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A közegészségügyért 

Épül a megyei 
A. közegészség- és jár-

ványügyi feladatok ellátása 
igen fontos dolog, és a szak-
embereknek lehetővé kell 
tsnni, hogy korszerű körül-
mények között dolgozzanak. 
A Csongrád megyei Köz-
egészségügyi és Járványügyi 
Állomás jelenleg Szegeden, 
a Tolbuhin sugárúton, régi 
épületben működik. Itt a 
szerényebb feltételeket is 
nehéz biztosítani. Ezért ha-
tározta el a megyei tanács, 
hogy új KÖJÁL-székházat 
épít az ötödik ötéves terv-
ben. Az építkezésre Újsze-
geden, a Derkovits és a Kö-
zép fasor találkozásánál 10 
ezer négyzetméternyi terü-
letet jelöltek ki. Az alapo-
zást 1978 őszén elkezdték a 
DÉLÉP munkásai. 

KÖJJÍL székháza 

A Csongrád megyei KÖJÁL épülő székházának makettje 

ezer forintot takarítottak rem és étterem lesz a föld-
meg. A laboratóriumokkal szinten. Ebből az épületből 
azonos szinteken rendelőket nyílik majd a főbejárat a 

A_ Csongrád megyei Ter- és irodákat alakítanak ki az Derkovits fasor felé. Az el-
vező Vállalat dolgozói. No- egészségvédelem és a gyor- ső emeleten elhelyezkedő 
vák István építész vezeté- S3bb. hatékonyabb irányítás igazgatási irodákból külön 
6ével készítették el a terve- érdekében. A negyedik eme- folyosó és lépcső vezet a 
ke l A három tömbből álló ieten Dél-Magvarországon garázsokba. A garázsépület 
létesítmény sokféle funkciót elsőként „C"-szintű sugár- előtti gazdasági úton a la-
6zolgál majd. A földszinten egészségügyi laboratórium boratóriumi szárny raktá-
műhelyek és raktárak lesz- f o g működni. Azokat a labo- raiba is eljuthatnak a teher-
nek. Innen osztják el oz ratóriumokat, amelyekben a szállítmányok, 
épületgépészeti vezetékeket, baktériumok és a vírusok A létesítmény előregyár-
példaul a víz-, a gazvezeté- tulajdonságait tanulmányoz- tott elemekből készül,' a 
keket es az elszívókat. Az z á k - c s a k s t e r i l öltözőkön át homlokzatát UNIVÁZ-pane-

" " " """ " " lehet majd megközelíteni. i e k alkotják majd. Várható-
A laboratóriumi szárnyhoz an 1980 decemberében adják 

azüksév volt az eriszséeüevi k ö z ö s lépcsőházzal kapcso- át a megyei KÖJÁL ú.i 
f r a í ^ A v lódva éoül az egyemeletes székházát, amely 72 millió 
megvei KÖJÁL szakwnbérei i g a 2 g a t á s i tömb. Nagyobb forintba kerül, és jelentősen 
vállalták/ hogy á r a d a t a i rendezvények lebonyolításá- javítja majd az egészségügyi 

ra is alkalmas előcsarnok, dolgozók munkafeltételeit. 

emeleteken a laboratóriu 
mok kapnak helyet Ezek 
célszerű elrendezéséhez 

munkában elkészítik a tech-
nológiai terveket. így 300 könyvtár, több tárgyalóte- J. E. 

Szegedi munkásőrök 
ünnepi egységgyűlése 

' (Folytatás az 1. oldalról.) 
eredményeit az alegységek 
között 

A területi parancsnokság 
•z egységek közötti szocialis-
ta munkaversenyben a má-
sodik helyezésre értékelte a 
Gera Sándor szegedi mun-
kásőr-zászlóalj múlt évi te-
vékenységét. Fükő József 
átvette az elismerő dicsérő 
oklevelet Koczkás Sándor 
tnegyei parancsnoktól. 

Ezután Török József kö-
szöntötte a szegedi munkás-
őröket és hozzátartozóikat a 
Csongrád megyei és a városi 
pártbizottság, a Csongrád 
megyei és a Szeged városi 
tanács nevében. Méltatta a 
múlt évben elért ' eredmé-
nyeiket, és sok sikert kívánt 
az ú j kiképzési évre. 

Az ünnepségen elismerő 
oklevelet, vándorzászlót, ki-
tüntetéseket nyújtottak á t 
Szolgálati érdemérmet és 
emléklapot kaptak a tarta-
lékállományba vonuló mun 

Munkásőr jelvényt, és 93-an az ünnepségnek a szegedi 
részesültek zászlóalj-pa- egyesített énekkar szereplé-
rancsnoki dicséretben. 

Ifjúgárdisták köszöntöt-
ték az egységet, majd az 
előképzős munkásőrök esküt 
tettek. A fegyvert szimboli-
kusan Major Sándor lesze-
relő munkásőr adta át Tóth 
Józsefnek, aki ez alkalom-
mal tett esküt. A kitüntetet-
tek nevében Szalma Géza 
munkásőr mondott köszöne-
tet, ígérte, hogy feladataikat 
még jobban ellátják a jövő-
ben. Kedves színfoltja volt 

se. Munkásmozgalmi dalokat 
adtak elő a munkásőr-zene-
kar kíséretével. Vezényelt 
dr. Mihálka György és Ba-
csó Péter. 

Az ünnepség az Interna-
cionálé hangjaival ért véget. 

A zászlóalj parancsnok-
sága a kitüntetettek és a 
meghívott vendégek tisztele-
tére fogadást adott a Szege-
di Szalámigyár és Húskom-
binát nagytermében. Itt 

Lobkovicz Sándor gazdasá-
gi igazgató mondott beszédet, 
Koczkás Ferenc pedig po-
hárköszöntőt. 

A tisztaságé r 
Egy vezető beosztásban moly dilemmája, mire nevel- Közös cél, társadalmi ha-

lévő építész < tervező- je a gyermekét. A szorgal- ladás. Tévedés ne essék, 
ről mesélték nemrégi- mas, dolgát csöndben, becsű- nem arról van szó hogy Ki-

ben: munkaidőben több ener- lettel elvégző embert olykor ki aszkéta módon áldozza tol 
giát fordít maszek vállalásai- élhetetlennek tartja a fölnőtt ónmagat saját céljait, va-
ra, mint hivatalos, munka- közvélemény. A hangoskodó, gyait a koz oltárán Minden 
köri kötelességére. Sleppje nyüzsgő, rafináltan helyezke- ember termeszetes toiéxvése, 
híven követi, hiszen amíg egy dő gyakran nagyobb elisme- hogy boldog akar lenni A 
egész dokumentáció elkészül, résben részesül, és ő maga, kérdés csak az ki milyen 
bőven akad tennivalója az családja jobban él. Az erköl- modon akar eljutni az ele-
energetikusnak, a villamos- esi normák összegezése, pa- gedettségig. vagy a boldog-
mérnöknek, a közműcsatla- pírra vetése talán elfújná ság percedig, legfeljebj na-
kozások kiagyalójának, oly- ezeket a kétségeket. Külöpö- pokin. tartó -rzéséig. Hogy 
kor a kerttervezőnek és per- sen akkor, ha a társadalmi kit mi tesz t jldoggá^ 
sze a műszaki rajzolóknak, a elismerést az kapná, aki ezt Értelmes élet nál'.ul nem 
fénymásolóknak is. A mun- az eszményképet minél in- lehet boldog az ember. Szúk-
kaidő rövid lévén, esténként kább megközelíti. Ezáltal ez sége van arra, hogy haszna, 
is összejönnek ezek az em- a megfoghatatlan, „szocialista önmagát és a világot meg-
berek, így a közös érdek va- erkölcs" fogalom tartalmat újító munkát vegezzen. Nem 
lósággal összebi'incseli őket kapna, életre kelne és való- bűn, sőt jogos erkölcsi igény, 
S az eredmény? A kívülre- ságos társadalmi érdekeink hogy ezért megfelelő összegű 
kedtek úgy érzik, ők húzzák szolgálatába állna. pénzt kapjon, hisz abból 
az igát, dupla teherrel, egy Ezer összetevőből kovácso- élünk. Nálunk az egvik leg-
fizetésért. Az igazságtalansá- lódott célunk: a társadalmi fontosabb emberi értek a fi-
got nap mint nap elszenve- haladás. Aki az emberiség zetésért végzett tisztesseges 
dik, néhányan pedig azt ál- szekerét előre tolja, kétség- munka. (Megfelelő rangját a 
lítják: boldogulásuk, boldog- telenül nagyobb erkölcsi ér- helyes bérezési gyakorlat ad-
ságuk kerékkötője ez a szi- téket testesít meg, pűnt az, ja meg.) 
tuáció. Évek óta lakásra vár- aki csak nézi az egészet, lé-
nak, egy-két gyerekkel, s nyeg. hogy a maga kocsija 
bizony nekik is jól jönne a haladjon. Vitatható megálla-
több pénz. De mit tegyenek, pítás, de yan benné igazság: k i t a r tá s""í lhátotossTi Vs"1^^ 
ha lelkiismeretükkel nem a társadalmi haladás az er-
egyeztethető össze mindez, kölcsi fejlődés fokmérője is. ™ , J e t * b l r e k - a 
Nem beszélve arról, hogy a Ahol negatív normák érvé- t e r m e s z e t ' a z e m o e r e K a 

főnök más szemmel nézné, nvesüinek, ott óhatatlanul le- kiválasztottak, a család i ránt 
ha mindenki maszekolna fékeződik a haladás is. Ahol S ki tagadná, hogy társa-
munkaidőben. „Ügy látszik, a a jó protektor révén a gyen- dalmi feltételei is vannak az 
szocialista erkölcsről a mun- gébb szakember kapia meg é n i bddogságnak? És itt 
kafegyelemrol a főnök is az állást, nem a kiváló, ahol 
csak prédikál, de maga sem a s zéijárás szerint hajbókoló 
turia, mi fán terem." k o n f ( > r m l s t a előtt emel ka-

n miközben hallgattam , , 
S az építész viselt dolgai- l a P o t környezete, ahol a kar- ^ ^ 
* * ról, s a magánélete rierista könnyebben boldo- . . t l s 7 t a s ó o a 

EFÍÍS? aSZsommS rtlte ^ mÍnt ^ aWt efflredÖ1 3 sejt Sn tartanff Sí 
ket, végül a sommáWté le - m u n k á j a é l e t a t i o t t v a l a m i é l e t e t i s M á r p e d i g mivé len-

mást tartanak fontosnak, ne a világ enélkül? 
Chikán Ágnes 

M i kell még a boldog-
sághoz? Az adottságo-
kon kívül szorgalom, 

bezárul a kör: a haladásárt 
tisztességgel munkálkodók 
önmaguk boldogulásának ko-

A járás munfcásöreinek 
egységgyűiése 

Ünnepélyes egységgyűlé- Frányó András. Papv Sán-
sen vettek részt tegnap, dor, i f j . K. Kovács Sándor, 

kásőrök, illetve a munkásőr- szombaton délelőtt a szege- Szálai Mihály és Zámbó 
ségtől leszerelők, valamint a di járás Móra Ferenc zász- András. H u s z o n h a t m u n k á s -
tíz, tizenöt és húsz éve szol- lóaljának munkásőrei is. Ró- őrt öt-, tíz-, húszéves helyt-
gálatot teljesítők. A kitün- vó József, a járási párt-vb állásáért Szolgálati Érdem-

tagja, századparanesnok-he- éremmel jutalmaztak. Em-
lyettes, a járási pártbizott- lékérmet és emléklapot kap-
ság és a munkásőrség sze- tak a tartalékállományba 
gedi járási parancsnoksága vonuló és a leszerelő mun-
nevében köszöntötte a meg- kásőrök. 
jelent vendégeket: Tóth A ^tüntetések átadása 
Szüveszternet, az MSZMP u t á n a b o r d á n y i úttörő Gár-
KB tagját, Szabó Sándort, d a m u n k á s g r r a j a köszöntöt-
a megyei pártbizottság tit- te az egységgyűlés résztve-
karát, Jahnt Lászlót^ a J é - vőít. Az ünnepség a mun-

kásőrség állományába újon-

tetéseket dr. Komócsin Mi 
hály, Török József, Koczkás 
Ferenc és Fükő József nyúj-
totta át. A zászlóalj legiobb 
százada, szakasza, a század 
legjobb szakasza, raja elis-
merő és dicsérő oklevelet 
vehetett át Nagyvári László, 
Tombácz István, Tóth Sán-
dor, Szögi Imre, Farkas Im-
re, Lengyel László, Bálint rási pártbizottság első titká-
Imre, Vajner Lajos. Vársze- rát, Körösi Ferencet, a mun-
gi Sándor. Govdi János. Far- kásőrség megyei parancsno-
k a István, Vincze János, kának helyettesét. Szabó G. 
Tápai István, Csani Benő, Lászlót, a megyei tanács el-
Korváth Ferenc. Csejtei Pál, nökhelyettesét, dr. Kiss Im-
Tórök Imre, Schwéger Gá- rét, a szegedi járási hivatal 
b<r, Ti-o-sei András, Tom- elnökét, valamint Bibók Ist-
r-gez Ferenc. Molnár Ló—ló. vánné és Juratovics Aladár 
Erdei Károly. Varga Ahos, országgyűlési képviselőket. 
Bcnkő János. K'rály Mihály A S2egedj járasj M6r.a Fe_ 

nan belépő munkásőrök es-
kütételével fejeződött be. 

tet: „tetőtől talpig erkölcs' 
telen ember ez", azon töp-
rengtem: valóban, ki tudja nem a közös célt 
náluk, mi fán terem a szo-
cialista erkölcs. Beszélgetünk 
róla, emlegetjük eleget, de 
hogy mi rejlik e gyűjtőfdga-
lom mögött, aligha tudná el-
mondani általánosítások nél-
kül az. iskolás gyerek, hiszen 
nem tanítják meg rá, a mun-
kás vagy a gyárigazgató szin-
tén nem, talán akkor sem. ha 
némi ideológiai ismeretre 
már szert is tett. Mert a szo-
cialista erkölcsnek nincs kó-
dexe, nincs írásban rögzített 
tíz parancsolata. 

Mégis mi irányítja szándé-
kunkat, tetteinket? Kétség-
telenül a kisgyerek korunk 
óta belénk ivódott viselke-
dési szokásoknak nagy je-
lentőségük van. De mennyi-
ben szocialista — és nem va-
lami más erkölcs megkívánta 
— szabály, hogy szeresd szü-
léidét, ne lopj, segítsd az idő-
sebbeket? Vannak viszonylag 
állandó erkölcsi normák, 
amelyek öröklődhetnek, oly-
kor módosult tartalommal. 
De valójában az erkölcsi el-
várások mögött társadalmi 
érdek, az adott társadalom 
érdeke, és szükséglete húzó-
dik meg. Ennek alapján — 
noha mindez állandóan vál-
tozik — mégis meg lehetne 
fogalmazni egy-egy időszak 
etikai elvárásait. Nem szülne 
ez csodákat, nem hiszem. 

Befejeződött a fia!al 
közgazdászok tanácskozása 
Szombaton, tegnap, Gödöl- gyar Közgazdasági Társaság 

lőn, az Agrártudományi ifjúsági bizottságának el-
Egyetemen befejeződött a nöke is. A többi között ar-
fiatal közgazdászok országos ról szólt, hogy a következő 
tanácskozása. A kétnapos években rendszeresen meg-
aktívaértekezleten — ame- tartják a fiatal közgazdá-
lyen mintegy 250-en vettek szok országos tanácskozá-
részt — négy szekcióban vi- sát, hogy ezzel is növeljék 
tatták meg az egyes ipar- tájékozottságukat, ugyan-
ágak idei tennivalóit. Az ott akkor észrevételeiket és ja-
elhangzottakról, a tapaszta- vaslataikat a közgazdasági 
latokról a szekciók titkárai életben hasznosíthassák, 
a tanácskozás befejező nap- A tanácskozás tapasztala-
ján, a plenáris ülésen szá- tait Garamvölgyi Károly ok-
moltak be. tatási miniszterhelyettes, a 

A nehéziparban dolgozó Közgazdasági Társaság fő-
fiatal közgazdászok az ener- titkára összegezte. Egyebek 
giatermelés és -felhasználás között hangsúlyozta, hogy 
helyzetével foglalkoztak, korunkban a közgazdaság-
azen belül a korszerűség, a tudományok gyakorlati és 
jövedelmezőség és a haté- elméleti művelőinek felelős-
konyság kérdéseivel. Vitá- sége mindinkább növekszik, 
jukban jelentős teret kapott ezért sem nélkülözhető az aa 

hogy "ezáltal' csupa" erkölcsös annak elemzése is, hogy me- ismeretanyag, amelyet a fia-
embert tudna céljai szolgá-
latába állítani a társadalom. 
De a megszokásnál, az ösztö-
nösségnél célravezetőbb, ha 
tudatosan cselekszi valaki a 
jót — föltéve, ha tisztában 
van vele, mi a jó. És ha tu-
datosan ismerik el a család-
tagok, a munkatársak a jót, 
és ítélik el a rosszat. Föltéve, 
ha tisztában vannak vele, mi 
a társadalmilag helyes és mi 
a helytelen. Nem egy szülő-
vel beszéltem, akinek ko-

egységrarancsnok. renc munkásőr-zászlóalj el-
Kiriló Parancsnok kitün- múlt évi tevékenységét Sza-

tetést kapott Grezsa Gábor, 
Molnár László, Temesvári 
Lajos. Várszegi Sándor, Tá-
pai István, Tóth Sándor, 
Farkas István. Nagyvári 
László egysége immár har-
madszor nyert egymás után 
oklevelet és vándorriszlót. 
Huszonötén kaptak Kiváló 

B a t o r e x p e r l 
A Szék- és Kárpitosipari lia, Ausztria és újként Fran-

Vállalat 1978-ban egymil- ciaország követ, 
liárd 250 millió forint ér- Idei tervezett exportjuk 
tékben készített székeket, értéke 420 millió forint, 
foteleket és más bútoripari Meglevő piacaikon túl sze-
termékeket. Exportjuk ér- retnék áruikat Kanadában és 
téke 360 millió forint volt. az Egyesült Államokban is 
Termékeik — az Artex Kül- értékesíteni. Ebbe a két or-
kereskedelmi Vállalat kőzve- szágba eddig csak próbaszál-
títésével — a világ 12 or- lítmányokat küldtek, 
szágában találtak vevőre. 1979-ben új szék-asztal 

Legnagyobb vásárlójuk garnitúrákkal s más muta-
eddig az NSZK, amelyet tós bútorokkal bővítik vá-

bó János egységparancsnok 
ismertette. Ezt követően ki-
tüntetéseket adtak á t Ki-
váló Parancsnok kitüntetést 
kapott Kanalas Sándor, Mé-
száros Károly, Halász Imre 
és Balogh István. Kiváló 
Munkásőr kitüntetésben ré-
szesült Gera János. Simon 
József. Nacsa József, Cson-
tos Sándor, Lengyel Pál,' Svédország, Hollandia, Ang- lasztékskálájukat 

lyek hazánkban a leggazda- tal közgazdászok 
ságosabban felhasználható nak magukénak, 
energiahordozók, s milyen 
módszerekkel lehet a legész-
szerűbben takarékoskodni. 

A kohó- és gépipari szek-
cióban többen szóvá tették, 
hogy a vállalatoknál javíta-
ni kell a szerződéses fegyel-
met, meg kell teremteni az 
egymás közötti szállítás biz-
tonságát 

A könnyűipar fiatal köz-
gazdászai kedvező ered-
ményként könyvelték el, 
hogy csökkent a veszteséges 
termékek aránya. 

A mezőgazdasági és élel-
miszeripari szekcióban több 
felszc'.aló hangoztatta, hogy 
jobb összhangra van szük-
ség a termelés, a feldolgo-
zás és a forgalmázás kö-
zött 

A szombati plenáris ülé-
sen felszólalt Nagy Sán-
dor, a KISZ Központi 

mondhat-

Téli 
kiképzés 

i 1 

zottságának titkára, a Ma; < korlatokon. 

Ezekben a hetesben a zord 
hideg, a látási viszonyok 
gyakori romlása, a havas, el-
jegesedett utak, hóakadá-
lyok szinte nap mint nap 
újabb megpróbáltatásoknak 
teszik ki a terpen gyakorla-
tozó vagy harcfeldatokat 
megoldó katonákat A téli 
kiképzés fokozott figyelmet, 
speciális felkészülést, jó 
erőnlétet, szívósságot köve-
tel a fegyvernemek és szak-
alegységek katonáitól, pa-
rancsnokaitól. A második és 
harmadik időszakos katona-

Bi- | fiatalok helytállnak a gya-. 
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