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Elhunyt 
dr. Kovács Lajos 
Tegnap, szombaton reggel 

hosszan tartó betegség után, 

52 éves korában elhunyt dr. 

Kovács Lajos nyugalmazott 

rendőr alezredes, a Szeged 

városi-járási Rendőrkapi-

tányság volt vezetője. 

Keszthelyen 1926-ban szü-

letet. Nyomdal munkásként 

do'gozott Budapesten. A fő-

város felszabadulása után je-

lentkezett korábbi munkahe-

lyén, amely akkor má r a 

Szikra Nyomda volt. 1945 

novemberében a budapesti 

VI. kerületi pártbizottság ja-

vaslatára került a rendőrség 

ál lományába. 

1945-ben lett párttag, 1958 

és 1962 között a Szovjetunió-

ban négyéves belügyi-Jogi fő-

iskolát végzett. Tanulmányai 

után, 1962-től, a szegedi vá-

rosi-járási rendőrkapitány-

ságot vezette, 1974-ben be-

tegsége miatt ment nyugál-

lományba. A kapitányság ve-

zetőjeként tagja volt az 

M S Z M P Szeged városi Bi-

zottságának, s a szegedi vá-

rosi tanács végrehajtó bizott-

ságának. 

Több más hazai és szovjet 

kitüntetése mellett 1960-ban 

Kivá ló Szolgálati Érdemér-

met, 1967-ben a Haza Szol-

gálatáért Érdemérem arany-

fokozatát, 1970-ben és 1974-

ben Kivá ló Szolgálati Érdem-

rendet kapott, s 1970-ben 

tüntették ki a Felszabadulá-

si Jub i leumi Emlékéremmel. 

Dr. Kovács Lajos nyugal-

mazott rendőr alezredes vég-

ső búcsúztatásáról hamvasz-

tása után Intézkednek. 

Elemek 
az atom-

reaktorhoz 
Munkapadokon vannak már 

Csehszlovákiában a paksi 
atomerőműbe kerülő első re-
aktor készülő elemel. Hazánk 
első atomerőművének építése 
kapcsán tovább erősödnek 
Magyarország és Csehszlová-
kia immár hagyományos mű-
szaki kapcsolatai. A második 
vi lágháború után az első erő-
művet Inotán, a Csehszlovák 
Népköztársaság szállította. 
A legutóbb a Duna menti és 
a tiszai hőerőművekben sze-
reltek fel kazánokat és a 
hozzá tartozó berendezéseket. 

A magyar—szovjet együtt-
működés alapján megvalósu-
ló paksi atomerőműben is 
nagy értéket képviselnek a 
csehszlovák berendezések. Az 
elmúlt években a szocialista 
országok között megtörtént 
az atomerőművi berendezé-
sek gyártásszakosítása. E sze-
rint Csehszlovákia szállítja 
Paksra az atomerőmű „lel-
két" jelentő reaktort is. 

J ó ú t v i s z o n y o k 
Szombaton, tegnap a látási 

viszonyok az ország egész te. 

rületén jók voltak, csak Ba-

ranya délkeleti részéről és a 

Bükkből jelentettek ködöt. A 

fő és a mellék közlekedési utak 

teljes szélességben Járhatók. 

Az útburkolatok általában 

szárazak. Az alsóbbrendű 

utak közül Szolnok, Bács-

Kiskun és Baranya megyék-

ben találhatók átfolyások és 

jégbordák. 

Szigetelőanyagok 
bazaltgyapetból 

Ű j cikkeket kezdenek gyár . 
tani a Könnyűbeton- és Szi-
getelőanyag-gyár tapolcai 
bazaltgyapotüzemében. A 
gyár egy éve kezdte meg a 
termelést. 

Hazánkban egyedül Tapol-

cán készítenek bazaltgyapo-

tot, amely a járműiparban, 

hőtechnlkában és építőipar-

Pártnapok 
A jövő héten ls folytatód-

nak a pártnapok a gazdaság-
polit ikánk időszerű kérdései-
ről, a tavalyi eredményekről, 
az idei tennivalókról. 

Hétfőn, február 27-én: 
Szegváron, a Puskin Tsz-

ben Szabó Sándor tart elő-
adást, délután 3 órakor. 

Szegeden, a Kőrösy József 
közgazdasági szakközépisko. 
Iában délután fél 3-kor dr. 
Diós József, a KSZV szegedi 
kenderfonógyárában délután 
fél 3-kor Rigó Szilveszter, a 
Dugonics általános iskolában 
délután 5 órakor Kovács 
József, Kiskundorozsmán, a 
József Atti la Tsz-ben dél-
után fél 4-kor Csendes Mi-
hály lesz az előadó. 

A szegedi Járásban, Tisza-
szigeten, a művelődési ház-
ban délután 3 órakor Farkas 
János tart pártnapot. 

Kedden, február 28-án: 
Szegeden, az MTA Bioló-

giai Kutatóközpontjában dél-
után 4 órakor dr. Tamasi 
Mihály, a M Á V Petőfi mű-
velődési központjában dél-
után 4 órakor Gulyás János. 
a M A H A R T hajójavítójában 
délután 2 órakor Vincze 
János, a KSZV jutaárugyú-
rában fél 3-kor Marcheschi 
Károly, a kábelgyárban dél-
után fél 3-kor Lajkó Ferenc, 
a kéziszerszámgyárban dél-
után fél 3-kor Arval László, 
ugyanekkor a tejüzemben 
Bíró Jánosné, a Csongrád 
megyei Vendéglátó Vállalat-
nál délután 3 órakor Dékány 
László, a Csongrád megyei 
Gabonafelvásárló és Feldol-
gozó Vállalatnál délután 3 
órakor Illés Tóth István, a 
DÉMASZ üzemigazgatóságán 
délután 4 órakor Balog Ist-
ván tart előadást 

A szegedi járásban Dama-
széken, a tanácsházán dél-
után 3 órakor dr. Masa Ist-
ván, Pusztaszeren, a közsé-
gi klubban délután 4 órakor 
Gruber János, Ásotthalmon, 
a művelődési házban dél-
titán 5 órakor Reményik Ist-
fwnk Pusztamérgeseit a mű-

velődési házban délután 5 
órakor Krasznai Mihály lesz 
a pártnapi előadó. 

Szerdán, március 1-én: 
Szentesen, a városi kór-

házban délután fél 3-kor dr. 
Koncz János, Szegeden, a 
rókusi pártházban az egész-
ségügyi dolgozóknak délután 
fél 3-kor dr. Bessenyei Sán-
dor tart előadást. 

Csütörtökön, március 2-án: 
Szegeden, a Szegedi Nyom-

dában délután fél 3-kor dr. 
Veress Ferenc lesz az előadó. 

Pénteken, március 3-án: 
Szegeden, a ruhagyárban 

délután fél 3-kor dr. Komó-
csin Mihály tart előadást 

Március 6-án, hétfőn: 
Szegeden, az MHSZ veze-

tőségének délelőtt 9 órakor 
Topor István tart pártnapot. 

ban egyaránt fontos segéd-
anyag. 

A modern, svéd technoló-
giával működő üzem kapa-
citása évente másfél mi l l ió 
négyzetméter bazaltgyapot 
lemez. Tavaly az év máso-
dik felében Olaszországból is 
érkeztek berendezések, s mód 
nyílt rá, hogy a gyártmá-
nyok körét bővítsék. Az ú j 
termékek a bazaltgyapot 
paplan, amely az építőipar-
ban a födémekhez használ-
ható, csőhéj, amely a nagy 
gőzvezetékek szigetelését 
oldja meg. A szigetelő pap-
lan például húszszázalékos 
költségcsökkenést eredmé-
nyez. Szakemberek szerint a 
bazaltgyapot felhasználása 
hazánkban a következő terv-
időszak végére meghárom-
szorozódik. (MTI) 

Jogásznap 
Tegnap, szombaton délelőtt 

10 órakor jogásznap kezdő-
dött Nyíregyházán a megyei 
tanács nagytermében. Elő-
adást tartott dr. Antalffy 
György egyetemi tanár, a 
JATE rektora, a Magyar Jo-
gász Szövetség elnöke, amit 
korreferátumok követtek. 

A gyógyító egyetem 
A SZOTE - madártávlatból 

Ha azt mondom: egyetem, 
oktatási intézményre gondo-
lok. Az orvostudományi 
egyetem azonban ennél több: 
egészségügyi intézmény is. S 
az már természetes, akár a 
többi felsőfokú „iskolánál", 
hogy oktatói kutatással is 
foglalkoznak. Noha a három 
feladat elválaszthatatlan egy-
ségbe ötvöződött má r a 
mindennapos munkában, m i 
most — és a későbbiekben is 
— a gyógyító, megelőző te-
vékenységre figyelünk job-
ban, arra, milyen szerep ju-
tott az egyetemnek itt, Sze-
geden és tágabb környékén 
az egységes, színvonalas 
egészségügy megteremtésé-
ben. Az egyetemen folyó 
munkáról dr. Petri Gábor 

rektor tájékoztatott. 
* 

Tudjuk, az egészségügy 

másik gazdája a tanács — 

a városi, a megyei —, járó-

beteg-intézménye, speciális 

gondozói, kórházai révén. Az 

egyetemet azonban úgy tart-

juk számon, mint a megye, 

sőt Délkelet-Magyarország 

legnagyobb egészségügyi in-

tézményét. Csongrád, Békés 

és Bács-Kiskun megyéből ér-

keznek Ide a betegek, de 

gyakran megfordulnak itt 

Szolnok megyeiek is. Az ot-

tani kórházakkal kialakult 

kapcsolat azonban kölcsönös: 

a gyógyítást az oktatásban 

nyújtott segítséggel viszonoz-

zák. Meghatározott program 

szerint fogadják a gyakor-

latra érkező orvostanhallga-

tókat. A saját megyéhez 

azonban szorosabb szálak ls 

fűzik az egyetemet Olyany-

nyira, hogy a megyei tanács-

csal • szerződésben rögzítették 

azt a kapcsolatot. Tudvalevő, 

korábban a szentesi kórház 

megyei kórházként műkö-

dött, azaz szakfőorvosai hi-

vatalból felügyeletet gyako-

roltak a saját berkeiken ki-

vül dolgozó szakorvosok 

munká ja fölött is. Mióta 

megszűnt a szentesi kórház 

megyei jellege, á l talában a 

kl in ikák igazgatói vagy do-

censei lá t ják el ezeket a fel-

adatokat. (Nem merev rend-

szer ez, a szentesi traumato-

lógiai osztály és a szegedi 

kórház urológiaosztályának 

vezetője például megyei 

szakfőorvos.) 

Vannak bizonyos speciális 

szakterületek, amelyeknek 

egy-egy egyetemi kl inika az 

„atyja". Ez azt jelenti, hogy 

a környező városok kórhá-

zaiból ide utalják a különle-

ges ellátást igénylő betege-

ket. így megvalósulhat a 

gyakorlatban is az egészség-

ügyi törvénynek az a köve-
telménye, hogy minden be-
teg a betegségének megfele-
lő, lehetőség szerinti legma-
gasabb szintű ellátásban ré-
szesüljön. Amennyiben ezt az 
alapelvet vall ja minden or-
vos, így irányítja a beteget a 
körzeti rendelőtől a klini-
káig. Emellett az igazságos 
teherviselésre is törekszik a 
város: a felvételi ügyeleteket 
úgy osztották meg, hogy az 
összes kórház, kl inika mél-
tányos arányban részesüljön 
a felvételes napokból. A be-
tegellátási hálózat révén te-
hát adottak a minden igényt 
kielégítő egészségügyi munka 
feltételei. Ez a szoros együtt-
működésre való törekvés 
egyébként része az Egész-
ségügyi Minisztérium úgyne-
vezett integrációs program-
jának is. 

Hogy az egyetemen dolgo-

zó orvos hármas feladata 

mennyire elválaszthatatlan 

egymástól, bizonyítja, hogy a 

továbbképzés, a tanulás és a 

tanítás nélkül el sem kép-

zelhető a lelkiismeretes gyó-

gyító munka . Az egyetem 

orvosai nemcsak oktatnak, 

maguk is részt vesznek az 

orvostovábbképzésben. A kli-

nikáknak joguk és köteles-

ségük a szakorvosképzés, a 

szakvizsgáztatás, amely 

egyébként az orvostovább-

képző intézet felügyelete 

alatt, országos méretekben 

folyik. 

„Házon belül" ls meg kell 

teremteni az egységes szem-

léletet, hiszen a beteg gyó-

gyulását nem elég, ha csak 

az orvos akarja. A rendsze-

resen szervezett szaktanfo-
lyamokon a középfokú vég-
zettségű egészségügyi dolgo-
zókat képezik tovább. Az 
egyetem oktatói részt vesz-
nek az ápolónők elméleti és 
gyakorlati tanításában is. 
Kapcsolatot tartanak a más 
városi Intézményekben dol-
gozó hallgatókkal is, szakmai 
bemutatókra h ív ják meg 
őket. 

S hogy teljes legyen a 
SZOTE-t madártávlatból 
láttató kép, essék szó az itt 
folyó kutatásokról is. A vizs-
gálódások nagyrészt az or-
szágos távlati kutatási terv 
feladatai szerint folynak. 
Emellett természetesen a 
központi programtól eltérő 
témákban is dolgoznak az 
orvosok. Az egyetemi inté-
zetek és k l in ikák dolgozói 
úgynevezett külső megbízá-
soknak is eleget tesznek, a 
megbízó leggyakrabban a 
gyógyszeripar. Hogy Szeged 
kihasználja-e az. egyetem 
közelségét, szellemi értékeit? 
Néhány kl in ika speciálisan 
üzemegészségügyi témában 
nyújt segítséget szegedi vál-
lalatoknak. A városi, a me-
gyei tanács sem nélkülözi az 
egyetemi tanárok közremű-
ködését szakmai kérdések-
ben: többen tagjai az egész-
ségügyi bizottságnak, és aa 
úgynevezett koordinációs bú. 
zottságnak is. 

Az összkép: megnyugtató. 

Ami a betegellátás kiépített 

egységes hálózatát, a minisz-

tériumi, az egyetemi, a me-

gyei és a városi törekvése-

ket illeti, a jelenlegi és a 

leendő betegeknek nem lehet 

okuk panaszra. 

Chlkán Ágnes 

Magyar napok 
Gdanskban 

A kulturál is életünk köve-
teiként működő külföldi ma-
gyar intézetek rendezvé-
nyeikkel az utóbbi időben 
mind gyakrabban keresik fel 
a működési székhelyeiktől 
távolabb eső városokat, hogy 
a vidéki lakosság számára is 
hozzáférhetővé tegyék a ma-
gyar kultúra értékeit. E di-
cséretre méltó törekvés je-
gyében legközelebb a Varsói 
Magyar Intézet rendez ma-
gyar napokat Gdanskban. 

A február 28-tól március 
3-lg tartó rendezvénysorozat 
keretében képzőművészeti 

kiállítással, hangversenyeit. 
kel, színházi, művészettörté-
neti és művészetpolitikai 
előadásokkal adnak ízelítőt 
hazánk kulturális és művé-
szeti életéből. A tervezett 
képzőművészeti kiáll ítást a 
sopoti városi galériában 
március 3-án nyi t ják meg. 
Itt — a szombathelyi Sava-
ria Múzeum textilművészeti 
anyagából — öt magyar mű-
vész 60 alkotását, faliképe-
ket, függönyöket és textil-
kompozíciókat tekinthetnek 
meg az érdeklődők. 

Papp Ignác — Szentirmai László 

Hogyan élnek a szegedi 
termelőszövetkezeti tagok? 

6. A munka eredménye 

A közösben és a háztáj iban 
végzett munka eredménye a 
megszerzett Javakban is 
megmutatkozik. Családi ház-
ban lakik tulajdonosként 
vagy családtagként a terme-
lőszövetkezeti tagok döntő 
többsége, 84%. A többiek ta-
nácsi lakásban. OTP-örök-
lakásban vagy szolgálati la-
kásban. Mindössze 2% lakik 
átmenetileg albérletben. 

A lakásokat igen szépen 
felszerelték. Több mint felé-
ben 1970 után vásárolt ú j 
bűtor található. Igen sok la-
kásban nem kell a hagyomá-
nyos fűtéssel baj lódni , mert 
minden három közül két 
termelőszövetkezeti tag olaj-
kályhával f ű t Mosógép, 

centrifuga könnyíti a háztar-
tási munkát . 100 lakás közül 
93-ban mosógéppel mosnak, 
63-ban centrifugával készítik 
elő szárításra a ruhát. A 
boltban sem kell mindennap 
megfordulni, mert 100 la-
kásból 79-ben hűtőgép segít-
ségével lehet tárolni a meg-
vásárolt élelmiszert, ezt pe-
dig 100 lakás közül 91-ben 
gáz- vagy villanytűzhelyen 
lehet elkészíteni. Televízió, 
rádió csaknem minden la-
kásba behozza a művelődés, 
szórakozás min imumát . Rá-
diója minimál is kivétellel 
mindenkinek van, televízió 
pedig 1976-ban 100 lakás kö-
zül 90-ben volt található, de 
azóta biztosan emelkedett a 

százalékuk, akárcsak a többi 
tartós fogyasztási eszközöké. 

A szegedi termelőszövetke-
zeti tagoknak közel fele mo-
torkerékpáron közlekedik, 27 
százaléknak pedig személy-
gépkocsija van. A motorke-
rékpár- és személygépkocsi-
ál lomány meghaladja az 
1974. december 31-i országos 
és megyei átlagot. 

1974-ben a három dél-
alföldi megyében (Bács. Bé-
kés és Csongrád megyében) 
egy fő évi keresete a közös-
ből 22 042 Ft volt. A szege-
diek keresete — vizsgálatunk 
szerint — ennél több. Évi 
20 001—30 000 Ft közötti ke-
reset 30 százaléknál. 30 001 
Ft-nál magasabb kereset a 
szegedi termelőszövetkezetek 
aktív tagjainak 46 százaléká-
nál mutatható ki. A közös-
ből származó pénzösszeget 
növeli a differenciált nagy-
ságú háztáj i jövedelem. A 
házastársak közül igen ke-
vés a háztartásbeli, 79 száza-
léknak önál ló jövedelme 
van. 

A szemléletváltozás és a 
múlthoz képest jelentős 
anyagi felemelkedés eredmé-

nye, hogy közel 50% jöve-
delmének felhasználásában 
elsősorban a nagyobb beru-
házásokra; lakásépítésre, la-
kásbővítésére, lakásvásárlás-
ra, háztáj i gazdaság félújí-
tására, gépkocsi-, telekvásár-
lásra való takarékoskodás 
szerepel. 

A termelőszövetkezetek 
gazdasági megszilárdulása 
kedvező politikai légkörben, 
a szocialista á l lam gazdasági, 
jogi, erkölcsi támogatásával 
következett be. A szövetke-
zeti tulajdon jogi helyzeté-
nek megszilárdulása, az 
anyagi biztonság, a rendsze-
res jövdelem, a szociális jut-
tatások növekedése fokozta 
a termelőszövetkezetek vonz-
erejét. Mindez ösztönzőleg 
hat a közösben végzett mun-
kára, a szocialista tulajdono-
si tudat fejlődésére. 

Az elmúlt évtizedek bizo-
nyították. hogy helyes poli-
tikai döntés volt a háztáj i 
gazdaságok rendszerének ki-
alakítása. A háztáj i gazda-
ságok a jelenlegi támogatási 
rendszer mellett a népgaz-
daság fontos tényezői, a ter-
melőszövetkezeti tagok csa-
ládja inak jövedelemnövelő 

eszközei, jelentőségük van aa 
életforma alakításában, fon-
tos szerepet játszanak a 
szabad idő eltöltésében. 

A termelőszövetkezeti pa-
rasztság egységesedik abban 
az értelemben, hogy eltűnő-
ben vannak a régi magán-
tulajdon alapján ál ló réteg-
kiilönbségek. Ezzel együtt 
differenciálódási tendencia 
jelentkezik a munka meny-
nyisége, minősége, jellege, a 
jövedelemszerzés mód j a 

(nyugdíjas, járulékos, aktív), 
a termelőszövetkezet adott-
ságai stb. szerint 

A szakképzettség előtérbe 
kerülésével egyre kevesbé le-
het hagyományos paraszti 
munkáról beszélni. A terme-
lőszövetkezeti parasztság a 
munkavégzés jellegében, 
egész életmódjában közele-
dik a munkásosztályhoz. 
Gyorsul a hagyományos pa-
raszti életmód felbomlásának 
üteme. Ebben fontos szere-
pet tölt be a nagyváros, Sze-
ged közelsége, gazdasági, 
kulturális hatása, amely a 
környék termelőszövetkezeti 
parasztságának sajátos lehe-
tőséget és arculatot ad 
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