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Az ezredik kliens 
Kitűnő körülmények minden családi eseményhez 

Az egyébként sem héiköznapi, sem szürke esemény 
még ünnepibbé vált, mivel Balogh Levente és Fodor Mária 
házasságkötése az ezredik rendezvénye volt a családi és 
társadalmi eseményeket rendező intézetnek. Ebből az al-
kalomból tegnap, szombat délután az Intézet vezetője, Ke-
rek Attila köszöntötte az ifjú párt, és ajándékot nyújtott 
át nekik. 

Amikor ebben az évben, 
januárban megkezdte műkö-
dését az intézet, talán nem 
gondoltak arra. hogy rövid 

Az intézet nyolc hónap 
alatt különösen jó kapcsola-
tot épített ki, és hasznosan 
működött együtt a Csongrád 

idő alatt mennyire népszerű megyei Vendéglátó Vállalat-
lesz. Ma már szolgáltatásai tal, a Hungária Szálloda és 
közismertek, de azt is tud- Étterem Vállalattal, a Sze-
ják, hogy a rendezvényeken gedi Nyomdával és a Hód-
a családi ünneptől elválaszt- mezővásárhelyi Kertészeti 
hatatlan hangulatot is bizto- Vállalattal. A sokirányú 
sítják. A statisztika szerint szolgáltatások nyújtásával 
644 házasságkötést, 307 név- egyidóben arra törekednek, 
adóünnepséget és 49 polgári hogy aki az irodába, a Le-
gyászszertartást rendeztek nin körút 58. szám alá be-
eddig. Azt a célt, hogy a lép, ne ügyfélnek érezze ma-
családi ünnepek, események gát. Ezt a közvetlen beszél-
társadalmi szinten történő getések és nem utolsósorban 
lebonyolítása tartalmasabb, a jól megrendezett, már 

üzemekben kollegáknak. Is-
merősöknek, hogyan, miképp 
rendezzék a névadót vagy a 
házasságkötést. 

Szeptembertől a névadó-
kon fiú- és leánykórus fog 
szerepelni — és, hogy még 
kedvesebbé váljon a kis ál-
lampolgárok ünneplése, böl-
csőkbe fektetik őket, a szer-
tartás alatt. A házasságkö-
tésnél 16 tagú női kamara-
kórus működik majd közre, 
valamint hangszeres és ének-
szólisták is szerepelnek. Ű j 
színfoltja lesz a családi ün-
nepségnek, hogy a meny-
asszonyi csokor és egyéb kel-
lékek mellé, virágéneket is 
rendelhetnek, lantkísérettel. 
De akik őseik hagyományos 
esküvői szokásait szeretnék 
feleleveníteni, azt is igényel-
hetik. 

A jövőben az üzemek, 
vállalatok, intézmények ré-
szére is megfelelő szolgálta-

külsőségeiben vonzóbb le- népszerűvé vált szertartások tást nyújt az intézet. Közre-
gyen — megfelelően garan-
tál ják a kiegészítő szolgálta-
tások. Ezeknek a száma 
mindig gyarapszik, és egyre 
többen igénylik. 

is biztosítják. működik az élüzem, a szo 
A jól kiépített társadalmi cialista brigád, a szakmun-

aktívahálózat is segíti az in- kásavatási ünnepségeken, a 
tézetet munkájában. Számuk kitüntetések átadásánál vagy 
meghaladja a százat, és ta- a személyi igazolványok át-
nácsokat, ötleteket adnak az nyújtásakor. 

Termelőszövetleezeti változások 

Hagyományok ereje 
A termelőszövetkezeti pa-

rasztság jövedelmének nö-
vekvő hányada származik a 
közösből, ami a családonkén-
ti mintegy 45 ezer forint át-
lagos évi jövedelemnek kö-
zel 60 százalékát jelenti. Ta-
valy 26 ezer 500 forintot 

nagyarányú magánház-épít-
kezések következtében — 
meghaladják a nem mező-
gazdasági dolgozókét, annak 
ellenére, hogy a lakáskultú-
rá juk színvonala még több 
kívánnivalót hagy maga után. 
A lakások döntő többsége, 

kapott egy család közös több mint 90 százaléka, sa_ 
munka után. Az utóbbi há- ját tulajdonban van. A la_ 
rom évben megközelítően kásállomány kétharmada 

szoba-konyhás. 92 
komfort nélküli. 

százaléka 

Van még tennivaló 
A téeszparasztság élet . és 

munkakörülményeinek nagy-

azonos mértékben nőtt a 
termelőszövetkezetekben 

foglalkoztatottak jövedelme, 
a nem mezőgazdasági ágaza-
tokban dolgozókéval, bár 
még tavaly egytizedével ma-
radt el azokétól. 

Jövedelemalakulás 
a szövetkezetekben 

A statisztikai hivatal k i -
mutatása alapján a havi á t -
lagkereset a nem nyugdí-
jas tagoknál 2 ezer 214 fo-
rint. amj 11 forint 28 fillér 
átlagkeresetet jelent egy 
munkaórára. A z állandó al-
kalmazottaknál a havi kere-
set 2 ezer 753 forint, vagy-
is 12 forint 38 fillér az órán-
kénti átlag, s ebből követke-
zik. az összes foglalkozta-
tottak keresete havonta át-
lagban 2210 forint, az óra-
bér 11 forint 9 fillér. Eb-
ből a fizikaj dolgozók kere-
sete tavaly havonta 2 ezer 
92 forintra, s az egy munka-
órára jutó átlagkereset 10 
forint 73 fillérre sikerült. 

A téeszcsaládokban ren-
delkezésre álló munkaidő-
alap jelentős hányadát a ház-
táj iban dolgozzák le. Ez szá-
mottevő bevételi forrást je-
lent, évente 18—20 ezer fo-
rintot. 

A jövedelemalakulás a 
háztartások fogyasztási szer-
kezetét nagymértékben be-
folyásolja. s így hatással vart 
az életforma módosulására. 
A korszerűsödés és közelítés 
ellenére a parasztság fo-
gyasztási s truktúrája még el-
tér a többi rétegétől. Szem-
betűnő, hogy egészségügyi, 
művelődési és hasonló cé-
lokra alig feleannyit fordíta-
nak, mint a munkás, vagy 
értelmiségi háztartásokban. 
Ugyanakkor a lakás, háztar-
tás fenntartási, felszerelési 
kiadásaik — elsősorben a nehezen leküzdhető megszo-

kottság kedvezőtlen követ-
kezménye. 

fi fejlődés biztosítéka 
A mezőgazdaság szövetke-

zeti szektorához tartozó pa-
raszti népesség élet- és 
munkakörülményei tehát — 
a jelentős fejlődés ellenére 
— még sok tekintetben szá-
mottevően elmaradnak a 
nem mezőgazdasági népes-
ségétől. Termelőszövetkezeti 
parasztságunk — a nagyüze-
mek gazdasági megszilárdu-
lásával — megteremtette a 
gyorsabb felemelkedés, az 

mértékű változása ellenére életszínvonal felzárkózásá-
több területen még számot- nak alapjait, melynek bizto-
tevö különbség, elmaradás sítéka a munkásság és pa_ 
tapasztalható a társadalom rasztság szilárd szövetségén 
egyéb rétegeihez képest. A alapuló következetes gazda-
részben gazdasági eredetű, ságpolitika, 
részben a mezőgazdasági Sz. Lukács Imre 
munka jellegéből adódó, 
alapvető különbségeken túl 
erősen hat még életformá-
jukra — főleg az idősebb; 
korosztályokban — a szoká-
sokban. hagyományokban 
gyökerező, jellegzetes kis-
paraszti gondolkodásmód. 
Különösen a téeszcsaládok-
b a n é l ő n ő k é l e t k ö r ü l m é -
nyeire jellemző még a vi-
szonylag nagyobb elmara-
dottság. Annak ellenére, 
hogy az aktív keresők között 
alacsonyabb a nők aránya 
— 35 százalék, a többi ága-
zat 45 százalékával szem-
ben — a munkaképeskorúak 
gyakorlatilag teljes elfoglalt-
ságot találnak a családban 
és a háztájiban. Ez a csalá-
di-háztáji lekötöttség rész-
ben oka. részben követ-
kezménye a nők alacso-
nyabb iskolázottsági, szak-
képzettségi színvonalának. 
A nem kielégítő bölcsődei-
óvodai. a viszonylag gyen-
gébb kereskedelmi és ven-
déglátóipari ellátottság, az 
üzemi szociális létesítmé-
nyek hiánya megnehezíti 
a nők fokozottabb bevoná-
sát a nagyüzemi munkák-
ba, illetve akadályozza más 
területeken való munkavál-
lalásukat. A művelődés, kul-
turálódás terén tapasztalha-
tó elmaradás még részben 
települési adottság, részben a 

Gépek között 
zony megbetegedés 
nem lehet elviselni. 

nélkül Zaj, zaj, zaj! Fülsiketítő, szülék. A laboratóriumban 
idegtépő. Sivítva, nyikorogva megtalálható az összes üze-
kanyarodik a villamos az mi dolgozó kartonja, külön 
ablakok alatt, dobhártyát azoké, akik egészségesek, és 
szaggató a beatzenekar é j - külön a már kevésbé jól 
szakai csinnadrattája és a No. hallóké. A megelőzés szem-
xironon is kifog a Tar ján t pontjából az sem közömbös, 
örökmozgó módjára építő, hogy ki, melyik üzemrész- kerülni, mint a gyógyítás si-
berregő-kattogó emelődaru, ben dolgozik, tehát eszerint kerében reménykedni, 
a szomszédos üzlet éjjel is is külön csoportosították a — Miként lehet megelőzni 
morgó hűtőberendezése. És hallás károsodásáról valló az üzemekben keletkező hal-

VATTAT 
A FÜLBE! 

Minden 
beteg-
séget 

jobb el-

napi nyolc óra eszeveszett lapokat, 
zaj az üzemekben. Zajok, 
melyek felette vannak a fül ~ F é l évenként rendsze. 
számára elviselhető hangha- r e s e n megvizsgáljuk ebben 
tárnak. 

A SZIVACS-
SZOBÁBAN 

az audiológiai laboratórium-
ban a gyár összes dolgozóját 
és az ipari tanulókat is — 
mondja az asszisztensnő. 

A szi-
vaccsal 

bélelt 
szoba 

a j t a j a becsukódik. Szinte f á j 
a csönd. Egy pillanatra ke-
vesebbnek, szegényebbnek 
érzi magát az ember, ha 
beül ebbe a hangos világ- szintén végeznek 
ból kihasított tizenkét köb- vizsgálatokat — a 
méternyi nesztelenségbe. A 
fejre feszülő fülhallgatóból 
egyszer csak távoli, vékony 
hang töri meg az ürességet. 
Meg kell nyomni a kézben 
levő kapcsoló gombját, je-
lezve, hogy az ember ész-
leli ezt a hangot, 
halk, nagyon finom jelek 
ezek a fülnek, hol magasab-
bak, hol mélyebbek. A kis 
üvegablakon át látni az asz-

Erre nagy szükség is van 
a kendergyárban, 
foglalkozási ártalom 
tiliparban a zaj okozta hal-
lászavar. A szegedi textil-
művekben például — ahol 

hallás-
szövöde 

dolgozóinak 36 százaléka 
szenved közepes, illetve sú-
lyos zajártalomban. A ken-
dergyár dolgozóinak 
30—40 százaléka. 

— Itt melyik üzemrész az, 
amelyikben károsítja az 

B y egészséget a zaj? 

lásza varokat? 
Az asszisztensnő kis zöM 

golyókat vesz elő a szek-
rényből. 

— Ez az Ohropax elne-
vezésű füldugó, körülbelül 
30—35 decibellel csökkenti a 
magas hangok erősségét. Ez 
pedig a svéd vatta — mond-

hiszen s a kezembe ad egycso-
a tex- mó üveges csillogású, fehér, 

puha anyagot. 
— A négyezer frekvenciá-

nál magasabb hangok erős-
ségét csökkenti. Az előnye 
az, hogy a beszédhangot tö-
kéletesen átengedi — hang-
zik a magyarázat. — Jelen-
tősen tompítja a gépek által 

pedig kibocsátott magasabb hangok 
erősségét-

S mi a svéd vatta há t -
ránya? Ezt csak azoktól 
tudjuk, akik maguk használ-
ják. Sokan bőrbetegségre, 

A szövő-, a cérnázó, a fő- fe j fá jásra panaszkodnak. Az 
lia- és a lemezüzem mind za- igazság az, hogy a helyes al-
jos munkahelyek. A meg- kalmazás csökkenti ezeket 

szisztensnő, dr. Suhai Fe- engedett hangerősség, amely a következményeket. Foko-
rencné arcáról, jól vizsgá- még nem káros az ember zatosan kell hozzászoktatni 
zik-e a füL egészségére: 80 decibel. Saj- a fület — és ezt a tanácsot 

Három és fél éve műkő- nos, az itteni gépek körül-
dik az újszegedi kendergyár- belül 105 decibeles hang-
ban ez a hallásvizsgáló ké- erővel működnek, s ezt bi-

Kallódó emberek 
Vannak, akik nem talál- Élet és irodalom, doku-

ják helyüket az életben. Kö- mentum és költészet talál-
zülük sokan határozott, át- kozott a televízió péntek es-
gondolt cél nélkül, egyik: ti műsorában. Kallódó em_ 
napról a másikra élnek. Sem berek sorsát láthattuk, akik 
munkájukban, sem család- túlságosan földhözragadtan, 
jukban nem képesek megta- cél nélkül élnek, s Rugyinét, 
lálni azt az örömet, amiért aki inkább a fellegekben, 
élni, alkotni érdemes. Tet- fennkölt ideák körében gon-
teiket nem az értelem, min- dolkodik, mint a valóságban, 
dig a pillanatnyi hangulat Az alkoholisták és a Rugyin. 
irányítja, gyakran maguk: féle álmodozók egyaránt 
sem tudják, hol kötnek majd változtatják, alakít ják kör-

elrettentő plakátnál, bárme-
lyik Kék fénynél hatásosabb. 
Tudatosítja a veszélyt, me-
lyet az alkoholizmus a tár-
sadalomra, a családra, az 
emberre nézve jelent. 

A Turgenyev-tévéjaték 
alkotógárdája — köztük az 
adaptáló Szalay Györgyi, 
Litványi Károly dramaturg, 
Iglódi István rendező — 
mértékletesen, jó érzékkel 

ki. Tehetetlenül, akarat hiá-
nya és gyengeség miatt csak 
hányódnak a z életben. Nem 
ritkán akadnak köztük tehet-
séges, többre hivatott embe-
rek is. Közös jellemzőjük, 
hogy a cselekvés helyett az 
alkohol mámorát választják, 
ö k a ..főszereplői" Regős Ist-
ván szerkesztő-riporter négy-
részes sorozatának, az Alko-
holnak. De kivételes értel-
mi képességekkel rendelke-
ző, környezetükből magasan 
kiemelkedő egyéniségek is 

ültette át f i lmre a művet, 
nyezetüket. Regős István a Sikerült megőrizniük Turge-
dokumentum minden eré- nyev regényének jellegzetes 
nyével rendelkező fi lmjében légkörét, a főhős jellemét is 
nyomon kíséri az ital rom_ kellően megrajzolták. Az 
boló útját . Családok men-
nek tönkre, a kocsmákat já-
ró szülők gyermekei gyak-
ran bűnözőkké, korán meg-
csömörlött emberekké vál-
nak. Mindezt külön magya-
rázat nélkül is megértjük, 
a dokumentum önmagáért 
beszél. Regős István „csak" 
kérdez, a tanulságot akarva-
akaratlanul megfogalmazza 

elkallódhatnak. Sorsuk minden néző. Ugyanígy nem 
ugyanúgy tragédiával vég- kell kommentár a közértek 
ződhet. mint az ital meg- polcain dúsan sorakozó ita-
szállottjaié. A Turgenyev re- lospalackok, az orvostól a 

ideák világa és a valóság 
közötti ellentétet többször, 
de csak suhanásnyi időre be-
játszott orosz zenével érzé-
keltették. Hasonló megoldás-
sal találkozunk Regős István 
sorozatában is, csakhogy itt 
vibráló, ideges, szirénasikí. 
tásra emlékeztető hangok 
idézik a valóságot. A Rugyin 
és az Alkohol példázza, hoz-
záértéssel. mesterségbeli tu-
dással élet és irodalom egy-
aránt hitelesen. művészien 
megjeleníthető. Közismert 

gényéből készített tévéjáték kocsmába vitt kisbaba látvá- tényeket, többször feldolgo-
címszereplője, . Rugyin. az nyához és sorolhatnánk to_ z ? t t t é m a t is lehet ú jsze . 

. . . ., 7,7 . . . . , , ruen, érdekfeszítően i n . 
eszmek vilagaban élo ember vabb. Az Alkohol minden terpretálni. 

•jellegzetes típusa.' ismeretterjesztő előadásnál, Ladányi Zsuzsa 

nem mindig fogadják meg a 
dolgozók. 

— És mi történik azzal a 
munkással, akiről a rend-
szeres megfigyelés alatt ki-
derül, hogy a védekezés el-
lenére tovább romlik a hal-
lása? 

— Feltétlenül áthelyez-
tet jük más munkakörbe, 
mint az már többször elő is 
fordult 

„Környe-
zetvéde-

lem", 
„környe-

zeti ártalmak elleni véde-
kezés": ezek a fogalmak a 
földkerekség minden em-
berét érintik, s nem vélet-
len, hogy világszerte akció-
kat szerveznek ellenük. De 
ha az egész emberiséget ve-
szélybe sodorja a technika 
fejlődésével egyre fenyege-
tőbb zaj. füst, por, legjob-
ban mégiscsak a gyárakban 
dolgozókat fenyegetik. A 
zajártalom vizsgálatának és 
megelőzésének már néhány 
szegedi üzemben is megta-
lálták a módját. De itt a má-
sik nagy ellenség, a por is, 
amely légzőszervi megbe-
tegedések okozója. Ha valaki 
a kendergyárban poros mun-
kahelyen eltölt öt évet, egy-
re gyakrabban keresi fel az 
üzemi orvost görcsös hörg-
huruttal és asztmás pana-
szokkal. 

Ipari és egészségügyi szak-
emberek közös sürgető fel-
adata, hogy a textilipar dol-
gozói — márpedig többségé-
ben nődolgozói — részére 
még egészségesebb munka-
körülményeket teremtsen, 

Chikán Ágnes 
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