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n várossá válás útján 
Kisteleki változások 

Mitől város a város? Bizto-
san többen kérdezik önma-
guktól, amikor Kisteleken 
keresztülutaznak. Lassan már 
a i s k o l á s -gyermek is tudja, 
hogy ez a nagyközség egyszer 
város lesz. Így komolyan für-
készik a házakat, az utcákat, 
az üzleteket. Mert az urba-
nizáció kérdéseiben kevésbé 
járatos honpolgár is tudja, 

egyesült a Kisteleki Szabó szolgáltatóhálózatnak a rész-
Isz-szel, és több asszonynak letezése. De mint a többi te-
tudtak állást, állandó meg- rületen, ezen is észrevehető 
élhetést biztosítani. Miért a fejlődés. Szép ABC-áruház 
kell ezt hangsúlyozni? Kiste- épült, sok bolt kinyitott, szol-
lek lakossága 1949-ben több gáltatóegységek létesültek, 
volt, mint most. A felszaba- Némelyik olyan nagy, mint 
dúlás után több százan köl-
töztek Szegedre, vagy más-
hová. Azonban 1973 óta az 
ipartelepítés, s a lakásépít-

hogy egy város nem azért kezés hatására állandóan nö-
város, mert szép a tanács-
háza, vagy jó a futballcsapa-
ta. Akkor mitől? Hosszú len-
ne a teljes válasz, de a leg-
fontosabb: megfelelő a köz-
művek, az ellátás, a kommu-
nális kiépítettség színvonala, 
ami nemcsak összkomfortot 
biztosít a településeknek, ha-
nem bizonyos önállóságot is. 
Kistelekről még gyorsan meg amelynek hatósugara 
lehet állapítani, hogy nem nyúlt Kisteleken, 
város, és holnap, holnapután 
sem lesz még az. De fejlő-
dése példamutató, és eltérít-

vekszik a nagyközség lélek-
száma. (Tavaly 8568 lakója 
volt Kisteleknek.) A IV. öt-
éves tervben a ruházati üze-
mek kialakítása mellett más hont. 
is történt. Felépült egy ipar-
cikk-áruház, ami még Sze-
gedről is vonzza a vásárló-
kat. Több olyan intézmény 
kezdte meg működését, 

túl-

például a GELKA-szerviz, 
hogy a környező 24 község-
ben is vállal javítást. A kör-
nyező községekből sok gyerek 
jár be Kistelekre a gimná-
ziumba, vagy a postaforgalmi 
szakközépiskolába, és a 150 
férőhelyes kollégium nagyon 
sok tanyai nebulónak ad ott-

úton, hogy a rangosabb tele-
püléscímet mielőbb elnyerje. 

Például a HÖDGÉP Vállalat 
hetetlenül halad azon az telephelyén a szegedi kábel-

• gyár ma már 400 munkást 
foglalkoztat. A HÖDGÉP már 
nem akar ta továbbfejleszte-
ni kisteleki üzemét, s ezért 
adta át telephelyét a kábel-
gyárnak. A kábelgyár kiste-
leki üzemegységében három 

A nagyközség vonzó hatá-
sa egyre jobban erősödik, 
Balástya, Ópusztaszer, Baks, 
Csengele, Kömpöc, Pálmo-
nostor lakossága egyre in-
kább igénybe veszi azokat a 
szolgáltatásokat, amelyeket 

Az V. ötéves tervben foko- legközelebb Kisteleken talál 
zódott az ipartelepítés üteme. m eg . 

A nagy változások kezdete 
csak 1970-ig nyúlik vissza. 
Ekkor nyilvánították nagy-
községgé és a kormány úgy műszakban dolgoznak, s a 
határozott, hogy Kisteleket környező községekből is so-
részlegcs, középfokú központ- kan ott keresnek, s találtak 
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lepülés ereje nem elég, és így kosság foglalkoztatottsági 

tá kell fejleszteni. A lépték- megélhetési lehetőséget, 
váltáshoz természetesen a te- ipartelepítés hatására a 

aránya megváltozott. Az em-
berek többsége ma már nem 
a mezőgazdaságban, hanem 

Túlságosan nagy terjedel-

Hozzá kell mindjár t tenni, 
a fejlesztések ellenére az el-
látás színvonala a városit 
még nem üti meg. Például 
nincs Patyolat, a vendéglők 
kis konyhái még az előfize-
téses étkeztetést sem tudják 
biztosítani. Sok jót lehet 
mondani a csatorna-, az út-, 
víz. és gázhálózat kiépítésé-
ről, azzal a megjegyzéssel, 
hogy a belterület úthálózatá-
nak csak egyötöde burkolt, a 
lakosság 50 százaléka kapja 
csak a hálózatról a v i z e t . . . 
Sorolni lehetne tovább azo-
kat a hiányosságokat, ame-
lyeket a következő években 

központi támogatást is élvez. 
Ennek első, s mindjár t 
szembetűnő jele az iparfej-
lesztés, ami a városi élet . , 
alapfeltételeit biztosítja. A a z iparban, a szolgaltatasban, s z e re tnének megszüntetni. 
IV. ötéves tervben a Fővá- kereskedelemben dolgozik, 
rosi Kézműipari Vállalat ^ 
varrodaüzemet létesített, a 
Szegedi Járási Ruházati és 
Szakipari Szövetkezet pedig mű lenne a kereskedelmi. 

f f A jövő héttől „vizsgáznak 
a Babellák és társaik 

Jövőre, 1980. január else- két- vagy háromkerekű jár-
jétói csak műszakilag felül- mű, illetve négykerekű be-
vizsgált és hatósági jelzéssel tegszállító kocsi, amelyeknél 
ellátott kismotorokkal lehet a hajtómotor hengerűrtartal-
közlekedni. A 8/1977. (XII. ma nem haladja meg az 50 
20.) KPM számú rendelet ír- köbcentimétert, sík úton 40 
ta ezt elő, két esztendőt kilométeres óránkénti sebes-
hagyva a felkészülésre a tu- ségnél nagyobb teljesítmény-
lajdono6oknak. A kismotorok re nem képes; valamint az 
hatósági jelzése a jármű vá- is, hogy ezeken a járműve-
zaba, vagy adattáblájába ken a vezetőn kívül mássze-
ütött „CM" betűk, s a hajtó- mély szállítására nincs lehe-
motor köbcentiméterekben tőség. 
meghatározott hengerűrtar- Szegeden az Autófelügye-
talmát jelző szám. Mivel ez j e t Kossuth Lajos sgt. 112. 
utóbbi legfeljebb 50 köbcen- s z á m alatti vizsgáló állomá-
timéter lehet a KPM Autó- sán május 15., 16-án, vala-
felügyelet egységesen a „CM mjnt június 4., 11., 18., 25-én 
50" megjelöléseket alkalmaz- fogadják műszaki ellenőr-
z a - zésre a kismotorosokat reg-

Már korábban is megje- gel 6 óra és 14 óra között, 
lent lapunkban egy kis írás A vizsgálat díja a Babetta 
a kismotorok műszaki feül- 207/100; a Riga 12, 16; az 
vizsgalátáról. Abban közöl- IFA—Simson S 50 N—H; a 
tük, hogy a kereskedelem Jawa—Transistor 40, a Jawa 
m á r ebben az évben is csak 50—23; a Mustang; a Ko-
a „CM 50" hatósági jelzéssel m a r MR 2330 és a Verhovi-
ellátott kismotorokat hoz- na 5,6 típusoknál 40 forint, 
ha t ja forgalomba, az üzle- Az összes többi segédmotor 
lekben azonban — egy-két vizsgálati díja 120 for in t A 
típustól eltekintve — még pénzt csekken lehet befizet-
most is hatósági jelzés nél- n i , amelyek beszerezhetők az 
küli kismotorokat árulnak. Autófelügyelet irodáján és 
Ezt a vásárlóknak is érdemes a z AFIT 2. számú üzemé-
figyelemmel kísérni, hiszen ben, a Tolbuhin sugárúton, 
előfordulhat, hogy teljesen Júniusban a megye többi 
ú j segédmotorjukat _ 1980, ja- városában, Hódmezővásár-
nuár 1. után csak az előirt helyen, Szentesen, Makón 
műszaki megvizsgálás után és Csongrádon is több napon 
használhatják. kismotorosvizsga-napot ren-

Tekintettel arra, hogy dez az Autófelügyelet. Így a 
Csongrád megyében a kis- megye távolabbi részeiből 
motorok műszaki ellenőrzése nem hozzák m a j d bizonyára 
valamivel több mint 30 ezer Szegedre vizsgáztam a kis-
embert érint, nem ár t meg- motorokat. Ám jó tudni azt 
ismételni talán, milyen köz- is. hogy egy-egy vizsganap 
lekedési eszközökről van szó 210 jármű ellenőrzésére van 
pontosan. Az 1/1975. (II. 5.) csak lehetőség, s a géptulaj-
KPM—BM számú együttes donosok között az érkezési 
rendelet értelmében segéd- sorrend dönti el, hogy aznap 
motoros kerékpár az olyan ki kerülhet sorra. 

A lakásépítés, a közműve-
sítés gyorsítása, a szolgálta-
tások sokoldalú fejlesztése a 
jövő legfontosabb feladata, s 
természetesen a várossá vá-
lás feltétele. Ahhoz, hogy 
Kistelek betölthesse az orszá-
gos településhálózatban meg-
határozott részleges, közép-
fokú központ szerepkörét, 
még évek kellenek. De az 
eddigi változások jól repre-
zentálják azt a nagyarányú 
fejlődést, amelyhez elegendő 
volt egy szűk évtized. 

H. M. 

Sebes ioire-
emiéhtábla 

Utcát neveztek el Sebes 
Imréről, a munkásmozgalom 
harcosáról és leleplezték 
emléktábláját pénteken Szé-
kesfehérváron. A viharsarki 
nyolcgyerekes tanítócsalád 
fia textilmunkásként kezdte 
az Angyalföldi Harisnya-
gyárban. A munkásmozga-
lommal korán megismerke-
dett. 1932-től volt a KPM 
tagja. Sebes Imre a Kom-
munista Ifjúsági Szervezet, a 
KIMSZ angyalföldi, majd 
budapesti titkáraként dolgo-
zott, később a nemzetközi 
brigád politikai tisztjeként 
részt vett a spanyol polgár-
háborúban. 

A felszabadulás után ve-
zető tisztségeket törtött be a 
pártban, az MKP Észak-Pest 
megyei titkára, 1949—1956 
között az MDP Fejér megyei 
bizottságának első titkára, a 
párt központi vezetőségének 
tagja vo l t 1964-ben követ-
kezett haláláig pártmunkás-
ként dolgozott. , 

& nemzetközi munkásmozgalomról 
- Ili-előadóknak 

A TIT megyei szervezete az körével foglalkoztak az elő-
utóbbi időben különös gon- adók, a József Attitla Tudo-
dot fordít előadóinak to- mányegyetem oktatói, kuta-
vábbképzésére; arra, hogy a tói. Az ülésen dr. Csatári 
társulatban tömörülő értelmi- Dániel tanszékvezető egyete-
ségiek a sa já t szakterületük mi tanár elnökölt bevezetőt 
mellett egyre jobban Ismer- mondott Székely Lajos meg-
jék más tudományágak ered- bízott tanszékvezető, egy ete-
mé nyeit is. Az egyes szak- mi docens. A konferencián 
osztályok által rendezett elő- többek között a román, a 
adások, elméleti konferen- jugoszláv és a lengyel kom-
ciák bevált fórumai a to- munista párt történetének 
vábhképzésnek, alkalmasak egyes kérdéseivei foglalkoz-
arra, hogy segítsék a TIT-
előadókat általános tájéko-
zottságuk bővítésében. 

A Kárász utcai TIT-klub-
ban tegnap, pénteken dél-
után a történészek tartottak 
elméleti konferenciát, amely-

tak; előadás hangzott el „A 
II. Internacionálé és a ma-
gyar munkásmozgalom" cím-
mel, valamint „A nyugat-
eúrópai kommunista és mun-
káspártok és a nemzeti-nem-
zetiségi kérdés" címmel. Az 

re meghívták a Csongrád elóadók: dr. Hegyi András, 
megyeieken kívül Bács és 
Békés megye ismeretterjesz-
tőit, a történelmi szakosztá-
lyok tagjait is. „Élő nemzet-
köziség — élő hagyományok" 
címmel a nemzetközi mun-
kásmozgalom néhány térna-

dr. A. Sajti Enikő egyetemi 
adjunktusok, Varga Endre, 
Raffay Ernő ösztöndíjas gya-
kornokok, dr. Lagzi István 
tudományos főmunkatárs és 
Karsai László tudományos 
segédmunkatárs. 

Környezetvédelem 
Építőanyag szegedi olajiszapból 

A szegedi szénhidrogén- a vízből kiválasztott olajos olajos iszap téglagyári ége-
medencében dolgozó szak- iszap, amelyből naponta tés közben felhabosítja az 
emberek arra törekszenek, mintegy húsz tonna keletke- agyagot, s ezáltal rendkívül 
hogy a kőolaj kitermelése zik. Elégetése szennyezi a vá- könnyű és nagy szilárdságú 
közben ne szennyeződjön a ros környékének levegőjét. — az üveget is karcoló — 
környezet, vagyis a föld, az Ezért az immár „másod- építőanyagot nyertek. Továb-
élővizek, ' a levegő. Kétsze- lagos" környezetvédelem ér- bi kísérletek, s az ezzel kap-
resen mutatkozik ez a törek- dekében többféle megoldást csolatos döntések gyorsasága 
vés a felszínre kerülő olaj- kerestek a szegedi olajipari szabja meg, hogy légszennye-
jal keveredett víz tisztításé- szakemberek: felvették a zés helyett mielőbb hasznos 
nál. Ez a napi 10 000 köb- kapcsolatot a Szénbányászati célra alkalmazzák a nagy tö-
méternyi víztömeg a szepa- Tröszttel, amelynek szakem- megű olajiszapot. Felmerült 
rátorokban történő leválasz- berei — a megküldött próba- a lehetősége, hogy a szegedi 
tás után még számottevő iszapszállítmányból — bri- téglagyárban — esetlegesen 
olajszennyeződést tartalmaz, k e t t -kötőanyagot kísérletez- újonnan létesülő téglaüzem-
igy a Tiszaba nem vezethető. . _ . . , . . . . * , „ 
Ezért felépült és már pró- n e k k l- E g y m a s l r a n y u k l " b e n ~ a l h t s á k e l ° « * a k ö r " 
baüzemel a nagy költséggel sérlet az iszap építőanyag- nyezetvédelmi és építőanyag-
készült víztisztító üzem. A ipari felhasználására máris ipari újdonságot. 

sikerrel j á r t : a bekevert D. B. belőle kikerülő víz olyan 
tiszta, hogy felhasználhatják 
a rétegekbe való visszanyo-
másra, vagyis az olajat fel-
színre hozó rétegenergia pót-
lására. Az olajos víz tehát 
már nem jelent környezet-
védelmi problémát, ugyan-
akkor növekvő gondot okoz 

- Madarak 
a szikvilágban 

A látogatás a szikesek kör-
nyékére csábítónak ígérke-
zik: találkozunk a forgalmas 
madárélettel. Pacsirta szól a 
szántó felett, a vadvizek szé-
lén bíbic csapong, a fehérlő 
vaksziken gulipán üli tojá-
sait. 

Még javában tartott a ta-
vaszi madárvonulás, mikor a 
korán hazatérő vízimada-
raink már fészkeléshez kezd-
tek. A bíbicek kapargatták a 
sekély gödröcskéket a szikes 
réteken, legelőkön. A csé-
széket a növények rövid szá-
raival bélelték. Ezekbe rak-
ták körte alakú, világos-sár-
gászöld alapon feketén fol-
tozott tojásaikat. Szívesen 
fészkeltek a sziki mézpázsit 
csomóival ritkásan benőtt 
gyepen. 

A tőkésréce fészkét meg-
találtuk az öreg fűzfák od-
vaiban, a magas, az avas 
fűben, a nádasokban, a víz-
ben álló szénaboglyákon. Ma-
gas füvű, helyenként fűcso-
mókkal tarkított legelőkön 
barangolva akadtunk rá a pi-
ros lábú cankó fészkére — 
egy fűcsomó közepében rej-
tőzött. Hasonlóan szereztünk 
tudomást a nagy goda fész-
kéről is, ugyanis amint jár-
tuk a legelőt, az öreg ma-
darak egyre közelebb csap-
tak el a fejünk felett. Tüze-
tesen megvizsgáltuk a tere-
pet, s egy fűcsomóban rá is 
akadtunk a négy olajbarna 
színű, gyengén foltozott to-
jásra. 

Azokon a szikeseken, ame-
lyeket csali gyéren nő be a 

növény, vagyis a vakszikeken 
talál otthonra két ritka sziki 
madarunk: a gulipán és a 
széki lile. 

Ellensége a fészkeknek a 
víz. Kiadós zápor után a 
tönkrement fészekaljat pót-
költéssel pótolják a mada-
rak. A bíbic olykor aláépítés-
sel kicsit feljebb emeli tojá-
sait, de ez csak ideiglenesen 
védi a fészekaljat. A fészek-
magasítás tipikus példáját a 
sándorfalvi Nádas-tón í'ész-
kelő gulipánnál figyeltük 
meg. Egy májusi zápor után 
nem sokkal „szakszerűen" el-
készített toronyfészkeket ta-
láltunk az eredeti helyén. 
Tudvalevő, hogy a gulipán 
egyébként • csak néhány szál 
száraz növényi szálat használ 
fel fészeknek, és ezt hanya-
gul egy kikapart mélyedésbe 
rakja. A mi gulipánunk be-
bizonyította, hogy nem is 
olyan felületes fészeképítő, 
mert ha kell, mindent meg-
tesz a költés ' sikerességéért. 
Veszélyeztetik a fészkeket a 
legelő állatok, a tojásszedő 
emberek és a kóbor kutyák 
is. 

E sorban a harmadik, és a 
legritkább sziki fészkelőnk a 
gólyatöcs, igényli a háborítat-
lan környezetet. A tavalyi 
felmérések szomorú adatokat 
közöltek. Elmaradtak a jól 
ismert fészkelőhelyekről. Pe-
dig a gólyatöcs, e hosszú, pi-
ros lábú, szikes-mocsári ma-
dár megérdemli a védelmet 
és háborítatlanságot azokon 
a területeken, ahol fészkelés-
re megtelepszik. 

Széli Antal 

Meteorológusok 
nemzetközi tanfolyama 

A légszennyeződés vizsgá-
latának korszerű megoldá-
saival foglalkoztak az Orszá-

mítások szerint az ipari for-
radalom megindulása óta 
megközelítően 15 százalékkal 

gos Meteorológiai Szolgálat növekedett a légkörbe kerülő 
központi légkörfizikai inté- szennyező anyagok, részecs-
zetében pénteken befejező- kék, gázok mennyisége, s 
dött nemzetközi tanfolyamon, további nagyarányú szennye-
amelynek végeztével 11 or- ződés az éghajlati viszonyok 
szag meteorológusai tettek 
sikeres vizsgát a mérési mód-
szerekből és a műszerek ke-
zelési ismereteiből. A három-

nagyobb változását idézheti 
elő. 

Megnőtt a Földet körül-
vevő légrétegekben a szén-

hetes tanfolyamot a mete- d i o x i d koncentráció, ez a fo-
orológiai világszervezet meg-
bízásából szervezte az inté-
zet, főként a fejlődő orszá-

lyamat a hőmérséklet növe-
kedéséhez vezethet bolygón-
kon. Túlzott széndioxld-telí-

gok meteorológiai szakembe- tődés esetén azzal is számol-
rei részére, a többi között n i k e l iene, hogy a sarkokon 
indonéz, thaiföldi, jordániai, megolvadnának a jéghegyek, 
etiópiai, szudáni és mexikói a m i végső soron földünk viz-
meteorológusok bővítették is- rajzi térképének megváltozá-

sát idézné elő. A meteoroló-mereteiket. 
A meteorológiai világszer-

légkör vezet keretében a 
gusok folyamatosan figye-
lemmel kísérik a Iégszeny-

szennyeződésének vizsgála- nyeződés alakulását, ezzel 
tára nagyarányú kutatómun- segítve kritikus helyzetek 
ka folyik. Ebben a magyar 
szakemberek is aktívan részt 
vesznek. Munkájuk elismeré- h o z újabb" adatokra, "levegő-

megelőzését. 
A tudományos vizsgálatok-

sét jelzi, hogy a tanfolyamok mintákra van szükség, ehhez 
" éppen a fejlődő országok szervezésére éppen az orszá-
gos meteorológiai szolgálatot 
kérte fel a világszervezet. A 
légkör 
gálata 
mányos feladat, mert a szá-

nyúj thatnak segítséget, 
ugyanis az ő légrétegük ál-

szennyezésének vizs- talában kevésbé szennyezett, 
azért időszerű tudo- így méréseik értékes alap-

mintául szolgálhatnak. (MTI) 

Gyermekműsorok szemléje 
Május 21. és 26. között 

rendezik meg — immár har-
madik alkalommal — a te-
levíziós gyermekműsorok és 
filmek kőszegi személjét — 
jelentették be a Teveízióban 
pénteken tartott sajtótájékoz-
tatón. A hatnapos program 
során televíziós szakembe-
rek, alkotóművészek, pszi-
chológusok, pedagógusok, 

népművelők öt szekcióban 
elemzik-órtékelik a . televízió 
gyermekműsorait. Külön 
munkacsoportokban vitat ják 
meg a dramaturgia munká-
ját, a legkisebbeknek és a kis-
iskolásoknak szóló, a 10—14 
éveseknek készült művészeti 
ismeretterjesztő, aktuális és 
tudományos ismeretterjesztő, 
valamint a sport, játék és 

szülők, mozgalmi vezetők és vetlékedőműsorokat. 


