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Egy este 
a tanácstaggal 

A héten ismét folytatódtak a tanácstagok beszámolói. 
Szokásunkhoz hiven, hétfőn este négy helyen jártunk. Tu-
dósításaink egy-egy lakókörzet várospolitikai törekvéseit, 
a lakóközösséget érintő legfontosabb kérdéseket mutat-
ják be. 

n Holt-Maros szaga 
és a busz 

kositást, Bors László a má-
sodik félévi esedékességről 
beszélt, ám mindnyájan 
megegyeztek abban, hogy jó 
lenne, ha nem kellene meg-
várni, míg ismét felveri a te-
rületet a méteres gaz. 

Egyéb területek parkosítá-
sának kérdése is fölvetődött. 
Érdekes módon a jelenlevők 
egyik része arról panaszko-
dott, nem tudják elérni, hogy 
füvet vessenek, fát ültesse-
nek házuk körül. Mások vi-
szont ar ra panaszkodtak: ön-
erőből parkosítottak, s ami-
kor végeztek a nagy mun-
kával, jöttek valamelyik vál-

lalat emberei, s elrontották 
gépeikkel az addig végzette-
ket. Ennek alátámasztására 
többen is tudtak története-
ket, a lényeget azonban rö-
viden össze lehet foglalni: 
sokkal nagyobb körültekin-
tést, tervezést, odafigyelést 
igényel a parkok, zöldterü-
letek létesítése, és jobban 
meg kell becsülni a lakókö-
zösségek munkájá t . Mert 
akinek egyszer összerondít-
ják keze munkájá t , nemigen 
lehet még egyszer rávenni 
faültetésre, tereprendezés-
r e . . . 

B. T. 

Sok jó ember kis helyen 
is elfér — gondolták a szer-
vezők. s lón: vagy százan 
szorongtunk hétfő este a Csi-
kós-iskola egyik tanulószo-
bájában. A falakat is „át-
komponál ták" erre az alka-
lomra, a szokásos iskolai 
szemléltetőeszközök helyett 
Újszeged csatornázási térké-
pe, a Marostői városrész be-
építési tervének makettje, 
kivitelezési ütemtervek vet-
tek körül bennünket. Újsze-
ged jól választott; a város-
rész rendezési terve alat t az 
építész-tanácstag neve: ké-
szítette Takács Máté-

Aki kicsit szégyenkezve 
val l ja be. hogy a hozzá be-
futot t 35 bejelentésből mind . 
össze nyolcra sikerült meg-
nyugtató megoldást találni. 
Célja viszont nemcsak a 
jobb arány elérése, szeretné, 
ha a jelentések és a valóság 
tökéletesen fedné egymást. 

Módosításokat tervez a 
Volán ezen a területen — 
nem törtek ki örömujjongás-
ban a résztvevők ennek is-
mertetése után — ugyanis 
az elképzelés szerint meg-
szüntetnék a 17-es buszt, a 
7l-es az Erdélyi tértől a t a r . 
jani víztoronyig járna (mint . 
egy összevonva a mostani 
17-essel), 71 Y jelzéssel pe-
dig a Marx tértől az újsze r 
8 ° d f v í n n y í g K M l e k e d n p 
egy j á r a t Döntés még nem 
szülé te í t Az Éliker m á j u s 
.'!0-ra ígéri a napokban 
bezárt Rozsa Ferenc sugárút 

— Radnóti utca sarki élelmi-
szerbolt felújítását. Alapo-
sabb előkészítéssel ugyan rö-
videbb idő alat t elkészülhet-
ne. fontos volna, hisz nincs 
helyette más. 

A beszámolóban is, a hoz. 
zászólásokban is jelentős 
helyen szerepelt A Holt-Ma. 
ros medrének rehabilitációja 
és a csatornahálózat. Az 
előbbi tervének véglegesíté-
se a június végén—július 
elején tar tandó vb-ülés fel-
adata — kellemetlen illatok-
ra panaszkodók megnyugta-
tására — az utóbbi a Túzok 
utcai kísérleti rendszer ki-
építésével kezdődik a nyá-
ron. Az újszegediek számá-
ra célszerűnek látszik a már 
megalakult móravárosi köz-
műtársuláshoz csatlakozni. 

Fontos információ a kör-
zetben lakóknak: Csaba Il-
dikó, a városi tanács egész-
ségügyi osztályának munka-
társa, Újszeged területpoliti-
kai felelőse a jövő héttől 
kezdve minden szerda dél-
után és péntek délelőtt a 
Rózsa Ferenc sugárüti pár t-
házban vár ja kérdéseiket, 
problémáikat. 

Azt pedig, hogy a közleke-
désről szóló panaszok nem 
alaptalanok, magam is ta-
pasztaltam. Hazafelé jéggé 
fagytam, bőrig áztam az ál-
lítólag még „jobb'1' helyzet-
ben lévő Rózsa. Ferenc su-
gárúton — buszra várva . , . 

R. e. 

Záporkerti széljárás 

Rókusi változások 
Talán az esős idő volt az 

oka, hogy nehezebben gyü-
lekeznek az emberek, min-
denesetre emiatt kis késéssel 
kezdődött hétfőn délután a 
42-es választókerület tanács-
tagjának beszámolója a Ró-
kusj I l-es Számú Altalános 
Iskolában. Bors László elő-
ször — a már kialakult szo-
kásoknak megfelelően — a 
város fejlődésének mutatói t 
ismertette. Ezen belül hang-
súlyosabban szólt választói-
nak szűkebb lakókörnyezete, 
Rókus városrész eredményei-
ről. Megemlítette, hogy ja-
vult a városrész közlekedé-
si helyzete: egyrészt a két-
szer kétsávos körút kiépíté-
sével, másrészt a 90-es busz 
beindításával. Ahogy az már 
más városrésznél is jellemző 
volt, Rókus is jelentősen ré-
szesedett a kereskedelem és 
vendéglátás fejlődéséből: ú j 
ABC-áruház épült, s presz-
szót, húsáruházat, sörbárt 
nyitottak — utóbbit persze 
nem mindenki osztatlan örö-
mére. Szó volt az oktatási és 
gyermekintézmények férőhe-
lyeinek bővüléséről. Négy 
tanteremmel gyarapodott az 
iskola (igy is szűknek bizo-
nyul persze), elkészült egy 
újabb, t izenhat tantermes 
általános iskola, egy húsz 
tantermes középiskola, egy 
150 személyes óvoda és egy 
80 személyes bölcsőde terve. 
Szükség is lesz « létesítmé-
nyekre mielőbb, hisz a Ró-
kusi körút város felöli ,olda-
lán már gombamód szapo-
rodnak a házak, s félő, hogy" 
ezen intézmények kapunyitá-
sa ismét évekkel az igények 
megléte után történik csak 
meg — fogalmazták meg ké-
sőbb a hozzászólások során. 

A beszámolóban elhangzott 
még az egészségüggyel kap-
csolatos létesítmények hely-
zete: a húsz férőhelyes öre-
gek napközi otthona már el-
készült. de ideiglenesen még 
a Köjál irodái vannak ben-

ne, épül orvosi rendelő is a 
városrészben, s az itt meg-
szavazott településfejlesztési 
hozzájárulásból gyógyszer-
tár létesül a már működő 
ABC-áruház mellett. Ebben 
ismét többen kételkedtek, te-
kintettel arra, hogy néhá-
nyan kevesellték az erre be-
fizetett összeget. Bors László 
azonban megnyugtatta az 
embereket: a tanács a mi-
előbbi felépülés érdekében 
megelőlegezi azt az összeget, 
amit a körzet lakói az elkö-
vetkezendő években fizetnek 
„tehó" cimén. S ha már a 
„ tehó ' -nál tartunk, érdekes 
vita bontakozott ki a játszó-
terekről, melyek létesítése 
érdekében szintén anyagi ál-
dozatot vállalnak a lakók. Az 
egyik pedagógus megemlítet-
te, iskolájukban a gyerekek 
játszóteret rajzoltak, s hogy 
érdemes lenne javaslataikat 
figyelembe venni a játszó-
terek építésekor, kialakítása-
kor, hisz ők használják leg-
többet a szereket. A javas-
latnak több támogatója is 
volt, ám ekkor felállt a ta-
nács egyik jelen levő illeté-
kese, és elmondta: történt 
már hasonló kísérlet. Am, 
amikor számba vették a gye-
rekek kívánságait, kiderült, 
hogy másfél millióba kerül-
ne egy általuk elképzélt já t -
szótér, mig a tanácsnak 300 
ezre is szűkösen van ilyes-
mire . . . 

Talán a legtöbb hozzászó-
ló a rókusi víztorony környé-
kének rendezetlenségéről be-
szélt. Sokakat irritált az ott 
levő szemét, s hogy évekkel 
a víztorony elkészülte után 
sem történt meg a terület 
parkosítása. A rendezés, 
egyengetés nemrégiben meg-
kezdődött, e r re most megint 
szemetet hordanak oda — 
emiitette az egyik hozzászó-
ló, Egy idősebb férfi levelet 
lobogtatott, melyben a ta-
nács tavaszra ígérte a par-

A Záporkertben hétfőn es-
te esett az eső. A szél az 
Olajbányász tér felől fúj t , 
hozva a Kék csillag zaját, az 
örökké szemetes betonterecs-
ke hordalékát végiggörgetve 
és megszaporítva az Olajos 
utcán. Vihart szerencsére 
nem kavart, de a fenti kör-
nyék problémáin forgolódó 
indulatokat bőséggel kileb-
bentett az arrajárókból . Pon-
tosabban : az egybegyűltek-
ből. Abból a negyven em-
berből, akik eljöttek, hogy 
részesei legyenek Adám Ist-
ván tanácstagi beszámolójá-
nak a 30. választókerületben. 
S nemcsak eljöttek, hanem 
— meghallgatva és elfogad-
va választott képviselőjük 
beszámolóját — közel három 
óra hosszáig sorolták véle-
ményüket, gondjaikat, a ten-
nivalókat. szűkebb pát r iá juk 
problémáit. 

A felszólalók — Szügyi 
Mihály, Lázár Gabriella, 
Bordás Béla, Remzsö Sán-
dor, Gurbó Balázs, Bokányi 
Dezső, Hegedűs József, Sza-
bó László, Varga András és 
Sike Csaba — mondandója 
jórészt az Olajbányász tér, 
a villamosvégállomás, a volt 
tar jáni habarcstelep problé-
mái körül kavargott forgó-
szél módjára, Mert : a Kék 
csillag étterméből és bár já -
ból áradó zenebona és az é j -
szakába teli torokkal beleha-
s í t á részegek ordítozása za-
va r j a a környékbeliek pihe-
nését; a nyilvános WC-nek 
használt, hulladékkal és 
Üvegcserepekkel borított tér 
irr i tál ja a naponta a r ra já ró-
kat, akiknek panasza van az 
ottani ABC-re js. És sérel-
mezik, hogy hatalmas víztó-
csán kell át lábalniuk a 4-es 
villamos végállomására, hol 
a jelzőlámpák nem működ-
vén nem lehet tudni, hogy a 
két vágányról melyik villa-
mos indul előbb, nem mer-
nek hát a kocsikra felszállni, 
csak áznak-fáznak fedél nél-

kül. Zajmérést , ellenőrzést, 
intézkedést, takarítást kér-
nek. Szeretnék, ha a tar jáni 
városrészben végre épülne 
nyilvános illemhely, s fedett 
utasváró kerülne a villamos 
végállomására. Ugyancsak 
szeretnék és tesznek is, ten-
nének továbbra is érte, hogy 
rendben legyen a környeze-
tük, zöldebb övezetben él-
hessenek. Anyagi, irányítási 
segítséget kérnek — s a Vá-
rosgondnokság jelen levő 
képviselője Tóthné Vinnai 
Anna igérete szerint idén 
kapnak is — a volt habarcs-
telep és Csorba utca 6. szá-
mú ház előtti „prér i" parko-
sításához. A munkát vállal-
ják. Hegedűs József például 
50 órá já t ajánlot ta társadal-
mi munkára . Több idős (!) 
ember szívesen tenne vala-
mit a nyáron igencsak pos-
vánnyá változó Záportó kör-
nyékének rendezéséért, ha 
az illetékesek is mozdulná-
nak, Igényként merül t fel : 
a nyugdíjasok közül többen 
némi anyagi ellenértékért 
rendszeres parkgondozást is 
vállalnának. A Városgond-
nokság a helyszínen reagált: 
akinek ilyen szándéka van, 
azt szívesen foglalkoztatják, 
jelentkezzen a volt II. kerü-
leti tanács épületében, a Jó-
zsef Attila sugárúton. 

Persze azért az is jó len-' 
ne, ha mindenki többet sö-
pörne a sa já t háza előtt is, 
sőt a lépcsőházban is. Mi 
több: ne is szemeteljünk! S 
vigyázni kellene jobban a 
közterületek rendjére-csend-
jére (kutyákra, macskákra, 
autókra) is! Hogy a Zápor-
kert környéki tanácstagi be-
számolón — amit a városi ta-
nács vb osztályvezetője Far-
kas Miklósné vezetett — 
fújdogáló jó indulatú szél-
ből később se vihar támad-
jon, hanem közös munka 
hasznát forgató szélmalom 
vitorlájába fogjuk. 

Sz. M. 

Áruházak fllgyőn 
Algyőn a 62-es választó-

kerület tanácstagja Tóth 
Margit a közelmúltban fel-
új í tot t sárga iskolában tar-
totta beszámolóját. A falu-
ból lett szegedi peremkerü-
letben is a belvíz, a járda, 
az út- é s a csatornaépítés 
szerepel napirenden. A gáz-
hálózatra és az autóbusz-
közlekedésre is sokan pa-
naszkodnak, joggal vagy 
kevésbé jogosan. 

A gázvezeték építése jól 
halad, önerös ez is termé-
szetesen, á m az előre befi-
zetett hozzájárulás összegé-
ből a visszajáró részt „aka-
dozva" kapják meg a la-
kok. A beszámolón elmond-
ták, hogy a háztulajdono-
soknak az OTP utalja vissza 
a pénzüket. 

Az autóbusz közlekedésén 
néhány hónapja módosított 
a Tisza Volán. Munkanapo-
kon kitűnő az M32-es já-
rat, a hét végén szombaton 
és vasárnap viszont nem. 
Kevésnek tűnik a 60 perces 
követési idő. A hozzászólók 
jogosan panaszkodtak a vi-
teldíjra. Mondják : mi is vá-
roslakók lettünk, csakúgy 
min t más peremkerületben 
élők, mégis 8 forintért u ta-
zunk a helyijóraton. 

A belvízelvezetésről Tóth 
Margit elmondta, hogy a 
lakóterületi alapból több 
mint 1 millió 100 ezer fo-
rintot költöttek a csatorná-
zásra A bányászati akna-

mélyítő vállalat a vasúti 
töltés alat t átvezette a be-
toncsöveket, amelyeken a 
vízgyűjtő területre ju that a 
felszíni- illetve a talajvíz. 

Algyőn a lakók és a vál-
lalatok közel 2 millió forint 
ér tékű társadalmi munkát 
Végeztek 1986-ban. Já rda -
építésben, az iskolai torna-
terem korszerűsítésében, a 
gázvezeték lefektetésében je-
leskedtek. A „belvizes" tá-
bor másfél milliót „termelt". 

Megtudtuk, hogy a vá-
lasztókerületben jelentős á t -
alakításokat, korszerűsíté-
seket végeznek a kereske-
delmi ellátás terén. Nem-
régen adták á t a Tisza ven-
déglő helyén az ú j iparcikk 
áruházat és a Téglás utcá-
ban nyílt egy gazdabolt, 
ahol a mezőgazdasági tevé-
kenységhez szükséges mago-
kat és eszközöket kínálják. 
A nyáron, júliusban fejezi 
be az áfész a volt ruházat i 
üzlet átalakítását . Bezár ják 
a Géza utcai kis ABC-t és 
•a ¡közismert' Mdkkhetes 
vendéglőt is. A Téglás ut-
cában nemrégen nyílt az 
Agi vegyesbolt, amely jól 
szolgálja a környék ellá-
tását. 

A nyíltszelvényű csator-
nákat jó lenne ha a lakos-
ság karbantar taná. Sokan 
tisztít ják is az árkokat , de 
eredményesebb lenne ez a 
munka, ha építész segítene 

A. S. 

Milyen a bölcsődei 
ellátás ? 
Huszonhat szegedi bölcső-

de ellátási színvonalát vizs-
gálták három hónapon ke-
resztül a népi ellenőrök. A 
tapasztalatokat tegnap, ked-
den értékelte Kalmár József 
elnök vezetésével a Szege-
di Népi Ellenőrzési Bizott-
ság. A testület megállapítot-
ta, hogy ,a bölcsődei helyek 
száma fokozatosan emelke-
dett az elmúlt években, 
ugyanakkor a születések ará-
nya csökkent. Így a bölcső-
déket sem tudják mindenütt 
kihasználni. Bár néhány he-
lyen — mint az Április 4. út-
ján, az Ilona utcában — ta-
lálható intézmények zsúfol-
tak. Átlagosan a szegedi böl-
csődék 52 százalékosan telí-
tettek. Várható, hogy a kö-
zeljövőben az ú j hid környé-
kén gondok lesznek, hiszen a 
környék ú j lakásaiba sok 
fiatal költözött, és a bölcső-
de még nem készült el. A neb 
mérlegelte az ellátás színvo-
nalát is. A korábbi eszten-
dőkben zsúfolt helyeken sok 
gyermeket kellett gondozni, 
ennek következtében a leg-
több intézmény csak meg-
őrző volt. A helyzet azonban 
változott, a rendszeres szak-
mai továbbképzéssel a gon-
dozók munká jának színvona-
la is némileg emelkedett. 
Problémát okozott az elmúlt 
időszakban, hogy az ala-
csony fizetések miatt nagy 
volt a fluktuáció. A 10 szá-
zalékos béremelés csökken-
tette az elvándorlást, ám a 
gondozónők átlagfizetése így 
sem magas. 

Az intézmények szakmai 
munká já t segíti és ellenőrzi 
a Bölcsődék Országos Mód-
szertani Intézete. Ehhez a 
foglalkozáshoz szükséges a 

türelem, a szeretet és az em-
beri melegség. Mivel a dol-
gozók többsége tinédzser-
korú, ezért az idősebb szü-
lőkkel nehezebben értenek 
szót. Szóba került a tanács-
kozáson, az épületek állapo-
ta, minőségi helyzete. A sze-
gedi bölcsődék egy része nem 
idősebb 10 évnél, azonban 
csak a nyolcvanas években 
több millió forintot kellett 
költeni a hanyag kivitelezés-
ből eredő hibák javítására. 
Az Odesszai I. Számú Böl-
csődét életveszély miat t há-
rom esztendeje bezárták. A 
városi tanácsnak jelenleg 
nincs pénze, hogy a meg-
süllyedt épületet, a tönkre-
ment berendezéseket helyre-
állítsa. Feltétlenül szüksé-
ges a dorozsmai bölcsőde 
korszerűsítése is. Felmerült , 
hogy jobban meg kellene 
szervezni a vagyonvédelmet. 
Sajnos az utóbbi hónapok-
ban több helyre betörtek, és 
károkat okoztak. 

Az ülésnek egyik központi 
t émája volt az élelmezés. 
Szegeden példamutató a 
gyerekkori biológiai sajátos-
ságokhoz igazodó étlap szer-
kesztése. A népi ellenőrök 
tapasztalatai szerint azonban 
a legtöbb helyen úgy lehetne 
javítani a minőséget, ha 
szebb és frissebb gyümölcsöt 
tálalnának a gyermekeknek. 
Hasznos lenne, ha házi pénz-
tárból közvetlenül szereznék 
be az árukat . A hiányossá-
gok ellenére a végső summá-
zat: az ellátás ál talában Sze-
geden jó. A neb javaslata 
szerint az ú jabb bölcsődéket 
a város olyan részein épitsék 
fel, ahol várható a gyerme-
kek létszámának emelkedé-
se. 

Népfronttanácskozás 

A béke- és barátsági 
hónap programjai 

Tegnap, kedden ülést tar-
tott a Hazafias Népfront vá-
rosi elnöksége. A tanácsko-
zás első napirendjeként Kéri 
József, a HNF városi bizott-
ságának munkatársa adott 
tájékoztatást az elmúlt évi 
társadalmi munkaakciókról, 
értékelte az eredményeket és 
elemezte az önként vállalt 
munkákkal kapcsolatos he-
lyt gondokat. Ezt követően 
az elnökség tájékoztatót 
hallgatott meg -a májusban 
megrendezendő béke- és ba-
rátsági hónap tervezett 
programjairól. Az elnökségi 
ülésen köszöntötték Alföldi 
Lajost, a HNF városi elnö-
két abból az alkalomból, 
hogy a közalmúltban kapta 
meg az Elnöki Tanács k i : 

tüntetését, a Szocialista Ma-
gyarországért Érdemrendet. 

* 
Az idén a május i béke- és 

barátsági hónapot „Az atom-
fegyvermentes világért" jel-
szó jegyében rendezik meg, 
és a korábbi évekhez hason-
lóan most is igen gazdag 
programsorozattal ünnepük. 

Május 4-én 'békehangver-
seny lesz a Tisza Szállóban. 

Május 4-én és 5-én kerül 
sor a magyar—szovjet ba-
rátsági napokra. 

Május 8-án a HNF városi 
bizottsága az MHSZ helyi 
szervezetével közösen rendez 

— a győzelem napja 42. év-
fordulója tiszteletére — lö-
vészversenyt. Ugyanezen a 
napon lesz az egyetemi-főis-
kolai hallgatók békede-
monstrációja is. 

Május 11-én (rossz idő 
esetén 16-án) a gyermekek 
békemajál isát rendezik meg 
a Sárga üdülőtelepen, a 
munkásmozgalmi emlékmű-
nél. 

Május 15-én a középisko-
lások „Dallal, verssel, zené-
vel" köszöntik a békét. 

Május 18-án a kisiparosok 
és kiskereskedők tar tanak 
békegyűlést. 

Május 20-án a népfront 
keretében működő nemzeti-
ségi klubok békeestje a „Né-
pek barátsága" címet viseli. 

Május 25-én „Együtt a bé-
kéért" címmel rendezik a 
magyar—finn, illetve a ma-
gyar—dengyel barát i körök 
estjét . 

Május 21-én és 28-án ma-
gyar—bolgár barátsági na-
pok lesznek. • 

Május 28-án a Dómász, a 
Konzervgyár és a Szegedi 
Ruhagyár közösen tar t m u n -
kásbékegyűlést. 

Június 4-én és 5-én a ma-
gyar—szovjet barátsági na-
pok programjával zárul a 
bókehónap rendezvénysoro-
zata. 

Ágazati bizottságok a TOT-ban 
A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának elnök-

sége — az érdekvédelmi munka fejlesztésére — ágazati 
bizottságokat hozott létre, a mezőgazdasági szövetkezetek 
V. kongresszusa határozatának megfelelően. A hat ága-
zati bizottság a TOT vezetőinek és ügyintéző szervezetei-
nek munkájá t segíti majd , egyebek között azzal, hogy 
elemzi az időszerű szakmai kérdéseket, és véleményt is 
mond a megoldási lehetőségekről. 

A bizottságok olyan munkatervet készítenek, amely 
felöleli a legfontosabb szakmai területeket, ám lehetővé 
teszi azt is, hogy akár soron kívül megvizsgálhassák az 
időnként adódó részletkérdéseket is. A testületek javasla-
tot tesznek az állattenyésztés, a növénytermesztés, a ker-
tészet, a háztáji és kisegítő termelés, a kiegészítő tevé-
kenység és a szakszövetkezeti munka korszerűsítésére. 


