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Értékeink tűzvédelme 
Ülést tartott a megyei tanács vb 

Milliós értékek mehetnek 
veszendőbe néhány óra alatt, 
ha nem megfelelő a tűzvéde-
lem. Tüzek pedig, sajnos, 
előfordulnak. A statisztika 
szerint 1975—78 között több 
mint 1200 esetben kellett a 
szirénázó kocsiknak sürgősen 
kivonulniuk, mert a „piros 
kakas" felkerült valamelyik 
házra vagy intézményre. A 
Csongrád megyei tanács vég-
rehaitó bizottsága tegnapi 
ülésén igen nagy figyelmet 
szentelt ennek a kérdésnek. 
A testület dr. Petrik István 
tanácselnök-helyettes vezeté-
sével ülésezett A vb mun-
kájában részt vett dr. Kol-
láth György, a Miniszterta-
nács Tanácsi Hivatalának 
képviseletében, a tűzvédelem 
megyei helyzetének megvi-
tatásánál pedig ott volt Var-
ga Károly ezredes, a tűzol-
tóság országos parancsnoka, 
Csete György tűzoltó ezre-
des. megyei parancsnok is. 

tekben is körülményes. Leg-
többször azonban a dohány-
zás, a gyerekek gondatlan 
játszadozása, a berendezések 
műszaki hibája, a kályhák 
szakszerűtlen kezelése miatt 
keletkeznek a tüzek. A vé-
delemben az önkéntes és 
vállalati tűzoltóságok ls ered-
ményesen részt vesznek, és a 
vb helyzetükkel, szerepükkel 
is foglalkozott. A testület 
végül több olyan határozatot 
hozott, amelyekkel a tűzvé-
delem további fejlődését kí-
vánják elősegíteni. 

A testület tegnapi ülésén 
értékelte Sándorfalva nagy-
községi közös tanács végre-

rintot fordítanak az alap-, 
fekvőbeteg-, az anya- és 
gyermekegészségügyi "ellátás, 
valamint a szociális gondos-
kodás javítására. Az egyik 
kiemelt feladat a kórházak 
fejlesztése volt. Ebben a 
tervidőszakban elkészül a 
deszki tüdőgyógyintézet terü-
letén egy 140 ágyas pavilon, 
ahol korszerű diagnosztikai 
laboratóriumok is biztosítva 
lesznek. A szegedi II. városi 
kórház területén 200 ágvas 
pavilon épül. Már üzembe j 
helyezték a makói kórház ú j 
műtőszárnyát, Szentesen és 
Kisteleken mentőállomást 
adtak át. A SZOTE 12 ágvas 

vitette a belgyógyászati kii-

az Egyesült 
Államokban 

Kedden, ar. amerikai kong-
resszus képviselőházának 
meghívására, Moszkvából az 
Egyesült Államokba utazott 
a Szovjetunió Legfelsőbb Ta-
nácsának küldöttsége. A 
szovjet delegációt Szergej 
Medunov, a Szovjetunió Leg-
felsőbb Tanácsának Szövet-
ségi Tanácsában működő 
törvényelőkészítő bizottság 
tagja, az SZKP krasznodári 
határterületi bizottságának 
első titkára vezeti. 

meelieszélése 
láma a Btörnyexotvótietem 

Kedden. tegnap récselt; célkitűzéseket. . 1 

megkezdődött a környezet- több különböző 
védelem társadalmi, gazda-
sági, szervezési, jogi és pe-
dagógiai aspektusaivá! fog-
lalkozó KŰST-rhunkacso-
pdrt 1979. évi ülése. 

A csehszlovákiai, lengyel, 
magyar. NDK-beli és szovjet 
szakemberek résztvételével 
lezajló tanácskozáson kidol-
gozzák az említett témával 
kapcsolatos 1980. évi főbb 

Ezenkívül 
részanyag 

megvitatása,• közöttük a ter-
mészethasznositas irányítá-
sának szociális, gazdasági 
alapjai, a környezetvédelem 
szocialista tervezési módsze-
reinek kidolgozása, valamint 
a környezetvédelem irányí-
tási módszerei szerepeinak a 
péntekig tartó ' ülés napi-
rendjén. 

az 
és 

Sokan emlékezhetnek 
elmúlt évek legnagyobb 
legveszélyesebb 
lángba borult a 

• vétorony. kigyulladt a gor-
zsaí sertéstelep. Zsanán he-
tekig égett a gáz . . . Hogy 
nagyobb, súlyosabb kár nem 
keletkezett, az a tűzoltók 
felkészültségének, szakértel-
mének köszönhető. A megyei 
tanács végrehajtó bizottságá-
nak megállapítása szerint az 
állami, az önkéntes é.s válla-
lati tűzoltóság jól ellátja fel-
adatát, és ezért a testület el-
ismerését fejezte kt Ám a 
dolog természeténél fogva, e 

munkáját is. E napirend vi-
tájában többek között részt 
vett Fodor István, a szegedi 
járási hivatal elnöke. Sán-
dorfalva és társközségének. 
Dócnak fejlődése jelentős 
Lakóinak a száma már közel 
7 ezer 500. és Szeged vonzás-
körzetében igen fontos sze-
repe van a nagyközségnek. 

tűzeseteire: Sokan dolgoznak a helvbeli. 
szentesi tó- ek közül a város üzemeiben. 

és nyilvánvaló, hogy a la-
kosság azt szeretné, ha ott-
hon. a községükben is kom-
fortosabb körülménvek len-
nének. Szeged hatása többek 
között azt jelenti, hogy az 
emberek igényesebbek, a te-
lepülésük fejlesztésével 
szemben A megyei tanács 
végrehajtó bizottsága úgy 
ítélte meg a helyzetet, hogy 
a nagyközségi testület a ko-
rábbi határozatokat eredmé-

téma mégsem egyszerű. A vb nyesen végrehajtotta. Így 
a lakosság egészségügyi, ke-
reskedelmi ellátása javult. 

több olyan kérdésre hívta fel 
a figyelmet ami azt is mu-
tatja, hogy a tűzveszélyes 
anyagok növekvő felhaszná-
lása miatt a védelem nem-
csak hatósági feladat. A vál-
lalatoknak. üzemeknek, a la-
kosságnak. a háziasszonyok-
nak többet és lobban kell tö-
rődniük a környezetükkel, a 
biztonsági előírások betartá-
sával Mert miről van szó? 

A közlekedésben még min-
dig gond, hogy az áruszállí-
tás emelkedésével nem tart 
lépést a raktárak bővítése. 

kevesebb a gond a szolgálta-
tásokkal, óm a hatósági 
munka színvonalát emelni 
kell Sándorfalva fejlődési 
üteme elmarad a többi nagy-
községétől. ezért a lehetősé-
gek jobb kihasználásával, 
gyorsabb fejlődésre van 
szükség. Az eddiginél meg-
alapozottabban kell a taná-
csi gazdálkodást szervezni. 
Különösen az általános isko. 
lai oktatásban tapasztalhatók 
a feszültségek. A kisdiákokat 

A z utóbbi időben egyre több szétszórtan, több épületben 

olyan anyagot gázokat, fo-
lyadékokat szállítanak, ame-
lyek rendkívül gyúlékonyak. 
A kereskedelem gyakran 
nem tud ja biztonságos körül-
mények között tárolni a ha-
talmas mennyiségű hulladé-
kot göngyöleget. A raktáro-
zás sokszor még az ú j üzle-

tanítják. így az iskolaépítés 
a legsürgetőbb kérdés. 

A vb foglalkozott a megye 
egészségügyi, szociális ellátá-
sának helyzetével és a távla-
ti fejlesztési elképzelésekkel. 
Mint tudott, az V. ötéves 
tervben igen jelentős össze-
gű. több mint 300 millió fo-

nlkát. Újszegeden 26 orvosi 
munkahelyes, területi fel-
adatokat. ellátó MÁV-rende-
lőintézetben gyógyítják a be-
tegeket. A magasabb szintű 
közegészségügyi, járványügyi 
feladatok ellátása érdekében 
tavaly a DÉLÉP elkezdte az 
új KÖJÁL-székház építését. 
A kivitelezés költsége a ter-
vezett összeget várhatóan 
meghaladva, eléri a 24 mil-
lió forintot. A gyógyító, meg-
előző ellátáson belül javultak 
a munka- és működési fel-
tételek. Az általános orvosi 
körzetek száma hárommal, a 
gyermekorvosi hattal. az 
üzemorvosi órák száma 53-
mal emelkedett 

A felnőtt szociális gondos-
kodás területin is jelentősek 
a változások. Társadalmi 
összefogással elkészült Óföl-
deákon 40. Ásotthalom-iro-
dasoron 27, Mórahalmon pe-
dig 30 helyes otthon. KlvLte-
lezés alatt áll és jövőre be-
fejeződik az ópusztaszeri 150 
helyes pavilon. Szegeden a 
200 helyes szociális otthont 
tervezik. 

Az eredmények alapián 
foglalkozott a vb a legfon-
tosabb távlati elképzelések-
kel. 

Végül a testület meghall-
gatta dr. Forgó István ma-
kói tanácselnök tájékoztatá-
sát a makói járás megszün-
tetésére hozott központi in-
tézkedések végrehajtásának 
tapasztalatairól. 

Ujabb modern gépek 
a kenderfonégyárban 

Alkalmazkodnak a piachoz — Exportálnak az USA-ba Is 
A szegedi kenderfonógyár-

ban tíz-tizenöt évvel ezelőtt 
már végrehajtottak egy je-
lentős korszerűsítést, de ak-
kor a termékszerkezeten nem-
igen változtattak. Jobbá tet-
ték a munkakörülményeket, 
s a modem gépek segítségé-
vel javítottak a termelékeny-
ségen Kenderből és műszá-
lakból. illetye a kettő keve-
rékéből gyártottak fonalat, 
zsineget, kötetet, hálót és 
szövócérnát. Lassan lezárul 
az az időszak, amikor a vá-
sárlók alkalmazkodtak a 
gyártókhoz. Miklós Mihály 
termelési osztályvezető mond-
ta. hogy ők keresik a vevót, 
s igényének megfelelő termé-
keket készítenek. S éppen a 
vevők igénye, a piaci keres-
let kényszeritett'e ki a ken-
derfonógyártól is az újabb 
korszerűsítést, a termékszer-
kezet változtatását. 

Műanyag ide. műszál oda. 
a természetes szálak iránti 
kereslet semmit sem csök-
kent. sőt az időleges stagná-
lás után újból előtérbe ke-
rült. Az amerikai és a kana-
dai cégek csak finom, s ere-
deti kenderszálból készített 
zsineget vásárolnak. Az idén 
már jelentős tétólt szállítot-
tak tengeren túli vásárlóik-
nak. az általuk előírt 5 librós 
(2.27 kilogramm) gombolya-
gokban. A finom és kiváló 
terméket elfogadható áron fi-
zetik meg a szegedi gyárnak. 
De nemcsak kenderből ké-

Az osztrák Lelnzlng-gyártmányú extruder 180 centiméter 
széles fóliát állít elő. Egy ilyen berendezés közel 25 millió 

forintba kerül 

Óvják a Bajkált 
A Bajkál-tó vizének és a omulamarenat. Hatékonynak 

környezetének kutatásával, bizonyultak a Bajkál kör-
védelmével, népgazdasági nyékén működő üzemekkel 
hasznosításával foglalkoznak és a tavon közlekedő hajók-
a Szovjet Tudományos Aka- kai kapcsolatos intézkedések 
démia szibériai tagözatához is. Teljesen megszűnt a tó 
tartozó Limnológiai Intézet vizének ipari szennyezése, 
munkatársai. A tóba vezető A Bajkál és környéke 
folyókon például megtiltot- perspektivikus üdülőkörzet, 
ták a faúsztatást. s ez ked- melynek fejlesztése nemré-
vezően hatott egyrészt a víz giben indult meg. Egyelőre 
tisztaságára, másrészt egy jtt még csak néhány szana-
értékes halfajta: az omula- tórium és üdülő működik s 
marena fennmaradására, ennek oka elsősorban a víz 
Ugyanezt célozta a halászat hidegsége — hőmérséklete 
nagyarányú korlátozása is. A „„, . ., ... , , , . 
két intézkedés eredménye- s o h a n e m e m e l k e d i k U ~ 1 2 

ként sikerült megvédeni a f°k f ölé, kivéve néhány ki-
fenyegető kipusztulástól az sebb öblöt. 

II hatékony munkaerő-gazdálkodás 
jogi eszközeiről 

Az országgyűlés ipari bizottságának ülése 
A gazdaságpolitikai fel-

adatok megoldásának előse-
gítésére hatékonyabbá kell 
tenni a munkaerő-gazdálko-
dást, elő kell mozdítani a 
munkaerő tervszerű átcso-
portosítását és javítani kell a 
munkamorálon is —, s mind-
ezt a jogi szabályozás esz-

gyakorta változó — minisz-
teri végrehajtási jogszabály 
egészíti ki, s az alkalmazást 
nehezíti ez a túlszabályozás 
Kívánatos tehát az ide vágó 
rendelkezések egyszerűsítése. 

Szólt a miniszter azokról a 
javaslatokról, amelyek az 
indokolt és szükséges mun-

közeivel is támogatni szük- kaerőmozgást. a munkaerő 
séges — hangsúlyozta az or- ésszerűbb elosztását, rugal-
szággyűlés ipari bizottsági- masabb foglalkoztatását, a 
nak keddi ülésén Trethon munkaidő hatékony felhasz-
Ferenc munkaugyi mimsz- nálását, a munkafegyelem 
t e r - következetes érvényesítését 

A munkajogi szabályozás szolgálják, egyszersmind a 
időszerű kérdéseiről szóló tá- dolgozók érdekeinek fokozott 
jékoztatójában rámutatott, védelmét szavatolják, 
hogy a Munka Törvény- Az ülésen a vitában fel-
könyvét a több szintű köz- szólalt Kangyalka Antal 
ponti szabályozás keretében Csongrád megyei képviselő 
jelenleg nagyszámú —, g is. 

szült zsinegre van szükség a 
piacokon, hanem a már köz-
ismert műanyag zsákokra is, 
különösen a csomagolásnál 
használt kis. lyukacsos zsá-
kokra. Ebbe rakják a vörös-
hagymát. ourgonyát. naran-
csot és más különféle zöld-
ségeket. gyümölcsöket. Nincs 
vete sok gond, a ..dobd el" 
csomagolóanyagok közé tar-
tozik. 

Ezért volt fotitos a szegedi 
kenderfonógyárban is az 
újabb korszerűsítés és a vele 
járó termékszerkezet változ-
tatása. A hagyományos fel-
dolgozás egy részét már át-
adták vidéki gyártelepeiknek, 
s ezzel a kisebb üzemek is 
előbbre léphettek haidani ál-
lapotaikhoz képest. Tavaly és 

féle méretre vágható, vagy 
automata csomagoloberende-
zasekhez tekercsben készített 
Caschel zsákokból ezentúl 
évente 8UU tonnát készítenek. 
Aki szeret számolgatni, meg-
tudhatja. hany miilio darab 
zsákot állítanak eló egy esz-
tendóuen; egy zsak suiya kö-
rülbelül 3 dekagramm. 

A gepek megérkeztek az 
NSZlv-bol és Ausztriától, s 
búr késtek az eladók a be-
rendezeseK küldésével. vi-
szonylag gyorsan munkába 
állították azokat. A hajdani 
120 centiméter szélességű 
gyártógépek mellé most 180 
centiméter szélességet készí-
tő gépeket hozlak. A Lein-
zing osztrák cég extruderei, 
amelyből most újabb három 

tavalyelőtt még 23 kártoló- darabot helyeztek üzembe, 
gép dolgozott a szegedi gyár- claraDonkent 20-25 millió 
ban. jelenleg már csak 4—5 fonntba kerülnek, de az 
gép zakatol, hasonlóan keve- NbZK-gyartmányu raschel 
sebb a fonógép is. bár ennek berendezés sem olcsó, hiszen 
ellenére a szegedi gyárban "arabja 3—4 millió forint, eb-
még ma is nagv mennyiségű 0 0 1 » m o s t vásároltakkal 
zsineget készítenek. A világ- eS.v"tt 20 darab működik a 
piacon közismert, hogy itt ta- "egedi gyárban, 
iálható Európa legnagyobb Természetesen nem volt 
zsinegkészítő gyára. Erre és egyszerű a dolgozók átképze-
a korábban megszerzett ió s e s e m a kártoló- és fonógé-
hírnévre alapoztak, amikor a Pekrol a korszerű műanyag-
zsineggyártást nem csökken- feldolgozó berendezésekre. A 
tik A világpiacon kelendő a kezdeti idegenkedés azonban 
zsineg, kedvezőek a rámért Syorsan elmúlt, ma már szí-
vámtótelek ls. vesen állnak az új és modern 

Az úgynevezett pet (poli- ^ é p e k ™ e l l é a f o T ! Í n ö k 0 5 8 

etilén) zsákok gyártására a keresetük s e m csökkent A 
Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalat két gyára, az újsze-
gedi és a szegedi nyert jogot 

raschel dákokra nemcsak a 
külföldi, hanem a hazai pia-
con is van kereslet. A gyár 

s így hazánk egyetlen ilyen tennelésl osztályvezetője elé-
ermékét előállító szervezetei. 

A szegedi gyárban ez a ter-
gedettón nyugtázza a 180 
millió forintcw korszerűsítés 

mék az összes termelési ér- f^dménve i t mert segítségé-
tóknek csak 15 százalékát tet- ^ kevesebb dolgozó iobb 
, , . * , , , , . V. körülmények körtótt állít elő 
te ki tavaly, jelenleg már 45 n a g y o b b é r t é k ű a p j a c < > . 
százalékot képvisel. A külön- kon keresett terméket 


