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Volt partizánok látogatása 
a szegedi honvéd helyőrségben 

Találkozóra jöttek össze 
a Magyar Partizfcn Szövet-
ség Csongrád megyei tagjai 
tegnap a szegedi honvéd 
helyőrségben. Csaknem har-
mincan érkeztek az alaku-
lathoz Szegedről, Hódmező-
vásárhelyről, Szentesről, Ma-
kóról, Csongrádról. Régmúlt 
idők harcainak cselekvő ré-
szesei, tanúi, a fasizmus le-
verésében nagy szerepet vál-
lalt ellenállási mozgalom 
egykori harcosai. Volt par-
tizánok, a 35 év előtti ma-
gyarországi felszabadító há-
ború katonái. 

Meleg szeretettel fogadták 
őket az Alakulatnál. A pa-
rancsnokság, az alakulat 
pártbizottsága, KISZ-bizott-
sága nevében Brácsok István 
alezredes köszöntötte a ven-
dégeket. Tájékoztatta őket a 

fennállásának 28. évforduló-
jához elérkezett alakulat tör-
ténetéről, a mai katonák 
életéről, feladatairól, helyt-
állásukról A látogatók meg-
tekintették az alakulat mú-
zeumát. 

Ebéd után az egykori és 
mai harcosok között baráti 
beszélgetés kezdődött. Ennek 
bevezetőjeként Nagy László, 
a megyei pártbizottság osz-
tályvezető-helyettese köszön-
tette az alakulat vendégeit, 
majd Krupiczer Ferenc, a 
Magyar Partizán Szövetség 
választmányának tagja szá-
molt be a Szövetség elmúlt 
évi munkájáról s a hadvi-
seltek Rómában. 1979. októ-
ber 18—20-án megtartott le-
szerelési világtalálkozójáról, 
ahol állást foglaltak a béke 
ügye, a fegyverkezési ver-
seny megállítása mellett. 

A NEB 
megbeszélése 

A Szeged megyei városi és 
szegedi járási népi ellenőr-
zési bizottság tegnap, szer-
dán Kalmár József NEB-el-
nök vezetésével ülésezett. A 
tanácskozáson részt vett a 
Szeged városi pártbizottság 
képviseletében dr. Veres Fe-
renc munkatárs, valamint 
dr. Csikós Ferenc, a városi 
tanács vb titkára. 

A testület előbb beszámo-
lót hallgatott meg a NEB 
idei munkájáról, maid tá jé-
kozódott a belső ellenőrzés 
helyzetéről. A népi ellenőrök 
iparvállalatoknál és szövet-
kezeteknél végeztek utóvizs-
gálatot. Ezt követően a NEB 
elnöke tájékoztatót adott ar-
ról, hogy a Városgazdálko-
dási Vállalat miként készült 
fel a fűtési idényre. 

Miniszteri tájékoztató 

További korszerűsítések — Fő a megelőzés 
Mindenki megbetegedhet, 

mindenkit közvetlenül érin-
tenek tehát az egészségvé-
delem. a megelőzés és az 
orvoslás tárgyi és személyi 
körülményei, a gyógyászati 
lehetőségek, a korszerű 
gyógymódok, az orvostudo-
mány alakulása, a kórházi 
fejlesztések. Ezek a főbb té-
mák kerültek előtérbe szer-
da délelőtt az Egészségügyi 
Minisztériumban azon a tá-
jékoztatón, amelyre dr. 
Schultheisz Emil miniszter 
hívta meg a sajtó munkatár-
sait. — Az egészségügyi hely-
zetkép — mondotta — egé-
szében pozitív. Annak is 
köszönhető ez, hogy az 1972-
ben megalkotott egészségügyi 
törvény megvalósulása mi nd 
teljesebbé válik. Ugyanakkor 
a tárca vezetői egész sor ú j 
feladatot tartanak napiren-
den, illetve helyeznek előtér-
be a következő időszakban. 

Folyamatosak a feladat~k. 
Közéjük tartozik, hogy to-
vább kell fejleszteni és kor-
szerűsíteni a gyógyító-meg-
előző ellátás intézményeinek 
szervezetét és működését — 
közölte kérdésre válaszolva 
dr. Schultheisz Emil az in-
tegrációról, annak eredmé-
nyeiről. Az integrációval — 
folytatódott a válasz — a 
korábbinál hatékonyabbá vá-
lik az egészségügyi munka-
szervezés, ésszerűbb lehet a 
munkaerő-gazdálkodás. Az 
anyagi eszközöket is jobban 
lehet elosztani, koncentrál-
tan felhasználni, az orvosok-
nak is érdekük, hogy kevés 

és elaprózott szakmai lehe-
tőségű egységek helyett eleve 
sokrétű gyógyító intézmény-
ben dolgozzanak 'és — a fel-
gyülemlett szakmai és em-
beri tapasztalataik kamatoz-
tatásáért — ne kelljen éle-
tük legaktívabb időszakában 
munkahelyet, s vele együtt 
munkakört változtatniuk. 

Az elkövetkező évek fel-
adatai közé tartozik, hogy 
mindenütt megteremtsük az 
intenzív betegellátás feltéte-
leit. Ez is része a következő 
középtávú tervidőszak szak-
mai programjának, melyben 
a kórházi ágyak megoszlásá-
nak megfelelő kialakítása is 
cél. (MTI) 

B a l e s e t 
és betegség után 

Tudományos ülés 
Tudományos ülést rende-

zett tegnap, szerdán a Sze-
gedi Akadémiai Bizottság 
orvostudományi szakbizott-
sága az Állami Biztosító 
megyei igazgatóságának tá-
mogatásával. 

Dr. Tóth Károly egyetemi 
tanár, a szakbizottság elnöke 
tájékoztatójában elmondta: 
a munkaterv összeállításakor 
évek óta olyan tudományos 
ankétok megszervezését irá-
nyozzák elő, amelyek a la-
kosság körében is érdeklő-
désre tarthatnak számot. Így 
vetődött föl a gondolat, hogy 
időszerű lenne olyan tudo-
mányos ülést szervezni, me-
lyek témája a balesetek és 
betegségek utáni rehabilitá-
ció. Az ankét elsődleges cél-
ja, hogy elősegítse a szak-
emberek egymás közötti in-
formációcseréjét. 

Bevezető előadást- dr. Bcr-
say János, az Országos Or-

vosi Rehabilitációs Intézet 
főigazgató főorvosa mondott, 
majd a legkülönbözőbb or-
vosi szakterületek képviselői 
beszéltek a saját szakterüle-
tük rehabilitációval kapcso-
latos eredményeiről. A köl-
csönös tájékoztatás utáló az 
otvosok megvitatták az el-
hangzottakat, s egyetértéttek 
abban: nem elég a betegeket 
megyógyítaniuk, további sor-
sukkal is foglalkozniuk kell 

Végül az Állami Biztosító 
képviselője azokról a lehető-
ségekről számolt be, ame-
lyekkel ők tudnak segítséget 
nyújtani a rászorulóknak 
baleset, betegség után. 

A nagyvállalatok gyárai-
ban olykor kifakadnak a 
vezetők, hogy semmi önálló-
ságuk nincs, mindent a köz-
pontjukban döntenek el, 
beszűkítik kezdeményező 
készségüket, s még ha ki-
okoskodnak is valami úiat, 
hasznot hozót, abból a gyár-
egységnek alig származik 
előnye. Kár lenne vitatni, 
hogy az ilyen megjegyzé-
sei-eben sok az igazság, a 
„nagy kalap" elmélet szívó-
san tar t ja magát, de ettől 
függetlenül az igazi alkotó 
emberek nem elégednek 
meg ennyivel. Végered-
ményben egy nag\ vállalat 
több üzemből, gyárból, te-
lephelyből áll össze, s az 
együttes tevékenység jelenti 
a végeredményt, az egész 
vállalat bizonyítványát. A 
szegedi gyárak zöme orszá-
gos vállalatok kebelében 
működik, helyben alig t a -
lálni önállókat. De a sze-
gedi székhelyű önálló nagy-
vállalatok is több gyárral 
rendelkeznek. Ilyen többek 
között a Kenderfonó és Szö-
vőipari Vállalat, amelynek 
helyben és más teleDülése-
ken vannak gyárai. Közülük 
egyet, az újszegedi szövő-
gyárat vizsgáltuk, hogy 
mennyire lehetnek öntevé-
kenyeik. és ha többet tesz-
nek, mint egyszerű végre-
haitó feladat, akkor milyen 
előnyöket élvezhetnek? 

Az újszegedi gyárról elöl-
járójában csak anny i t hogy 
Szeged egyik legrégibb üze-
me, még a múlt században 
alapították, fejlődése vi-
szonylag hullámzó volt, erő-
teljesebb korszerűsítésekre, 
bővítésekre az elmúlt évti-
zedben került sor. Ü.i és 
modern szövőüzemet építet-
tek, melyet kiváló gépekkel 
szereltek föl. Az iparág 
szakemberei — mérnökök, 
kutatók, technikusok és 
szakmunkások — nagy ta-
oasztalatokat szereztek eb-
ben a gyárban, s talán ép-
pen ez jelenti legnagyobb 
ootenciáljukat. Az újszegedi 
gyár maga is irányít kisebb 
üzemeket, közöttük a nagy 
múltú szegedi jutaárugvárat 
és az eperiesi zsákgvárat. E 
két, de valamikor jeles ön-
álló gyár, éopen az ú.isze-
gediek védőszárnyai alatt 
formálódik modernebbé és 
élheti ú j reneszánszát. Az 

újszegedi szövőgyár berkei-
ben közel 2 ezer ember dol-
gozik, s a nagyvállalat ter-
melési értékéből 1,4 milli-
árd forinttal. 60 százalékos 
aránnyal részesül. 

A termékek sokaságát kár 
lenne felsorolni, egy bizo-
nyos, hogy a hajdani ken-
der-, len- és juta-egyedura-
lomnak vége szakadt, hi-
szen a műanyag be tö r t ' a 
textiliparba is. sőt olyany-
nyira, hogy volt idő, amikor 
megkérdőjelezték a termé-
szetes szálak létjogosultsá-
gát. Aztán változtak az íz-
lések, s ebben nem csupán 
az ola j - és a földgáz árrob-
banása játszotta a főszere-
pet, hanem az emberek 
megunták a műanyagot, ú j -
ból keresni kezdték a ter-
mészetes szálakból gyártott 
textíliákat. Viszont előtérbe 
kerültek más vonalon a m ű -
anyagok, elsősorban a cso-
magolásban. A szegedi ken-
derfeldolgozó-ipar vezetői is 
észrevették a változásokat 
és időben léptek. Exportfej-
lesztő hitelek segítségével 
ráálltak a műanyag zsakocS-
kák gyártására, bevezették 
az úgynevezett raschel-
programot. Ma már minden-
ki ismeri a kisebb, nagyobb, 
polietilénből készített Lyuka-
csos zsákokat, melyekbe 
hagymát, krumplit, zöld-
ségféléket, gyümölcsöket 
csomagolnak. Ezeket a zsá-
kokat hihetetlen termelé-
kenységgel lehet előállítani. 

Az újszegedi gyár igazga-
tója, Frányó József egyálta-
lán nem é r a ' önállótlannak 
gyárát, önmagát és munka-
társait. Határozottan mond-
ta, hogy van lehetőségük a 
kezdeményezésre, sőt a r ra 
kényszeríti őket a meglevő 
gazdasági helyzet is. Kis és 
nagy változások tömkelegé-
vel bizonyítható az újszege-
di szövőgyár helyesen értel-
mezett és gyakorolt öntevé-
kenysége. Amikor például a 
raschel zsákokat gyártani 
kezdték, külön berendezé-
sen kötöttek és vágtak. A 
kötőgépről leemelték a te-
kercseket, majd átszállítot-
ták egy vágóberendezésre, s 
csak azután készült el a 
zsák. A gyári szakemberek 
addig spekuláltak, mígnem 
kitaláltak egv olyan fotó-
cellás vágószerkezetet, me-
lyet fölszereltek a kötőgép-
re és egv munkafolyamattal 
megoldották a gyártást. 

példa igazán jól érzékelteti, 
hogyan lehet mégis önálló-
an cselekvő egység a nagy-
vállalat gyára. 

Az újszegedi szövőgyár 
kebelébe került, mint emlí-
tettük a szegedi ju taáru-
gyár, amely egyre inkább 
konfekcióüzemmé alakul. 
Köztudott, hogy Szegedről 
nagy mennyiségű ponyva-
szövetet szállítanak külföld-
re, de sakkal nagyobb érté-
ket képvisel exportjuk, ha 
a kért méretekre. fazonra 
szabják és varr ják a pony-
vákat. El is kezdték a kon-
fekcionálást a jutaárugyár-
ban, de eleinte bizony las-
san és nehezen ment ez a 
munka. A ponyva varrása 
különben sem könnyű fel-
adat, a nehéz szövetet a kért 
formára kialakítani fizikai-
lag sem könnyű, s ezen csak 
a gépesítéssel tudtak segí-
teni. Most sínen futó var -
rógépek mögött ülve végez-
hetik munkájukat a varró-
nők, s míg korábban napon-
ta 2000—2300 négyzetméter-
nyi anyagot varrtak, most 
5000—5500 négyzetméter a 
teljesítmény. A vágásra, a 
szabásra is találtak megol-
dást. mechanikusasztalt, s 
így hasonlóan több mint két-
szeresére növelték a terme-
lékenységet. 

Gyümölcstermesztők 
fóruma 

A Hosszúhegyi Gyümölcs-
termesztési Rendszerhez tar-
tozó Csongrád megyei gazda-
ságok szakembereinek rész-
vételével egész napo6 tanács-
kozást rendeztek tegnap Ne-
mesnádudvaron. 

A vendégeket Preczner 
Ferenc, a Hosszúhegyi Álla-
mi Gazdaság főosztályvezető-
je üdvözölte, majd Szabó 
Lajos osztályvezető beszélt a 
szaktanácsadás és a tech-
nológia alkalmazásának me-
gyei tapasztalatairól. 

A Csongrád és Szentes kö-
zelében működő gazdaságok 
terméshozamai megközeh'tik 
az országos átlagot Az ered-
mények csak részben tulaj-
doníthatók a kedvezőbb 
adottságoknak, nagy a jelen-
tősége a szakszerű, fegyelme-
zett munkának is. A megye 
déli részén nem ilyen jók a 
tapasztalatait 

A megye északi részén 'a 
korszerű metszési módok al-
kalmazásával, a gépesítés 
színvonalának emelésével jö-
vedelmezőbbé tehető az al-
matermés. A szegedi járás-
ban a rendszer szakemberei 
nem tar t ják indokoltnak azt' 
ú j telepítéseket, a termelés' 
szinten tartása a reális cél. 
A rendszer szegedi alköz-
pontja jó kapcsolatokat ala-
kított ki a nagyüzemek szak-
embereivel. 

Jövőre ú j szolgáltatást in-
dít a rendszer gesztorgazda-
sága. Kovács Ambrus, a 
szolgáltató részleg vezetője 
e'mondta. megoldják a ker-
tészeti gépek alkatrészellátá-
sát. javítását is. 

Az előadások után a rend-
szer képviselői válaszol* ak a 
feltett kérdésekre, délután a 
vendégek üzemlátogatáson 
vettek részt a Hosszúhegyi 
Állami Gazdaságban. 

E 
E találmány oltalmat ka-

pott, s ma már a vállalatnál 
harminc gépen akalmazzák. 
s eddig 6 millió forint hasz-
not hajtott. Oiyan megta-
karítás ez, mely devizaki-
adásoktól mentesíti a válla-
latot és a népgazdaságot, 
mivel vágógépeket nem kell 
az NSZK-ból vásárolni. 
Nemrégiben az újszegedi 
gyárba látogatott a nyugati 
gépgyártó cég tulajdonosa. 
Kari Mayer, s a hetvenéves, 
tapasztalt gyáros is elcso-
dálkozott a konstrukción, de 
azon is, hogy milyen körül-
mények között született meg 
az ú j technika. Agonnal 
megrendelt egy példányt, az-
zal a céllal, hogy kiállítja 
bemutatótermében, s ha 
megrendelői igénylik, az ú j -
szegedi gyár gépműhelye 
készítheti számára a fotó-
cellás vágóberendezést- E 

Ojszerű megoldások, tech-
nikai, technológiai korszerű-
sítések sokaságát jegyez-
hettük föl az újszegedi szö-
vőgyárban. A hajdani szö-
vőcsarnokot átalakították tá -
gas, kéthajós, világos és tisz-
ta üzemrésszé, s oda heLvez-
ték az összes zsákgyártó be-
rendezésüket. Ezzel javult 
az anyagmozgatás, áttekint-
hetőbbé vált a gyártási fo-
lyamat, a minőségi ellenőr-
zés. és itt is jobb körül-
ményeket kaptak a dolgo-
zók. A termékek korszerűsí-
tése sem megy magától, a 
szövőgyárban újabban több 
kész cérnát igényelnek, s 
ezt nem ők áll í t ják elő, ha-
nem úgy vásárolják. A ko-
rábbi cérnázóban ezáltal 
harminc munkásnő „felesle-
gessé" vált., de őrájuk nagy 
szükség volt éppen a zsák-
gvártó berendezések mel-
lett. 

A nem önálló újszegedi 
szövőgyár kezdeményezésé-
re vált a valamikori „ten-
gelyt akasztó" sáros kiski-
rálysági kendergyárból, kor-
szerű zsákgyártó üzem, s a 
technikai korszerűsödés mel-
lett megváltozott a környe-
zet is. Az eperjesi zsákgyár 
ma hazánk egyetlen ken-
d e r - . j u t a - é s l e n z s á k o k a t 
előállító üzeme, ahol lisztes-
és gabonászsákokat készíte-
nek, évente körülbelül 6 
millió darabot. A végső 
konklúzió az volna: meg-
éri-e a törekvés? Az úisze-
gedi gyár igazgatója állít-
ja, hogy megéri, mert min-
den, hasznot hozó tevékeny-
ségükkel javíthatnak az ú j -
szegedi szövőgyár dolgozói-
nak bérszínvonalán és nye-
reségén. A nagyvállalat ke-
belében levő gyár önállósága 
sem boszorkányság, muta t -
ják a felsorolt példák. Az 
újszegediek így fogalmaztak: 
ha cselekszem a nagvkoilek-
tíva javára, végeredmény-
ben önálló vagyok. 

G. L 

iarótfsy László előadása 
A Magyar Szocialista Mun-

káspárt Központi Bizottságá-
nak politikai akadémiáján 
szerdán Maróthy László, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a KISZ Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára tartott előadást „A párt 
ifjúságpolitikájának néhány 
kérdése" címmel. 

Az előadáson megjelente-

ket, a párt vezető propa-
gandistáit, gazdasági, politi-
kai, társadalmi életünk kép-
viselőit Lakos Sándor, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a Társadalom-
tudományi Intézet igazgatója 
köszöntötte. 

Az előadás anyagát a Kos-
suth Könyvkiadó megjelen-
teti. 


