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Orvosi műszerek 
kiállítása Szegeden 

Pullai árpád 
Olaszországba 

utazott 
Pullai Árpád közlekedés-

és postaügyi miniszter, Vit-
torino Colombo olasz közle-
kedési és kereskedelmi flotta 
miniszter meghívására hiva-
talos látogatásra szerdán Ró-
mába utazott. Vittorino Co-
lombóval, valamint Antonio 
Gullotti olasz postaügyi mi-
niszterrel a két országot köl-
csönösen érdeklő közlekedési 
és postai kérdésekről tár-
gyal. (MTI) 

Dr. Pe ri Gábor megtekinti a KTD táskadiagnosztikai ké-
szülékeket, Sajti János, a MEDICOR belkereskedelmi osz-

tályvezetőjével 

Tegnap, szerdán délelőtt több tagból álló komplex 
dr. Petri Gábor, a Szegedi táska diagnosztikai berende-
Orvostudományi Egyetem zéscsalád. A KTD 1—2—3—4 
rektora nyitotta meg azt a típusú elektronikus készülé-
reprezentatív kiállítást, kek alkalmasak mindazokra 
amely az ország legnagyobb az általános diagnosztikai 
orvosi műszer- és berende- vizsgálatokra, amelyeket a 
zés gyárának, a MEDICOR- betegekkel egv jól felszerelt 
nak termékeit mutat ja be. orvosi rendelőben is csak 
Szegeden. • a Technika Házá- hosszabb idő alatt tudnak el-
bán rendezett kiállításon a végezni. A Szegeden bemu-
városi pártbizottság kénvise- tátott modulrendszerű készü-
letében ott volt Szántó Ti- lékek segítségével a sokféle 
vadat osztályvezető. vizsgálati idő percekre rövi-

A MEDICOR Művek hét dűl. 
gyárában állítják elő a ma- A közel 4 millió forint é"-
gvarországi orvosi műszer, tékben kiállított orvosi mű-
berendezés és készülék szűk- szerek és készülékek kört 
ség'et csaknem 90 százalékát, látható az az ú j típusú fo-
A tegnap nyílt kiállításon gászati röntgenkészülék, 
egvebek közt a makói gyár- amellyel a teljes fogsorról 
ban készített ionizátorok is készíthető panoramafelvétel 
szerepe1 nek. A bemutatott Nagy sikere volt a megnyi-
áruk az egvszerű sebészeti tón az intenzív osztályokon 
műszerektől a legbonvolul- ma már nélkülözhetetlen őr-
tabb elektronikus diagnosz- zőkészülékeknek. amelyek a 
tikai berendezésekig gazdag beteg életműködéseit folya-
áruskálát képviseltek. A szak- matosan jelzik, 
emberek egvértelmű elisme- A szegedi kiállítás novem-
rését váltotta ki a KTD-jelű. ber 18-án, szombaton zárul, igényeinek kielégítésébe. 

Szövetkezeti 
ankét 

a szolgál-
tatásokról 

A gyors, rugalmas, haté-
kony, olcsó, az igényeknek 
megfelelő, jó minőségű szol-
gáltatótevékenység megte-
remtése a fő feladat — hang-
súlyozták szerdán, • a Szom-
bathelyen megtartott orszá-
gos szövetkezeti ankéton, me-
lyen a megyei ipari szövet-
kezetek szövetségének, a 
szolgáltatási szakbizottságok-
nak, valamint az érdekelt 
iparágaknak a képviselői 
vettek részt 

A tanácskozáson ismertet-
ték, hogy az elmúlt tíz év-
ben országszerte nagy erőfe-
szítések történtek a szolgál-
tatások javítása érdekében. A 
negyedik és ötödik ötéves 
tervben mintegy 15 milliárd 
forintot fordítottak, illetve 
fordítanak a szolgáltatóháló-
zat fejlesztésére. 

A közvélemény jelenlegi 
elmarasztaló ítélete azonban 
tükrözi, hogy a fejlődés elle-
nére sok még a javítanivaló. 
A következő évek döntő fel-
adata: jobban kell gazdál-
kodni a rendelkezésre álló 
eszközökkel. 

Felvetették a tanácskozá-
son, hogy a mezőgazdasági 
szövetkezeteket az eddiginél 
fokozottabb mértékben be 
kell vonni a szolgáltatómun-
kába, területük szolgáltatási 

A minőség: létkérdés 

Olaj a tűzre 
Még számos külvárosi ház- is. Amikor bezártam, kitet- na kútkezelő. — Néha töb 

ba nem vezették be a gázt, tem a táblát, nehogy mire ben vannak a szokottnál, azt 
ám a fa- és széntüzelésű másnap tizenegykor kinyitok, beszélik, nem találják a he-

lyén a legközelebbi kút ke-
zelőjét. 

A Dorozsmai úton két ben-
zinkútnál is árulnak éjjel-
nappal olajat. Az Űttörő té-
ren egész évben, a Brüsszeli 
körúti benzinkútnál pedig 
november közepétől kezdve 
reggel 6-tól este 9 óráig be-
szerezhetik tüzelőjüket az 

Jámbor Ernő 

kályhákat már a legtöbb la- hosszú sorban álljanak az 
kásban felváltotta az olaj- emberek. Mindig többen 
kályha. Ezért télvíz közeled- jönnek a délutános napokon, 
tével az emberek gyakran Szerencsére, fél egykor a tar-
keresik fel kannákkal, hor- tá'ykocsi is megérkezett, 
dókkal az ÁFOR háztartási Nagy Zoltán, az ÁFOR al-
tüzelőolaj kútjait. győi elosztótelepének reze-

Petőfitelepen október 9-től lője: 
tar t nyitva a főtéri olajkút. — Az olajkutak kezelői 
Az első héten tízezer litert mindennap kötelesek írásban 
adtak el, a következőn 37 jelentést adni annak a ben- olajkályha-tulajdonosok. A 
ezret Ott is mint a többi zinkútnak amelyhez tartóz- j ó ellátáshoz azonban az is 
kisebb kutnal az egyik na- nak. Általaban egy hónapra s z ükséges, hogy a kisebb 
pon 8—15, a masikon 11—18 helyezik ki őket a nagy ku- , . , , , . , . , . 
óráig várják a vásárlókat A taktól. Ha valahol fogytán k u t a k n a l l s lehessen olajat 
környékbelieknek akkor sem a készlet, másfél-két órán kapni a nyitvatartási idő 
kell a tüzelőért messzebbre belül küldik az utánpótlást, alatt, 
menni, ha három műszak- Újszegeden, az Erdélyi té-
ban dolgoznak. Burzon Béla ri kútnál áramszünet miatt 
kútkezelő tájékoztat: nincs árusítás. A nyálkás I 

— Naponta jelentjük, időben várakoznak a vevők, 
mennyi a készlet. Olyankor kongva ütődnek egymáshoz 
küldenek ú jabb szállítmányt, az üres marmonkannák. 
ha kétezer liternél kevesebb — Hirtelen jött a rövid-
marad a tízezer literes tar- zárlat, nem lehet tudni, med-
tályban, a gépkocsi ugyanis dig tart — mentegetőzik Be-
8 ezer litert hoz egyszerre, rényi János kútkezelő. 

— Mi történik, ha a várt- Nagy Zoltán: 
nál gyorsabban elfogy mond- — Az áramszünet ellen 
juk az utolsó háromezer li- nem tudunk védekezni. Lég-
tér olaj? feljebb újsághirdetésben köz-

— Legfeljebb egy-két órát zétesszük, ha időben figyel-
várunk az utánpótlásra. Bi- meztet bennünket az áram-
zony előfordul, hogy 5 ezer szolgáltató vállalat, 
litert is elvisznek egy alka- A Mátyás téren melegítőr 
lommaL férfi olajjal teli műanyag 

„Olaj nincs" — hirdeti a kannákat pakol a személy-
tábla a lezárt Algyői úti autó csomagtartójába. Ami-
kútnál, délelőtt. Délután már kor fizet, megszámolja a 
telt kannákkal távozhatnak visszaiárót. 
& biciklis, kézikocsis vevők. — Kevesebben jönnek, mi-

— Tegnap három órára el- óta sok helyre bevezették a 
lágyult az utolsó csepp olaj gázt — mondja Gyurka An-

Sírt egy fiatalasszony az autóbuszban, 
a fér je csöndesen csitítgatta. „Majd 
veszünk másikat" — motyogta. A 

következő me tállóig kiderült, hogy a két 
hete vásárolt cipő sarka könnyűszerrel le-
v á l t amikor az asszony fölléoett. a buszra. 
Apróság, magánügy, legfeljebb egy ötszáz-
forintos cipő összeomlása az egész. Ha egy 
cipő sarka kifordul a helyéről, a világ még 
nem dől össze, legfeljebb a fiatalasszony 
bosszús. Az ő lelkében, abban a pillanat-
ban, valami összeomlott. Akkor, az eset 
kapcsán, valószínű elvesztette hitét a ke-
reskedelemben, a cipőket készítő ioarban 
is, s meglehet, hogy hangulata további kö-
vetkezményekkel is járt. 

Nekem a letört cipősarokról eszembe ju-
tott a magvar ioar termékeinek általános 
minősége, megielenése. 

A minőség létkérdés — ismételgetjük 
egvre gvakrabban, s ezzel aligha mondunk 
úiat. mivel a jó minőségű áru mindig is 
létkérdére volt a termelőnek. A magára 
valamit is adó ember világéletében ké-
nyes volt munkáiára. s vállalta is a ga-
ranciát azér t mit elkészített A haidani 
éles konkurrenciaharcban előbb-utóbb 
megbukott az a kirinaros, iparvállalat 
me'v „eljátszotta" hírét, megbízhatóságát 
hibásnak talált termékével. Viszont a for-
dítottja is igaz. Nehéz megszerezni, meg-
alapozni a hírnevet, megtartani a vásárló-
közönséget, a piaci pozíciókat 

Nem csak az említett cipősarok a nélda 
arra. hogv sok helyütt mily könnven keze-
lik a minőrég, a megbízhatóság ügyét. Pe-
dig a szó legszorosabb értelmében létkér-
désről beszélhetünk, amikor a minőségről 
szólunk. Nem véletlenül foga'maztak ígv a 
megyei pártbizottság egvik legutóbbi ülé-
sén: „A gazdaság minden terü'etén töre-
kedjünk az intenzív fejlesztésre. Állítsuk 
előtérbe a Központi Bizottság decemberi 
határozatában megjelölt követelmén veket; 
különösen a hatékonyság növetését. a belső 
tartalékok feltárását, a takarékosságot, a 
bármiiven külső piacon értékesíthető és a 
tőkés importot he'vettetttő termékek gyár-
tását. a minőség javítását." Eleget tu-
dunk-e tenni mindezeknek? Nem kétséges, 
szeretnénk megfelelni a követe1 mén vek-
nek, értem ezen a szegedi és a környék-
beli iparvállalatok törekvéseit, amikor 
újabb exportfejlesztő hitelekkel próbálják 
korszerűsíteni gépparkjukat, s keresik 
gyártmányfejlesztésben is az újat. A vi-
lággazdaságban — ebbe a mi belső gazda-
sági éle'ünk is beletartozik — bekövetke-
zett változások, nehézségek (áreme'kedé-
sek, infláció, e'adási gondok), még ma is 
éreztetik hatá~ukat nálunk is. Népgazda-
sági mérlegünk nem a legjobb, adóssága-
inkat időre kell visszafizetni, hogv tételünk 
megmaradjon a partnerek előtt, i ' hírün-
ket ne ér je csorba. Kapkodásra ugyan sem-
mi szükrég és ok, de e'mélázni sem lehet. 
Csak előre szabad tekinteni és az infor-
mációk birtokában azt kutatni, figyelni, 
hogy mit keresnek a vásárlók a piacokon, 
s miért fizetnek jó árat. 

Vannak dicséretes oé'dák a szegedi gyá-
rakban: a kábé1 avarban és a kenderfel-
dolgozó üzemekben is, de érdemes megáll-
ni még egy pillanatra, mielőtt a részlete-
ket is fölcoro'nánk. A minőség — sainos 
— még ma is gvakran szem'étetbe'i kér-
dés. Nem tűnt még el nyomtalanul gaz-

dasági életünkből a mennyiségi szemlélet 
Az, hogy a mennyiség a lényeg, nem kell 
annyit válogatni, inkább legyen minden-
ből sok. még akkor is. ba gyöngébb tulaj-
donságokkal rendelkezik a termék. Leg-
feljebb olcsóbban adjuk. Idejét múlt nó-
ta ez! 

Viszont, ha megpróbálunk a közgazda-
sági szakemberek szemüvegén át figvelni, 
könnyen beláthatjuk, hogy kettős kárt csi-
nál az a vállalat, amely e lavul t lefutott 
termékeket gyárt továbbra is. A gyönge 
minőségű termék konzerválja az elmara-
dottságot gátolja a fejlődést annál is, aki 
eladó, és annál is, aki vevő. Aki „elsózza" 
a rossz terméket, lényegében önmagát is 
becsapta, mert kizárja azt az inspirációt 
mely kényszeríthetné az előrelépésre, a 
kor-zerűsíté-re, a fejlesztésre. Meglehet 
hogv ma még itt-ott időlegesen sikerül 
túladni az elmaradott terméken, s megél 
a vállalat, de kérdés, mi lesz vele holnao? 
Hoooon marad a tegnapi és a tegnapelőt-
ti minőséggel. Az ilyen szemlélettel gaz-
dálkodó váUa'atok örökös lépéshátrányban 
maradnak, legfeljebb vegetációra képesek, 
nem oedig felvirágzásra. Arról már nem is 
be-zé've, hogv fékezik az egész népgaz-
daságot előrehaladásában. v 

Nem szükséges „név szerint" megemlí-
teni azt a szegedi iparvállalatot, amelynek 
termékét legutóbb nem vették át a szo-
cialista piacon. Az érintett cégnél igencsak 
megrépődrék: Már a picinyke hiba is ba j? 
Attól még használni lehetett volna, el le-
hetett vo'na fogyasztani a terméket! Va-
lószínű. Már az az idő is elmúlt, amikor 
még o'z'ályozhatták a terméket: a leg-
jobb m'nőréget a nyugati piacra, a követ-
kező minőséget a szocialista piacra, ami 
marad, az idehaza is jó lesz a'aoon. A 
hiánvcikkvilág gyakorlata az előbbi, s nem 
örökkéva'óság. Egyre jobban bővül a vá-
lasztok, bővütoek az ajánlatok. Válogat a 
vevő, s nyilvánvalóan a szebbet, a jobbat 
az olcsóbbat választja. 

A szakemberek, a közgazdászok régóta 
ígv foga'maznak: nem vagvunk mi olyan 
jómódú ország, hogv gyönge árut termel-
jünk. Magyarázni is fölösleges, hogv 
könnyebb egy hibátlan pár cioőt gvártani. 
mint két hihásat. S egy jó többet ér, min' 
száz hibás. Tovább „gurigázhatunk", a jó 
minőségű termék nem csuDán fémielzi a 
gvártó vállalat nevét és megbízhatóságát, 
hanem közvetlenül is érinti az ott dolgozó 
emberek anyagi helyzetét a béreknél, a 
nvererévnél. Jó és széo terméket kell elő-
állítanunk Mindenki taoaretó'hatia azt is. 
hogy a szebb áru előbb fölkelti a vásárló 
érdektérérét. s hamarabb gazdára talál, 
m;p* ->z igéntée'en kü'rejű. 

Létkérdés a mioőréa. a bármely pia-
con jól eladható termék. A mai 
gazda-ági viszonvok között kii'önö-

sen az. A külsőre is tetszetős, s kiváló tu-
lajdonságokkal rendetkező termék gazdára 
talál bármelv nemzet piacán nagyobb té-
t e l e k e n is. S az ilven termékeket előál-
lító válla1 at előnvböz j u t Mi viszont nem 
engedhetjük meg magunknak — figyelem-
be véve szocialista népgazdaságunk noten-
ciáliát. fö'ha'mozott tanasztalatainkat —, 
hogv az utóbbiakhoz tartozzunk, ha előre 
akarunk léoni, nem nedig egy helyben to-
pogni, vagy lemaradni. 

Gazdagh Istváa 

Napirenden 

A honvédelmi nevelés 

beszélésen Nagy László, a 
megyei pártbizottság osztály-

A népfront 
és a természetvédelem 

Az Országos Környezet-és államtitkár hangsúlyozta, 
Természetvédelmi Hivatal el- hogy a népfront régóta szív-
nöke, dr. Gonda György ál- ügyének tekinti kö-nyezetünk 
lamtitkár szerdán a Hazafi- megóvását, a lakóhely tisz-
as Népfront Országos Taná- taságának megvédését, a la-
csa környezetvédelmi bizott- kóterület szépítését. Garéag 
ságáriak ülésén tájékoztatta a tapasztalatok halmozódtak 
résztvevőket a hivatal mun- tehát fel az országos és a 
kaprogramjárói. Ismertette megyei környezetvédelmi bi-
azokat a feladatokat, ame- zottságokban, amelyeket mun-
lyek végrehajtásából a nép-
frontbizottságok. az ország-
ban működő több száz kör-
nyezetvédelmi őrség munka-
társai részt vállalhatnak. Az 

Párt- és MHSZ-vezetők tanácskozása 
Szegeden, a Honvédelem vezető-helyettese, továbbá a tülét aktivitásában továbfc 

Házában tegnap, szerdán a megye városai és járásai növelhető. 
Magyar Honvédelmi Szövet- pártbizottságainak képviselő- A lehetőségek alapján Sze-
ség Csongrád megyei, városi j e is. geden is és a járásban i« 
ás járási vezetői beszámol- Nagy Ferenc őrnagynak, még több eredményt lehet 
tak az MHSZ-munkáról te- az MHSZ megyei vezetősége elérni az MHSZ-munkában, 
rületükön. A megbeszélésen titkárhelyettesánek megnyitó- az állami és társadalmi szer-
ott volt és fölszólalt Gyárfás ja után a beszámolók képet vek fokozottabb összefogási-
Mihály, a megyei pártbizott- adtak az MHSZ sokrétű mun- val. Ennek megvalósításáért 
ság titkára. Részt vett a meg- kájáról a megyében. Az munkálkodnak. 

MHSZ-munkáról Szegeden és Gyárfás Mihály fölszólal*, 
a szegedi járásban Vajda Jó- sában az MHSZ-munkáról, a 
zsef alezredes, a városi, já- ezzel összefüggően a honvé-
rási MHSZ-vezetőssg titkára de'mi nevelés össztársadalmi 
tájékoztatott. Szegeden és a jelentőségéről szólt. Kiemel-
járás községeiben általában te. hogy éppen ezért a váro-
— és a megyére általánosít- sokban, járásokban erősíteni 
hatóan — tartalmasabb lett kell a párt irányító és segítő 
az idén az MHSZ-tevékeny- munkáját. Szólt arról, hogy 
ség. Ez vonatkozik a haza- éppen a megyei tapasztalatok 
fias, internacionalista neve- alapján kritikusan és önkri, 
lésre, a honvédelmi elő- és tikusan kell vizsgálni tevé-
utóképzésre is. Szegeden és a kanyséaünket a honvédelmi 
*árasban 94 MHSZ-klub mun- nevelésben. „Armkor mon-
kálkodik eltérő eredménnyel dotta — testületileg vizsgál, 
és hatásfokkal. A különbö- tok az MHSZ munkáié4 , ak . 
zőséget a tárgyi és a szemé- kor ne pusztán az ott dol-
lyi körülmények adják. Föl- gozó kommunisták föladatait 
merült, fontos a vezetői után- határozzuk meg. hanem va-
pótlás előrelátóbb biztosítósa lamennyi érintett szerv. in . 
a klubokban is. Erősíteni téznrény, üzem felelőseinele 
szükséges az MHSZ és a vá- teendőit is." 
rosi tanács, valamint az A párt- és MHSZ-vezetők 
MHSZ és a KISZ városi bi- megbesz"1ése Nagy Ferenc 
zottságának együttműködését. őreagv összefoglalójával fo . 
A társadalmi tanácsadó tes- jeződött be. 

kájuk során az Országos Kör-
nyezet- és Természetvédelmi 
Hivatal is hasznosítani tud. 

(MTI) 

v 

/ 


