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A tanácskozási központban 

Hattyastelepiek lakóhelyükről 
Ezen a héten ismét bené- kást foglalkoztat. A Haza-

pesültek a körzeti, kerületi fias Népfront közreműködé-
sével az elmúlt években 
többször is szerveztek lom-
talanítási akciókat, de a 

üzemeltetésé- háti szemét elszállítása sem 
be a város- csökkentette az illegálisan 

párt- és népfronthelyiségek. 
Megkezdték munkájukat a 
tanácskozási központok. Ez-
úttal a város 
ről" számolt 

előtti járdák építéséhez ho-
mokot és betonlapot ugyan 
adott a tanács, de nem küld-
tek ki műszaki ellenőrt. 
Megkérdezte azt is, hogy mi-
kor csatornáznak Hattyaste-
lepen. Említette, hogy aka-

gondnokság a választóknak lerakott szemét mennyiségét, dozik a környék kereskedel-
és a tanácstagoknak. 

A Hattyastelepen az álta-
lános iskolában volt a ta-
nácskozás. 

Az embereket közelről 
érinti mindaz, ami lakóhe-
lyükön és környékén törté-
nik — kezdte beszámolóját 
Serege János, a városgond-
nokság vezetője. A lakosság 
úgy érzi, hogy köze van az 
új létesítmények építéséhez, 

Évente 11 millió forintba 
kerül a parkok fenntartása. 
Problémát okoz a megfelelő 
gépek beszerzése és az, hogy 
kevesen jelentkeznek park-
fenntartónak. Sajnos nem 
ritka a padok, a szökőkút és 
a játszóterek hintáinak, má-
szókáinak rongálása sem. 
Ezért különösen örvendetes, 
hogy a vállalatok szocialista 
brigádjai, a HNF aktivistái 

, • , * , . ' ., és a lakosság társadalmi 
és a régiek felújításához, m u n k á j u k k a l segítenek avá-
fenntartasahoz. S elvárja azt r o s szépítésében. 
is, hogy a döntésekbe bele-
szólása legyen. A város-
gondnokság egyik legfonto-
sabb feladata a tanácsi ke-
zelésű utak, gyalogjárók és 
hidak fenntartása. Az V. öt-
éves tervben évente 60 mil-
lió forintot biztosított a ta-

Az utóbbi években külö-
nösen a korszerűsített utak 
mellett javult a közvilágítás. 
A lámpákat, fényszórókat a 
Délmagyarországi Aram-
szolgáltató Vállalat működ-
teti, a városgondnokság pe-

nács erre a célra Az elmúlt d j ? <?sak. ellenőrzi. Sajnos 
eleg kevés a pénz ujabb te-
rek, utcák kivilágításához. A 
rendelkezésre álló félmillió 
forint csak szerény bővítést 
tesz lehetővé. 

Különösen Szeged külső 

években többek között kor-
szerűsítették az utat a Szé-
kely és a Népkert soron, az 
Odesszai körúton, a Lenin 
körúton, a Gyapjas Pál ut-
cában, a Széchenyi tér keleti 
oldalán és a Kossuth Lajos településein gond a szenny-
sugárúton. Ezzel jóval ked-
vezőbb feltételeket terem-
tettek a közlekedésnek. A 
Nagykörúton belüli területen 
aszfalttal borították a .kő-
burkolatú utakat Évente 10 
millió forintot fordítanak a 
földutak korszerűsítésére is, 
hogy könnyebb legyen meg-
közelíteni a közintézménye-
ket 

A városgondnokság a vá-
rosgazdálkodási vállalatot 
bízta meg az utak és közte-
rületek tisztántartásával. A 
vállalatnak jelenleg mintegy 
20 úttisztító gépe van, és át-
lagosan 40 úttisztító mun-

víz- és a belvízelvezetésére 
szolgáló nyílt szelvényű ár-
kok karbantartása. A lakos-
ság ebben is sokat segíthet 
társadalmi munkájával. 
Ugyancsak évről évre mun-
kát ad a köztéri szobrok, 
emlékművek rendbe hozása. 
A társadalmi munka szép 
példájaként említhető, hogy 
a Dóm téri panteon szob-
rait évek • óta a DÉGÁZ 
KISZ-esei gondozzák. 

A beszámolót követően el-
sőként Kovács István Zentai 
utcai lakos szólt hozzá. Ki-
fogásolta, hogy a lakóházak 

A legelőt is öntözik 

mi ellátása is, mert kevés az 
élelmiszerbolt. Ezután dr. 
Nagy CZirok Antal Vaskapu 
utcai lakos javasolta, hogy a 
forgalmasabb utak szélén 
alakítsanak ki padkát, mert 
különben a járművek felhaj-
tanak a járdára. Ez már 
csak azért is veszélyes, mert 
az idősek és a gyerekek nem 
mindig tudnak időben félre-
húzódni. Említette a haty-
tyastelepieket rendkívül ér-
deklő problémát is. Meddig 
vezetik még a város szenny-
vizét a Holt-Tiszába, mikor-
ra k&zül el a déli átemelő. 
Surányi Tibor, aki a Zentai 
utcában lakik, . amiatt pa-
naszkodott, hogy a telepen 
még mindig nem oldották 
meg a belvíz elvezetését Fo-
dor András, a Verseci utca 
lakója elmondta, hogy a vá-
rosgazdálkodási vállalat gép-
kocsija rendszertelenül viszi 
el a házi szemetet ö előfizet 
a szemétszállításra, és bi-
zonyos utcákból kötelező el-
szállíttatni a szemetet Nap 
mint nap tapasztalható, hogy 
a környékbeliek az árkokba, 
az elhagyott helyekre rakják 
le a háztartásukban össze-
gyűlt szemetet. Kovács Fe-
renc Váltó utcai lakos a víz-
levezető árkok tisztítását 
sürgette. Arról is érdeklő-
dött, hogy mikor építenek 
Ságváritelep és Hattyastelep 
között gyalogjárót. Szalai 
Sándor, akinek a Titeli ut-
cában van háza, panaszolta, 
hogy a telep kövesútjain 
gyakran tócsákban áll a víz, 
s megtelnek az árkok. 

Az előadó válaszolt a kér-
désekre. A kátyúkat ugyan 
meg tudják szüntetni, de a 
földutak aszfaltozására csak 
a fontosabb utcákban van 
lehetőség. A közeljövőben is 
számit a városgondnokság a 
hattyastelepiek társadalmi 
munkájára, hiszen nekik is 
érdekük a járdaépítés és a 
közterületek csinosítása. 
Ahol nélkülözhetetlen, ott 
felszerelik az utcai lámpá-

, ka t Az újabb szemétgyűjté-
! si akciók sem járhatnak si-
I kerrel addig, amíg a lakos-
: ság egy része az erdőket, ár-
l kokat részesíti előnyben a 

szeméttárolókkal szemben. 
Ügy tervezik, hogy a Ságvá-
ritelep és Hattyastelep kö-
zött ú j utat is építenek. 

A négy község határát felölelő Tisza-Maros-szög Ter-
melőszövetkezetben nemcsak a kertészeti növényeket és a 
húsz hektáron szépen fejlődő facsemetéket öntözik, hanem 
a legelőt is. A gazdaságnak a Tiszán saját vízkivételi műve 
van, amely folyamatosan tölti fel az öntözőhálózatot.' A 
nagy kiterjedésű legelőt szakaszosan árasztják el a folyó 
éltető vizével. Ennek köszönhetik, hogy a tartós szárazság 
e'ienére dús legelőn tarthatják a jószágállományt. Az 
egyik képen a nyújtott műszakban üzemelő esőztetőberen-
iezések láthatók, a másikon pedig a legelésző tehenek. 

A városgondnokság veze-
tője után Szilágyi Ferenc, a 
városi tanács építési és köz-

lekedési osztályának csoport-
vezetője beszélt a gázellá-
tásról. Hattyastelepre előre-
láthatóan még évekig nem 
vezetik be a gázt. Egyelőre 
zártszelvényű csatornarend-
szer építését sem tervezik. A 
város szennyvizét összegyűj-
tő déli átemelő is csak a 
következő évben készülhet 
el. Addig a telepiek és a 
város közegészségügyi intéz-
ményei is — sajnos — kény-
telenek eltűrni a jelenlegi 
szennyvízelvezető csatornát, 
mert a körülmények alapos 
mérlegelése után úgy tűnik, 
hogy más megoldás egyelőre 
nem kínálkozik. 

J. E. 

A szociális ellátásról 
Szakmai tanácskozás Szegeden 

A szociális otthonokban. Török Judit, a Vöröskereszt kcztató intézményekben szet-
köztük az elrúebetegeket megyei szervezetének titká- zett tapasztalatokkal, 
gondozó intézményekben ki- ra, dr. Dobóczky Károlyné, Csongrád megye egészség-
alakított korszerű gondozási a Szakszervezetek Megyei Ta- ügyi és szociális ellátásának 
formákról, a gyógyító közös- nácsának titkára is, a Ha- helyzetéről dr. Rózsa József, 
ségek, a csoportterápiás fog- zafias Népfront megyei bi- a megyei tanács vb egészség-
lalkozások hatásáról, a ké- zottságát Ábrahám. Illésné ügyi osztályának vezetője 
pesség szerinti foglalkoztatás Képviselte. tartott előadást A szociális 
módszereiről tanácskoztak Dr. Iván Lászlónak, a Szo- otthonok működésével, a szó-
két napon át Szegeden, a ciálrehabilitációs Szövetség ciális ellátás integrációjával 
Csongrád megyei tanács ta- szociálpszichiátriai szakcso- kapcsolatos eredményekről és 
nácstermében az ország kü- portja elnökének köszöntő gondokról dr. Völgyi Lajos, 
lönböző részeiből a városba szavai után dr. Bozó Sándor, a szociálrehabilitációs szó-
érkezett egészségügyi szak- a megyei tanács vb titkára vétség elnöke tájékoztatott 
emberek. nyitotta meg a tanácskozást A további előadások az elme-

A MOTESZ Szociálrehabi- Az összejövetel céljáról szól- betegeket ellátó szociális ott-
litációs Szövetsége szociál- va elmondta: a két nap alatt honokban folyó munkával, a 
pszichiátriai szakcsoportja és elhangzó 22 előadás alkalmat pszichiátriai ellátással, a eso-
a Csongrád megyei tanács vb ad a tanácskozás majd 400 portterápiá6 módszerekkel, a 
egészségügyi osztályának ren- résztvevőjének arra, hogy i c h i á t r i a i betegek rehabi-
dezvényén a megyei partbi- megismerkedjenek a kulon- K 

zottság képviseletében meg- böző szociális otthonokban litációjával foglalkoztak, 
jelent dr. Szarvas Ferenc folyó tevékenységgel, az el- A tanácskozás ma, szom-
egyetemi tanár, ott volt dr. mebetegeket gondozó, foglal- baton folytatódik. 

Könyvhéti gyorsmérleg 
Ennek a könyvünnepnek is félárú antológiák, az idén a nőm, hogy megvehettem T»-

vége. Szétbontják a pavilo- drámagyűjtemény, a Rivalda kács Tibor Móra igazgató úr 
nokat, a könyvsátrakat, a '77—78 fogyott el először, című könyvét Diák korom-
kötetek visszakerülne^ a Már a könyvhét első napjai- ban három napig volt Ko-
könyvesboltok polcaira, a ban elkapkodták Balassa Iván tormány bácsi vendége. s 
vendégeskedő írók hazautaz- és Ortutay Gyula Magyar most újból átéltem azt a fe-
tak — kezdődnek a könyv néprajz című gyönyörű köny- lejthetetlen három napot. 
hétköznapjai, az olvasás vét, annak ellenére. hogy Nagy István nyug. tanár." 
órái, az igazi találkozások, nem éppen olcsón. 250 forin- Aztán volt itt egy iskolai 
Hogy milyen közművelődési, tért árultuk. Ugyancsak csoport Szentesről. Jöttek a 
kereskedelmi eredménnyel hiánylistára került Cseres gyerekek: Édesanyámnak, 
zárult a mostani jubileumi Tibor könyvheti regénye, a édesapámnak szeretnék köny-
könyvhét,, még nem tudhat- Parázna szobrok, de nagy vet vinni! Nekem 20 forin-
juk pontosan. A gyorsmérleg sikere van á Moldova- és tom van! Nekem csak nyolc! 
csak a legfontosabb impresz- Moravia-könyvnek, a Ra-re Egyik sem ment el könyv 
sziókat, a friss tapasztalato- sorozat regényeinek és nélkül. Sajnos, a helyi írók 
kat, az élményeket rögzítheti. Ranschburg Jenő Szülők lesz- és költők könyvei hiánycik-

»«••!!> r í i : u-i* - nek című ismeretterjesztő kek. Nem tudom, miért nem 
vezető helyettes' Az idei művének. Sokan keresik a lehetett tartalékolni a könyv-
könvvhétre az előzőeknél ke- Móra-centenáriumra megje- hétre Tóth Béla új regényé-Mnyvnetra az eiozoexnei m l e n ( . könyveket: a Kincskere- bői, a Gazdátlan hajók című 
A választék tóv is kielSitő s ö ^ködmön t , A rab ember antológiából, és a többi nem-
A vaiasztóKlgy is Kieiegito f j A k é m é n y s e p r 6 zsiráfo- r é g megjelent műbőL 
volt. A nyomdák időben el- . . T , , T i h o r Móra 
készítették a köteteket. a f j ? , ® * Hajdú Géza. a Somogyi-
könyvterjesztő vállalat is A M5ra.'rtadvámrakkal ott k ö n y v t á r osztályvezetője a 
máx a könyvhét előtti na- A az iroda^mi emlék" könyvbarátbizottság 
pókban leszállította a meg- . , , számoltuk « l n o k e : A könyvhéten 91 
rendelt könyveket. Talán a e s t e K e n ls" u g y s z a m o « U K . rendezvényt szerveztünk a 
példányszámmal, talán az h°gy forgalmunk körülbelül megyében. Huszonnégy író, 
előzetes fölméréssel volt a 10 százalékkal haladja meg költő. irodalomtörténész, 
hiba, mert jó néhány könyv a tavalyit. filmrendező találkozott az 

í S U T k k e f l i s t á f f k e r ü l h K a s z a T i b o r i s f e l e s é g e , érdeklődő olvasókkal. Igye-
Mindezek ellenére a keres- S z a b ° E v a biológia-mezogaz- keztünk sokrétű programot 
kedelmi forgalom — a hat dasági szakos főiskolai hall- összeállítani, bekapcsoltuk 
könyvesbolt mellett 17 pavi- gatók. A könyvutca egyik az irodalmi rendezvények 
LTnyvhe'ti'kötetók eljutottak Pavilonjában kínáljak a szel- mellé a zene. képzőművészet, 
az üzemi vállalati könyvter- l e m Portékáit: Másodszor a film. a színház műfaját is. 
jesztőkhöz is — csak nagy vállalunk ilyen munkát. Na- A találkozók is sokfélék vol-
nehézségek árán teljesíthe- gyon szeretünk olvasni, s az tak, a hagyományos író-ol-
tő. Körülbelül a tavalyi sem titok, hogy mint fiatal vasó találkozók mellett 
könyvforgalmat tudtuk lebo- házasoknak, jól jön a pénz rendhagyó irodalomórákat, 
nyolítani — egy pavilon a is. Persze, az az igazság, dedikálásokat, ankétokat 
könyvhét idején 30—35 ezer hogy a kereset jó részét szerveztünk. Eljutottunk 
forintot forgalmazott. Erősen könyvekre költjük. Hogy szinte minden társadalmi ré-
koncentráltunk a kereskedel- vizsgaidőszak van? Hát bi- teghez, az üzemi munkások-
mi szempontokra. Abban, zony, tanulnunk is kell, köz- tói a vállalati dolgozókon ál 
hogy a feladatot teljesítet- ben letettünk egy-két vizs- a szövetkezeti parasztsagig 
tük, közrejátszott — bár ke- gát Az emberek sokfélék, középiskolásokig. szakmun-

Van, aki egy óra hosszat is kástanulokig. általános tsko-
itt áll a pavilonnál, szinte lásokig. Az érdeklődés eléggé 
álltó helyében elolvas egy- változo volt, zsúfolt progra-
egy könyvet. A másik vá- mok mellett elmaradt ren-

Könyvesbolt vezetője: Még az sárló konkrét céllal jön, a dezvényeink is voltak. AJ 
utolsó napon is majd elve- harmadik megköszöni. ha okokat kutatva rátalálhatunk 
szünk a csomagok között, ajánlunk valamit Bizony, a szervezés hiányosságaira, a 
Most jött meg az utánren- nem könnyű ebben a hőség- túlterheltségre, de az idö-
delés, így fel tudjuk tölteni hen reggel 8-tól este 8-ig itt pont nem éppen szerencsés 
a kifogyóban levő készletet, ölni a Kárász utca aszfalt- voltára is. Mi régóta han-
Nagy megpróbáltatás ez a 3án- D e megér i . . . goztatjuk, hogy ez a kora 
hét a könyvesboltok dolgo- Glöckner Lászióné, a So- nyári egy hét nem kedvez a 
zóinak, a pavilonok eladói- mogyi utcai könyvsátorban könyvheteknek, az irodalmi 
nak. Különösen ebben a me- árul: Egy ismerősöm, amikor propagandának, a közműve-
legben. Sajnos, az igényeket meglátott itt a könyvsátor- lődésnek. Az egyetemi és fő-
nem mindig tudtuk kielégí- ban, nagyon megsértett. Azt iskolai hallgatók vizsgaidő-
teni. A slágerkönyvek közé mondta, ezután már az utca- szakában alig-alig számitha-
tartoznak a hagyományos sarok következik. Az az tunk a diákság aktív részvé-
•̂̂ m—^^^mmmmmmmmmm—mm igazság, hogy nem az a jó, telére, az idén még ez a tik-

hogy az ember egy sátorban kasztó hőség Ls ellenünkre 
könyvet árul, hanem az, játszott. Javaslatunk régóta 
hogy az irodalomszeretetet, a az, hogy a költészet napjá-
könyvek iránti vonzalmat át val kezdődjön a könyvünnep, 
lehet plántálni másokba. En- április 11-én. A tapaszlala-
nél a sátornál többen „vé- tok összegezése, értékelése az 
reztek el", nem sokat kaptak idén különös figyelemmel fo-
vissza az ötszázasból. Mellet- lyik majd, hiszen az elkép-
tünk az óvoda, hazafelé me- zelések szerint a jövő évi 
net sok gyerekkönyv is gaz- könyvhét megnyitóját Sze-
dára talált. Kaptam egy szép geden rendezik, 
levelet is. így szól: „Köszö- T. L. 

vesebb új könyv jelent meg 
— az igényesebb, szebb és 
persze drágább kínálat. 

Szabó Lászióné, a Móra 

Autóút a hegytetőre 
Korszerűsitik a Vaskapu-, lik a turisták, mert pompás 

hegyen a Duna-kanyar egyik kilátás nyílik a környékre, 
leglátogatottabb kiránduló- 'A hegytetőig, ahová jelenleg 
helyét. Az Esztergom fölötti három gyalogút vezet, most 
magaslaton áll a Király Al- autósutat is építenek. Meg-
bertről, az 1919-es természet- oldják a terület ivóvíz-ellá-
járó-mozgalom vezetőjéről . . . . . . . . 
elnevezett turistaház. A he- l a s a t e s csatornázásét is. 
lyet különösen azért kedve- (MTI) 


