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DEL 
Tovább javul az olajbányászok 

egészségügyi ellátása 
Szerény napi hírnek ígér-

kezik, mégsem az, hogy feb-
ruá r 1-től a szegedi o la j ter -
melő üzem dolgozói részére 
reumatológiai szakrendelést 
nyitott a vállalat. Az ese-
mény a gondoskodást bizo-
nyít ja , amelynek keretében 
az elmúlt két évben a sem-
miből korszerű üzemorvosi 
hálózat, egészségvédelmi köz-
pont épült ki. 

A fejlődés első állomása a 
főfoglalkozású üzemorvos ki-
nevezése volt 1970. szeptem-
ber 15-én. Az Országos Kő-, 
olaj- és Gázipari Tröszt, va-
lamint az NKFV támogatá-
sával akkor hozták létre Al-
győn, az épülő munkásszál-
lások mellett — egy földszin-
tes panelépületben — az or-
vosi rendelőt. 

Tizennégyezer 
vizsgálat 

Dr. Soproni Lajos, az 
NKFV szegedi üzemi főorvo-
sa ma már korszerűen be-
rendezett rendelőben fogad-
j a betegeit. A rendelő szó 
nem is fedi pontosan a fo-
galmat. hiszen a kezelő- és 
vizsgálószoba mellett 12 mi-
ni kórteremben 24 ágyas 
kórházat a laki ta t tak ki arra 
a célra, hogy a beteg o la j -
bányászoknak ne a munkás-
szálláson, egészséges társaik 
között kell jen feküdniök, 
hanem szakszerű felügyelet 
mellett, az orvosi rendelő 
kórházában. Szükség is van 
a korszerű felszerelésre, mind 

pedig a kórházi agyakra, 
mer t például tavaly össze-
sen 14 ezer embert vizsgált 
meg az üzemorvos, s közü-
lük 1400 esetben talál ta be-
tegnek a jelentkezőt. A sta-
tisztika azt is e lmondja, 
hogy tavaly összesen 20 ezer 
munkanap marad t kihaszná-
latlanul, különféle betegség 
es sérülés miatt , azaz, az 
olajbányászat valóban nehéz, 
az ember t próbára tevő mes-
terség. Ez indokolja az 
üzemorvosi hálózat fejlesz-
tését, az olajbányászat üzem-
egészségügyével való foko-
zottabb foglalkozást. 

Széles körű 
feladat 

Az orvosi rendelőben leg-
többen izületi betegségekre 
panaszkodnak. A második 
helyen az emésztőszervek 
megbetegedését, míg harma-
dik helyen az üzemi balese-
teket, sérüléseket t a r t j ák 
számon. A betegségek okai-

nak felkutatása nagyon fon-
tos: ha megismerik a b a j 
forrását , könnyebben előz-
hetők meg a betegségek, 
meg lehet védeni a dolgozó 
embert. Az olajbányászok 
üzemi főorvosa jó néhány 
feladatról számol be. Mint 
kiderül, a rendelőben a 
munkára jelentkezőket al-
kalmasság szempontjából fel-
tétlenül megvizsgálják. A be-
tegeket itt veszik táppénzes 
állományba, s visszatérésük 
után újból megvizsgálják, 
továbbra is a lkalmas-e hiva-
tásának, munkakörének be-
töltésére. Időszakos, kötelező 
szúréseken győződnek meg a 
gépkocsivezetők, vízműkeze-
lők, kompresszorosok stb. 
egészségügyi állapotáról, s 
amennyiben nyugtalanító je-
leket tapasztalnak, „megvé-
tózzák" az illető beosztását. 
Természetesen, a rendelő el-
l á t j a az ügyeleti szolgálatot, 
részt vesz a betegek utóke-
zelésében. 

Újabban — éppen az ipar-
ág sajátos jellege miat t — 
kerül t előtérbe a zajszűrés 
és a mozgásszervi betegség-
ben szenvedők gyógykezelé-
se. 1971 júl iusában kormány-
rendelet jelent meg arról, 
hogy a za jár ta lom — kár ta-
lanítandó foglalkozási á r ta -
lom. Ez azt jelenti, hogy aki 
za jár ta lomban szenved, nem 
fo ly ta tha t ja eredeti mester-
ségét, nehogy egészsége to-
vább károsodjon; legtöbb-
ször ú j munkahelyet , elfog-
laltságot kell találnia. A fi-
zetés, jövedelem közötti kü-
lönbséget meg kell térí teni a 
dolgozónak. Az NKFV sze-
gedi üzemében — mint 
ahogy dr. Soproni Lajos el-
mondta — több olyan mun-
kahely van, ahol a zaj mér-
iéke jóval meghaladja a 
megengedett 80 decibelt, 
nem egyszer 100—120-at is 
eléri. Ezért kezdődtek meg 
az audiológiai vizsgálatok, 
amelyekkel eddig mintegy 
száz veszélyeztetetl munka-
helyet fedeztek fel. Az ered-
mények értékelése u tán 
megteszik a szükséges intéz-
kedéseket, a legzajosabb 
munkahelyen dolgozók szá-
mára a vállalat máris fülvé-

dőket és svédvattát rendelt. 
A reumatológiai szakrende-
lés — amelyet dr. Kelemen 
Klára, az üzem szintén fő-
foglalkozású orvosa vezet — 
a legveszélyesebb foglalkozá-
si betegségektől k ívánja 
megmenteni az olajbányászo-
kat. 

Vállalati 
támogatás 

A szakrendelés jó körül-
ményeinek biztosítására az 
NKFV nemcsak megfelelő 
helyiséget, hanem több mint 
150 ezer for int értékű fiziko-
terápiás műszergarni túrát is 
vásárolt. Fontos cél, hegy ne 
csak a megbetegedetteket ke-
zeljék, hanem az időszakos 
vizsgálatokicai már a beteg-
ség jelentkezése elején meg-
felelő gyógymódot alkalmaz-
nak. Az üzem jó kapcsolatot 
teremtet t a kakasszéki 
gyógyintézettel, ahol a moz-
gásszervi betegségben szen-
vedők részére állandóan 15 
ágyat tar tanak készenlétben. 

A beruházás, a fejlesztő 
munka szorosan összefügg az 
olajbányászok egészségével. 
A hamarosan megnyíló, 
mintegy 20 millió for int ér té-
kű üzemi konyha, bisztró ép-
pen ar ra hivatott, hogy az 
olajbányászoknak mindig 
megfelelő választékú meleg 
étellel szolgáljon. Hiszen 
még mindig az a legnagyobb 
b a j — ahogy az orvosok 
mondják —, hogy az étke-
zésre nem fordí tanak elég 
gondot, a külső munka te rü-
leteken legtöbbször nem is 
fogyasztanak meleg ebédet, s 
emiat t károsodik sok ember 
gyomra. Az Országos Kőolaj-
és Gázipari Tröszt, az NKFV, 
az üzemorvosi rendelők, a 
mini kórház létrehozásával 
sem tudta le tennivalóit az 
olajbányászokról való gon-
doskodásban: tovább fejlesz-
tik az égéses sérültek keze-
lésére szolgáló berendezése-
ket, felszereléseket, a közel-
jövőben vizsgálólaboratóriu-
mot is feláll í tanak Algyön. 

M . I . 

Vidéki körút utón 

A magyar küldöttség 
ismét Hanoiban 

A VDK-ban tett rendkívül 
gazdag vidéki körút járól a 
magyar pár t - és kormány-
küldöttség vasárnap este 
visszatért Hanoiba. 

Küldöttségünk hétfőn lá-
togatást tett a hanoi Trang 

'Hung- Dao gépgyárban, a 
hanoi baromfitelepen. A 
nap folyamán tovább folyta-
tódtak a megállapodásokat 
rögzítő tárgyalások, ma jd 
este kulturál is rendezvényen 
vett részt küldöttségünk. 

Hétfőn reggel Fock Jenő, 
Komócsin Zoltán, valamint 
a magyar párt- és kormány-
küldöttség több tagja a 
Csepel-müvek testvérüzemét, 
á hanoi Trang Hung Dao 
gépgyárat kereste fel. A 
gyár dolgozóinak lelkes f ia-
tal képviselői Vo Than Cong 
igazgató vezetésével szere-
tettel fogadták a gyárlátoga-
tásra Nguven Duy Trinh. a 
VDP Politikai Bizottságának 
tagja, miniszterelnök-helyet-
tes, külügyminiszter kísére-
tében érkezett magyar kül-
döttséget. 

Küldöttségünk megtekin-
tette a korszerű és egyre 
jobb tempóban fejlődő üzem 
néhány műhelyét, megismer-
kedett a hazánkból érkezett 
gépeken dolgozó munkások-
kal, a gvár korszerűsített ú j 
termékeivel, ma jd lelkes 
hangulatú üzemi gyűlésen 
vett részt. 

A gyűlésen Vo Than Cong 
igazgató köszöntötte küldött-
ségünket, ma jd röviden vá-
zolta a gyár fejlődésének 
történetét. Megemlítette, 
hogy Magyarországon tett 
látogatása után Ho Si Minh 
elnök javasolta, hogy létesít-
senek kapcsolatot a Csepel-
müvekkel. Ez a kapcsolat 
azóta megvalósult és ered-
ményesen szolgálja az üzem 
általános, gazdasági és tech-
nológiai fejlődését, valamint 
a vezetés színvonalának 
emelését. 

Üdvözlő szavaira Fock Je-
nő válaszolt. 

Egyebek között elmondot-
ta; „Amikor 1968-ban a Cse-
peli Vas- és Fémművek de-
legációja önökné l járt , és 
amikor 1970-ben az Önök 
gyárának képviselői látogat-
tak Csepelre, tapasztalhat-
ták, hogy a csepeli munka-
sok internacionalista elköte-
lezettségük tudatában siet-

„Minímotringok" Mórahalomról 
A kenderfonó és egy szakszövetkezet megállapodása 
A Szegedi Kenderfonógyár ezeket a dohány kötözésre is minden év teli hónapjai-

megállapodást kötött a mó- való zsinegeket ötdekás cso- b a n megrendelnek hasonló 
rahalmi mezőgazdasági szak- magolásban kéri a megren- „ . , .„,,:.„...•, m i „ i „„4„ :„„„ f> 
szövetkezettel I Görögország- delő. A 75 tonna zsineget mennyiségű „mm.motr .ngot . 
ba i rányuló „minimotring"- nem kevesebb, mint másfél | B M H n M M H H ^ M H B B 
•tételek rendszeres összeállí- millió, nyolcas számhoz ha- j 
tására. Ez rendkívül mun- sonló kis motringgá kell fór- | • 
kaigényes feladat, hiszen mázni. 

» i k a z u j 
k a m i o n o k a t 

Ű j Rába kamioncsalád te r - Az ú j típusú tehergepko-
vezése kezdődött meg Győ- csiban kevesebb az import-
rött, a Magyar Vagon- és anyag, s mód nyílik m a j d 
Gépgyárban. Az eddigi Rába kedvezőbb á r megállapítá-
kamionok Mann-licenc alap- sára. A két alaptipus még 
ján készülték, az ú j gépko- az idén elkészül, változatait 
csicsalád Raba-tervezésű aztán a megrendelő kíván-
lesz. A vezetőfülkét is Ma- ^ szerint nagyobb soro-

r. zatban is gyár t ják majd . gyarorszagon gyárt ják, Esz- A z i d é n a t a d j á k a z ú j ka -
tergomban, a Labor Műszer- mionszereldét, amelyben már 
ipari Művekben- szalagszerü a gyártás. 

Ehhez a szakszövetkezet-
ben munkatermet rendeztek 
be, s mintegy 20 dolgozót 
foglalkoztatnak. Valameny-
nyien kaptak egy-egy kis 
motollat, amivel a motr in-
gokat kialakít ják. Ez a mun-
ka előreláthatólag eltart ta-
vaszig, a mezőgazdasági 
munkák kezdetéig. A külön-
bevétel jól jön a szakszö-
vetkezetnek, illetve az ott 
dolgozó asszonyoknak, lá-
nyoknak, s különösen elő-
nyös, hogy nem ütközik a 
mezőgazdasági munkákkal . 

A külföldi céggel kötött 
megállapodás szerint ugyan-

Hazaérkezett 
a magyar 

szakszervezeti 
delegáció 

Hétfőn, tegnap hazaérke-
zett a magyar szakszerve-
zeti küldöttség, amely Gás-
pár Sándornak, az MSZMP 
Politikai Bizottsaga tagjának, 
a SZOT főti tkárának vezeté-
seve! a CGIL meghívására 
baráti latogatást tett Olasz-
országban. (MTI) 

nek osztálytestvéreik meg-
segítésére. 

Azok a szerszámgépek és 
más termelési eszközök, 
amelyeket a csepeliek küld-
tek Önöknek, híven jelképe-
i k ezt a szolidaritást. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy a 
csepeli dolgozók részt vesz-
nek minden szolidaritási ak-
cióban. A „Veled vagyunk 
Vietnam" elnevezésű akció 
keretében a gyár KlSZ-szer-
veeete 1500 kerékpár t kül-
dött a vietnami népnek. A 
„kommunista vasárnapok" 
keretében a dolgozók társa-
dalmi munkájából egymillió 
forintot utal tak át a vietna-
mi szolidaritási alapnak. A 
munkáskollektíva egvik ki-
váló szocialista br igádja Ho 
Si Minh elvtárs nevét vette 
fel. Ez is muta t ja , hogy a 
nemzetközi munkásmozga-
lom és a vietnami nép le-
gendás a lak jának emléke 
elevenen él a magyar dol-
gozók szívében." 

Befejezésül hangsúlyozta 
Fock Jenő: „El szeretném 
mondani önöknek elvtársak', 
hogy hazánk több egyete-
mén, főiskoláján tanulnak a 
Vietnami Demokrat ikus 
Köztársaságból is fiatalok, s 
így is szélesülnek műszaki-
tudományos kapcsolataink. 
Évente több mint 300 fiatalt 
képezünk ki szakmunkássá, 
r a j tuk kívül még 40 mérnök, 
63 technikus és 99 szakmun-
kás gyarapít ja napról napra 
műszaki ismereteit hazánk-
ban. Valamennyien nagy 
szorgalommal és f á radha ta t -
lan tanulással gyűjtött is-
mereteiket eredményesen 
hasznosítják maid a vietna-
mi nép s hazá juk javára. 

Végezetül a magyar mun-
kásosztály, egész népünk, 

pá r tunk és kormányunk ne-
vében további harci és m u a -
kasikereket kívánok Önök-
nek, a Trang Hung Dao 
gépgyár összes dolgozójának 
és vezetőjének." 

Fock Jenő ezután á tad ta a 
gyár vezetőinek a Csepel-
művek kollekt ívájának forro, 
elvtársi üdvözletét, s a j á n -
dékukat : Szabó Lajos cse-
peli munkásművész fes tmé-
nyét. egy munkást ábrázoló 
kisplasztikát és más a j ándé-
kokat. 

A délelőtt folyamán Fehér 
Lejos, a Politikai Bizottság 
tagja, a Minisztertanács e l -
nökhelyettese és Jávor Ervin, 
az Országos Tervhivatal el-
nökhelyettese a magyar se-
gítséggel épült hanoi barom-
fitelepet látogatta meg. A 
látogatásra Le Thanh Nghi, 
a VDP Politikai Bizottságá-
nak tagja, miniszterelnök-
helyettes és Tran Duy Hung, 
Hanoi polgármestere is elkí-
sérte a küldöttségünk tag-
jait. 

Hétfőn délután küldöttsé-
günk kíséretének tagjai to-
vább folytat ták az aláírásra 
kerülő okmányok előkészí-
tését. A küldöttséget szállás-
helyén kereste fel a fővá-
ros vezetőinek egy csoportja, 
s szívélyes beszélgetést foly-
tattak. 

Ugyancsak szálláshelyén 
fogadta a küldöttség a DIFK 
Hanoi képviselete munka -
társainak egy csoportját , s 
részletesen elbeszélgettek a 
dél-vietnami nén hősies ha r -
cáról. győzelmeiről. 

Hétfőn este kulturális mű-
soron, vett részt a magyar 
pár t - és kormányküldöttség, 
amelyre P h a m Van Dong 
miniszterelnök is elkísérte 
hanoi magyar vendégeit. 

Primőrök tavaszra 

Fehérváry Ferenc felvétele 

Tavaszra készül az ország legnagyobb primőrkertésze-
te. A szentesi Árpád Zöldségtermelő Szövetkezet négy 
hektár üveg és húsz hektár fólia alat t kertészkedik. Eb-
ben a gazdasági évben négyezer négyzetméter területen 
uborkát és 18 ezer négyzetméteren hegyes, erős paprikát 
termeszt. A fólia alatt i salátatermesztése is jelentős. A 
szövetkezet az eddig meglevő négy te rmálkút ja mellé most 
fú ra t j a az ötödiket. A primőrtermesztés mellett társgazda-
ságok részére mintegy száz hektárnyi szabadföldi területre 
palántá t nevel. Képünkön: Gyomlál ják a papr ikapalántá t . 
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