
3 Szombat, 1979. november 3. 

November 7-e alkalmából 

Kitüntetések, jutalmak 
A Magyar Kábelmüvek 

szegedi gyára húsz esztende-
je létesült. Akkor 31-en dol-
goztak itt, ma 1200-an van-
ítak, és amíg 1960-ban 28 
millió, addig ebben az év-
ben megközelítőleg 2 milli-
árd forintnyi termelési érté-
ket állítottak elő. A gyár a 
két évtized alatt szépen fej-
lődött. 1979-ben koaxiális ká-
belgyártó részleget hoztak 
létre. Egyre jelentősebb ered-
ményeket ér el a kisteleki 
gyáregység ls, ahol 800-an 
dolgoznak, s 1 milliárd fo-
rint termelési értéket hoznak 
létre évente. 

A kábelgyáriak tegnapi 
ünnepségükön tehát nemcsak 
a Nagy Októbéri Szocialista 
Forradalomra emlékeztek, 
hanem saját két évtizedükre 
is. Az ünnepségen, melyen 
ott volt Müller István, a ko-
hó- és gépipari miniszter 
helyettese és Urbán l^ojos 
vezérigazgató is, Tombácz 
József mondott beszédet. A 
szegedi kábelgyár nyugdíjba 
vonuló párttitkárának, Osfcó 
Lajosnénak a Munka Ér-
demrend arany fokozatát ad-
ták á t 

• 
Tegnap Budapesten, a Köz-

lekedés- és Postaügyi Minisz-
tériumban a szegedi nagyál-
lomás főnökét, Tóth Józsefet 
nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból a Munka Érdemrend 
bronz fokozatával tüntették 
ki. 

Ugyancsak a Közlekedés-
ée Postaügyi Minisztérium-
ban vette át a Kiváló Vas-
utas kitüntetést dr. Benda 
Antal, a MÁV Szegedi Igaz-
gatóságának osztályvezetője 

Szép hagyomány immár, 
hogy a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom évfor-
dulóját köszöntő ünnepsé-
geken a munkában élen 
járó kollektívák és dolgo-
zók kitüntetéseket, jutal-
makat vesznek át. összeál-
lításunkban ezekről a ki-
tüntetés-átadásokról, elis-
merésekről számolunk be. 

és Vincze Antal, a szegedi 
biztosítóberendezési fenntar-
tási főnökség műszerésze. 

* 

A Szegedi Ruhagyár ün-
nepségét Mári Sándorné, a 
vállalati szakszervezeti ta-
nács titkára nyitotta meg; a 
textilipari szakközépiskola 
irodalmi színpada és a Szak-
szervezetek Altalános Mun-
káskórusa adott rövid mű-
sort. A Kiváló Munkáért mi-
niszteri kitüntetést Juhász 
Géza vezérigazgató adta át 
Hajnal Imrénének. Susula 
Karolynénak és Törökgyörgy 
Józsefnénak. Itt vette át a 
KISZ Központi Bizottságá-
nak Dicsérő Oklevelét Mol-
nár Sándorné. 

• 
A Komplett Ruházati Vál-

lalat november 7-i ünnepsé-
gét tegnap délelőtt tartották 
a vállalat szegedi központjá-
ban. Ünnepi beszédet Berta 
István, a szegedi városi párt-
bizottság titkára mondott. 
Ott volt Perjési József mun-
katárs, az MSZMP megyei 
bizottságának képviseleté-
ben. 

Farsang TAszlóné dr., a 
megyei tanács vb kereske-

delmi osztályának vezetője 
Kiváló munkáért miniszteri 
kitüntetést adott át Csúri Jó-
zsefnénak, a szegedi Pók di-
vatárubolt helyettes vezető-
jének és Bartucz Józsefné-
nek, a szentesi Hófehérke 
gyermekruházati bolt helyet-
tes vezetőjének. 

Tegnap délelőtt Csong-
rád megye népi ellenőrzési 
bizottságának ünnepségén 
dr. Kakuszi László, a megyei 
NEB elnöke méltatta az ün-
nep jelentőségét, majd Tiha-
nyi Ernő elnökhelyettes érté-
kelte a népi ellenőrök tevé-
kenységét, s vázolta az idő-
szerű feladatokat Az ünnep-
ségen — melyen ott volt 
Papái József, a megyei párt-
bizottság osztályvezetője — a 
Kiváló Társadalmi Munká-
ért kitüntetést kapta dr. Gál 
Gyula (Szeged) és Baróczi 
Lajos (Makó). E kitüntetést 
munkahelye ünnepségén 
kapja majd meg Molnár Ist-
ván (Szeged), Menyhárt An-
tal (Szentes) és dr. Kriván 
Lajos (Hódmezővásárhely). 
A megyei NEB ünnepségen 
vette át a KNEB Emlékpla-
kettjét dr. Czene Mihály 
(Szeged) és Takács János 
(Szeged), munkahelyén pedig 
dr. Pálfi Lajos (Szeged), dr. 
Motika Dezső (Szeged), Bu-
csl Tibor (Szegedi, dr. 
Györffy Gyula (Szentes), 
Csontos Pál (Nagylak) és 
Tövisfalvi Péterné (Hódme-
zővásárhely) kapja majd 
meg az Emlékplakettet, ö t -
ven népi ellenőrnek tárgyju-
talommal fejezte ki elisme-
rését a megyei NEB. 

kezdődik 
a takarékosság ? 

Nemrégiben őlménybesza- hangsúlyában valami d'sszo- egy rádióriportban hallottam 
mólót tartott egy gépészmér- nanciát, ami később kl is hogy hiányolják boltjainkból 
nők, akinek gyárigazgató a buggyant belóle. a fóliát, azt, amelyikben ki-
beosztása. A szegedi szak- Valamiképpen azt akarta válóan lehet húst sütni. Arra 
ember nyugat-európai orszá- elmondani, hogy mas volt az hivatkoztak, hogy segítségé-
gokban járt hivatalos úton. a a régi takarékosság, hiszen vei energiát lehet megtakarí-
termékeiket exportáló kül- magénak takarékoskodott, s tani. Biztosan így van, de 
kereskedelmi cég képviselői- akkor gyarapodott is. Most miért csak most fedezzük föl 
vei együtt Voltak az NSZK- pedig kinek, minek spórol- a fólia energiatakarékos vol-
ban, Olaszországban, Auszt- jon az ember? Ki látja an- tát? A KSH elnöke nemrégi-
riában és Svájcban. A szű- nak a hasznát? — firtatta. ben „vendég" volt a televi-
kebb szakmai érdekességeken tovább. Kikapcsolt mindent, zió műsorában, okosan és kö-
kívül elmondott néhány olyan s a társadalom okos gazdái- rültekintően válaszolt a né-
dolgot is, ami neki föltűnt, kodását, a köztakarékosságot, zők kérdeseire. . Egyvalaki 
A svájciakról például meg- valamilyen emberektől elvo- megkérdezte tőle, hogy miért 
jegyezte, hogy mennyire fo-
gukhoz verik a garast, száz-
szor is megrágják döntéseiket, 
míg egyetlen frankot kiadnak 

natkoztatott valaminek tekin- nem gyártanák több tran 
tette. Ilyen pedig aligha le- zisztorizált televíziós készülé-
het a valóságban. A társa- ket, ha az jóval kevesebb 
dalom, az állam, valóiában villamos energiát fogyaszt. 

valamire. Humorizált, hogy a az egyes ember, a csalad, a mint a jelenlegiek. Ilyen új-
svájcíakhoz képest a skótok 
szórják a pénzüket. Majd 
meditálgatva zárta le kitérő-
jét, hogy a takarékosság va-
lójában ott kezdődik, hogy 
alaposan meg kell gondolni 

Hegkezdődött a megyei 
úttörőparlament 

A Magyar Úttörők Szövet- tartaLmasabbá váljon az út- mények mellett a rajvezető-
sége Csongrád megyei elnök- törőélet. A megye 148 úttö- ségek és az úttörőtanácsok is 
segének rendezéséoen teg- rűcsapatában hívták össze a javíthatnak munkamódszerei-
nap. pénteken Csongrádon, csapatparlamentet, ahol a ken, sokrétűbbé, érdekesebbé 
az újonnan felavatott Ifjúsa- gyerekekkel együtt részt vet- tehetik az úttörők, a kisdobo-
gi Házban kezdetét vette a tek a szülők, a társadalmi sok életét — mondotta befe-
megyei uttörőparlament- aktivisták és a tömegszerve- jezésüL 
Résztvevői a megye úttörő- zetek képviselői is. » 
csapatainak 148 küldötte és A továbbiakban szólt ar- A megnyitóünnepség hiva-
a megyei úttörőelnökség tag- ról, hogy a csapatok az új ̂ ^ r é s z i t táncház követte, 
jai. A kétnapos tanácskozás próbarendszer alapján szer- amelyen a Csongrád városi 
megnyitóünnepségén jelen vezték életüket; az úttörő ta- Szövetkezeti Nep táncegyüttes 
volt Göcze György, a Magyar nácsok adják — a csapatkö- szórakoztatta a fiatalokat. 
Úttörők Szövetsége Országos zösségek igényeinek, javasla- A parlament, küldöttei ma, 
Elnökségének tagja, Siha tainak figyelembevételével — 
László, a csongrádi városi a megbízatásokat a rajoknak, 
pártbizottság osztályvezetője, az őrsöknek. 
Vidéki Ferenc, a megyei ta- Kiemelte: a kisdobosok és 
nács vb művelődésügyi osz- az .úttörők legfontosabb fel-
tályának csoportvezetője, adata a tanulás. Ennek se-
Oldh Ferenc, a csongrádi vá- gítése. a körülmények és fel-
rosi tanács vb művelődés- tételek javítása közös teen-
ügyi osztályának vezetője, dő. Ügyelni kell arra minde-
továbbá Babiknc Simon Gi- nütt, hogy mind kevesebb 
zella. a városi KISZ-bizott- bukott tanuló legyen az őr-
sag titkára és Vincze Mária sökben. 
városi úttörőelnök is. Szó esett arról is a beszá-

A parlament első napjának m o löban, hogy az elmúlt 
elnöke. Szentadrasi Katalin, ivekben szervezett akciók és 
hódmezővásárhelyi ifivezető játékok gazdag programlehe-
köszöntötte a megjelenteket, tőségeket biztosítottali a csa-
majd Szabó Györgyi, a ma- p a toknak. Erősödött az ifjú-
kői Vásárhelyi Kálmán Üttö- kommunista közösségekkel is 

közösségek együttese. S aki- szerűeket kell tervezni, gyér-
nek a magatartasában, elet- tani és vásárolni külföldről 
vitelében valamiképp benne is — mondta az elnök. Vol-
rejlik a meggondolt takarék tak még kérdések a lakás-
kosság, az nem viselkedhet fűtési megoldásokról. Közis-
máskeppen munkahelyén mert mennyire „elszabtuk" a 

minden döntést, minden vá- sem, különösképpen nem, ha házgyári lakások fűtoberen-
sárlást. olyan beosztásban dolgozik, dezéseit, s most füthetjük a 

ahol döntéseitől, elhatározá- nem használt szobákat, sot 
saitól a gyarapodásunk is a gyatra ablakok és ajtók 
függ. miatt még az utcát is. 

Lehetne a példákat továibb 
folytatni. Azt sem értem 
igazán, hogy miért foglalkc-

. . .. zik egy kutatóintézet azzal. 
Az igaz. hőst mostanában h o g y a h á z g y á r i lakásokban 

f élő emberek miként reagál-
korábban M k a h i d e g r e & a melegre. 

E 

szombaton hat munkacso 
portban folytatják a tanács-
kozást 

Valő igaz, hogy a takaré-
koskodást nem akkor kell el-
kezdeni, amikor már kifolyt 
kezeink közül a pénz, hanem _ _ 
jóval előbb. Valójában hol is többet beszélünk 
kezdődik a takarékosság? kosságról, mint 
Alighanem szemlélet kérdése Különösen a világgazdasági A c s o d a t u d < a m jként reaga 
is, amelyet az emberek ma- helyzet alakulása kényszerit l u n k Egyikünk így a mási-
gukban hordanak, ilgymond erre bennünket, az olajárak k u n k a^úgy V a n ' i s m o 
a vérükben van születésük- és más nyersanyagok árainak r A s ö r n a k j a legnagyobb hi 
nél fogva. Az Uyen szemlé- áUandó emelkedését követ- d b e n i s c s a k b a U onkabátot 
letet, viselkedést legfeljebb kezmények nélkül aligha vi- v e s z ^ ^ 6 n ^ ^ m a r 
csak erosiü fmomitja a gyér- telhetjük el. A part Közpon- l u s z ö t f o k n á l ks Nt,_ 
mekkorban kapott nevelés a ti Bizottsága már 1975-ben m e l y h a z a j v á r o e ü j ] a k t ) n P _ 
család es a környezet ható- (júliusi ülesének hatarozatá- gyedejt egyetlen fűtőmű látja 
sa. A körültekintő ember ban) így fogalmazott: „ . . . a 
mindig ls takarékosan élt s nemzetközi gazdasági folya-
ez esetben nem a hajdani mátok, a tőkés világban ki-
kényszertakarékosságra gon- alakult magas energia- és 
dolok, amikor a családok nyersanyagárak, az infláció, 
többségét a társadalmi rend a z értékesítési nehézségek, a 
igazságtalansága kényszerí- Közös Piac megkülönböztető 
tette, s nem is takarékosság- intézkedései hátrányosan 
ra, hanem nélkülözésekre, énntiK gazdaságunkat." En-
nyomorúságra. nél nyíltabban nem lehetett. 

Bajban lehetünk, ha eny- volna értékelni, s a párt ve- A takarékosság gyarapo. 
nyíre firtatják a takarékos- zetői ma is így fogalmaznak. d a a t jelent de előfordulhat -
ságot — mondta egy öreg Előtte néhány évig ugyan n a k o I y a n idószakók is, arai-
nyugdíjas, amikor a hzáunk reménykedtünk, bíztunk a kor a kényszerűség készteti 
előtt beszélgettünk gazdasági javulásban, úgy éltünk, mint- a z embert takarékosságra. 
hélyzetünkrőL Csodálkoztam ha mi sem történt volna a j{a n e n i (g y cselekednénk, az 
megjegyzésén, mivel jól is- nagyvilágban. Az államkasz- P je r t eredményeket kezde-
merlem negyven évvel ezelőtt Sza kisegített bennünket, de n é n k k j a meglevő szinvo-
ís, tudtam és láttam mennyi- m i n t ahogyan minden, úgy j ^ t veszélyeztetnénk 
re takarékos ember módjára ez a pénzforrás is veges. Egv 
éltek. Mindig jó munkája ideig „kábítottuk" magunkat, 
volt, nem sanyargatták ma- pedig semmi alapunk nincs 
gukat, de akkor ezerszer is erre. hiszen alig rendelke-
meggondolták, mire adják ki zünk említésre méltó ener-
pénzüket. Viszont éreztem gia- és nyersanyagbázissal. 

Nagyon is oda kell figyel-

el, más városokban ugyan-
annyi lakást 15—20 fűtőmű. 
Mi az oka? Nem tudom. Le-
het, hogy a kényszer, a pénz-
ügyi nehézségek játszottak 
főszerepet. 

Méretre vág, hajtogat 

Azt valljuk, hogy a gon-
dos, takarékos munka min-
den idők legfontosabb gya-
korlata, de most akár kam-
pányfeladatnak is tekinthet-
jük, mert ilyenekké váltak a 

• i _ , , , . „ , . . körülmények. Ez mindenki-
nek kötelességé jövőnk ériie-

rőcsapat tagja terjesztette a a kapcsolat, 
parlament elé az úttörőtanács A beszámoló az eredmé-
beszámolóját. nyek értékelése mellett ki-

Szabó Györgyi beszámolt t e r t a t o v ábbi feladatokra is. 
arról, hogy az általános isko- Többek között arra, hogy az i 
Iák több mint 43 ezer 300 úttörőtanácsok az úttörőélet' 
kisdobosa és úttörője milyen törvényei szellemeben dol ; 
munkát végzett a legutóbbi gozzanak ki sajátos közössé- j 
— két évvel ezelőtt megren- gí ellenőrzési. értékelési ' 
dezett — megyei úttörőparla- rendszert. A csapatok töre- [ 
ment óta. kedjenek még több. a társa- , 

Számvetését azzal kezdte: dalom számára hasznos mun- i 
az úttörőparlamcnt nemcsak kára. Az őrsök úgy válasz- 1 
véleménynyilvánítási lehető- szák meg tisztségviselőiket, 
ség, a közösen végzett mun- hogy azok alkalmasak legye-
ka 'jelmérésének fóruma, a nek a megnövekedett felada-, 
jövendő feladatok meghataro- tok maradéktalan megoldásá-
zásának színtere, hamm e ra. Az úttörőtanácsok figyel-
helyen a gyerekek eljuttat- mébe ajánlotta, hogy szer-
hatják kéréseiket a felnőttek- vezzenek még több kirándu-
hez társadalmi vezetőkhöz, lást, sport- és játéklehetősé-
A szekcióüléseken mindenki get Mert ma még gond, hogy 
elmondhatja véleményét, ja- nincs minden őrsnek rend-
vaslatát. kérését és felaján- szeres programja, sokszor 
jását nem érdekesek a rajösszejö-

Be'szélt Szabó Györgyi ar- vetelek. Játszani, sportolni 
ról is miként hajtották vég- sem szeret mindenki, és bi-
re a két évvel ezelőtti hatá- zony még mindig keves ja-
rozatokat; ki mit tett annak tékot ismernek a pajtások, 
érdekében hogy még szebbé, Az elismerésre méltó ered-

apró rezdülé- k é b e n d e m j n d l g ^ a z é s z . 
szerűség keretein belül, s vallalatoknal ^ ^ o r > a m i k o r v a ] a m i t 

tervezünk, valamiről döntést 
hozunk. A takarékosság már 
az elképzeléseknél, a terve-
zésnél kezdődik. Ilyen metó-
dusra mi jobban rá vagyunk 
szorulva, mint a svájciak. 

(í&zdagh István 

élet minden 
sére. 

A szegedi 
sok szép eredményét láthat-
juk az ésszerű takarékosság-
nak. Mert alapjában véve az 

, ésszerűségről kellene többet 
beszélnünk, mivel abban ben-
ne a gondosság, tehát a taka-
rékosság is. Hajlamosak va-
gyunk túlzásokra is. A múltkor 

A Szegedi Kenderfonógyár nemrégiben létrehozott zsák-
kö'ő üzemrészében tízenhat Raschel-zsákkötő gép dolgozik, 
közülük tizennégyet a képünkön is látható vágó-hajtogató iezések szállítására kért 

Magyar berendezések 
atomerőmüvekhez 

A Transelektro Külkeres- 6 millió rubelért vízkezelő 
kedelmi Vallalat a napokban egységeket, a Szovjetunióba 
szerződést írt alá szovjet Az utóbbiakat 1981-ben ad-
partnerével különböző atom- ják át. A vízkezelő berende-
erőművi berendezések ex- zéseket az idén aláírt sokol-

' portjára. 1974 júliusában dalú nemzetközi gyártássza-
1 magyar—szovjet kormánykö- kosítósi és kooperációs 
zi egyezmény született az megállapodás alapján készíti 
atomerőművi egységek koo- majd a magyar ipar. 

I perációs szállításáról. Ennek 
keretében a szovjet Atorn-
energoexport hőcserélő és 
speciális vízelőkészítő beren-

berendezóssel is felszereltek. A gép a kívánt uagyságra 
nemccak megköti a néhány dekás műanyag zsákokat, ha-
nem egy je'ző-zál és fotocellás érzékelő segítségével még 
méretre is vágja és hajtogatja azokat — emberi kéz be-
avatkozása nélkül. Egy-egy műszakban 1400—1500 kilo-
gramm zsák ké zül az üzemrészben, ez — a mérettói füg-
gően — nyolc óránként 20 ezer darabos termelést jelent, 

amelynek legnagyobb része a nyugati piacokon talál 
vásárlóra 

ajánlatot a rpagyar ipartól 
A műszaki és kereskedelmi 
egyeztetések eredményesen 
befejeződtek, s így került sor 
a szerződéskötésre. A meg-
állapodás alapján, jövőre 
több mint 11 millió rubel ér-
tékben szállítunk hőcserélő 
berendezéseket és több mint 

A Fejér megyei Moron 
tegnap. pénteken délelőtt 
avatták fel az egymilliárd 
forint beruházással épült 
Elektródagyárat. Az üze-
met korszerű gepekkel sze-
relték £61. 


