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Napirenden

S szőlő- és gyümölcstermelés,
az egészségügyi ellátás
Ülést t a r t o t t a megyei tanács vb

A Csongrád megyei tanács végrehajtó bizottsága tegnap, bedden dr. Perjési László tanácselnök vezetésével ülésezett. A tanácskozáson részt vett dr. Medve László egészségügyi miniszterhelyettes és Fekete László, az OTP vezérigazgató-helyettese is. A testület az előterjesztések után
megvitatta a vb lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, a szőlő- és gyümölcstermelés helyzetéről és a VI.
ötéves tervi koncepcióról, a megyei tanács vb egészségügyi
osztálya munkájáról szóló beszámolót, valamint az OTP
Csongrád megyei Igazgatósága lakásépítési tevékenységéről
szóló tájékoztatót, és a megyei tanács végrehajtó bizottsága
határozatainak végrehajtásáról készült jelentést
Igen fontos témát tárgyalt
a vb, amikor sorra vette a
szőlő- és
gyümölcstermelés
lehetőségeit. Annál is inkább
érdekes ez a téma, hiszen a
Csongrád megyében élők úgy
tudják, a táj, az éghajlat
adottságai kedveznek a termelésnek, mégis a nyári szezonban például a csemegeszőlő hiányzik a piacról, vagy
az üzletekből, s a gyümölcsökből sincs olyan nagy választék, mint ami elvárható
lenne. Emellett még az áruk
is borsos. Nem szólva arról,
hogy exportálni szinte korlátlanul lehet az ilyen finomságokból. A testület megállapította, hogy az elmúlt években azért nem volt kielégítő
a gyümölcs- és szőlőtermelés,
mert nem bizonyult elegendőnek a szakértelem, a kedvezőtlen adottságú termőföldön hiányoztak az olyan eszközök, amelyekkel jobb eredményt lehetett volna elérni,
Hiba volt a szemléletben is,
aztán a termést csökkentette,
hogy a szőlő és gyümölcsültetvények fele elöregedett,
gyönge termőképességűek, és
a nagyüzemi telepítések egy
része korszerűtlen. E téma
napirendi vilíájában több illetékes mezőgazdasági termelőszövetkezet, szakszövetkezet
és a feldolgozóipari vállalat
vezetője is részt vett, elmondták a gondokat, örömöket. Tény. hogy az újabb
szőlő- és gyümölcsteleoitésekhez pénz és pénz szükséges. De az sem közömbös,
hogy megfelelő legyen a fajta. még jobban támaszkodjanak a kedvező adottságú körzetekben a hagyományokra
azáltal, hogy keressék az
újabb termesztési lehetőségeket is. Nagyon fontos, hogy
a szövetkezetek és a feldolgozó vállalatok
kapcsolata
erősödjön, a háztáji és kisegítő gazdaságok az eddiginél
jobban kapcsolóéi-inak a nyümölcs- és
szőlőtermelésbe.
Igen hosszú lenre felsorolni,
hogy a végrehajtó bizottság
milyen intézkedések sorozatával kívánja elérni a termelés feilpsztásét. A legsürgetőbb teendők közé tartozik:
Az ötéves terv hátralevő
két évében a tervezett telepítéseket be kell fejezni. A
mp°ve sző!"termelésznek területi meghatározísárál n
dél-ateöld' nin-egazdeság h"r.
márka értékesítési lehetőségét. az étkezési szö'ő. illetve
a termelők tngvasz'ását szükséges almul venni. Indokolt
a géoí művelés további kiterj e d é s e . a batékoovság növelése a koone ártó erősítése,
a ea'drtávosan exportálhat*
vörös! -m- fa iták elter'eartégo
valamint, q me^évő szőlőüls^tvéwek termőképességének
jcJbb kihasználása.
A gyümölcs telepítésénél
a jövőben elengedhetetlenül
•szükséges, hogy a pénzügyi

fedezethez a termeltető és
forgalmazó vállalatok
is
hozzájáruljanak. Kölcsönös
érdekeltségen nyugvó hoszszú távú együttműködés az
alapja a jobb eredményeknek. Az is fontos, hogy a
termelőüzemek az eddigieknél jobban használják fel a
tudományos kutatóintézetek
é s é le n á 0
gazdaságok *at , Í ^
pasztalatait.
A nagyüzemi
telepítések mellett továbbra
is folytatni kell a szervezett háztáji és kisegítő gazdaságok telepítését.
A megyei tanácsi szervek
egészségügyi
ágazatirányitó
munkáját az elmúlt öt évben főfelügyeleti
vizsgálatok és utóvizsgálatok
nagymértékben segítették. Ezenkívül a megyei pártbizottság is hosszabb távon megszabta az egészségügyi ellátás, illetve az ágazatirányítás legfontosabb feladamegyei tanács
A
vb
egészségügyi
osztályának
vezetője a tegnapi
ülésen
beszámolt arról, hogy a különböző
kötelezettségeknek
az osztály miképoen
tett
eleget, a szakmai irányító
és ellenőrző munka miként
fejlődött,
illetve
hogyan
vált szervezettebbé. A végrehajtó bizottság
nemcsak
Csongrád megye egészségügyi ellátásának
helyzetéről,
hanem az országos
körül-

ményekről is képet kapott
az ülésen részt vevő egészségügyi
miniszterhelyettes
tájékoztatása alapján.
Kétségtelen,
hogy
az
utóbbi években egyre inkább reflektorfénybe került
az egészségügyi ellátás. Az
építkezések,
beruházások
mellett azonban úgy látszik.
tovább szükséges javítani a
gyógyitómunka
mellett
a
megelőzést, az egészségügyi
felvilágosítást is. A statisztika azt mutatja, hogy az
aktív keresőképes
felnőtt
lakosság egészségügyi helyzete még több figyelmet érdemel. Például csak az elmúlt tíz évben országosan a
40—60 éves férfiak halálozása 40 százalékkal
emelkedett. A Csongrád megyei
helyzet több szempontból is
javult, hiszen eredményeket
hozott az egészségügyi integráció, több új intézményt
adtak
át rendeltetésének,
jobb lett az ellátás, s mindez az egészségügyi osztály
irányító, koordináló munkájának ls köszönhető.
A végrehajtó bizottság elismerését fejezte ki az Országos
Takarékpénztár
Csongrád megyei Igazgatóságának a lakásépítésben kifedett tevékenységéért
Az
O Í P első alkalommal adott
tájékoztatót a testület előtt.
Már a IV. ötéves tervben is
jelentős volt a takarékoénztar
saját beruházásából
épült lakások száma. Az V.
ötéves tervben az OTP szerepe még tovább
növekedett. Ugyanakkor 1970 óta
állandóan problémát jelenteit a belvízkár, és az elmúlt években több mint 14
c-.er 500 lakóház, lakás rongálódott meg. A belvízká
rok megítélését, s az ügyek
iT.ézését a takarékpénztár
eredményesen végezte.

Dr. Medve László
szegedi látogatása
Dr. Medve László egészségügyi
miniszterhelyettes
— aki tegnap délelőtt részt
vett a Csongrád megyei tanács végrehajtó bizottságának ülésén — délután szegedi egészségügyi intézményekbe
látogatott
Dr.
Koncz Jánosnak, a megyei
pártbizottság titkárának és
Szabó C. Lászlónak, a megyei tanács elnökhelyettesének társaságában fölkereste
a 11-es kórházat, s megtekintette az új belgyógyászati pavilont. A miniszterhelyettes
nagy elismeréssel
nyilatkozott a tapasztaltakról. Szólt arról, hogy ház-

gyári elemekből hazánkban
elsőként
itt
valósítottak
meg pavilont az egészségügynek. Az építési
módot
elterjesztésre
érdemesnek
ítélte.
Ezután
a
miniszterhelyettes és társasága fölkereste a deszki tüdőkórházat, s itt is tájékoztatást kapott a
gyógyítómunkáról. Deszken dr. Perjési László, a megyei tanács
elnöke is részt vett a megbeszélésen, melyen
egészségügyi kérdésekről
volt
szó.
Dr. Medve László az esti
órákban visszautazott Budapestre.

Számítástechnika alkalmazása
a felsőoktatásban
Nemzetközi tudományos ülés
A szocialista országok felsőoktatási minisztereinek X.
konferenciáján hozták létre a
Számítástechnika
alkalmazdsa a felsőoktatásban szakértőcsoportot.
A szakértőcsoport tanácskozásának második alkalommal ad otthont a
szegedi József Attila Tudományegyetem
Kibernetikai
Laboratóriuma. Itt kezdődött
meg tegnap, kedden délelőtt
a delegációk harmadik ülésszaka. A háromnapos tudományos tanácskozáson részt
vesznek a bolgár, az NDK,
a kubai, a lengyel, a román,
a szovjet, a csehszlovák és a
magyar szakértőcsoport tagjai.

citást, s megszüntessék a nehéz fizikai munkát
Ma már bizonyos, hogy az
említett célok teljesülnek.
Az ú j mély húzó gépsor egyesíti a korábban nyolc gépen
végzett különböző munkafolyamatot. Teljesen zárt egységet alkot, s két művelet
kivételével elkészíti a gázpalackot. A selejt, beleértve

A résztvevőket dr. Krekó
Béla egyetemi tanár, az Egyetemi Számítóközpont igazgatója, a magyar delegáció vezetője, az ülésszak
elnöke
köszöntötte. Ott volt a megnyitón dr. Tamasi Mihály, a
megyei pártbizottság osztályvezetője, Szántó Tivadar, a
városi pártbizottság osztályvezetője, dr. Antalffy György,
a JATE rektora,
Megnyitó beszédet
Páris
György, az Oktatási Minisztérium tudományszervezési és
számítástechnikai főosztályának vezetője mondott Hangsúlyozta a nemzetközi együttműködés elmélyítésének ielentőségét, a számítástechni-

Szegeden

kának az oktatásban, valamint a felsőoktatási intézmények tudományos kutatási
és irányítási
feladataiban
történő alkalmazását.
Elmondta, hogy a géptázis fejlődése egyre nagyobb terhe
ket ró az oktatásra, hiszen
előtérbe kerül az alkalmazás
kérdése, ehhez viszont
jól
felkészült
oktatókra
van
szükség, akiknek képzése és
továbbképzése közős, sürgető
feladat. A nemzetközi szakértőcsoport delegációi a mostani, háromnapos tanácskozáson egyeztetik elképzeléseiket megvitatják álláspontjaikat, kidolgozzák a további
együttműködés lehetőségeit

Bútorok exportra
A Szegedi

Bútoripari Szövetkezet úi termékei

Ha valaki a nyáron a tihanyi motelban szállt meg
néhány éjszakára, bár maga
nem tudott róla, mégis köze
volt Szegedhez: a
tavaly
nyáron megnyílt szálloda teljes bútorzatát
ugyanis a
Szegedi Bútoripari Szövetkezet készítette. Az utóbbi
három évben „befutott" a
SZEBISZ a szállodai bútorok
gyártásává! es belkereskedelmi forgalmazásával. A
kedvező lehetőséget az ú j
Hungária Szálló berendezésére kiírt tervpályázat adta,
amelyet a szövetkezet a szegedi Rédai Ferenc tervezte
szállodabútorokkal megnyert.
Azóta évről ére újabb és
újabb szállodai megrendeléseknek tesz eleget a szövetkezet. Tavaly a tihanyi motelen kívül összesen három
és fél mi'lió forint értékben
szállítottak
teljes szobabútort a győri Rába, a soproni
Lövér-, a kecskeméti Aranyhomok- és a szegedi Tiszaszállóba.
A lakosság ellátására a
belkereskedelemnek
több
mint 25 millió forint értékű
bútort szállítottak. Kedvező
fogadtatásra talált a rusztikus kivitelű Verona szekrénysor, amely annak példája, hogy egy kis kapacitású
....
.
, . ,
szovetkezet a munkaigényes
termékek gyártásával veheti
fel csupán a versenyt a nagy
szériákban termelő bútorgyárakkal. Ezt a megkezdett
utat folytatja a SZEBISZ az
új gazdasági évben is, amikor az említett bútorhoz hasonlóan megkezdi két ú j tfpus, a Corvina és a Carmen
szekrénysor, illetve együttes
gyártását.
Az elmúlt évben több nyugati országban sikerrel vettek részt a piaci versenyben,

Gázpalackok gyártása
Befejeződött a gázpalackgyártás rekonstrukciója az
Alum'niumgyárban. A vállalat, a növekvő piaci kereslet
ellátására 1977-ben a technológia korszerűsítését határozta el. A rekonstrukciónak
a többi között az volt a célja,
hogy a korábbinál nagyobb
pontossággal, kevesebb selejttel készítsék a palackokat, növeljék a gépi kapa-
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az anyaghibából eredőt is, a
korábbi 10 százalékról 5 százalékra csökkent.
A vállalat a gázpalackigényeket hosszú távon képes
fedezni, sőt termékeiből exportra is jut. A hét, illetve
tizenegy kilogrammos típusokból mintegy 60 ezer darabot szállítanak az idén
külföldre.

Az idén is tovább gyártják a Verona szekrénysort
s legnagyobb vásárlójuk Bel
gium volt, ahová közel 30
ezer ebédlőszéket szállítóttak, míg Hollandiába
13
ezret, Angliába pedig nyolcezret. így a szövetkezet tőkés exportra 26 millió forint
értékben szállított, amellett
pedig három és fél millió
forintért a Szovjetunióba, a
KGST Titkársága megrendelésének eleget téve üdülő bú, ,
.... ,
torokat exportált. Az 1979-es
évben tovább növelik a tőkés devizát termelő áruszállítást, s jellemző a tavalyi év sikerére, hogy Angliába például csaknem háromszorosát készítik a tavalyi mennyiségnek, ugyanakkor nem csökken az 1978as listavezető Belgiumnak
teljesített szállítás mértéke
sem. A francia piacon az
ARTEX
Külkereskedelmi
Vállalat és egy francia kereskedelmi cég közös vállalkozásában
nyílt
üzletbe
nyolcezer darab szegedi ebédlőszék készül. A szocialista
országok közül ez évben a
Szovjetunióba
szállítanak,
mégpedig a tervek szerint az
itthon már sikeresen bemutatkozott szállodabútorokból.
Az előző évi termelési érték 64 millió forint lett, ami
a tervben előirányzottnak 102
százaiékos teljesítését jelenti,
Figyelemreméltó, hogy a szövetkezet ezt az értéket jóval
kevesebb létszámmal teljesí-
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tette. Éppen ezért az ú j évben meghatározott terv „csupán" kétmillióval nagyobb
termelési értéket ír elő.
. A „ S Z E B I S Z dolgozói a
hozzá uk
J
képest elismerésre
melto
exporttevékenység ellenére
azonban nem sok jóval

dicsekedhetnek, hiszen
munkahelyeiken, különösen a
telepükön
\ . eíavuAU
épületekben, rossz korulmemunkán y e k között végzik
jukat. Az új gazdasági évben Szegeden változás várható a mostoha munkakörülményekben, persze nem a jelenlegi telephely toldozás-foldozásával, hanem költözéssel,
Régóta húzódik a város nyugati iparövezetébe tervezett
kiköltözés. A szövetkezet számára a területet biztosított.
ták, a munkahely építésa
megkezdődött, csak a szűkös
anyagi körülmények miatt
lassan halad. Már elkészült
e gy 3200 négyzetméter alapterületű korszerű műhelycsarnok, ami azonban pillanatnyüag még a munkások
fogadására nem alkalmas, jelenleg a szövetkezet raktározásra használja. Mint Frank
Lás Z i ó , a szövetkezet főmérnöke elmondta, az idén, féltehetően a második félévben
a szövetkezet egy részlegét, a
felülletkezelő műhelyt minden nehézség ellenére is k |
tudják az új, korszerű műhelybe telepíteni
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