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Lézersugaras 
izotópszeparálás 

Véget ért a lumineszcencia-konferencia 
Az atomerőművekben elő-

állított villamos energia árát 
jelentősen emeli, hogy a ra-
dioaktív hasadóanyag dúsí-
tása jelenleg lassú és költsé-
ges eljárással történik. A lé-
zersugaras izotópszeparálás 
módszerével ezeknek a hasa-
dóanyagoknak az ára lénye-
gesen csökkenthető — közöl-
ték a pénteken, tegnap befe-
jeződött szegedi nemzetközi 
lumineszcencia-konferencián. 

A kutatók egyebek között 
beszámoltak arról, hogy a 
speciálisan erre a célra ki-
dolgozott festéklézer keltette 
párhuzamos és nagy energiá-
jú fénysugárral olyan foto-
kémiai folyamatokat lehet 
létrehozni, amelyek alkalma-

sak a hasznosan, illetve ke-
vésbé jól felhasználható ra-
dioaktív izotópok különvá-
lasztására. illetve a hasadó-
anyagok dúsítására. A labo-
ratóriumban elért eredmé-
nyek továbbfejlesztésével le-
hetőség van az ipari méretű 
izotópszeparálás megoldásá-
ra. Az eljárás bevezetésével 
az atomerőművekben fel-
használható hasadóanyagok 
ára várhatóan a jelenleginek 
tizedrészére csökkenthető. 

A konferencián részt vett 
több mint százhúsz hazai és 
külföldi szakember az el-
hangzott hatvan előadás 
alapján tárgyalt a festékléze-
rek környezetvédelmi fel-
használásáról is. 

Nemzetiségi 
találkozó 

A szlavóniai Lipovljanin 
tegnap, pénteken megkezdő-
dött a jugoszláviai magyar, 
cseh, szlovák, olasz, ruszin és 
lengyel nemzetiségek három-
napos kulturális-művészeti 
találkozója, amelyen a Ma-
gyarországi Délszlávok De-
mokratikus Szövetsége és az 
Ausztriai Horvátok Egyesü-
letének küldöttsége is részt 
vesz. A műsorban a többi kö-
zött népi ének- és tánc-
együttesek lépnek fel, köztük 
a Horvátországi Magyarok 
Szövetségének központi tánc-
együttese. Lipovljani község 
lakosságát 16 különböző 
nemzetiség alkotja. (MTI) 

Elismerés - négy évtized 
A zöld selyemmel bélelt 

dobozban ovális alakú, finom 
művű érme fekszik. A relief 
kecses ápolónőt ábrázol, kö-
rülötte aranybetűkkel Fló-
r á m é Nightingale — az első 
ápolónőképző iskola megala-
pítójának — neve olvasható, 
Kevesen dicsekedhetnek ha-
zánkban ezzel a Nemzetközi 
Vöröskereszt által adományo-
zott kitüntetéssel. Nemrégi-
ben adtunk hírt arról, hogy 
i / j . Róth Ferencné, a Vörös-
kereszt újszegedi szervezeté-
nek csúcstitkára Debrecen-
ben Hantos János főtitkártól 
vette át a megtisztelő em-
lékérmet 

Róth Ferencnét sokan is-
merik a városban. A kisgye-
rekes szülők a Lenin körúti 
gyermekgyógyászati ügyelet 
ápolónőjeként. az újszegediek 
pedig mint az egészségügy, a 
Vöröskereszt aktív szervező-
j é t Szerényen hárí t ja el 
gratulációmat., amikor le-
ülünk beszélgetni arról, mi 
mindennel érdemelte ki ezt 
az elismerést. „Én csak dol-
gozni szeretek, szép csönde-
sen, az ünneplés, a reflektor-
fény nem az én kenyerem. 
Minden újszegedi vöröske-
resztes aktivistát megilletne 
egy-egy darab ebből a cso-
dálatos éremből." 

De hogy ő maga mennyi 
mindent nyújtott a segítség-
re szoruló embereknek, oda-
adásával hogyan gazdagítot-
ta a Vöröskereszt hagyomá-
nyait. kiderül eddigi életútjá-
ról is, amely mind a mai na-
pig összefonódik az egészség-
üggyel, a humanitás eszmejé-
veL 

Negyedikes volt a polgári-
ban. amikor 1938-ban először 
kapcsolatba került a Vöröske-
reszttel. A családban már addig 
is hagyománya volt az egész-
ségügyi pályának: két nővé-
re a Fehér kereszt gyermek-
kórházban dolgozott, ö is 
elvégezte az önkéntes ápoló-
nő-tanfolyamot, majd Buda-

pesten a Heim-nővér tanfo-
lyamot. A háború alatt a 
László kórházban ismerhette 
te meg a fertőző betegsége-
ket. 1943-ban pedig ő is azok 
között volt, akik vért adtak 
a kiütéses tífuszosoknak. A 
következő nehéz esztendőben, 
már gyermekgondozó-női és 
ápolónői képesítéssel a zse-
bében a pécsi menhelyből 
menekülnie kellett a bombá-
zás miatt. „Előttem az isme-
retlenség, mögöttem puska-
ropogás ... Egy vonat került 
az utamba. Ezen volt az 503-
as hadikórház. Az egészet ki-
telepítették Ausztriába. Több 
hónapon át ott ápoltuk a se-
besülteket, majd saját kéré-
sünkre 600 katonával, csecse-
mőkkel, gyógyszerekkel haza-
tértünk." Később családi kö-
rülményei úgy hozták, hogy 
Szeged lett az otthona. A 
gyermekmenhely felügyelője-
ként ő is azok között volt, 
akik az ötvenes években éj t 
nappallá téve ügyködtek a 

Érsebészek 
tudományos tanácskozása 

Az egészségügyi szervek 
felmérése szerint hazánkban 
a százezret is túlhaladta 
azoknak a száma, akiknek 
végtagjaiban — elsősorban a 
lábukban — érrendszeri 
megbetegedés lépett fpl. Okai 
között az első helyeken sze-
repel a kényelmes, kevés 
mozgással járó életmód, va-
lamint a túlzott mértékű do-
hányzás és a zsíros ételek 
fogyasztása, ami elősegíti az 
erek degenerációját. A gyó-
gyítás életmód-változtatással 
és gy.ógyszeres kezeléssel, il-

letve sebészi beavatkozással 
történik. 

A Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen pénteken, tegnap 
kezdődött angioliológiai na-
pokon az erekkel foglalkozó 
orvosok az érsebészet leg-
eredményesebb módszereit 
vitatják meg. A kétnapos tu-
dományos tanácskozáson 
mintegy százhúsz szakember 
vesz részt, köztük vendég-
ként csehszlovák, holland, 
jugoszláv, román és svéd or-
vosok. s összesen harmincöt 
előadás hangzik el. (MTI) 

menhely gyermekkórházzá 
alakításáért. 

Évekig a kórház, illetve a 
klinika kötelékében dolgozott. 
Elvei messzemenően meg-
egyeztek a térítésmentes vér-
adással, 1959-ben lépett be 
először a véradók táborába. 
„1964 óta enyém Újszeged. 
Azóta a két orvosi körzetből 
öt lett, a négy Vöröskereszt-
állomásból 28, a kevéske tag-
ból 568. Szeretem valameny-
nyit, szót értek mindenkivel. 
Ezt akartam is, ezért érett-
ségiztem le közben a Radnó-
tiban. Büszkék vagyunk pol-
gári védelmi munkánkra; 
század és külön szakasz is 
van Újszegeden. A Tisza bal 
partján élő emberek nagyon 
segítőkészek: a 70-es árvíz 
idején se energiájukat, se 
pénzüket nem sajnálták, 
csakhogy segíthessenek. Föl-
emelő nálunk is minden vér-
adó nap, de különösen a 18. 
évet betöltött gimnazistáké". 
A csúcstitkár ezzel ugyan 
nem dicsekszik, de személyes 
példája is közrejátszhatott 
ebben: 1977-ben arany kitün-
tetést kapott 28-szoros térí-
tésmentes véradóként, s 
ugyancsak az az esztendő 
hozta meg a Vöröskeresztes 
Munkáért kitüntetés ezüst 
fokozatát. 

Ez a négy évtizedes élet-
út, a háborúban, békében 
való helytállás a válasz arra : 
mi mindennel érdemelte ki 
ez a magát szegedinek valló 
ápolónő az országhatáron túl-
ról jövő elismerést is. 

Ch. A. 

Munkásfelvétel nincs! 
Tábla a főútvonal mellett, ismerős. 

Ám a rubrikák áthúzva, s valaki 
keresztbe azt írta rá juk krétával: 

felvétel nincs. Elég ok ez a kíváncsiságra, 
mondom a kis üzem igazgatójának. Rábó-
lint, s hozzáteszi — sokan, sokféle hivatal-
ból kérdik őt meg e tábla ügyében. De csak 
egy a válasz — véget akartak vetni már 
annak az áldatlan állapotnak, hogy az óra-
bérlovagok szabad prédának tekintsék ezt 
a munkahelyet. 

És sikerült? — Igen, vágja rá határozot-
tan. S olyasmi is bekövetkezett, amire gon-
dolni sem mertek, amikor (félve ugyan . . . ) 
egy reggel áthúzták a rubrikákat. Mert ki 
állíthatta volna, hogv a műhelyekben szin-
te varázsütésre megjavult a gépkihaszná-
lás, csodák csodájára, a papíron bizonyított 
munkáshiány ellenére, megtermelték azt a 
mennyiséget, mint soha annak előtte. 
„Megnéztem az ipariáram-fogyasztást re-
gisztráló műszer tekercspapírját, összeha-
sonlítva a megelőző év azonos hónapjával, 
kiderült, hogv a gépeket korábban kap-
csolták be reggel, sőt, még délután is to-
vább tartott a hálózat terhelése. Azaz: 
nem kezdődött el a pakolás már egy óra-
kor — mint általában —, hanem csak a 
műszak végén! Summa-summárum, húsz 
embert kellett volna felvenni, legalább is 
azt hittük — s kiderült, egyre sincs való-
jában szükségünk, ha úgy akarjuk. Ha az 
a "bizonyos tábla áthúzva áll a kapu előtt. 

Beszélgettem a brigádvezetőkkel, mű-
helyfőnökökkel és gépmunkásokkal is. Ér-
dekes dolgokat mondtak. A legtöbben per-
sze csak egyetlen szót említettek: végre. 
Mármint, végre elhatározták magukat az 
üzem vezetői, hogy rendet teremtenek, s a 
helybéliekkel, a meglevő kollektívával old-
ják meg a feladatokat. Biztos, így a bére-
zésre, a nyereségre is több jut, hiszen ke-
vesebben végzik el azt a munkát, amit 
eredetileg több emberre számítottak ki. 
Akadtak más vélemények is. Szerintük 
előbb-utóbb vége lesz ennek a nagy neki-

buzdulásnak s betörik a ..górék" dereka. 
Mert ember nélkül nem lehet dolgozni. 
Különösen most. a szabadságok táján. Me-
gint mások — éppen ellenkezőleg gondol-
kodnak. de szintén tamáskodnak. Kevés, 
mondják. Kevés csak zárt kaput mutatni a 
befelé igyekvőknek, szükség lenne megsza-
badulni azoktól, akik csak a mások pénzét 
fogyasztják. Hiszen az is egyfajta egyen-
lősdi, hogy jó néhány embert eltartanak a 
gyárban, s nekik is ők keresik meg a bé-
rüket. Ám a „radikálisok" szerint van más 
lehetőség: ha olyan körülmények alakul-
nak ki az üzemben, hogy a tengők-lengők 
tapasztalják a józan szigort, s ráébrednek, 
hogy dolgozni kell a fizetségért, majd dol-
gozni fognak. Akárhogyan is, ez a tábla-
ügy segít nekünk, vallják. 

Igazuk lehet. Erre engednek következ-
tetni — túl e kis üzem tapasztalatain 
az általános tanulságok. Az elmúlt 

hónapokban nagyon hasznos folyamat 
kezdődött el néhány kis- és nagyvállalat-
nál. A józan számvetés, a közgazdasági 
elemzés napvilágra hozta azokat a ténye-
ket. amelyeket ugyan sejtettünk, ám pon-
tos valóságukban, mérhetően nem ismer-
tünk még. Többek között azt. hogy a 
munkaerőhiány nagyon sok termelőüzem-
ben látszólagos — a meglevő létszám ele-
gendő a feladatok megoldásához, ha mun-
kájukat racionálisabban szervezik, illetve, 
ha hasznosabb célok érdekében foglalkoz-
tat ják őket. Egyre-másra jelentek meg a 
szervezési felmérések, amelyek azt igazol-
ták: egy munkahélyen 25—30 százalékkal 
emelkedhet a termelékenység, s így a ter-
melés mennyisége, ha a szervezési követel-
ményeknek eleget tesznek. 

Ily módon a „felvétel nincs" tábla nem 
csupán pszichológiai tényező. Sokkal in-
kább a közgazdasági törvényszerűségek 
felismerését, illetve azok megvalósítását 
jelenti. 

Matkó István 

Hat tsz együttműködése 

Új termelési körzet 
alakult Baiástyán 

Tegnap, pénteken az érin-
tett hat termelőszövetkezet 
képviselőinek részvételével 
új termelési körzet alakuló-
ülését tartották a balástyai 
Rákóczi Termelőszövetkezet 
irodájában. A házigazdákon 
kívül az ugyancsak balás-
tyai Móra Ferenc és Alkot-
mány, a dóci Virágzó, vala-
mint a szatymazi Homok-
gyöngye és Finn—Magyar 
Barátság Termelőszövetkezet 
vesz részt az együttműködés-
ben. Az alakuló ülésen az 
MSZMP szegedi járási bi-
zottsága képviseletében Bodó 
Imre vett részt. A körzet je-
lentőségéről dr. Masa István, 

a TESZÖV titkárhelyettese 
szólt. 

Homokos ta la j jellemzi a 
terület gazdaságait, a dóci 
szövetkezet kivételével. A 
talaj adottságok és a raj tuk 
kialakult termelési szerkezet 
meghatározzák a közös gaz-
daságok gondjait, de az 
együttműködés lehetőségeit 
is. 

Fontos következtetések: 
nem lehet egy gazdaságot 
egyetlen kultúrára alapozni, 
de az erőket elaprózni sem 
érdemes. A közgazdasági vi-
szonyok, a termelési hagyo-
mányok, a szövetkezet adott-
ságai döntik el, mely ágaza-
tokat érdemes intenzíven fe j -

leszteni. Ahol szükséges, vál-
toztatni kell a termékszerke-
zeten is, például a gazda-
ságtalanul termelhető kuko-
ricát a jóval jövedelmezőbb 
napraforgóval lehetne he-
lyettesíteni. 

Az együttműködés rövid 
távú feladatai a gépkapaci-
tás közös, ésszerű felhasz-
nálása, közös javítás, alkat-
részellátás. Azonos szolgál-
tatási díjak, bérezési elvek, 
a háztáji gazdálkodás egysé-
gesítése tartozhat még a kö-
zeljövő feladatai közé. Kö-
zéptávú fejlesztésként komp-
lex gépsorok vásárlása, üze-
meltetése, takarmányszárító 
építése, az állattenyésztés 
szakosítása kerülhet szóba. 
Az áruk értékesítésében, egy-
séges piaci magatartás ki-
alakításában. a közgazdasági 
elemzőmunkában is jelentős 
lehetőségek rejlenek. 

A termelőszövetkezetek 
vezetői támogatták a terme-
lési körzet megalakítását. 
Különböző, konkrét javasla-
tokat is tettek. 

A téeszek képviselői a ter-
melési körzet megalakítása 
mellett döntöttek. A felada-

koordinálásával az első 
évben a balástyai Móra Fe-

(renc Tsz vezetőségét bízták 
! meg. 

l tok 

I f j mészmü 
épül 

Rövidesen ú j mészüzem vált ja fel Bcremenden a szá-
-ad elején épült, korszerűilen művet. A Beremendi Ce-
mentmü szomszédságában lengyel szakemberek építik a ce-
mentmű ú j létesítményét, amely 1981. január jára készül el, 
S száznegyvenezer tonna meszet és hatvannégyezer tonna 
kőlisztet ad majd évente. 

Szüret 
Villányban 
A vörös borok hazájában. 

Villányban a nyár eleji 
hosszan tartó napos időjárás 
rendkívül kedvezett a me-
legigényes szőlőnek, s hatása 
most egyaránt megmutatko-
zik a korai érésben és a ki-
tűnő minőségben. Mindez ör-
vendetes, mert itthon és kül-
földön egyaránt megnőtt a 
kereslet a márkás vörös bo-
rok iránt. 


