt utólag már nem kö-
vetelhetjük. Födi István (Drezda, Altenberger str. 8.): Hogy 
egy étterem a nevét megváltoztassa, arra ebben az eset-
ben iavaslatot nem teszünk. „Benczúr Gyula utcai szom-
szédok" jeligére: javasoljuk, hogy panaszukkal keressék fel 
a III. kerületi tanácsi hivatal szociáloolitikai csoportját 
K. István (Alföldi utca): nehéz helyzetét megértjük, azon-
ban igazságot szolgáltatni nem a mi hivatásunk. Kérjük, 
forduljon panaszával a bírósághoz. Papp Elek nyugdíjas 
olvasónknak: írását köszönjük, de ezeket az eredményeket 
mi hivatalosan megkapjuk, ezért a kimutatást nem kö-
aöljük, 

tatív irodaházat, nem csi-
náltak reprezentatív kony- tervezet és felmérés az ola j -
hát. bizonyos fokig megért- ipar egészségügyének az 
hető. ha eddig az üzem- alapjául is szolgálhat, akal-
egészségügv nem került elő- mazhat ják máshol is az olaj-
térbe Ha fordítva lett volna, iparban, természetesen figye-

létszámú üzemekben még joggal háboroghatnánk: bez- lembe véve a helyi adottsá-
most sincs főállású üzem- zeg irodaházra telik, a me- gokat. Erre is mondom: le-
orvos. Hajdúszoboszlón sincs, lósok meg milyen körűimé- het, hogy évekkel e lmarad-
Egerben sincs, Kardoskúton nyek között do lgoznak . . . tunk más iparágakhoz ké-
sincs, Szánkon sincs. M. G.: Viszont az is igaz, pest, de ezt a távot most 

M. G.: Kiskundorozsmán? hogy ez az üzem mégsem a gyorsabban fu t juk be. Sőt, 
A fúrási üzemnél ' semmiből alakult ki. Jólle- mostanában megalakult a 

„ . „ , „ „ . _ , ' . . het szerény méretekben in- vállalati egészségügyi tanács, 
í>. ta: A Dfcf Ata-gat, vagyis d u j t m ég i s valahonnan ide- amelynek feladata a Nagyal-

a fafeldolgozó üzemmel kö- hoztak egy munkaszerveze- földi Kőolaj- és Földgázter-
zösen van most már főfog- tet. de nem hozták vele meló Vállalat egri, ha jdú-
lakozású üzemi orvosuk, együtt a már ott kialakult szoboszlói, szolnoki, kardos-
1970 óta már a harmadik, üzemegészségügyi szolgála- kúti, szanki, szegedi üzem-
ezt a tényt csak mellékesen tot! egységei üzemegészségügyi 
említem meg, hogy célozzak S. L.: De miért nem hoz- ellátásának összehangolása 
egy fontos problémára: az ták? M e r t ott sem volt! és az együttműködés meg-
üzemi orvosok körében igen M. G.: Nos, ez az igazi 
nagy a fluktuáció. Ez a té- problémám! 
ma is megérne egy beszélge- S. L.: Jóllehet, késéssel in-
tést, de mo6t menjünk to- dult Algyőn az egészségügyi 
vább. Algyőn viszont ketten szolgálat, de elmondhatjuk, 
vagyunk, dr. Kelemen Klá- hogy most már nem nullán, 
rával, aki a reumatológiai hanem ugyanazon a szinten 

szakrendelést ellátja. állunk, mint bármely régi 
M. G.: Érdekelne, hogyan foará8 üzemegészségügyi el-

kezdték el a munkát itt Al- látása. Sőt. A késést a vál-
győn. Itt is nulláról kellett lalát — mondhatnám bő-
indulni? . ' , .. kezű — támogatásával sok-

szervezése. Elsősorban az el-
sősegélynyújtás megszerve-
zésében, a zajár talommal 
kapcsolatos tennivalókban, 
a mozgásszervi betegségek 
megelőzésének, gyógyításá-
nak összehangolásában. Ez-
zel bizony sok más, „ha-
gyományos" iparágat meg-
előztünk. 

(Folytatjuk.) 
Mocsár Gábor i 

A / ovo év augusztusában: 

Országos mezőgazdasági 
és élelmiszeripari kiállítás 

Vásárt 1975. augusztusában 
rendezik meg. 

Élelmiszer-gazdaságunk 
rangos eseményének előké-
szítésére alakult főbizottság 

megrendezni. A határozat kedden délután tartotta első 
a í a n i á n a k ő v e t k e z ő a 68 Ü l é s é t 3 M É M " b e n A b i z o t t " a lap jan a Kővetkező, a s á g m e g v i t a t t a a k iá l l í tás 
Országos Mezőgazdasági és előkészületeivel kapcsolatos 
Élelmiszeripari Kiállítást és tájékoztatót. 

A kormány 1970-ben ho-
zott határozata szerint az 
országos mezőgazdasági ki-
állításokat a tervidőszakok-
hoz igazodva ötévenként kell 

Hagy jövő előtt 
a hazai ciroktermesztés 

Hemzelkiz) ie'enlösígS téma az agrárszaSentae) kotlának műsorai 
Nem a tegnapi volt az első nak. választ adott arra is, koricáét. Ugyanakkor olyan 

eset, amikor népgazdasági, hogy miért nem tudta ez a talajokon is magas termés-
ezze'l összefüggésben nem- növény mostanáig méltó he- hozamokat biztosítanak, 
zetközj Jelentőségű téma sze- lyét elfoglalni a hazai takar- amelyeken a kukorica ter-
repelt az agrárszakemberek mánygazdálkodásban. mesztése már nem gazdasá-
szegedl klubjának vitamű- Az Egyesült Államokból az gos. Könnyű homokon, vagy 
során. Ezúttal dr. Faragó utóbbi évtizedekben Európá- nehéz agyagon aránylag nagy 
László, a Gabonatermesztési ba került himsteril alap- sótartalmú talajokon is jól 
Kutató Intézet osztályveze- anyagok felhasználása rob- fejlődnek. Elmondotta dr. 
tője A hazai szemescirok- banásszerű változást hozott a Faragó László, hogy többek 
hibridek termesztésének je- problémák megoldásában. Az között a jászárokszállási 
lene és jövője címmel tar- első európai szemescirok- Táncsics Tsz-ben 94 hektár 
tott vetítettképes előadást, hibridek hazánkban szillet- átlagában 70 mázsás száraz 
Bevezetőjében rövid áttekin- « 7,97í_^fJ

Tl r é s ~ V szemtermést értek el tavaly: 
. . ., sültek hivatalos állami el- 18 ezer forintot meghaladta 

tését adta a hazai termesztés ^ j ^ ^ b e n . Ezek méltán a bruttó jövedelem hektá-
mintegy 200 éves múl t já - keltettek nagy feltűnést ronként. 

nemzetközi agrártudományos Minden jel ar ra mutat , 
körökben ls. Jellemző, hogy hogy a következő években 
a Francia Tudományos Aka- az össztermőterület el fogja 
démia is kérte, hogy az első érni hazánkban a 100 ezer 
európai hibrideket Francia- hektárt . Nemcsak azért, 
országban js jelentsék be ál- mert sok a kukoricater-
lami elismerésre a szegedi mesztésre kevésbé alkalmas 
szerzők. A Hybar 242 és Hy- terület, hanem azért ls, 
bar 456 elnevezésű kétvo- mert a rendelkezésre álló 
nalas cirokhibridekről van gépekkel a cirok minden 
szó. amelyeket dr. Barabás munkája elvégezhető. Ta-
goltán és munkatársai állí- karmányozásj szempontból 
tottak elő. különösen a baromfitenyész-

A tudományos siker érté- tésben, -hizlalásban van 
kére jellemző, hogy esy n a g y jövője, de ieen jó jö-
nemzetközi bizottság 1973. ved^lmezöségi mutatók nla-
évi jelentése szerint a földön kultak ki — alaptakarmány-
ma 300 millió ember fő táp- ként felhasználva — a tej-
láléka a cirok, beltartalmi termelésben, az itatásos bor-

júnevelésben, a sertés' 
tápláló értékeik az amerikai, 
és most már az ú j magyar 
hibrideknek is több vonat- nyésztésben és a szarvasm 
kozásban felülmúlják a fcu- ha-hizlalásban ls. 


