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n város ellátásáért 
Szakcsoportok a Szeged és Vidéke ÁFÉSZ •nél 

Napjainkban egyre többen 
választják időtöltésül a ker-
tészkedést . és az állatte-
nyésztést. Szegeden és kör-
nyékén mind a kettőnek 
nagy hagyományai vannak. 
Erre építettek a Szeged és 
Vidéke ÁFÉSZ-nél, amikor 
megszervezték a termelői 
szakcsoportokat. Ezek a kö-
zösségek segítenek összehan-
golni a kertészkedéssel és 
az állattartással foglalko-
zók munkáját, s hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a termelés 
igazodjon a piaci igények-
hez. 

Az ÁFÉSZ körülbelül 12 
ezer tagot számlál, közülük 
1700-an a termelői szakcso-
portokba is beléptek. Szege-
den és a környező települé-
seken összesen hat állatte-
nyésztő és hét növényter-
mesztő csoport működik. 
Ezek irányításában a terme-
lés és az értékesítés szerve-
zése a legfontosabb feladat. 
Algyőn, Gyálaréten, Kis-
kundorozsmán, Tápén és 
Szőregen nem ritkák az 
olyan összejövetelek, amelye-
ken a tagok szaktanácsadó 
jelenlétében vitatják meg a 
a legidőszerűbb tennivaló-
kat. Tenyészállatokat és 
szaporító anyagot is kapnak 
a szakcsoportok, hogy mun-
kájuk eredményesebb le-
gyen. Ahol működik szak-
csoport, ott magától értető-
dően felvásárlóhely is van. 
így a termelőknek általában 
nem kell nagyobb távolságra 
vinni' az eladásra szánt álla-
tokat, a zöldséget s a gyü-
mölcsöt. Néhol a korszerűbb 
termeléshez nélkülözhetetlen, 
ám eléggé költséges munka-
eszközöket, például a perme-
tezőkészülékeket is közösen 
vásárolják meg. 

A szervezett háztáji állat-
tenyésztés és a növényter-
mesztés nemcsak a terme-
lőknek, hanem az ÁFÉSZ-
nek is hasznos, hiszen érté-
kesítheti a húst, a tojást, a 
zöldséget és a gyümölcsöt. A 
sertéstenyésztők tavaly 7400 
mázsa sertést adtak el. En-
nek jelentős része került az 
ÁFÉSZ saját vágóhídjára, 
majd tőkehús és húskészít- j 
mény formájában javította j 
az ellátást 

Kisállattenyésztéssel is 
foglalkoznak a szakcsopor-
tok. Nyúlból, galambból 
több ezer darabot szállíta-
nak külföldre, bár az utób-
binak ' korántsem könnyű 
piacot találni. 

A baromfitenyésztőknek 
Bábolnáról szereztek be ki-
tűnő tulajdonságokkal' ren-
delkező Tetra—S tojójércé-
ket. Ennek eredményeként 
szépen nőtt a tojástermelés. 
Igaz, a ház körül kapirgáló 
tyúkok is évente 1 millió 
tojást „ajándékoznak" gaz-
dáiknak, akik ezt maradék-
talanul az ÁFÉSZ üzleteibe 
viszik. 

Ügy tűnik, különleges és 
nem túl jellemző a méhész-
szakcsoport, pedig egyálta-
lán nem lebecsülendő a mé-
hészkedés, hiszen évente 
1200 mázsa mézet juttat a 
fogyasztóknak. A szakcso-
portokon belül közösen ván-

doroltatják a méhcsaládo-
kat. S a méhészek között is 
jó az összetartás. 

Rendkívül szerteágazó a 
zöldségtermesztés. Az idén 
nem kedvezett az időjárás, 
de így is három és fél mil-
lió forint értékű árut szál-
lítottak a boltoknak T.ováb-
bi kétmillió forintot érő 
zöldség a leivásariótelepek-
ről került a kereskedelembe, 
s ennek nagy része ugyan-
csak a szakcsoportok mun-
káját dicséri. A legnagyobb 
felvásárlóval, a ZÖLDÉRT-
tel gyakran kötnek szerző-
dést a termelők. Régi gond, 
hogy alacsonynak találják a 
felvásárlási árakat, némileg 
ezen is segíthetnek az 
ÁFÉSZ szaktanácsadói azzal, 
hogy szakszerűbb, és gazda-
ságosabb termelésre ösztön-
zik a szakcsoportokat. 

J. E. 

Tornaterem Forráskútoi 
Hogyan lehet tornatermet építeni kevés pénzből, de 

sok ötlettel és önkéntes munkavállalással? A recept el-
mondására megyénkben most legilletékesebbek a forráskú-
tiak. 

Az avatásra tegnap délelőtt került sor. A megyei ta-
nács 910 ezer forinttal járult a megvalósuláshoz, a megyei 
testnevelési és sporthivatal 40 ezer forinttal, a forráskúti 
Haladás Tsz 1500 társadalmi munkaórával és 20 ezer fo-
rint értékű homokkal. Dolgoztak itt szülők és gyerekek 
közel 2 ezer 200 társadalmi munkaórában, segített az Ullés 
és Vidéke ÁFÉSZ néhány brigádja és még hosszasan le-
hetne sorolni, melyik szocialista brigád mit végzett. A 
tornatermet Juratovics Aladár országgyűlési képviselő 
avatta fel tegnap. 

tag-beszámolók után 
Interjú ár. Csikós Ferenccel 

Figyelni 
a rendellenességekre 

Befejeződött az ortopéd-vándorgyűlés 
Tegnap, szombaton délben 

befejeződött a Magyar Orto-
péd Társaság idei vándor-
gyűlése, melyet Szegeden, a"z 
MTA Biológiai Központjá-
ban rendeztek meg. összesen 
135 előadás hangzott el s a 
vendégek kerekasztal-beszél-
getéseken, filmvetítéseken is 
részt vettek. A biológiai köz-
pont előcsarnokában nagy-
szabású műszerkiállítást is 
rendeztek, ahol a Gyógyászati 
Segédeszközök Gyára mellett 
nyolc külföldi cég vonultatta 
fel korszerű ortopédműsze-
reit, gyógyászati eszközeit. A 
vándorgyűléshez kapcsolódott 
a gyógytornászom konferen-
ciája is. amelynek keretében 
húsz előadást tartottak meg. 

Dr. Glauber Andor egyete-
mi tanárt, a Magyar Ortopéd 
Társaság elnökét kérdeztük 
neg a háromnapos tudomá-

nyos program eredményeiről, 
tapasztalatairól. 

— Hogy három nap alatt 
éppen azok a témák szere-
peltek a vándorgyűlés napi-
rendjén, amelyek elsősorban 
a genetikus jellegű ártal-
makkal foglalkoztak, azokat, 
mint minden kongresszus te-
matikáját, a gyakorlati ta-
pasztalatok szükségszerűsége 
határozta meg. Olyan új 
(megoldások keresése, ame-
lyek a mind gyakrabban elő-

forduló, születési rendellenes-
ségekből adódó deformációk 
megelőzésére, illetve gyógyí-
tására ösztönzik a kutatókat. 
(Egyébként az első nap leg-
első előadását éppen dr. Czei-
zel Endre, az ismert gene-
tikus tartotta, a végtag-
rendellenességek genetikájá-
ról) Az előadások elsősorban 
arról szóltak, melyek lehet-
nek azok a veszélyek, amik 
a különféle torzulásokat lét-
rehozzák. Éppen ezért rend-
kívül fontos az utód terve-
zésekor a genetikai tanács-
adás ás a családi anamnézis, 
az öröklődés folyamatának 
ismerete. Mert légyen bármi-
lyen áldásos is a fogamzás-
szabályozás. ha ezt megfelelő 
kontroll nélkül végzik, nagy-
ban oka lehet többféle de-
formáiciónak. A vándorgyű-
lés egyik legnagyobb ered-
ményének számít, hogy talán 
sikerült a figyelmet erre a 
nagy jelentőségű tényre irá-
nyítani. A végtag- és gerinc-
fejlődési rendellenességek-
nek, a térdízület különféle 
degeneratív betegségeinek, 
tehát a tanácskozás legfőbb 
témáinak tárgyalásánál a 
gyógytornászok konferenciája 
is roppant jelentőségű volt. 
Hiszen ő az ortopédsebészek 
legközelebbi munkatársai, 
akik a műtét előtt és után 
egyaránt képesek arra, hogy 

a mozgásnak, a testtartásnak 
különféle funkcióit biztosít-
sák. Természetesen alapvető 
kapcsolata van az ortopédiá-
nak a baleseti sebészettel, a 
traumatológiával is, hiszen 
ortopédiai szemlélet nélkül ez 
a munka nem végezhető. A 
traumatológiai sérüléseknek 
mintegy 70—80 százaléka a 
tartó és mozgató szervrend-
szereket érinti. Az ortopé-
diának tehát a betegség min-
den fázisával foglalkoznia 
kell, a két tudományág pe-
dig végső soron egymástól 
nem választható el, egybe-
folyik. Nagyon fontos így az 
együttes, csoportos munka, 
mert sem az ortopédiát, sem, 
a baleseti sebészetet, mint 
tudományos diszciplínát, 
nyilvánvalóan nem uralhatja 
csupán egyetlen ember. Ál-
talában úgy gondolom, a 
háromnapos vándorgyűlés 
alapjában demonstratív jel-
legű volt: a mozgásszervi 
megbetegedésekkel kapcsola-
tos gyógymódok, valamint a 
gyógyítás technikai eszközei-
nek, körülményeinek fontos-
ságára hívta fel a figyelmet. 

Reméljük, hogy dr. Glau-
ber Andor szavai a jövőben 
Szegeden is segítenek, továb-
bi lendületet adnak a gyó-
gyítás, az egészségügy e te-
rületének. I 

Az idei tanácstagbeszámolókat igen nagy 
érdeklődés kísérte Szegeden. A tanácsnál 
részben megtörtént, részben folyik a lakos-
sággal való találkozás e fontos fórumain 
elhangzott kérdések, javaslatok, kezdemé-
nyezések, bíráló észrevételek feldolgozása. 
A beszámolók általános tapasztalatairól 
és várospolitikai hasznosításukról dr. Csi-
kós Ferencnek. Szeged megyei városi ta-
nács vb-titkárának tettünk fel kérdéseket. 

Mi a lakosság általános véleménye a 
várospolitikáról; van-e a választóknak 
rátekintésük a városfejlesztés, a város-
építés, a városgazdálkodás főbenjáró 
kérdéseire? 
— A lakosság véleménye a várospoliti-

kai kérdésekről változó. Általában elisme-
rően nyilatkoznak a város fejlődésében el-
ért eredményekről, de az eredmények mel-
lett közvetlen környezetük kisebb-nagyobb 
gondjait általában minden fórumon fel-
vetik. A város gazdasági és társadalom-
politikai kérdéseit ismertető tanácstagi be-
számolók alkalmával egyes választókerü-
letekben is igen aktív érdeklődést tanúsí-
tottak a részt vevők, amit bizonyít az is, 
hogy a beszámolókon részt vevő 7020 vá-
lasztópolgár közül 1451-en fel is szólaltak. 
Néhány választókerületben — az Északi 
városrészben és a külvárosban — egy-egy 
beszámolón 20 főt is meghaladó hozzá-
szóló mondott véleményt a város egészét 
érintő vagy a választókerületben tapasz-
talt fejlődésről vagy további igényről. 

A városfejlesztésről és fenntartásról kü-
lönböző módon értesül a lakosság, a tes-
tületi üléseken tárgyalt témákról, dönté-
sekről rendszeres sajtótájékoztatás jele-
nik meg. 

A tanácskozási központokban a lakosság 
tömegét érintő kérdésekről (például keres-
kedelemfejlesztés és áruellátás, egészség-
ügyi ellátás, c város köztisztasága, az in-
gatlankezelő vállalat munkája, a város-
fejlesztés feladatai, a városrendezési terv) 
nyilvános vitafórumon kap tájékoztatást a 
lakosság és elmondhatja véleményét, ja-
vaslatait. A tanácsi vezetők munkásokkal 
tartott beszélgetéseken, a területi párt- és 
népfrontszervek által szervezett összejö-
veteleken a városfejlesztés kérdéseiről 
rendszeres tájékoztatást adnak. A tanács-
tagi beszámolók alkalmával a város egész 
területét átfogó lényeges várospolitikai 
kérdéseket ismerheti meg a lakosság. A 
városépítés és -fejlesztés lehetősége egy-
egy tervidőszakra adott, az igények általá-
ban előbb járnak minden területen, mint 
a lehetőségek. 

Milyen volt a lakosság politikai akti-
vitása és a tanácstagok felkészültsége? 
A tanácstagoktól megkapták-e a válasz-
tópolgárok az érdemi válaszokat? Mi 
lesz a javaslatok és kérdések további 
sorsa? 
— A lakosság részvétele a tanácstagi 

beszámolókon nótt. 1978-hoz viszonyítva 
17 százalékkal emelkedett a reszt vevők 
száma. Az aktivitás és a közérdekű témák 
iránti érdeklődés is élénkebb, az egyéni 
kérelmet felvetők száma nem érte el az 
ötven főt. A felszólalód közül soüan a vá-
ros gondját magáénak érezve vétették fel 
a megoldásra, illetve intézkedésre váró té-
mákat, általában súlyuknak megfelelően 
sürgették megvalósítani. Például a város 
köztisztaságával kapcsolatban 160 észre-
vételt, javaslatot tettek. E téma csaknem 
minden választókerületben felmerült. 
Nemcsak a megvalósításra váró feladato-
kat tették szóvá, hanem azt is, hogy a vá-
ros lakossága maga is sokat tehet a város 
tisztasága és szépítése érdekében, mivel 
ez mindannyiunk közös ügye. A közlekedés 
a csúcsidőszakban jelentkező zsúfoltságá-
nak csökkentését sürgették; a forgalmas 
útvonalak balesetveszélyének csökkentésé-
re hívták fel a figyelmet és mielőbbi in-
tézkedéseket kérted. Az üzlethálózat-fej-
lesztést, az áruellátás javítását, a boltok 
nyitvatartásának változtatását javasolták, 
elsősorban a külváros területén* Az egész-
ségügyről szólva az orvosi rendelők zsú-
foltságának csökkentése volt a fő téma. 
Csaknem 130 esetben az utak, járdák ja-
vítását és 82 esetben a csatornák javítá-
sát, tisztítását tették szóvá. 

A tanácstagok a beszámoló megtartásá-
ra általában jól felkészültek, igénybe véve 
a rendelkezésükre álló tanácsi anyagokat 
és a beszámoló megtartásához kiadott ösz-
szefoglaló vázlatot. A beszámolók megszer-
vezésében a tanácsi apparátus konkrét 
segítséget nyújtott, ezen túl a területi párt-
ás népfrontszervek, a lakóbizottságok se-
gítették a tanácstagi beszámolók előkészí-
tését, lebonyolítását A tanácstagi beszá-
molókon 1967 közérdekű bejelentést, ész-
revételt tettek a részt vevők. Ebből 1123 
kérdésre a tanácstagok vagy a meghívott 
szakemberek közvetlenül választ is adtak. 
A válaszok egyes választókerületben kü-
lönbözőképpen alakultak. A tanácstagok 
közül többen csak néhány kérdésre adtak 

közvetlenül választ. A megválaszolatlan, 
írásban beérkezett 844 közérdekű bejelen-
tést a témában érintett szervek megkap-
ták, majd azt megvizsgálva közvetlenül 
választ adtak az állampolgároknak. A ta-
nácstagi beszámolót követő egy hónapon 
belül a közérdekű bejelentéseket megvizs-
gálva az intézkedéseket az érdekelt szer-
vek folyamatba tették. 399 esetben (a be-
jelentések 47,8 százaléka) az intézkedése-
ket azonnal megtették, illetve ígéretet tet-
tek a feladat év végéig történő megoldá-
sára. Negyvenkilenc (5,8 százalék) bejelen-
tés csak az V. ötéves terv időszaka alatt, 
106 (12,7 százalék) bejelentés csak a ké-
sőbbi időszakban valósulhat meg; 281 be-
jelentés (33,6 százalék) pedig teljesíthetet-
len kérelem volt. 

A megvalósítható közérdekű bejelenté-
seket a középtávú és éves tervekbe be-
építjük és a folyamatos megvalósítására 
törekszünk. A tanácstagok a felvetett és 
írásban továbbított közérdekű bejelenté-
sekre az érdekelt szervektől a választ meg-
kapták. Célszerű lenne a lakóbizottságok 
közreműködését kérve az ígért megvaló-
sítás figyelemmel kísérése. 

Sok a tipikus panasz Szegeden, külö-
nösen a külső városrészekben (út, jár-
da, csatorna, kereskedelmi ellátás stb.). 
Van-e ezekre perspektivikus megoldási 
elképzelés? 

— Csak részben újonnan felmerült in-
tézkedésre váró témák ezek. Egy részük 
már évek óta ismétlődik, de a kérések 
megvalósítása esetenként nem is biztosít-
ható, vagy csak hosszabb távon kerülhet 
sor a megvalósításra. 

A közérdekű bejelentésekre adott vála-
szokból kitűnik, hogy az egy-egy témában 
érdekelt szervek keresik a megoldás le-
hetőségét a pénzügyi fedezet határáig. 
(Például a gyalogjárda-építés korszerűsíté-
si kérelmek és ezzel együtt felajánlott 
társadalmi munkát figyelembe véve a 
gyalogjárda-ja vitás építési terve évente el-
készül. A kohósalakos útstabilizáció csak 
az éves terv pénzügyi fedezetének lehető-
ségéig valósítható meg. E munkálatokhoz 
anyagot kérnek, társadalmi munkát aján-
lanak fel, de csak meghatározott ütemben 
van lehetőség a kért útszakaszok rendezé-
sére. Egyes külterületi utak rendezésének 
kérelmét már több tanácstagi beszámolón 
felvetették.) A Városgondnokság és az 
építési és közlekedési osztály válaszai 
nem elutasítóak ugyan, de nem is tesznek 
ígéretet a közeijövőbeni megvalósításra. 

A felvetett kérelmek többsége tervsze-
rűen valósul meg. így például a gáz- és 
vízhálózat-fejlesztés, a közvilágításilámpa-
hely létesítés, útépítés, parképítés és ter-
mészetesen művelődésügyi, egészségügyi, 
szociális és kereskedelmi létesítmények 
stb. De helytálló a lakosság észrevétele a 
teivben nem szereplő feladatokkal kapcso-
latban is. A bejelentett kérelmek közül 
azonban azok valósulnak meg elsősorban, 
amelyek a tervben szerepelnek, a pénzügyi 
fedezet és a kivitelezői kapacitás rendelke-
zésre áll. Ebből következően a bejelenté-
sekre adott válaszok, illetve a megtett 
vagy tervezett intézkedések nem mind-
egyike elégíti ki a bejelentőt, de a tanács-
tagokat sem. 

Van-e a városnak anyagi fedezete a 
legszükségesebb, legsürgősebb tenniva-
lók megoldására? 
— A tanácstagi beszámolókon felvetett, 

vagy egyéb módon felmerülő tennivalók 
megvalósítására az éves költségvetés és 
fejlesztési alap nyújt pénzügyi fedezetet. 
A pénzügyi fedezet mellett azonban egy-
egy feladat megvalósításának a kapacitás-
hiány is akadálya. A tanács évente 3 mil-
Ijó forintot tartalékol tanácstagi alapra, 
melyből az év közben felmerülő kisebb 
feladatokat lehet megvalósítani. 

A lakosság, de a tanácstagok is több 
esetben lassúnak ítélik az intézkedést, 
gyorsabb feladatmegoldást várnak. Megva-
lósíthatatlan vagy csak több év múlva 
megvalósítható kérelem is szép számmal 
felmerült (például új üzletlétesítés, a vá-
ros több területén rendezett parkkialakí-
tás stb.). Mivel ezek az igények csak hosz-
szabb távon, a következő ötéves tervidő-
szakokban valósulhatnak meg. így sok a 
visszatérő kérelem. Ebből következően a 
városban megvalósított feladatokat ter-
mészetesnek veszi a lakosság, de továbbra 
is a kielégítetlen igényeket sürgeti. 

A legsürgősebb tennivalókat évente 
megtervezzük, de az igények, kérelmek a 
pénzügyi lehetőség, a feladatot elvégző, 
igénybe vehető kapacitás előtt járnak. A 
megvalósítás időbeni lehetőségét a lakos-
ságnak is nagyobb megértéssel kell fogad-
ni. Örömmel tapasztalható. 'hogy évről év-
re-nő a felajánlott társadalmi munka ér-
téke, a lakosság városépítő és -szépítő 
munkában való részvétele. A jövőben is 
számítunk e felajánlásokra, társadalmi 

munkában való részvételre. 


