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a műszaki hónap 

Kiállítás a Technika Házában 
Az országban elsőként sze-

gedi szakemberek kezdemé-
nyeztek műszaki hónapot, 
mégpedig 1981-ben — akkor 
technika napjai elnevezéssel 
Az idén májusban immár 18. 
alkalommal tartanak műsza-
ki hónapot Szegeden, illetve 
Csongrád megyében. Az ün-
nepélyes megnyitóra tegnap, 
szerdán került sor a szegedi 
Technika Házában. Részt 
vett az eseményen dr. Simon 
Pál nehézipari miniszter, dr. 
Kovács Sándor, az MTESZ 
főtitkára, dr. Koncz János, 
az MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának titkára, Tőrük 
József, a szegedi városi pár t-
bizottság első titkára. Szabó 
Jánosné, a Csongrád megyei 
tanács elnökhelyettese, Prá-
gai Tibor, a szegedi városi 
tanács elnökhelyettese és dr. 
Ágoston József, a Szakszer-
vezetek Csongrád megyei 
Tanácsának vezető titkára. 

Dr. Kovács Kálmán, az 
MTESZ Csongrád megyei 
szervezetének elnöke köszön-
tötte a résztvevőket, és 
mondott bevezetőt. Dr. Si-
mon Pál Az energia és az 
ember címmel tartott elő-
adást. Elmondta, hogy három 
okból választotta témául az 
ember és az energia kapcso-
la tá t : egyrészt műszaki-gaz- désben végzendő sokrétű mű- renc, az Országos Műszaki 
dasági szempontból a vilá- szaki és közgazdasági mun- Múzeum főigazgatója riyitot-
gon mindenütt előtérbe ke- ka szükséges. Hangsúlyozta a ta meg az Ember-energia-
rült az energiaellátás, más- nehézipari miniszter, hogy munka című kiállítást. A hó-
részt a Nehézipari Miniszté- továbbra is rendkívül" fontos nap végéig naponta 10-től 
r iumnak kiemelt feladata az az energiapazarlás megaka- este 6-ig látogatható tárlat 
energiagazdálkodás, harmad- dályozása, a környezet szeny- néhány érdekes darabja : 
sorban Csongrád megye elő- nyezésének mérséklése. Befe- Bánki Donát és Csonka J á -
kelő helyet foglal el az or- jezésül kérte a megyében te- nos 1891-ben szabadalmazta-
szág ellátásában, az ipari te r - vékenykedő szakembereket, tott' porlasztója, Bláthy Ottó 
melés bázisának bővítésében, az MTESZ tagjait, hogy to-
Mint ismeretes, Csongrád vábbra is járul janak hozzá 
megye adja az ország kőolaj- az energiával való ésszerű 
termelésének 70, földgázter- gazdálkodáshoz. Ezzel meg-
melésének több mint 60 szá- nyitotta a műszaki hónapot, 
zalékát Beszélt dr. Simon Dr. Koncz János a tudo-
Pál az energiahordozókról, a mányos-technikai forrada-
fáról, a szénről, a szénhidro- lom — szocialista életmód té-
génekről és a világ villamos makörből tartott korreferá- káról, a pneumatikáról, illet-
energiájának jelenleg egyti- tumot. Beszélt egyebek kö- ve a pótlólagos automatizá-
zedét termelő atomerőmű- zött a termelő tevékenység lásról szóló előadás; délután 
vekről. Szólt azokról a kísér- során kialakuló emberi kap- 1-kor pedig korróziós ankét 
letekről, amelyeknek egy-két csolatokról, a család szere- kezdődik. Délután 2-től bú-
évszázad múlva nagyüzemi péről, a munkaidő és a sza- torgyártásról, fél 3-tól csa-
módszerekké kell válniuk: a bad idő harmóniájáról. Szólt padékcsatornák méretezésé-
nap, a szél, az ár-apály és a arról, hogy a munkában ről tartanak előadást, 
tengerhullám energiájának mindinkább csökken a fizi- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

n a s z n o s í t á s ó r ó l . A közelebbi kai igénybevétel, s nő a szel-
jövőbe tekintve: Magyaror- lemi — ebből is következően 
szágon a hatodik ötéves terv- nagy gondot kell fordítani 
ben az ipari beruházások az oktatás, a képzés korsze-
negyven százalékát az ener- rűsítésére. 
giaellátás fejlesztése teszi ki. A Technika Háza előcsar-
Ehhez KGST-együttműkö-

Dr. Simon Pál előadást tart az ünnepélyes megnyitón 

indukciós fogyasztásmérője 
néhány vízturbina és egy 
gőzgépmodell. 

* 
A 18. műszaki hónap mai 

csütörtöki programja: 9-től 
délután l-ig tart a földszinti 
előadóteremben a hidrauli-

Lázár György 
fogadta 
Sanan 

Southichacko! 
Lázár György, az MSZMP 

Politikai Bizottságának tag-
ja, a Minisztertanács elnöke 
szerdán hivatalában fogadta 
Sanan Southichackot, a Lao-
szi Demokratikus Köztársa-
ság közmunkaügyi, közleke-
dési és szállítási miniszterét, 
a magyar—laoszi együttmű-
ködési bizottság budapesti 
ülésszakán részt vevő dele-
gáció vezetőjét. A szívélyes, 
baráti légkörű eszmecserén 
részt vett Borbándi János, 
a Minisztertanács elnökhe-
lyettese is. (MTI) 

Lengyel 
if usagi 

de egáciá 
látogatása 

Szerdán, a délutáni órák-
ban négynapos látogatásra 
megyénkbe érkezett a Len-
gyel Szocialista Ifjúsági Szö-
vetség Lódzi bizottságának 
delegációja, melynek veze-
tője Miroslav Czesny, az 
LSZISZ elnöke, tagjai: Szka-
lek Barbara, a Lengyel 
Egyetemisták Szocialista 
Szövetségének képviselője, é ; 
Szymor Sztzetan, a Lengyel 
Úttörőszövetség lódzi terüle-
tének titkára. 

A vendégeket Bódi György, 
a KISZ Csongrád megyei 
bizottsága első titkára és 
Padár Lászlóné, az úttörő-
szövetség megyei elnöke kö-
szöntötte Szegeden. 

Ma, csütörtökön délelőtt a 
lengyel fiatalok ellátogatnak 
a szegedi szalámigyárba, 
megismerkednek a József 
Attila Tudományegyetem 
életével és a délutáni órák-
ban megbeszéléseket foly-
tatnak az ifjúsági szövetség 
helyi vezetőivel. 

E lhefyezfék 

a KÖJÁL-székház 
alapkövét 

Dr. Zsögön Éva államtitkár 
Sz&jeden 

Acs S. S á n d o r f e lvé t e l e 

Az egészségügyi államtitkár elhelyezi a megyei KÖJÁL-
székház alapkövét 

Tegnap, szerdán a kora gatója köszöntötte a vendé-
délelőtti órákban Szegedre geket, köztük dr. Koncz Já-
érkezett dr. Zsögön Eva nost, dr. Perjési Lászlót, Tö-
egészségügyi államtitkár, rök Józsefet, a városi pár t-
majd a megyei tanács szék- bizottság első titkárát, Bá-
házában találkozott dr. 
Koncz Jánossal, a megyei 
pártbizottság titkárával, dr. 
Perjési Lászlóval, a megyei 
tanács elnökével, akikkel 
Csongrád megye más veze-
tőinek társaságában megbe-

nyainé dr. Birkás Máriát, va-
lamint az orvostudományi 
egyetem, a KÖJÁL, a beru-
házási, a tervező és a kivi-
telező vállalatok képviselőit. 

Köszöntőjében dr. Zsögön 
Éva elmondotta, hogy az ú j 

nokában dr. Szabadváry Fe-
Á BNV-re készülnek 

A c s S. S á n d o r f e lvé te le i 

,„ <U Ember-energla-mwnXa című kiállítás részlete 

Több mint 300 ú j gyárt-
mányt mutat be a tavaszi 
BNV-n a kohászat és a gép-
ipar, közülük 90 termékkel 
pályáztak vásárdíjra. A két 
ágazathoz tartozó vállalatok 
csaknem 5 ezer termékét a 
vásárváros 16 ezer négyzet-
méternyi fedett és szabad 
kiállítási területén láthat-
ják majd az érdeklődők. 
Mindezt a KGM-vállalatok 
BNV-részvételéről tartott 
szerdai sajtótájékoztatón 
mondták el a minisztérium 
kereskedelmi főosztályának 
vezetői a KGM székházában. 

A beruházási javak idei 
seregszemléjén a tárca tíz 
ipari ágazatban szervez kol-

í lektív kiállítást. Az újdon-
! ságokat és a KGST-szakosí-
1 i á ; keretében gyártott ter-

mékeket külön is megjelö-
lik. Néhány újdonság a 
BNV-n először látható ha-
zai gépipari gyártmányok-
ból: monitorokkal felszerelt 
komplett szülészet, komplett 
táskadiagnosztikai készülé-
kek, mikroszámítógépes ve-
zérlésű esztergák és meg-

munkáló központok, lézer-
optikai készülékek. A vásár 
külön látványossága lesz a 
híradástechnikai vállalatok 
bemutatója, hiszen az 1980-
as moszkvai olimpiára szál-
lítandó ú j fejlesztésű készü-
lékeiket mutat ják be, köz-
tük stúdióberendezéseket, 
hangosítórendszereket, mik-
rohullámú közvetítő láncot. 
A hazai villamosgépipar 
több mint 800 kiállítandó 
termékéből 74 az ú j gyárt-
mány. Ezek egy része az elő. 

Szeminárium 
az alumíniumiparról 

A fejlődő országok alumí-
niumiparának állami és vál-
lalati vezetői részére szer-
dán tíznapos szeminárium 
kezdődött Budapesten. 

Az UNIDO (az ENSZ ipar; 

szélést folytatott a megye és székház alapkövének elhe-
Szeged egészségügyének Iyezése az egészségügyi in-
helyzetéről, s fejlesztési kér- tézményhálózat fejlesztésének 
désekről. Az egészségügyi ál- újabb állomása országosan is, 
lamtitkár ezután ellátogatott de különösen a dél-alföldi 
a városi tanács kórházának régió, Csongrád megye éa 
két intézményébe, ahol dr. Szeged szocialista egészség-
Bogáts László igazgató-főor- ügyének helyzetét javíth«tyi 
vos kalauzolta a vendéget, majd. A- minél magastf,b 
akinek kíséretében ott volt szintű egészségügyi ellátás-
Szabó G. László, a megyei ban tevékenykedőknek meg-
tanács elnökhelyettese és felelő - munkakörülményekel 
Bányainé dr. Birkás Mária, teremthetnek majd az ú/ 
a városi tanács elnökhelyet- székházban, melyben a be-
tese is. tegségek megelőzését szol-

Dr. Zsögön Éva ezután Üj- gálják a közegészségügyi 
szegedFe látogatott, a megyei szolgálat dolgozói. A regio-
KÖJÁL-székház alapkőleté- nális feladatokat is ellátó 
teli ünnepségére, amelyen dr. megyei KÖJÁL ú j székháza 
Zsigó Margit, a KÖJÁL igaz- a szakmai munka színvona-

lának emelését teszi majd le-
hetővé — hangsúlyozta az 
egészségügyi államtitkár, 
majd elhelyezte az alapkő-
ben a 80 millió forintos be-
ruházás engedélyezési okmá-
nyát, tervrajzait, a makett 
fotóját, a Népszabadság, a 
Délmagyarország és a Csong-
rád megyei Hírlap tegnapi 
példányait, a néhány apró-
pénzt tartalmazó fémdobozt, 

A három tömbből álló épü-
letegyüttest a kicsinyített 
modell és a tervrajzok alap-
ján a tervező, Nóvák István 
(CSOMITERV) mutatta be a 
vendégeknek. Ismertette a 
többféle funkciót ellátó — 
többek között iskola-, mun-
ka-, járvány- és sugáregész-
ségügyi feladatok ellátásának 
helyet adó — létesítmény 
építészeti megoldásának 

szempontjait, majd szót kért 
a kivitelező vállalat, a DÉ-
LÉP vezérigazgatója, Sipos 
Mihály is. ígérte, hogy mun-
katársai a nagy precizitást 
igénylő feladat, a Derkovits 
fasor és Közép fasor sarkán 
épülő ú j megyei KÖJÁLr 
székház munkálatait még eb-
ben az ötéves tervben, 1980 
végére befejezik. 

Dr. Zsögön Éva államtitkár 
az ünnepség után visszauta-
zott Budapestre, 

utóbbi időben kötött koope-
rációs szerződések alapján 
készül tőkés cégekkel.. Nyil-
ván sok érdeklődőt vonza-
nak majd a járműipari vál-
lalatok bemutatói, ahol mo-
torvonatok, mozdonyok, 
úszódaruk modelljeit állít-
ják ki. A BNV-n látható 
gépipari termékeket össze-
sen 109 KGM-vállalat, né-
hány más tárcához tartozó 
gépipari üzem, szövetkezet 
és tanácsi vállalat állítja 

fejlesztési szervezete) finan-
szírozásában 13 fejlődő or-
szágból érkeztek hallgatók a 
szemináriumra, amely az 
alumíniumipari fejlesztések 
döntést rendszerét elemzi,. 
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