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PATRONALOK 
Áz egyeztetés sokat jelentene 

A szocialista munkaver- kisebb közösségek is tiszte- rád megyei Tanácsának el-
nökségi ülésén is szóba ke-seny-mozgalomban a brigá- letre méltó vállalásokat tesz 

dok tevékenysége és léte több nek: egy-egy óvodát, vagy rült ez a téma. A szakszer-
vezeti tisztségviselők azt mint egy évtizede méghatá- bölcsődét patronálnak. Meg 

rozó. A korábbi hagyomá- javí t ják a játékokat, újakat ajánlották, hogy szükség vol 
nyosnak mondható termelési készítenek, tavasszal kifestik na valamiféle egyeztetésre, 
verseny egy idő óta kiszéle- az udvari felszereléseket, s irányításra. Akár a tanácsok 
sedett, kilépett az üzemcsar- ha valami elromlik, szívesen egészségügyi, valamint mű-
nokok falai mögül. E nemes és gyorsan elvégzik a javf- velődésügyi osztályai, esetleg 
mozgalom lassan leveti for- tási munkát. A minap az valamely társadalmi szerve-
mális sallangjait, s a terme- olajmedence brigádjainak zet „kézbe vehetné" az ügyet 
lés mellett önmagát, az em- képviselői is arról érdeklőd- és tippet adhatna a segítő-
bereket is változtató, alakító tek, melyik gyermekintéz- kész szocialista brigádoknak. 

A továbblépés ményt lehetne segíteni, pat- hogy melyik óvoda, bölcsőde 
ronálnl? szorul rá legjobban a támo-

Aligha találhatnának szebb gatásra. Egy kis koordináció 

erővé válik. 
ú jabb szép példáit ugyan 
csak a szocialista brigádok 
tagjai szolgáltatják mostaná- és nemesebb társadalmi mun- — nem adminisztratív intéz-
ban is. kát a szocialista brigádok kedés! — elkelne ebben a 

Néhány évvel ezelőtt még tagjai, mint éppen a legap- társadalmi felajánlásban. így 
csupán a kis kollektíva kö- róbb emberkék környezeté- aztán elkerülhetnék azt, hogy 
rében éreztette hatását a se- n e k patronálását. Sajnos, né- némely gyermekintézményt 
gító szándék, az emberiesség, ha t a n t o t a l a n ^ a brigádok: - d 
De mit látunk manapság? n e m tudják, melyik óvodá- , , , . , , . 
Egyre messzebb tekintenek «ak, bölcsődének a jánl ják intézmények kimaradnak be-
a szocialista kollektíva tag-
jai, túl a műhelyen, túl a 
gyáron, figyelmük és segítő 
szándékuk kiterjed a lakó-
környezetre, az egész város-
ra. Kommunista műszakokat 
szerveznek, keresetüket el-
küldik egy nagyobb közös-
ség kasszájába, hogy hozzá-
járul janak a legnagyobb, a 
legszükségesebb gondok meg-
oldásához. A Taurus Gumi-
ipari Vállalat szegedi gyárá-
nak szocialista brigádjai a 
múlt év végén 20 ezer forin-
tot utaltak át a tanács szám-
lájára, hogy segítséget adja-
nak a gyermekintézmények 
építéséhez. Anyagilag is se-
gítették a szegedi Földműves 
utcai és a dorozsmai Kossuth 
utcai óvodákat Meghívták a 
gyárban dolgozó nagycsalá-
dosokat a nyugdíjasokat, és 
pénzsegélyt ajándékot adtak 
nekik. Azt is közlik, hogy 
ebben az esztendőben — Sze-
ged felszabadulásának har-
mincadik évében — másfél 
millió forinttal támogatják 
az óvoda- és bölcsődefejlesz-
t é s t 

fel támogatásukat. Nemrégi- lőle. 
ben a Szakszervezetek Csöng. Gazdagh Istváa 

Mi készül 
az ötödiken? 

Állítólag a színház vezetői Azóta lezajlót a premier, 
se nagyon hittek a s ^ m ü k - több előadás, a közönség 
nek, kétszer is megdörzsöl- mindahányszor vastapssal 
ték. A Faust előkészületei jutalmazza a táncosokat. A 
során több változat született színháziak körében is egyre 
a híres Valpurgis-éjre: egy- gyakrabban hallani az ötö-
szerűen kihagyni, csak pár dik emeletről, ahol hosszú 
számot játszani belőle, vagy évek után megint történt 
a budapesti Operától kérni valami a balett-teremben, 
szólistákat Végül abban — Semmi csodálatos — 
maradtak, megpróbálják az int józan tárgyilagosságra 
itteniekkel, aztán elválik, dr. Baróthy Zoltánná, a ma-
ha nem megy, kölcsönözni a roknyi együttes vezetője, 
bemutató előtt is lehe t És koreográfusa. Természetesen 

,, . . . . . . a „bagolyvárban" találtam, 
az egyik próbán, csodák cso- í ö n t a próbateremben: Ko-
cájára, készen állt a Val- vács Katival gyakorolt a 

Ez előbbieket egy cgés?.,' purgis-éj balet t je — szege- Hoffmann meséi re. 
gyári kollektíva adja, de a | d i ekke l . 

Csökkentett 
támogatással 

működik a fürdő 
Európában állítólag ha- vállalatunknak a fürdőzte-

tánkban fürdünk a legol- tésből eredő tiszta árbevéte-
csóbban az idény- és állán- le 5 millió forint volt. Nagy-
dó jellegű fürdőkben — leg- jából ennyire számíthatunk 
alábbis erről tájékoztatott az idén, l&74-ben Is azok-
bennünket dr. Takács Antal, kai az árakkal számolva, 
a Szegedi Vízművek és Für- amelyeket az 1950-es évek 
dók igazgatója. Ez a téma végén, az 1960-as esztendők 

ez elején állapítottak meg az 
5 akkori viszonyoknak megfe-

lelően. Azóta ezek az árak 

úgy került szóba, hogy 
év január 1-től kezdve 
millió forinttal csökkent 
vállalatnál az állami tárao- megmaradlak, noha a mi 
gatás. amelyet éveken át él- vállalatunk gazdálkodásában 
vezett valamennyi fürdő- is lényegesen változtak a 
vendége után. A Pénzügy- körülmények, vagyis szol-
minisztérium eddig idény- gáltálásunkban etekintetben 
és állandó jellegű besorolás nem történt módosítás. VI-
szerint két kategóriába so- szonylag ma is olcsón lehet 
rolta a fürdőket Az állandó fürödni S'egeden, 
jellegű fürdők minden egyes A S z e ged t Viunűvek 
vendége után 6 forint 50 F ü r d ö k é v r 6 , é v r e 
fillér állami tamogatast ka-

é t 
jelentős 

_ . . . . . . . , , összegeket fordít a városi 
gőzfüri I '• fenntartására, nem Fürdők, a csak idényben ""Ti 

fürdőzők után pedig szemé-
lyenként 4 forintot. A Pénz- " t L ™ 
ügyi Közlöny 1973. decem 
ber 23-án megjelent 20. szá 

partfürdő, az új-
versenyuszoda, a 

Szőke Tisza üdülőhajó, va-
lamint három csónakház 
zavartalan működtetéséről. 

a&uŰZm£TÍ£L!II ílirdő jobb kihasználása ér-
Í l é ? ,^ e I L e * é > dekében 50 százalékos ked-vagyis azonos értékű beso- „ „ — ^ „ t „,i„tt 

ff^LSSÍ^SSSlSÍ vendégeinek, ' és árkiegészítés tekinteté-
ben. 

— Számunkra ez azt je-

a vállalat 
nyugdíjasok-

nak. felnőtteknek, diákok-
és gyermekeknek, háromfé-
le bérlet kibocsátásával. Dr. 

lentj — tájékoztatott dr. Ta- Takács Antal most arról 
kács Antal —, hogy nettó tájékoztatott, hogy vállalata 
árbevételünk arányában ka- kénvtelen volt megszüntetni 
punk a jővóben dotációt, de ezt a kedvezményt, ez év 

ianuár 1-től. A vállalat 
igazgatóia arról is szólt, 

millió forinttal kevesebbet, hoav előterjesztésükben vár-
Várhatóan a továbbiakban hatóan rendezik majd a 
1976-ban is lesz csökkenés fördőjeeyek árát Szegeden 

nem 15 millió forintot éven-
te, mint eddig, hanem 5 

és általában 
rendezést 

az állami tán-io<zat>S«ban és 
ehhez, valamint a már érvény-
be lépett ú j rendelkezés sze-
rint kell gazdálkodnunk uszóházakra, 
ma, és méginkább holnap, uszodára Is. 
Az sem titok, hogy tavaly 

kiterjesztve a 
a partfürdőre, 

s a verseny-
ló r. 

— Nekünk a fölújítás Is 
premier, minden újdonság 
— magyarázta —. de végre 
csináltunk va lami t Odafi-
gyelnek ránk, a munka 
meghozta gyümölcsét, és 
nagyon jó lenne mos t mele-
gében folytatni, nehogy 
visszaessünk. A táncosoknak 
állandó mozgás, tréning 
foglalkoztatás keiV A Faust-
balettben k ide rü l t tudnak 
élni a- színpadon. Szigorú 
szemmel mi is lát juk a hi-
b á k a t tisztában vagyunk 
vele, sok még a csiszolni-
való, de pillanatnyilag az a 
legfontosabb, hogy a tánco-
sok érzik, mit kell csinálnl-
ok. Rengeteget próbáltunk. 
Kimondottan jó érzés volt, 
hogy a fiúk, a lányok ma-
guk kérték, foglalkozzak 
velük külön-külön. A ba-
letthez temérdek munkára 
van szükség, a mozdulatok 
beéréséhez idő kell, s mi a 
kezdetiál tar tunk . . . 

Tegyük hozzá: másodszor. 
Vályi Rózs' 1969-ben meg-
jelent tánctörténett könyve 
még esélyt ad a jó tíz éve 
Tmre Zoltán és dr. Baróthy 
Zoltánné vezetésével létre-
jött szegedi együttes kibon-
takozására. Nem így történt. 
Az akkori képzett táncosok 
elszerződtek Szegedről, meg-
szűnt a ba le t t Most úgy tű-
nik, talpraáll másodszor is. 
Egyelőre lábadozófélben. Ér-
demes vigyázni rá. 

N. L 

Beszélgetés az olajbányászok 
egészségéről 

n reuma a leggyakoribb 
M. G.: Tér jünk vissza a 

kezdetekhez. Hogyan láttak 
munkához? 

S. L.: Első lépésként itt is 
tájékozódni kellett; melyek 
az iparágra jellemző beteg-

genst 6 megkapja, akkor le-
ülünk, megbeszéljük, hogy a 
nálunk felfektetett gondozá-
si lapok szerint kik azok. 
akiknek elengedhetetlenül 
szükségük lenne rá. hogy 

ségek. vagy betegségi cso. munkaképességük helyreállí-
portok. Milyen hatások, ár-
talmak érik itt a dolgozó-
kat? Mikkel kell szembenéz-
nünk? Mindjárt az elején a 

tása. fokozása végett ezeket 
a szanatóriumokat igénybe 
vegyék, magyarán: ők k*p-
ják meg a beutalókat, és ne 

vállalati táppénzespapírokat például a nászutasok. Ezzel 
három évre visszamenően 
feldolgoztuk, illetve a ka-
kasszéki intézettel feldolgoz-
tattuk. Ha jól emlékszem, 
2753 táppénzeslap alapján 
készült el a statisztika — 
munkahely és betegségcso-
portok szerint. Ezzel egyidő-
ben természetesen a rendelé-
sen jelentkező dolgozók pa-
naszait is figyelembe vettük. 
De hát nem kell ahhoz túl 
nagy logikai készség, hogy 
ha az ember látja, milyen 
körülmények között dolgoz-
nak az emberek, akkor ön-
kéntelen is felmerül a gon-
dolat: Itt elsősorban a moz-
gásszervi megbetegedések ki-
alakulásával és tömeges je-
lentkezésével kell számolni. 

M. G.: Erről jut eszembe, 
a múltkor hallottam a rá-
dióban egy riportot, amely 
arról szólt, hogy van Bu-
dán valahol egy nagyszerű 
gyógyszanatórium. a mozgás-
szervi megbetegedésben 
szenvedő dolgozók számá-
r a . . . 

S. L.: Valahol a Rózsa-
dombon. Nagyon szép kilátás 
van onnan . . . 

M. G.: Igen, de az a vicc, 
hogy a riporter épp melóso-
kat nem talált a beutaltak 
között. Mi az ö n régebbi és 
jújabb tapasztalata erről? A 
munkások szanatóriumi be-
utalásának elosztása körül? 

& L.: Más területekről 
nem tudok véleményt mon-
d a n i Az én saját tapaszta-
lataim nem ilyenek, mert 
végeredményben minden at-
tól függ. mennyire próbálja 
az ember ezt a kérdést, hogy 
úgy mondjam, harcosan fel-
fogni. I t t Algyőn már kez-
detben megállapodtunk ab-
ban, hogy amikor mi meg-
bízható adatokkal és gondo-
zási esetekkel rendelkezünk, 
akkor a vállalat részére biz-
tosított különböző szakszer-
vezeti beutalók — mint pél-
dául Hévíz. Hajdúszoboszló. 
Balatonfüred. Párád — szét-
osztását közösen oldjuk meg 
a TT-felelőssel. Ábrahám 
Istvánnal. Amikor a kontin-

kapcsolatban különösebb 
problémáink nem voltak, 
legföljebb annyiban. hogy 
még nem rendelkeztünk 
olyan adatokkal — fölméré-
seink korábbról nem voltak 
—. hogy száz százalékos lel-
kiismerettel rá mondhattuk: 
ez a legjobban rászorult be-
tegünk. i 

M. G.: Érdekes volna meg-
tudni, hogy milyen arányú 
az üzemnél a mozgásszervi 
megbetegedés. Hogy is ál-
lunk a reumával? 

S. L.: Én, a könnyebb át-
tekinthetőség kedvéért, négy 
fő csoportba osztanám az 

gyógykezeltetést megkezd-
hessük. Itt kell elmonda-

nom. hogy rendkívül jó 
kapcsolatunk van a kakas-
széki gyógyintézettel — ők 
végezték el a már említett 
2753 táppénzeslap elemzését 
is —. jelen pillanatban pél-
dául tizenöt ágy van ott 
biztosítva olajipart dolgozók 
részére. A szűrővizsgálaton 
felderített betegeink gondo-
zását is ott szándékozunk 
megoldani. Ha további gyó-
gyító eljárásra van szükség, 
akkor természetesen vagy 
Hévíz, vagy Hajdúszoboszló 
következik. A kakasszéki 
intézet közreműködésével 
tehát egy igen intenzív gyó-
gyító munkát tudnánk vé-
gezni. azok jutnának keze-
léshez. akik er re valóban rá -
szorulnak. Szakrendelésünk 
természetesen maga is részt 
vesz a betegek ellátásában, 
gondozásában, Így például az 
utókezelésben. A vállalattól 
kaptunk százötvenezer fo-
rintot egy fizikoterápiai fel-
szerelés beállítására. Ultra-

üzemegétzségügyi problémá- hang. nervosztát. tangertor 
kat. Első helyen áll mind-
jár t a reuma. A munkakö-
rülményeket — hideg, eső. 
szél. sár. hó — megismerve, 
azt javasoltam, hogy Indo-
kolt lenne egy reumatológiai 
szakrendelés megszervezése. 
Ez meg is valósult. így az-
tán meg tud juk oldani pél-
dául a munkahelyek feltér-
képezését a veszélyeztetett-
ség szempontjából. Első he-
lyen természetesen a kút ja-
vító részleg áll. számottevő 
az építési üzemegység is. de 
a későbbi, rendszeres szűrő-
vizsgálatok bizonyára a szál-
lítási üzemegységre is ráte-
relik figyelmünket. Na-
mármost. minden olyan dol-
gozót, aki ezekre a veszé-
lyeztetett munkahelyekre 
felvételre jelentkezik, reu-
matológiai vizsgálatnak ve-
tünk alá. Így kizárjuk a le-
hetőségét, hogy ízületi meg-
betegedésen átesett, vagy 
beteg egyének veszélyezte-
tett munkahelyre kerüljenek 
ahol állapotuk tovább romla-
na, esetleg a megrokkanásig 
Üzemen belüli áthelyezésnél 
is hasonló vizsgálatokon kell 
átesniök. A továbbiakban 
pedig, tekintet nélkül, hogy 
va r -e panaszuk az Ilyen he-
lyeken dolgozó embereknek, 
mindenkit. egytől egyig, 
megvizsgálunk, hogy részint 
a megbetegedéseknek elejét 
vegyük, részint. hogy a 

és egyéb készülékekből áll 
— még vízalatti masszázs is 
lehetséges —. a Vl-os ba-
rakkban állítottuk fel hogy 
a jelentkező betegek keze-
lését ott helyben ís elláthas-
suk. illetve a gyógyintéze-
tekből elbocsátott betegek 
utókezelését elvégezhessük. 

M. G.: Arról nem beszél-
tünk még. hogy valójában 
milyen mértékű a reumato-
lógiai megbetegedések ará-
nya az üzemnél, ö n az Imént 
az első helyre állította. 

S. L.: Most már két évre 
visszautaló adatokat tudok 
mondánl. 1971-ben 190 dol-
gézónk összesen 2926 napot 
töltött betegállományban 
mozgásszervi megbetegedé-
sek miatt. 1972-ben pedig 
154 dolgozónk 2999 napot, 
1973 első felében 77 bete-
günk pedig 976 napot, össze , 
vetve egyéb statisztikai ada-
tainkkal, kiderül, hogy az 
összes táppénzes napoknak 
mintegy tizenöt százaléka 
mozgásszervi megbetegedé-
sekre jut. 

M. G.: Ez bizony elég ma-
gas arány. 

S. L.: Sajnos, nem isme-
rem az egy órára-napra eső 
termelési értékeinket, nem 

tudom, hogy ez mennyi ter-
melési kiesést jelent, de bi-
zonyára tetemes összegről 
van szó. 

(Folytatjuk.) 
Mocsár Gábor 

tás a hasznosított javasla-
tokból. 50 millió forint ú j í 

Húszéves városok 
Az idén ünnepli várossá nyilvánításának 20. évfordu-

lóját Tata. Az ünnepségsorozatot tanácsülés nyitja maid 
meg. amelyen kiosztják a Tatáért díjakat, és megjutalmaz-
zák a legjobb társadalmi munkásokat. A programból ki-
emelkedik a húszéves városok találkozója. Erre Oroszlány, 
Keszthely és Kazincbarcika vezetőit hívják meg. 

A jubileumi esztendőt építkezések megkezdésével, ú j 
létesítmények átadásával is emlékezetessé kívánják tenni. 

országos tanácskozása 
További feladatok 

Csaknem negyedmillió új í - tási díj, nyolcezer aktív 
tás, több mint 900 millió fo- újító. Ezekkel az adatokkal 
rint népgazdasági megtakart- J ^ J J * / ^ J m S 

Oroszvári László . vezérigaz-
gató-helyettes a vasutas új í -
tók és feltalálók szerdai or-
szágos konferenciáján, ame-
lyen meghatározták a vasút 
újítómozgalmának további 
feladatait is. 

A tanácskozás állásfogla-
lása szerint a legkorszerűbb 
technika alkalmazása Is 
igényli az újítók ötleteit, a 
feltalálók javaslatalt. A 
vasúti újítómozgalom egyik 
döntő feladata a szállítások 
hatékonyabb és gazdaságo-
sabb megoldása, á vasútüze-
mi folyamatainak ésszerűsí-
tése, a vállalati eredmény 
gyarapítása. (MTI) 

Ülés! tartott 
a textiles 

szakszervezet 
A múlt évi munka ered-

ményeiről. az Ide) tervekről 
és a szakszervezetnek a ter-
melést segítő f e l ada ta in ! 
tárgyalt szerdán a Textil-
ipari Dolgozók Szakszerveze-
tének Központi Vezetősége. 
Az ülésen dr. Bakos Zsig-
mond könnyűipar) miniszter, 
helyettes tájékoztatott az 
iparág 1973. évi teljesítmé-
nyéről, a rekonstrukció állá-
sáról. és az 1974-es év főbb 
tennivalóiról. 

Baranyai Tiborné, a szak-
szervezet főtitkára a tenni-
valók között elsőként lelölte 
meg. hogy a szakszervezet 
támogassa a gazdasági veze-
tést a célkitűzések gondos 
kialakításában, különös te-
kintettel a szakkéozett mun-
kaerők biztosítására, a szo-
ciális munkavédelmi és kul-
turális beruházások megha-
tározására. (MTI) 


