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Sajtsláger Kistelekről 

Somogyi Károlyrié fe lvétele 

Tavaly nyárelő óta a krémfehér sajt legnagyobb közel-
krleti vásárlói nem fogadják ezt a terméket. A Csongrád 
Megyei Tejipari Vállalat kisteleki tejüzemébe felszerelt 
korszerű gépek kihasználatlanul állnának, ha a szakem-
berek nem kerestek volna megoldást a kapacitás kitölté-
sérc. S hogy a pótlás mennyire volt sikeres? Erre a kér-
désre választ ad a két újdonságnak, a laskagombás és a 
paprikasalátás csongrádi sajtkrémnek az idei őszi BNV-
ről hazahozott vásári dija. Képünkön: csomagolják a ken-

hető sajtot 

Lengyel delegáció 
látogalásai 

A Szakszervezetek Csong-
rád Megyei Tanácsának 
meghívására október 5-én, 
hétfőn Szegedre érke-
zett a lengyelországi Lódz 
megyei szakszervezeti tanács 
elnöke, Mieczyslaw Niedzia-
lek és Henryk Gawryla, a 
papíripari föderáció elnöke. 

A delegációt Ágoston Jó-
zsef vezető t i tkár fogadta, 
majd tájékoztatót tartot t 
gazdaságunk, helyzetéről és 
a megyei szakszervezeti moz-
galom tevékenységéről. 

A vendégeket fogadta 
Horváth Károlyné, az 
MSZMP Csongrád Megyei 
Bizottságának t i tkára is. Az 
eddigi programok során a 
küldöttség tagjai a Szegedi 
Textilműveknél, a Szegedi 
Közlekedési Vállalatnál ta-
nulmányozták a szakszerve-
zeti alapszerkezetek munká-
ját. Ma, csütörtökön a Met-
ripond Mérleggyár és az 
Alföldi Porcelángyár gazda-
sági-szakszervezeti tevé-
kenységével ismerkednek. 
Pénteken a Csongrád Me-
gyei Vendéglátó Vállalatnál 
vesznek részt tapasztalat-
cserén. A program az szmt 
székházában értékelő meg-
beszéléssel zárul. 

Félelem az AIDS-től 

Figarók borotva nélkül 
Az elmúlt hetekben vala-

mennyi fordász és kozmeti-
kai üzlet — az Egészségügyi 
Minisztérium értesítése nyo-
mán — körlevelet kapott a 
Köjáltól. Eszköz- és kéz-
fertőtlenítő szereket sorakoz-
ta tnak fel ebben. Határozott 
utasí tás1» sebzést okozó esz-
közök fertőtlenítése, még-
hozzá minden egyes vendég 
kezelése után Betiltatik a 
szivacs, a púderpamacs, a 
szappanozópamacs, a t imsó 
és fertőtlenítő rudacska. Tö-
mören, a bórötváláshoz 
szükséges minden eszköz 
az üzletekből eltávolíttatik. 

Az intézkedés oka: az 
AlDS-fertőzés megelőzése, a 
fodrász- és kozmetikai üz-
letek vendégeinek és dol-
gozóinak vérrel való ér int-
kezésének megakadályozása. 

A fodrászvállalat igazga-
tónője, a fodrász szövetkezet 
elnöke, a Kiosz illetékesei 
azonnal intézkedtek a köte-
lezővé tett fertőtlenítő anya-
gok mielőbbi beszerzésére, 
hiszen a határozat végre-
ha j tásának határ ideje : azon-
nal és folyamatosan. Az 
azonnaliságnak és a folya-
matosságnak csupán egyet-
len akadálya van: nincs 
fertőtlenítőszer. 

Hogy egészen pontosak te-
gyünk: a fodrászvállalatnak 
15 da rab (!) Dezosap szap-
pant és 5 darab 180 Ml-es 
Kvarternol oldatot sikerült 
kapnia. Ez a mennyiség a 
vállalat 7 üzletében dolgozó 
75 mestere között osztandó 
szét. A szövetkezet férf i fod-
rászai, kozmetikusai egyelő-
re a Neomagnol nevű szer-
rel fertőtlenítenek, a kisipa-
rosok helyzete még remény-
telenebb, hiszen azt a keve-
set, ami volt, elvitték az ál-
lami üzletek. 

Fertőtlenítőszerek — ki-
vált a fodrászok folyamatos 
ellátását biztosítandó meny-
nyiségben — még a közeli 
jövőben sem várhatók. Igaz 
ugyan, hogy e vészhelyzet-
ben a fodrász szövetkezet el-
nöke ígéretet kapott az or-
szágos anyagellátótól a sze-
rek előteremtésére. Ugyan-
er re a kérésére a fodrászvál-
lalat igazgatójának a Gyógy-
áru Értékesítő Vállalattól azt 
felelték: ez évben remény 
sincs az előirt anyagok be-
szerzésére. A mi kérdésünk-
re a gyógyszertári központ 
gyógyszpr-gazdálkodási osz-
tályvezetője, Karamán Mik-
lós felelt. A határozatról 
nem tudtak, csak akkor ér -
tesültek róla, amikor a fod-
rászok kezdtek rendre ko-
pogtatni a szerekért . Mint 
ahogyan elfelejtették az in 

tézkedésről értesíteni a 
gyártó cégeket is. Így pon-
tosan a legilletékesebbek 
nem tudtak felkészülni a 
védőakcióra. 

A rendelkezés egyetlen 
Dontja volt teljesíthető, ösz -
izegyűjtöttek valamennyi 
szivacsot, szappanozópama-
csot. timsót, fertőtlenítő ru-
dacskát. Megszűnt a fér f i -
fodrászatban a 'borotválás. 
Az egyik legősibb mester-
ség művelői naponta vise-
lik el a felháborodott ven-
dégek támadásait , s vesz-
tik el kuncsaf t ja ik nagy 
részét. 

* 
„Meg kell tanulni a beteg-

séggel együttélni" — 'mond-
ják a lélek gyógyítói az 
élete végéig betegséggel s ú j -
tott embereknek. Jobb „hasz-
nálati utasí tást" az AIDS 
mellé sem lehet adni. Tu-
domásul kell vennünk, ural-
kodik ra j tunk, a megelőzé-
sére tett kísérletek meg-
változtat ják életünk meg-
szokott rendjét . Meg kell 
tanulnunk az AIDS rémével 
együttélnünk, s mivel egy-
előre „ő" az úr, nekünk kell 
alkalmazkodnunk „hozzá". 
Példának okáért úgy, hogy 
a férf i fodrászatba borotvá-
lásra igyekvők viszik ma-
gukkal a sa já t borotvafel-
szerelésüket. 

Persze a fodrászok kontra 
AIDS ügynek ez a könnyeb-
ben elviselhető, s t án meg-
oldható, megérthető része, 
ami pusztán mindenkinek a 
s a j á t veszélyeztetettségét 
érző belátásán múlik. 

A fertőtlenítőszerek, óvó 
anyagok előteremtése vi-
szont szervezési és pénz-
kérdés. 

Logikus, magától értetődő 
lett volna a határozat ki-
adása előtt biztosítani a tel-
jesíthetőség feltételeit, jelen 
esetben a fertőtlenítő anya-
got, az egyszer használatos 
injekciós tüt, netán a gumi-
kesztyűt. Mint ahogyan azt 
sem ár tana tisztázni, hogy a 
fertőtlenítőszerek minősit-
hetők-e gyógyszernek. Mert 
ha igen, akkor a fodrászok 
nem a szinte megfizethetet-
len, 3—3,5 millió forintot ál-
doznák a fertőtlenítő anya-
gokra — ugyanis a számítá-
sok szerint évente ennyibe 
kerülne az AIDS elleni vé-
dekezés — hanem „csupán" 
eme összeg tizedrészét. Ha 
nem gyógyszerként ju tha t 
hozzá a vállalat, szövetke-
zet, kisiparos, akkor úgy 
tűnik, megfizethetetlen, 
avagy a védekezést bizto-
sító pénz előteremtéséhez 
emelni fogják a fodrász 

kozmetikai szolgáltatások — 
már most nagyon magas — 
árait. 

A ba j t — méghozzá a ha-
lálos kórt — meg kell előz-
ni, s embervédő intézkedé-
sekre szükség van, még ak-
kor is, ha hála az égnek, 
nálunk nem szedi áldozatait 
tömegesen a legyőzhetetlen-
nek tuoö vírus. 

Szimbólumnak tekinthető 
az AIDS elleni védekezés 
fodrászatban bevezetett 
„programja". Félő = ugyanis, 
az élet más területein is 
akadályokba ütközik az 
AIDS-megelőzés pontosan a 
szervezetlenség okán. Előbb 
ugyanis a védekezés összes 
létező feltételeit kellene 
megteremteni, s aztán be-
tar tásukat határozatokkal 
kötelezővé tenni. A fordított 
sorrend eredménytelen, é r -
telmetlen, s legfeljebb pá-
nikot kelt. 

Kalocsai Katalin 

Panelgyártás, haszonnal 
A Délép házgyárának mű-

ködését szinte születése pil-
lanatától kisebb-nagyobb 
viharok kísérték. Az elmúlt 
másfél évtizedben gigantikus 
méretűre nőtt föüzemet nem 
kerülték el a problémák. A 
hetvenes évek derekán — a 
panelépitkezések hőskorában 
— leginkább a minőséggel 
volt ' a gond. Megrendelés 
akkor még akad t bőven, a 
tömeges lakásépítkezéseket 
azonban akkor sem sikerült 
közmegelégedesre kiszolgál-
niuk. Hol a falak sikerül-
tek görbére, hol az aj tók, 
ablakok nem nyiltak rende-
sen, hol a tető ázott be. A 
minőségi kifogások, garan-
ciális követelesek bá rd ja 
mindvégig ott csapkodott a 
fe jük felett. Sokáig azonban 
elengedhetetlen volt, hogy a 
tömeges lakásépítés legfőbb 
bázisa, akár így, a k á r úgy, 
de termeljen. A vesztesége-
ket is el lehetett intézni az-
zal, hogy lakásra szükség 
van. Mára azonban gyökere-
sen ú j helyzettel találták 
szembe magukat a házgyári-
ak. Az egykor gyors, egysze-
rű és gazdaságosnak tűnő 
termelés mára végképp vál-
ságba jutott. Az egykori 
nagyberuházók — a tanács 
és az OTP — egyre keve-
sebb lakást igényel a válla-
lattól. Az épitési igények a 
magánerős megrendelések 
felé tolódtak eh Ezek a vá-
sárlók azonban sokkal in-
kább odafigyelnek ar ra , mit 
kapnak a pénzükért. Míg a 
nyolcvanas évek legelején a 
típus lakások százai kerül-
tek ki innen, addigra mára 
szinte minden épületet egye-
dileg kell kezelni, ha el is 
aka r j ák adni. 

Évi 2 ezer 500 lakással 
számoltak annak idején, azt 
is .figyelembe véve, hogy a 
tenhelés csak: 1700 otthon 
felett, nyereséges. Ma vi-
szon t m á r annak) is örül-
nek, ha 1000 lakáshoz valö 
panelt tudnak eladni éven-
te. De hogyan lehetne mind-
ezt gazdaságosan megolda-
ni? Hiszen elengedhetetlen, 
hogy nyereséget hozzon ez a 
vállalkozás (is) a nagyvál-
lalatnak. Az elmúlt hóna-
pokban tör tént -átszervezé-
sek során a házgyár tel jes 
„vezérkarát" kicserélték. A 
nem éppen könnyű batyut 
Bárdos Ferenc üzemigazga-
tó. Plavecz Pál termelési és 
Révész Mihály műszaki fő-
mérnök örökölték. A fiatal, 
ú j vezető gárdára annál is 
inkább nagy feladat vár, 
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Uj vezetés — reálisabb 
elképzelések 

mert nem elég rendbe szed-
ni a főüzem szénáját , hanem 
mindezt gyorsan, hatékonyan 
kell végrehajtani . Az idő 
ugyanis nagyon sürgeti őket. 

Hármukkal beszélgettünk 
elgondolásaikról, megoldási 
kísérleteikről és gondokról: 

— Tulajdonképpen „papí-
ron" itt, a házgyárban, még 
6 és fél milliós eredményt 
termelünk. De mire a köz-
pontba beér a nyereség, és 
ott ráteszik a vállalati költ-
ségeket, akkorra 11 milliós 
veszteségbe fordul á t — 
kezdi a beszélgetést az 
üzemigazgató. 

— A csökkenő kereslet és 
a megmaradt nagyobb kapa-
citás ellentmondását hogyan 
szeretnék feloldani? 

— Mindenképpen fel kell 
készülnünk az épitési igé-
nyek megváltozására. Ma 
m á r nem lehet t ípus laká-
sokból nagy mennyiséget ér-
tékesíteni. A panelgyártó fő-
üzem termékeinek ská lá já t 
á t kell a laki tanunk. Most 
már tóbb mint ótven száza-
lékot képviselnek az egye-
dileg kezelt panelek. Mind-
ezt úgy kell megoldanunk, 
hogy a jelenleg meglevő 
eszközeinket, sablonjainkat 
használjuk fel, kissé átala-
kítva az ú j „divathoz", hi-
szen nincs pénzünk arra, 
hogy termelési eszközeinket 
gyökeresen megfiatalítsuk. 

— A kis szériák viszont a 
költségeket is megnövelik ... 

— Igen, de ezt mi nem 
tud juk továbbhárítani a vá-
sárlókra, nekünk kell kigaz-
dálkodnunk. A költségcsök-
kentési törekvések éppen 
ezért fontos helyet foglalnak 
el az ú j vezetés elképzelé-
seiben. Például a ma m á r 
nullára írt sablonokkal sok-
szor csak egyenetlen felüle-
tet tudunk előállítani. Ezt 
itt, a helyszínen rendbe kell 
hozni. A kézi munka költsé-
ge viszont magas, a vásár-
lók pedig nem haj landók 
elfogadni ezt a plusz ki -
adást, a tétel minket terhel. 

— Milyen lehetőségeket 
rejt még a meglevő, paneles 
technológia? 

— A panel továbbra is 
a lkalmas az. építésre, de 
nem úgy, mint eddig! Meg 
kell találni azt a technoló-
giát és termékskálát , ami-

Ünnepre készül az MHSZ 
Az e lmúlt évek során 

többször is dicsértük az 
MHSZ Csongrád megyei' 
munkájá t . Joggal tehettük, 
hiszen szűkebb pátr iánkban 
a honvédelmi szövetség kü-
lönböző szakosztályaiban or-
szágosan, sőt nemzetközileg 
is el ismert munka folyik, 
sportolóik nem egy Európa-
és világbajnokságon bizonyí-
tottak már. 

„Eredményeinkhez méltó 
módon szeretnénk ünnepelni 
is" — mondotta a tegnapi 
saj tótájékoztatóján Palotai 
Jenő alezredes, az MHSZ 
megyei t i tkára. És milyen 
okból az ünnep? 1948. feb-
ruár 29-én a lakul t meg az 
MHSZ jogelődje, így néhány 
hónap múlva a negyvehedik 
születésnapra gyűlnek össze 
aktivisták, tagok és támo-
gatók. Az évforduló kapcsán 
nagyszabású rendezvényso-
rozat indul, m á r most, ősz-
szel. Ennek keretében a 
szövetség megemlékezik a 
KMP megalakulásáról, a 
nagy októberi szocialista 
forradalom 70. évfordulójá-
ról, ünnepélyes klubközgyü-
léseket tar tanak az MHSZ 
születésnapján, befejezésül 
pedig Pákozdon, 1988. szep-
tember 29-én ünnepelnek 
együtt a t á r s fegyveres 
erőkkel és testületekkel. 

E rendezvénysorozat része 
az a pályázat, melyen kép-
zőművészek, irodalmárok és 

fotósok honvédelmi tárgyú 
alkotásait zsűrizik majd . 
Természetesen, az ünnep jó 
alkalom arra is, hogy minél 
szélesebb körben megismer-
tessék a szövetség munká-
ját, minél több családot 
vonjanak be a klubok tevé-
kenységébe. E területen 
egyébként nincs ok a pa-
naszra, hiszen csak az el-
múlt három évben 70 ú j 
klub alakult megyénkben, és 
6 ezerrel nőtt a taglétszám. 

Végül szóljunk a leglát-
ványosabbnak ígérkező prog-
ramról : Szocialista hazáért 
címmel vetélkedősorozat in-
dul, amelynek célja haladó 
hagyományaink megismerte-
tése, az i f júság hazafias, 
honvédelmi és internaciona-
lista nevelésének' támogatá-
sa. E vetélkedőbe általános 
iskolások éppúgy bekapcso-
lódhatnak, mint a középis-
kolák tanulói, a z MHBZ-
klubtagok, KISZ-tagok, szo-

cialista brigádok, üzemek és 
intézmények dolgozói, a 
fegyveres erők és testületek 
tagjai. A játék a lapjául a 
közelmúltban megjelent 
Rej tvényújság szolgál. A 
legjobb megfej tők városi 
döntőkön vesznek részt (me-
gyénkben ezeket 1988. m á r -
cius 26—27-én tar t jak) , 
ma jd megyei, területi selej-
tezőkön dől el, kik vehetnek 
részt az 1988 őszén megren-
dezendő országos döntőn. A 
vetélkedő t é m á j a : az 1848— 
49-es szabadságharc, a ma-
gyar függetlenségi törekvé-
sek, munkásmozgalmunk ki-
alakulása. népünk legjobb-
jainak küzdelmei a haladá-
sért, a felszabadulás óta el-
telt időszak eredményei, 
főbb eseményei. Az elméleti 
felkészültség mellett próbá-
ra teszik a versenyzők tech-
nikai jártasságát , fizikai 
edejét is. 

B. Z. 

Elektronikus adatrögzítő 
Blicc-stop elnevezésű, elektronikus adatrögzítő készü-

léket muta t tak be a közlekedési vállalatok szakembereinek 
szerdán Győrött. A berendezést magyar találmány a lap ján 
a Budapesti Műszertechnika Kisszövetkezet a Kisalföld 
Volánnal közösen fejlesztette ki. A készülék — amelyet az 
autóbuszok műszerfalán helyeznek el — egyrészt utas-
számlálást végez, másrészt komputerkalauzként működ-
tethető Ez azt jelenti, hogy a jegykezelő és ellenőr fel-
ada tá t is helyettesíteni t ud ja 

vei a mai kapacitás kitölt-
hető. 

— Például? 
— Próbálunk nemcsak la-

kóépületekben gondolkodni, 
hanem rendszerben kezelni 
a technológiát. Ilyen kísér-
let eredménye az ú j vasbe-
ton garázsunk is, ami bár -
hol lerakható, és sok célú 
felhasználást tesz lehetővé. 
De gondolkozunk azon is, 
hogy a nem házgyári laká-
sokhoz komplett vizes blok-
kot gyártsunk. Az építtetők 
ugyanis igényelnék ezeket a 
termékeket. 

— Milyen irányban érde-
mes fejleszteni a panelt? 

— Egyre inkább előtérbe 
kerül az, hogy hogyan tu -
dunk egy-egy házat „felöl-
töztetni". Éppen ezért a t a r -
tószerkezeteket, a vasbeton 
vázelemeket bőviteni és t i -
pizálni szeretnénk, míg a 
homlokzati elemeket inkább 
az egyedi megoldások fe lé 
terelnénk. 

— A korszerűsítés, ter-
mékváltás szempontjai kö-
zül melyek a döntőek? 

— Szűkösek a váltáshoz 
szükséges forrásaink. Ma 
még csak a kis ráfordí tás-
sal megvalósítható fej leszté-
sekbe ugorhatunk bele, hogy 
gyorsan, már a fej lesztés 
következő lépéséhez is ki-
termel jük a pénzt. Csak íav 
araszolgathatunk, lépésről 
lépésre előre. Nagyon fontos 
az is, hogy folyamatosan fi-
gyelemmel kísérjük a piaci 
igényeket. Tehát csak olyan 
terméket fejlesszünk és 
gyártsunk, ami t el is lehet 
adni. 

— A főüzem többi ipari 
tevékenységénél mi a hely-
zet? 

— Minden területen lé-
nyeges profilváltásra lenne 
szükség. Eddig a fém- és 
faipari tevékenységeinket 
döntően sa já t e l lá tásunkra 
működtettük. A jövőben sze-
retnénk több lábra állni. 
Minden termékcsoportnál 
meg kell keresnünk, mivel 
léphetnénk ki a piacra. A 
korábbi termékfejlesztések 
azonban a kiugrást ma még' 
nem teszik lehetővé. Ehhez 
a munkához valójában csak 
most fogunk hozzá. Vasipa-
ri területen ezután is csak 
nagyon nehezen tudunk lab-
dába rúgni, mer t az ország 
ki lett stafírozva már ezek-
kel a termékekkel. A fa -
ipari részlegünket viszont 
szeretnénk jelentősen á t -
szervezni, hiszen it t komoly 
piaci kilátásaink vannak, 
a k á r exportálni is tudnánk 
ilyen termékekből. Most ke-
ressük a partnereket . Ve-
gyes vállalati formában is 
fontolgatjuk a dolgot. Csak 
az a gond, hogy egyelőre 
nincs elég pénzünk fe l fu t -
tatni ezt a területet, ás az 
alapanyag-ellátási problé-
mák is változatlanul „él-
nek". 

— Jó példaként említik 
többen a kétéves ablakgyá-
ra t! 

— Igen. A BVK-val lét-
rehozott társulás valóban jó 
lépésnek bizonyult. Ilyen és 
ehhez hasonló, jól jövedel-
mező vállalkozásokon tör-
jük a fe jünket . Csak ilye-
nekbe érdemes belevágni. 
Ehhez azonban, sok egyéb 
mellett, idő is kell. 

Milyen garanciák vannak 
a r ra , hogy a házgyár végül 
is kikapaszkodik a gödör-
ből? Mindenekelőtt fontos 
tényező, hogy az üzemigaz-
gatóság tel jes vezető gárdá-
ja kicserélődött. Ok viszont 
új , a régebbinél sokkal reá-
lisabb, életre valóbb elkéi>-
zelésekkel állnak most elő. 
Ügy tűnik, a panelgyártás-
ban meglevő felesleges ka-
pacitásra is akad vevő. 
Igaz, nem idehaza. Ha sike-
rül te tő alá hozni az üzle-
tet, az első komolyabb si-
kert is elkönyvelhetik az ú j 
vezetők. 

Bitfai Gábor 


