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Három és fél év mérlege 

Kiállta a próbát 
a tanácstörvény 

A számadás időszakában 
— a párt XI. kongresszusá-
ra készülődve — az állami 
és társadalmi élet legfonto-
sabb területein történt elő-
rehaladást is mérlegre tesz-
szük. Hiszen a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt X. kong-
resszusa az államélet és a 
szocialista demokrácia fej-
lesztését a szocializmus tel-
jes felépítésének egyik idő-
szerű, központi feladataként 
jelölte meg, amelyet úgy kell 
megoldani, hogy közben erő-
södjék a központi hatalom, 
növekedjen a kormányzati 
szervek munkájának haté-
konysága, s ezzel párhuza- , 
mosan a helyi szeryek önál-
lósága és a lakosság tevé-
keny részvétele az állami 
munkában. E feladat végre-
hajtásának fontos része és 
feltétele — a tanácsok tevé-
kenységének fejlesztése, nép-
képviseleti-önkormányzati és 
államigazgatási szerepkörük 
folyamatos növelése. 

* 
Az 1971. évi 1. számú tör-

vény (amely sorrendben a 
harmadik tanácstörvényünk) 
megalkotását társadalmunk 
fejlődése tette lehetővé. Ma 
az azóta elteli, három és fél 
esztendő tanácsi munkájáról 
megállapíthatjuk, hogy a 
törvény jelentős állomás a 
tanácsok életében: megőriz-
te és a szocialista fejlődés 
követelményeihez igazodva 
ú j elemekkel gazdagította a 
már bevált alapelveket és 
szabályokat, figyelembe vé-
ve a többi szocialista orszá-
gok gazdag tapasztalatait is. 

Pártunk X. kongresszusá-
nak határozata hangsúlyozta: 
a tanácsok munkáját úgy 
kell fejleszteni, hogy erősöd-
jék mind népképviseleti-ön-
kormányzati jellegük, mind 
pedig államigazgatási funk-
ciójuk. A tanács önállóságá-
nak növelése, hatáskörük bő-
vítése, felelősségük fokozása 
— a szocialista osztálypoliti-
ka fontos része. Társadal-
munk általános fejlődése, a 
közügyekért érzett állampol-
gári felelősség növekedése 
olyan feltételeket teremtett, 
amelyek lehetővé és idősze-
rűvé is tették a tanácsok te-
vékenységének fejlesztését. 
Hatáskörük növelésének 
szükségességét maga az élet 
igazolta. 

* 
Melyek azok a legfonto-

sabb pozitív tapasztalatok, 
amelyek az 1971-es törvény 

hasznosságát, korszerűségét 
bizonyítják? A tanácsok 
munkájában mind határo-
zottabban tükröződnek a ta-
nácstörvény követelményei: 
a tanácstestületek meghatá-
rozó szerepe, az önállóság és 
felelősség fokozódása, a kez-
deményezőkészség, a lakos-
ság részvétele a helyi fel-
adatok megoldásában, a 
tisztségviselők szerepkörének 
megváltozása, illetve bővülé-
se — hogy csak a legfonto-
sabbakat említsük. 

Tapasztalatok bizonyítják, 
hogy a tanácsok többségük-
ben jól élnek megnöveke-
dett önállóságukkal, hatás-
körükkel és tervszerűbbé 
vált ugyanakkor a központi 
célkitűzések megvalósítása 
is. A testületek általában jól 
élnek a kibővített hatáskör-
rel : a legfontosabb kérdé-
sekre koncentrálva és mind-
inkább érdemben foglalkoz-
nak a település, a terület fő 
kérdéseivel, a lakosság 
gondjaival. Javult a testületi 
munka tervszerűsége, a ta-
nácsi tervek megalapozottsá-
ga is, bál* még nem ritka, 
hogy az előterjesztéseket 
esetenként nem készítik kel-
lően elő, nem tárják fel a 
helyi adottságokból eredő 
tényleges lehetőségeket. Nyil-
ván elsősorban ezzel függ 
össze, hogy azután a megol-
dás javasolt módozatai sem 
mindig helyesek, nem eléggé 
reálisak. Javítanivaló van 
azon a téren is, hogy a he-
lyes döntések végrehajtását 
nagyobb felelősséggel szer-
vezzék meg, illetve ellenő-
rizzék. 

Az 1971-es tanácstörvény 
ú j vonása, hogy meghatároz-
ta a tanácsok népképviseleti-
önkormányzati feladatainak 
ellátásához szükséges gaz-
dasági hatásköröket és ön-
állóságot, amely e téren is 
növelte a kezdeményezési le-
hetőségeiket. A felesleges kö-
töttségek megszüntetése nö-
velte a tanácsok önállóságát 
és kezdeményezőkészségét, 
fokozta a megyei tanácsok 
felelősségét területük ösz-
szehangolt, arányos fejlesz-
tését. A pénzügyi szabályo-
zórendszer elősegítette a ta-
nácsok gazdasági önállóságá-
nak kibontakozását. Különö-
sen fontos ebből a szempont-

Kémény a felhők feleit 
Amikor még viszonylag 

kevés volt a kemencefüst, és 
az ipari objektumok által 
kibocsátott gáz, a kémények 
egészségügyi szempontból ki-
elégítő megoldásul szolgál-
tak. A füst és gáz eloszlott 
a levegőben és az egészség-
re ártalmatlan, jelentéktelen 
koncentrációkig keveredett 
vele. A gombamódra elsza-
porodott kémények azonban 
ma már évente sok száz mil-
lió tonna széndioxidot, nit-
rogént és kéndioxidot jut-
tatnak a levegőbe. 

A tudósok nagy teljesít-
ményű tisztítóberendezéseket, 
ú j technológiai m e g o l d á s o k a t 
javasolnak, amelyek teljes 
egészében kiküszöbölnék a 
levegő szennyezését. Számos 
szakember véleménye szerint 
a természet kimeríthetetlen 
lehetőségekkel rendelkezik a 
légkör tisztítására. A kén-
dioxid például a természetes 
kémiai és fotokémiai reak-
ciók hatására körülbelül egy 
hét alatt ártalmatlan ammó-
niumszulfid aerozollá alakul. 

A gyárkémenyekre még 
mindig nagy szükség van, 
csak magasabbra kell építeni 
őket, hogy a mérgező anya-
gok távol kerüljenek kör-

nyezetünktől. Kiszámították, 
hogy míg egy egykilométe-
res gyárkémény százszor 
csökkenti a lévegőben a 
szennyező anyag koncentrá-
cióját, addig egy másfél ki-
lométeres magas már két-
százszor. A kémények azon-
ban igen drágák. 

I. Varsavszkij professzor 
olcsó, ugyanakkor a felhők 
fölé nyúló kémények építé-
sére tett nemrég javaslatot. 
Szerinte a megoldást köny-
nyű, felfújható, függőleges 
léggömbökre emlékeztető 
konstrukciók jelenthetik. 
Ilyen léggömbökből gyakor-
latilag k o r l á t l a n u l magas ké-
mények építhetők. A ballo-
nok a legagresszívabb vegyi 
gázoknak is ellenálló poli-
mérekből készíthetők. Ha az 
egyik szelvény meghibáso-
dik, a kémény rövid időre 
könnyen a földre ereszthető, 
ahol gyorsan el tudják vé-
jjezni a szükséges javításo-
kat. 

A gyárak fölött „úszó" 
könnyű kémények hossza 
szükség esetén változtatható. 
Gáz befúvatásával ugyanez 
érhető el a kémények for-
májával is — ez utóbbi / a 
szélirányhoz való alkalmaz-
kodás szempontjából fontos. 

ból, hogy a költségvetési tör-
vény öt évre előre meghatá-
rozta pénzügyi forrásaikat, 
az azokból való részesedés 
mértékét, valamint az álla-
mi hozzájárulás összegét. A 
helyi tanácsok bevételeit, 
ugyanilyen rendszerben, a 
megyei tanácsok állapították 
meg. Ezzel a tanácsok gaz-
dálkodása megalapozottabbá, 
perspektivikusabbá vá l t 

Az elmúlt három és fél 
esztendő alatt mindjobban 
megvalósult a tanácstör-
vénynek az a célkitűzése, 
hogy növekedjék a tanácsok 
szerepe a lakossági igények 
kielégítésében, és hogy ha-
tékonyabban használják fel 
az erre szolgáló, a népgaz-
daság adott lehetőségeihez 
mérten rendelkezésükre álló 
anyagi eszközöket. A helyi 
tanácsok kezdeményezőkész-
sége, együttműködése a nem 
tanácsi szervekkel szintén 
kedvező irányban fejlődik. A 
tanácsoknak ezeket a kap-
csolatokat és minden lehet-
séges helyi forrást is foko-
zottan fel kell használniok 
annak érdekében, hogy az 
elmúlt években hozott, a 
közoktatás, a közművelődés 
fejlesztésével, a népesedés-, 
az ifjúságpolitikai határoza-
tokkal körvonalazott köve-
telményeknek a maguk ré-
széről meg tudjanak felelni. 

összegezve, elmondhatjuk, 
hogy az 1971. évi tanácstör-
vényünk jó keretet, lehető-
séget biztosít a tanácsok még 
eredményesebb tevékenysé-
géhez. Három év tapasztala-
tai alapján ez a célkitűzés 
reális, hiszen megvalósításá-
nak legfontosabb feltételei 
adva vannak. 

Újlaki László 

Lehetőség - az egészségre 
Erdei tornapálya épül társadalmi munkában 

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e 

Az erdészeti technikum tanulói rendezik a tornapálya területét 

Ülünk a négy fal kö-
zött nyolc óra hosszat, ha-
zafelé a villamoson szemünk 
ülőhelyet keres, s ha két 
megállónyi távolságra me-
gyünk, már buszra szállunk. 
Otthon elfoglaljuk helyűn^ 
ket a televízió előtt, lefek-
vés előtt derekunkat nyúj-
tóztatjuk, mondván „de so-
kat ültem ma". Eljön a va-
sárnap, megyünk kirándul-
ni. Autóba szállunk, vagy 
vonatra, s helyjeggyel biz-
tosíthatjuk kényelmünket. 
Az erdei tisztáson össze-
csukható székeken ebéde-
lünk, a strandon gumimat-
racon fekszünk. Pihentet-
jük elfáradt testünket. Az 
országutakon egyre keve-
sebb bicikliző turistát lát-
ni, a hegyekben gyalogló, 
kiránduló csak elvétve akad. 

A gyereket nem engedjük 
le a játszótérre, mert azt 
hisszük, leesik a műszóké-
ról. Kerékpárt azért nem ve-
szünk a nagyobbnak, mert 
forgalmas az utca. A gye-
rek nyafog otthon, percen-
ként kérdezi, mit csináljon. 

Csodálkozunk, hogy nem 
szeret játszani az erkélyen, 
bezzeg a lépcsőház korlát-
ján estig csúszkálna. Üszni, 
csak felnőtt korában tanul 
meg, mikor már szégyelli 
magát a, többiek előtt. Még 
fiatalnak számít, s már ál-
landóan orvoshoz jár. 

Frontátvonulásra panasz-
kodunk, s hivatali bajaink-
ra. Idegesek vagyunk, bánt-
juk egymást. Nincs étvá-
gyunk és altatóval alszunk 
pár órát. Az orvos csak egyet 
tanácsolhat: tartózkodjunk 
sokat friss levegőn, tornáz-
zunk reggel és este pár per-
cet, sétáljunk mindennap, 
lehetőleg ne poros, aszfal-
tos utakon, hanem erdőben, 
füves területen. 

Alföldi városban élünk. 
Azt mondjuk, kevés a le-
hetőség kirándulásra, test-
edzésre. Az uszoda zsúfolt, 
a sportpályák csak egyesü-
leti sportolókat látnak szí-
vesen. A csónakházak nem 
fogadnak új vendéget, meg-
levő tárolóhelyük is kevés. A 

A hulladék 
nem a szemétbe való 

Új kezdeményezések a MÉH Vállalatnál 
Amióta a világ ismeri az 

anyagmegmaradás törvényét, 
nyilvánvalóvá vált, hoey az 
ablakon kidobott szemét va-
lamire felhasználható. Sőt, 
ma már egyes országokban a 
hulladékanyagból félkész és 
késztermékeket gyártanak. 
Sokfelé megindult a harc, 
különösen az iparilag fej-
lett országokban nem szeret-
nék, ha szemétbe fullad-
nának 

Nálunk ilyenfajta invázió 
nem fenyeget, de a hulladé-
kok környezetszennyező ha-
tásával már számolni kell. 
Az egy lakosra jutó hulla-
dékmennyiség állandóan nö-
vekszik. A szakemberek 
becslése szerint Budapesten 
tavaly 1,9 millió köbméter 
hulladék szennyezte a kör-
nyezetet. Durva becsléssel, 
ennek tizedrésze lehet Sze-
geden. Bár Itt semmiféle fel-
mérés nincs a MÉH birto-
kában. 

Annyi biztos, hogy az új 
városrészekben — Tarján, 
Odessza — egyre több gon-
dot okoz a háztartásban fel-
halmozódó, kidobásra szánt 
textília -és papír. Mivel a 
gazdaság fejlődésével pár-
huzamosan növekszik a fo-
gyasztás, így nemcsak töb-
bet termelünk, hanem több 
hulladék is keletkezik. Ma 
már a kenyértől kezdve jó-
formán mindent papírba cso-
magolnak, és a háziasszo-
nyoknak szinte semmilyen 

lehetőségük nincs, hogy a 
csomagolóanyagokat meg-
semmisítsék. Ha akarnák, 
sem tudnák a gáz- vagy vil-
lanytűzhelyen elégetni. De 
nem is ez a fontos. Az ú j 
lakótelepeken hiányoznak a 
MÉH átvevőhelyek, így az 
élelmiszerkamrákban gyűl-
nek a papírok, textíliák. 

A Csongrád—Békés me-
gyei MÉH Vállalat a közel-
múltban az új lakótelepeken 
hulladékgyűjtő napokat tar-
tott. A lakosságot értesítet-
ték, hogy milyen időpontban 
érkezik a teherautó és ösz-
szeszedik a papírokat, ron-
gyokat. Ez az akció a kör-
nyezetvédelem érdekében in-
dult. Hogy a lakótelepeken 
milyen nagy mennyiségben 
halmozódik a hulladék, az 
ezeken a napokon bebizo-
nyosodott. A MÉH Vállalat 
ezért azt is tervezi, hogy a 
jövőben ezeken a helyeken 
mozgó átvevőhelyekkel eny-
hít a gondokon. 

A hulladék mennyisége 
Csongrád megyében is ál-
landóan növekszik. Ez kide-
rül a vállalat forgalmából. 
1972-ben 140 millió, 1973-
ban 152 millió forint értékű 
hulladékot gyűjtöttek be, s 
ebben az évben ez az érték 
eléri a 160 millió forintot. 
Szegedről az új szolgáltatá-
sok sem hiányoznak. Két 
hónapja a boltokhoz rend-
szeresen kijár a MÉH teher-
autója, hogy a papírhulla-

dékot összegyűjtsék. A vál-
lalat számol az egyre nö-
vekvő hulladékmennyiséggel. 
Ezért is építették 20 millió 
forintért a Dorozsmai úti ú j 
ipartelepet, amit az idén ok-
tóberben adnak át. Az üze-
met svéd gépekkel szerelik 
fel és az automata bálázó 
képes lesz 4—5 ezer tonna 
papírt és textilt összeprésel-
ni egy év alatt. A környezet-
védelem érdekében szoro-
sabb együttműködést kíván-
nak kiépíteni a köztisztasági 
vállalattal és az IKV-val. 

Természetesen arról sem 
szabad elfelejtkezni, hogy 
az üzemekben, háztartások-
ban keletkező minden anyag 
„másodnyersanyagnak" szá-
mít, ezért a népgazdasági 
haszna jelentős. Sajnos ha-
zánkban a hulladék vissza-
gyűjtésének aránya nem a 
legjobb. Például a kibocsá-
tott papírmennyiségnek csak 
10 százalékát lehet begyűjte-
ni. Ez az arány az NSZK-
ban 45, Svédországban 40, 
Angliában 35 százalék. Az a 
körülmény, hogy a hulladék 
már környezetszennyezővé 
vált, valószínűleg szemlélet • 
változást is eredményez. 
Mindenképpen találó a jel-
szó: „A papírhulladék meg-
semmisítése egyenlő az er-
dőirtással." Ugyanis ezer 
tonna hulladékpapírral tíz 
hektár erdőt lehet megmen-
teni. 

a m . 

játszótereket forgalmas ut-
cák veszik körül, a közeli 
erdőket még nem fedeztük 
fel magunknak. 

Buszmegállóhoz közel, a 
tarjáni és a rókusi villamos 
végállomásától két percre, 
a körtöltésen kívül erdősáv 
veszi körül a várost. Haj-
dani számháborúk színhe-
lye ez a keskeny, azóta elfe-
lejtett erdőgyűrű. Talán 
most újra felfedezzük. 

Az erdő Tarján mögötti 
részét, a két sugárút közötti 
szakaszát a múlt héten tár-
sadalmi munkások népesí-
tették be. Az erdészeti és a 
gépipari technikum diákjai 
gödröket ástak, a ruhagyár 
lányai az ösvényeket gereb-
lyézték. Mázsás farönkök 
kerülnék a gödföfcbe, a rön-
kökre táblák. A táblákra 
tornagyakorlatok leírását és 
ábráit festették a városgaz-
dálkodási vállalat szocialista 
brigádjainak tagjai. Azt 
mondják, este alig várják, 
hogy ágyba kerüljenek. Jól-
eső fáradság ez. 

Erdei tornapálya készUL 
Másfél kilométer hosszú, er-
dőn át vezető sétaút, 100— 
150 méterenként tornagya-
korlatokra alkalmas megál-
lókkal, a kellemes kikapcso-
lódást, kulturált testedzést 
igénylő, természetet szerető 
városi embereknek. Isko-
lásoknak, akiknek nincs he-
lyük labdázni, bújócskázni. 
Felnőtteknek, akiknek csak 
egy-két órájuk van munká-
ban elfáradt szervezetük fel-
üdítésére, nyugdíjasoknak, 
akik a városi forgalom za-
jából csendes, nyugodt kör-
nyezetbe kívánkoznak. Mind-
annyiunknak, akik ülünk a 
négy fal között nyolc óra 
hosszat, s már csak altató-
val alszunk pár órát. 

Pálfy Katalin 

Földrengés 
a próbapadon 
A különböző típusú lakó-

házak és ipari objektumok 
földrengésállóságát vizsgál-
ták örmény kutatók maket-
ten. A Leninakanai Geofizi-
kai és Mérnöki Szeizmológiai 
Kutatóintézet munkatársai 
armaviri szakemberekkel kö-
zösen szeizmológiai próba-
padot építettek, amelyen 
reprodukálni lehet a külön-
böző rezgésszámú és Inten-
zitású földrengéseket. A 
próbapadra felépítik a ter-
vezett objektumok miniatűr 
másait, majd megkezdik a 
vizsgálatot. Pontos műszerek 
tájékoztatnak az épületek 
szerkezetének és anyagának 
szilárdságáról. 


