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Minden negyedik 
kereső „ingázik" 

Településfejlesztéssel foglalkozik az országos 
közgazdász vándorgyűlés 

Kecskeméten, a Katona 
József színházban kedden 
megnyitották a 13. országos 
közgazdász vándorgyűlést. A 
háromnapos, tudományos ta-
nácskozás központi t émá ja a 
településfejlesztés és a kör-
nyezetvédelem. A megnyitón 
dr. Horváth István, az 
MSZMP Bács-Kiskun megyei 
Bizottságának első t i tkára 
köszöntötte a vándorgyűlés 
több mint hatszáz résztvevő-
jét. majd dr. Romány Pál 
kandidátus, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának osztály-
vezetője tartott vitaindító 
előadást a településfejlesz-
tés időszerű kérdéseiről. El-
mondta, hogy az 1960-as 
években, amikor több ezren 
változtat tak lakó- és munka-
helyet, kedvezően hatottak a 
máig kialakult településfej-
lődésre. Azóta kormányszin-
ten jóváhagyott, tudományo-
san felmért, területfejlesztési 
program formál ja a helyi 
viszonyoknak megfelelően 
környezetünket. A helyes el-
vek és törekvések követése 
ellenére sem zökkenőmentes 
ez a folyamat. Példának em-
iitette az előadó a Budapest-

centrikusság kialakulását, s 
ennek ellensúlyozására ho-
zott vidéki ipartelepítési ha-
tározat végrehaj tásának ta-
pasztalatait. Ma már az ipari 
munkások hetven százaléka 
vidéken él és dolgozik, mégis 
számos intézmény és válla-
lat „bizonyítja" a fővároshoz 
kötődésének fontosságát. 
Megállapította, hogy indokolt 
fenntar tani a bevált terület-
fejlesztési alapot, amely Bu-
dapestről kitelepülő üzemek 
támogatását szolgálja. 

Nem megoldás az a mai 
gyakorlat, hogy a termelési 
rész vidékre települ, s a fő-
városban marad a „fe j" : a 
tervező és a kutató gárda. 
Az ilyen elkülönülés, a min-

dennapi gyakorlati élet ta-
pasztalatainak hiánya, nem 
vezet eredményre, nem segíti 
elő a termelés fejlődését, ha-
tékonyságát. 

A termelőerők és a telepü-
léshálózat fejlesztésének jobb 
összehangolását sürgeti a 
még mindig nagy számú in-
gázók helyhezkötése. Jelenleg 
az országban minden negye-
dik kereső lakóhelyétől távol 
dolgozik, ami külön terhet 
ró a társadalomra, kihat a 
családra is. 

Délután, a rendezvény al-
kalmából három kiállítás 
nyílt a vendéglátó városban. 
Szerdán hat szekcióban foly-
ta t ja munká já t a közgazdász 
vándorgyűlés. (MTI) 

Á képzés műhelyei 

Táborhelyek a Bükkben 
Több mint félszáz táboro-

zóhelyet jelölt ki az idei 
turista főszezonra a Bükk-
ben és a zempléni erdősé-
gekben a Borsodi Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság. Sá-

tort lehet verni, többek kö-
zött a Miskolc-Tapolca szom-
szédságában lévő Kékmezőn, 
a dédesi várhegy szomszéd-
ságában, a Forrásvölgy vad-
regényes vidékén stb. 
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Egyik cukorbeteg olva-

Hol játsszanak? 
fo-

sónk. dr. T. I. arról ír, hogy'. ^ % £ v á 

nagyon szeretné — és ebben 
nyilván nem egyedüli — ha 
lenne Szegeden olyan étte-
rem, ahol cukorbetegek kap-
nának diétás eteleket. Jó 
lenne — í r ja — ha nem kel-

•lene mindig otthon főznie. 
Szolnokon ezt a problémát 

Iskolás fiúk küldtek pa- lehetőséget a mozgásra, 
naszos levelet szerkesztősé- cizásra. 
günkbe 23 aláírással, az Al- Két hónappal ezelőtt fog-
földi utca 22. számú há- lalkoztunk a ház lakóinak 
zakból. Az egymás melletti panaszával, és már akkor 
három négyemeltes ház vé- kiderült, hogy a három ház 
généi ők építettek egy foci- iskolásgyermekeit a felnőt-
pályát. egyikük édesapjának tek legszívesebben a távoli 
segítségével. A pályát azon- Kolozsvári- és Úttörő térre 
ban nem használhat ják, küldenék játszani. Pedig 
mer t kiabálnak játék köz- meg kellene teremteni a le-
ben. (Futtballozni csendben hetőséget, hogy a házak 
nem lehet!) melletti szabad területen to-

Hivatkoznak a r ra a kor- vábbra is játszhassanak. Ha 
mányrendeletre . amely alap- k e l l kerítsék azt el — biz-

^ t t ő r ő í h a V o m V 0 a r n e a r i t e f e s 
így mindenképpen jogosnak a gyermekek segítségére is 
tar t ják , hogy visszakapják a lehetne számítani. 

Pad, ülőke nélkül 
A Felső Tisza par t 17. szá- Azt kérik, hogy végre ja-

mú ház lakói arról írnak, vítsák ki ezt a hibát, 
hogy a házuk előtti villamos- A kérés nem nagy, csak 
megállónál az egyik padon, e g y f a ü lőke kellene hozzá 
körülbelül ^ ^ n i n c s c s a v a r o k k a I . R e m é l J ü k . a 2 

arra sétálók egyál- illetékesek gyorsan intéz-
talán nem tud ják használni, kednek. 

Szemétdomb helyett parkot 
Hosszú ideig gerendákkal hozzáfogtak 

Válaszol az illetékes 

• lebontásához. 
mar megoldották: egy ven- v o i t megtámogatva a Római Arra azonban talán senki 
déglő egyik termében diétás körűt és a Szilléri sugárút sem gondolt, hogy ez a bon-
cukrosoknak főznek. sarkán levő egykori óvoda, tás hónapokig fog tar tani : 

Levélírónk kérése — vé- Mindez nem volt épületes márpedig így van. Az épüle-
leményünk szerint — meg- látvány, ezért a környékbe- tet ugyan szétszedték már, 
oldható lenne. liek örömmel vették, hogy de az anyagok egy része még 

mindig a helyszínen van. Itt 
van még egy rozsdás autó-
fü lke is a néhai óvodások — 
most már felnőttek —, já t -

, . . , , ., , szótere lehetett. N. M. ol-
A május 7-i postaladank- sokat t a r t j a hibasnak, ugyan- v a s ( j n k a 2 j ,- rja hogy jó 

ban Utaseltérítés címmel akkor elmarasztal ja a jegy- i e n n e , ha az építőanyagokat 
az egyik szőregi busz kalau- kezelöt. mert a buszt meg elszállítanák végre, és a te-
zanak minősíthetetlen ma- kellett volna állítania, ami - r ylete t esetleg fűmaggal vet-
gatartásáról írtunk, aki idős kor látta, hogy van a kocsin n ^ k b e f g y kellemesebb lát-
embereket nem engedett le- leszálló. Az is helytelen volt, v a n y t nyúj tana 
szállni az egyik megállóban, hogy a megállótól elindulás ' 
mert azok — véleménye sze- u tán a kalauz megjegyzése-
rint — nem igyekeztek elég- ket tett. Ezért a jegykezelőt 
gé. Erre a cikkre most Ba- figyelmeztetésben részesítet-
logh Imre, a 10. számú Vo- ték. Kéri ugyanakkor a bu-
lán Vállalat osztályvezetője szon utazókat arra , hogy 
válaszolt. tar tsák be ők is a szabályo-

A kalauzt — mint í r ja — kat, hogy ilyen viták más-
meghallgatták, aki védeke- kor ne alakulhassanak ki. 
zésül elmondotta, hogy ö Nem tudni azonban, hogy 
többször kérte a hátsó pero- a kalauznak szóló figvel-
non utazókat: f á rad janak a meztetés hatásos lesz-e, mi-
kocsi belsejébe, de mindhiá- vei ilyesféle viselkedést más-
ba. Jónéhányan ugyanis há- kor is lá that tunk néhány 
tul akar tak leszállni, holott, kalauztól. Jó lenne, ha ilyen 
itt csak felszállni lehet. eset a jövőben egyáltalán 

Balogh Imre ebben az utar nem fordulna elő. 

Egy szakközépiskola 
két tagozata 

Sokan vállra vetett va-
dászpuskával képzelik el az 
erdészetet, akik fütyörészve, 
kényelmes léptekkel ró ják az 
erdőt, ú t juka t lombzizegés, 
madárdal kíséri. Pedig m u n -
ká juk ennél sokkal komo-
lyabb, felelősségteljesebb — 
mondja Obermayer György, 
a szegedi Kiss Ferenc erdé-
szeti és mezőgazdasági szak-
középiskola igazgatója. 

— Hogyan készíti fel az 
iskola a fiatalokat? 

— Iskolánkban két tago-
zat működik: erdészeti, va-
lamint növénytermelő és ál-
lattenyésztő — ennek meg-
felelően az általános t an tá r -
gyak mellett (magyar nyelv 
és irodalom, történelem, ma-
tematika stb.) mindkét ága-
zatban speciális, szakmai is-
mereteket is oktatunk. Így 
az erdészeknek többek kö-
zött vadgazdaság-, erdőmű-
velés-, erdőhasználat- , erdő-
rendezéstant, a gazdászok-
nak pedig növénytermelést, 
állattenyésztést. Géptannal 
mindkét szakon foglalkoz-
nak, s egyaránt részt vesz-
nek gyakorlatokon is. 

— A gyakorlatok mellett 
fél tucat jól felszerelt szer-
tár segíti az oktatást, me-
lyek közül legérdekesebb ta-
lán az erdőhasználattani 
szertár. Megtalálható itt a 
Magyarországon fellelhető 
összes f a f a j t a metszete. Az 
erdei termékek és a fabe-
tegségek mintái a tanulók 
gyű j tőmunká já t dicsérik. 
Parket ták, farostlemezek, 
használati és dísztárgyak il-
lusztrál ják a fafeldolgozás 
lehetőségeit. Mindezt az el-
méleti oktatás szemléltetésé-
nél használ juk fel. A szertá-
rakban szakköri foglalkozá-
sokat is tar tunk. Legnépsze-
rűbb a vadász- és a preparáló-
szakkör, de hobbi méhésze-
tünk is van, s a gombavizs-
gáló tanfolyamot is hamaro-
san beindí t juk ú j ra . 

— Hol tudnak a gyakorla-
tok számára helyet biztosí-
tani? 

— Erdészhallgatóink a 
DEFAG-tól bérelt csemete-
ker tünkben munkálkodhat-
nak, ahová sa já t buszunkkal 
járunk. Megismerik itt a fa-
nevelés és a famegmunkálás 
minden fortélyát. Korszerűen 
felszerelt műhely is rendel-
kezésükre áll. Húsz gyalu-
padon ügyeskedhetnek, itt 
készítették az iskola folyo-
sóit díszítő virágládákat és 
öltözőjük szekrényeit is. 

— Mezőgazdász tanulóink-
nak ö tha lmon alakítot tunk 
ki kis „gazdaságot". Itt 
nyolc hektárnyi szántóterü-
leten gazdálkodhatnak, a 
növénytermesztésen és az ál-
lattenyésztésen kívül megis-
merik a gépek használatát 
is. A gyakorlatok után az öt 
traktor, a több tucat kisebb-
nagyobb munkagép, a sok-
sok szerszám mind tisztán, 
példás rendben áll. 

— Erről látogatásunk al-
kalmával is meggyőződhet-
tünk. De nem beszéltünk 
még a KRESZ-pályáról, a 
botanikus kertről, a szerelő-
ét gépműhelyről. 

— Iskolánkban közleke-
désrendészeti ismereteket is 
oktatunk, ezért létesítettünk 
KRESZ-pályát. A botanikus 
kertben nemcsak a külön-
böző növényfa j tákat tanul-
mányozhat ják a hallgatók, 

Lakásépítésben 
segít a gyár 

Hazánk egyik legnagyobb vegyipari üzeme, a Fűzfői 
Hitrokémia, évről évre nagyobb összegű kölcsönt jut tat 
dolgozóinak lakásépítésre. A Balatonfűzfőn és a környező 
településeken lakókat segíti otthonuk megteremtésében. A 
gyár ' társadalmi lakásügyi bizottsága most 2 millió forint 
sorsáról döntött : a jelentós összegű kölcsönt 51 dolgozó 

•közö t t osztották el. 

Fabetegségek tanulmányozása az erdcszszakkörön 

hanem jó időben a biológia-
órákat is ott ta r t juk . Mon-
danom sem kell, milyen 
népszerűek ezek a természe-
ti környezetben tartot t órák. 
A szerelő- és gépműhelyben 
fémmegmunkálás t , gépjaví-
tást tanulnak. Ez is kapcso-
latban van a mezőgazdasági 
tevékenységgel. 

— A tanulás és a munka 
után milyen lehetőséget tud-
nak biztosítani a szórakozás-
ra? 

— Iskolánknak modern, 
kényelmesen berendezett 
KISZ-klubja van, ahol a 
diákok zenét hallgathatnak, 
játszhatnak, sakkozhatnak, 
tetszésük szerint olvasással, 
vagy beszélgetéssel tölthetik 
idejüket, itt t a r t j ák az osz-
tálybulikat is. A klubot in-
kább rossz idő esetén, hét 
közben látogatják, tavasszal 
és nyáron szívesebben já r -

ják az erdőt, építőtáborokba 
iratkoznak, ölömmel vesz-
nek részt vadászatokon, dú-
vadirtáson, élőnyúl-befogá-
son. A Felszabadulás Va-
dásztársaságnak — mellyel 
az iskola szocialista szerző-
dést kötött — erdei etetők 
építésében is segítenek. 

— A tanulmányok befe-
jeztével hol helyezkedhetnek 
el a diákok? 

— Képzettségüknek meg-
felelően, mezőgazdasági ter-
melőszövetkezetekben, üze-
mekben, erdészeteknél be-
osztott mezőgazdászok, ál-
lattenyésztők, kertészek, te-
lepvezetők, erdészek lehet-
nek. Megfelelő gyakorlat 
után pedig technikus minő-
sítő vizsgát is tehetnek. A 
továbbtanulók kivételével az 
iskola eddig minden végzett 
hallgatóját elhelyezte. 

Ladányi Zsuzsa 

A p i n c é t ő l 
a p a a i a s i g 

Lomtalanit házaiban az IKV 
Szegeden mintegy 16 ezer 

lakásbérlemény tartozik az 
ingatlankezelő vállalathoz. 
Ahány ház, annyi szokás. 
Egyben azonban ál talában 
azonos szokásuk van a bér-
lőknek : minden felesleges, 
használaton kívüli holmit le-
hordanak a pincék kamrái-
ba, vagy felvisznek a pad-
lásra. A régi bútorokat vagy 
sa jná l ták eladni, vagy nem 
vesződtek velük. így kerül-
tek fel a padlásra, a pincé-
be. Esztendők óta az a szo-
kás már, hogy kevesen hasz-
ná l j ák ruhák szárí tására a 
padlásteret, tüzelő tárolására 
a pincéket. Tér t hódítottak 
a háztartási gépek, a nagy-
mosásokat felváltotta a sű-
rűbb kisebb mosások sora, 
s a ruhák megszáradnak a 
mellvéd magasságában kihú-
zott zsinóron az erkélyen, 
vagy viszik a ruháka t a 
Patyolatba. A földgáz mind 
ál talánosabb használatával 
viszont megürül tek a pincék-
ben a kamrák, s oda is min-
denféle kacat elfér, ami a 
háztartásból kikerül. 

A Szegedi Ingatlankezelő 
Vállalat elhatározta. hogy 
bérlőivel egyetértésben és 
azok segítségével megszaba-
dí t ja a házak padlásait, pin-
céit a régi és már haszná-
latba soha vissza nem ke-

-rülő holmiktól, kacatoktól, 

amelyek ottléte tűzveszélyes 
is. Elsőként és próbaként á 
Petőfi Sándor sugárút 1. 
szám alatti ház udvarába 
hordták át a környékbeli la-
kók felesleges holmijaikat a 
padlásokról, pincékből. Tö-
rök Lászlóné. az IKV ház-
kezelési osztályának munka-
társa arról tájékoztatott , 
hogy három billenős kocsit 
rakodtak meg a feleslegessé 
vált holmiból, amelyet a la-
kók is csak kerülgettek. 
Agydeszkák, köcsögök, régi 
bútorok, használaton kívüli 
kávéfőzők, gáztűzhelyek, ré-
gi rossz órák és mai háztar-
tási gépek göngyölegei kerül-
tek elő. A három billenős 
kocsi rakományát ingyen szál-
lí t tatta el az IKV a gyüjtö-
telepre. 

Az első ilyen jellegű lom-
talanítás sikerén felbuzdul-
va a házkezelési osztály — 
a házfelügyelők bevonásával 
és lakók segítségével — ak-
cióját a jövőben is folytat ja . 
Ez év augusztus 10-ig a kü-
lönböző lakókörzetekben je-
lölnek ki helyet a felesleges 
holmik összegyűjtésére. A 
lakókat időben és udvarias 
hangú levélben értesítik a 
lomtalanítási akció napjáról, 
amikor reggel 7 órától délig 
mindenki megszabadulhat 
éveken át összegyűlt é6 fe-
leslegessé vált holmijától. 


