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Hamarosan megkezdi működését 
az első magyar atomreaktor 

Az országos Atomenergia Bizottság izo-
tóp-szakbizottsága és a Műszaki Termé-
szettudományi Egyesületek Szövetsége 
tegnap kezdődött kétnapos tanácskozása 
beszámol a rádióaktív izotópok hazai al-
kalmazásénak lehetőségeiről. 

Straub F. Brúnó akadémikus, a szak-
bizottság elnöke megnyitójában elmondta: 
a világon mindenütt felépült atommág-
lyák lehetővé tették, hogy izotópok nagy 
mennyiségben megjelenjenek a kereske-
delmi forgalomban. Magyarország is éve-
ken át nagy mennyiségű izotópot szerzett 
be kutatási célokra. A rádióaktív izotó-
pokat bevezették a termelés ellenőrzésé-
be, a technika legkülönbözőbb területein, 
felhasználták az orvostudományban, mint 
a diagnosztika és terápia ú j fegyverét, és 
a mezőgazdaság is, mint a növényneme-
sítés új eszközét alkalmazza az agrotech-
nika ellenőrzésére. A tudományos kuta-
tást elsősorban a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Szovjet Tudományos Aka-
démia együttműködése tette lehetővé. A 
Szovjetuniótól igen sok rádióaktív izo-
tópot kapott az ország. 

A megnyitó előadás után Varga Károly, 
a csepeli izotóp-laboratórium vezetője 
beszámolt az atomenergia békés felhasz-
nálásával foglalkozó második genfi kon-
ferencián résztvevő magyar delegáció 
munkájáról, majd Kiss István kandidá-
tus, a Központi Fizikai Kutató Intézet 

munkatársa megtartotta a konferencia 
első előadását. Elmondta: a közeljövőben 
megkezdi működését az első magyar 
atomreaktor. A kísérleti reaktor sokrétű 
felhasználási lehetőségei között igen je-
lentős a rádióaktív izotópok hazai ter-
melése. A Központi Fizikai Kutató Inté-
zetben körülbelül egy évvel ezelőtt kezd-
ték meg az: előkészítő munkát, hogy mi-
kor az atomreaktor megkezdi működését, 
minden igényt kielégítő izotópokat állít-
hassanak elő. Kiszámították azt, hogy 
egy év alatt mintegy 300—400 izotóp 
előállításával lehet, számolni. Az atom-
reaktorban elsősorban rövid életű izotó-
pokat állítanak majd elő. Egyébként na-
gyobb mennyiségben továbbra is a Szov-
jetunióból hozunk be rádióáktív izotópo-
kat. Az országban előállítandó izotópok 
megfelelnek a lekülönlegesebb követel-
ményeknek is, teljesen tiszták lesznek. 
A7 év végéig mintegy 18 féle különböző 
rádióaktív izotóp előállításának techno-
lógiáját dolgozzák ki. A jövő év máso-
dik felében forgalomba kerülhetnek a 
magyar gyártmányú izotópok, 1960-ban 
pedig máj- számottevően elláthatják az 
ország izotópszükségletét. 

A konferenciával egy időben az Akadé-
mián kiállítás nyílt meg. Nukleáris mű-
szereket mutatnak be a konferencia 
résztvevőinek. Az előadásokat vita követi; 

Szeged lakossága támogatja 
a népi e l l e n ő r z é s munkáját 

A Szeged városi tanács 
végrehajtó bizottsága teg-
nap, kedden ülést tartott. 
Biczó György, a végrehajtó 
bizottság elnökének a ko-
rábbi határozatok végrehaj-
tásáról szóló szokásos beszá-
molóját több hozzászólás 
után a végrehajtó bizottság 
tudomásul vette. Ezután 
Nyári Mihály, a Szegedi Né-
pi Ellenőrzési Bizottság el-
nöke tájékoztatta a végre-
hajtó bizottságot a népi el-
lenőrzés eddigi tevékenysé-
géről Szegeden. Vizsgálataik 
során több visszásságot tá r -
tak fel a népi ellenőrök. 
Egy-egy vizsgálat tapasztala-
tainak összesítésekor a Népi 
Ellenőrzési Bizottság a vizs-
gálatban érintett üzem, hi-
vatal. intézmény vezetőivel 
megtárgyalta a tapasztalta-
kat. 

Javaslatot dolgoztak ki az 
észlelt hibák megszünteté-
sére, 

amit nemcsak az érdekelt 
vállalatnak, intézménynek 
küldenek meg, hanem an-
nak felettes szervének is. 
Egy bizonyos idő elteltével 
ú j ra visszatérnek az ügyre, 
utóvizsgálatot tartanak, hogy 
az illetékes vezetők megtet-
ték-e a kellő intézkedéseket 
a felfedett hibák kijavítá-
sára. 

A Szegedi Népi Ellenőr-
zési Bizottság elnöke közölte 
azt is, hogy a város lakos-
sága támogalja a népi ellen-
őrzés munkáját . 

Közérdekű bejelentésként 
számos, különböző terüle-
ten tapasztalt káros jelen-
ségre hívták fel a figyel-
met. Pozitív jelenség az 
is. hogy a bejelentések — 
néhány kivételtől ' eltekint-
ve — névvel, a bejelentő 
lakáscímével ellátva ér-
keznek. 
Lemérhető a lakosság ér-

deklődése és támogatása ab-
ból is, hogy miután egy-egy 
vizsgálat tapasztalatait a 
sajtóban nyilvánosságra hoz-
ták, levelek érkeztek a Népi 
Ellenőrzési Bizottsághoz, 
amelyekben a dolgozók örö-
müknek adtak kifejezést, 

hogy a népi ellenőrzés segít-
séget nyújt a jelentkező 
akadályok, hibák elhárításá-
hoz. Az Ingatlankezelő Vál-
lalatnál, a kereskedelmi vál-
lalatoknál végzett ellenőrzé-
sek után sok ilyen levél ér-
kezett. 

Bejelentette a továbbiak-
ban, hogy 

a szegedi népi ellenőrzés a 
jövőben több helyi jellegű 
vizsgálatot folytat le 

és ezzel is támogatja majd 
a városi tanács és a szak-
igazgatási szervek munká-
ját. 

A városi tanács végrehajtó 
bizottsága tudomásul vette a 
népi ellenőrzés munkájáról 
szóló tájékoztatást. 

Dáni Sándor, az igazgatási 
osztály vezetője terjesztette 
be jelentését ár- és belvíz-
védelmi problémákról. A je-
lentést. vita követte, majd 
több határozat született. Te-
kintve, hogy a csatornázási 
és belvízrendezési kérdések 
Szeged alapvető várospoliti-
kai problémái közé tartoz-
nak, szükséges, hogy Sze-
geden a vízügyi szakembe-
rek országos jellegű megbe-
szélést tartsanak. A felettes 
vízügyi szakszervek. Csong-
rád és Bács megye vízügyi 
szakemberei és Szeged víz-
ügyi szakértői 

együttesen vizsgálják majd 
meg, milyen beruházások-
kal lehet a város belvíz-
problémáit megoldani. 

A városi tanács végrehajtó 
bizottsága a felettes vízügyi 
intézmények szakembereinek 
véleménye ismeretében jár 
majd el a kormánynál a vég-
leges megoldáshoz szükséges 
anyagi fedezet biztosítására. 

Ezután a Köztisztasági 
Vállalat tevékenységével fog-
lalkozva a végrehajtó bizott-
ság 

több intézkedést hozott a 
város utcái tisztaságának 
előmozdítására. 

Utasították a Köztisztasági 
Vállalatot, hogy az utcákon, 
tereken, tehát a közterüle-
ten elhelyezett szemétládá-
kat 1959 április végére tá-
volítsák el és helyette alu-

mínium szemétgyűjtő edé-
nyeket szerezzenek be. Az 
ú j KUKA szemétgyűjtő gép-
kocsik segítségéve] ürítsék 
ki naponként ezeket az ut-
cai tartályokat. Utasították 
a szakigazgatási szerveket, 
hogy sürgessék meg a KUKA-
gépkocsik alumínium tartá-
lyainak Szegedre való szál-
lítását 

Az előzetes számítások sze-
rint az eddigi két KUKA-
kocsi nem lesz elegendő a 
szemét begyűjtésére. Ezért 

még rendelnek egy ilyen 
korszerű kocsit. 

A Bakay Nándor utca bur-
kolatlan szakaszán ezek a 
nehéz kocsik nem közleked-
hetnek. Utasították a szak-
igazgatási szerveket, hogy 
készíttessék el az útszakasz 
megfelelő szélességű és ala 
pozású burkolatát. 

Az úttisztítók létszáma ke-
vés és ezért 1959-ben 

húsz újabb úttisztítói kell 
alkalmazni. 
Utasították a Köztisztasági 

Vállalatot, gondoskodjék sze-
métgyűjtő-kosarak felszere-
léséről minden villamosmeg-
állónál. 

A Topolya soron, a Sza-
badkai úton és egyéb külte-
rületi helyeken a lakosság 
engedély nélkül építési tör-
meléket, szemetet rakat le, 
Utasították a kerületi taná-
csok építési csoportjait, 
szüntessék meg a -vad-depo-
nálásokat*. 

A Köztisztasági Vállalat 
tulajdonában lévő három 
-Rába* öntözőkocsi már 
megérett a selejtezésre. 

1959-ben egy korszerű 
"Csepel* öntözőkocsit sze-
reznek be. 
Az előterjesztések során 

számos ügyben született még 
döntés. Így engedélyezték, 
hogy a budapesti Irodalmi 
Színpad mintájára 

"Tiszatáj* néven irodalmi 
színpad létesüljék Szege-
den is. 

Az irodalmi színpad — ide-
iglenes jelleggel — a Kama-
raszínház helyiségében mű-
ködne. 
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A TBC elleni 
küzdelemről 

Hitler Mercedese 
és Eisenhower 

ügynökei 

(Ltebmann Béla felv.) 

Móra és ifjú 
barátai 

Idén érettségizik a Móra 
Ferenc anulócsoport az Új-
szegedi Általános Gimnázi-
umban. Ez az osztály mar 
negyedik esztendeje áll it 
emlékét ismétlődően a nagy 
szegedi rónak. Móra-emlék-
falon helyezték el idén is az 
író arcképét, a munkássá-
gára és életére vonatkozó 
szemléltető kartonokat, s a 
kis házi kiállítást minden 
tanévbei gazdagítják. Az új 
iskolában is elkészült a 
Móra-fal. amelyről jövőre 
majd valamelyik új első 
osztály gondoskodik tovább. 

Fogadás az NDK 
nemzeti ünnepe alkalmából 

Központi Bizottságának első 
titkára, dr. Münních Ferenc 
a Minisztertanács elnöke, az • 
MSZMP Politikai Bizottsá- \ 
gának több tagja és a kul- ' 
turális élet sok vezető sze-
mélyisége. 

A vendégek előtt a Német j 
Demokratikus' Köztársaság! 

több színművésze ' • adott 
nagysikerű műsort. 

Ünnepi 
megem lékexés 

Ma, szerdán este Szőreg 
községben ünnepi megem-
lékezést tartanak a község 
felszabadulásának 14. év-
fordulója alkalmából. A® 
ünnepséget a Hazafias Nép-
front. az MSZMP és a köz-
ségi tanács rendezi. 

Rudolf Helmer, a Német 
Demokratikus Köztársaság, 
magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövete 
az NDK nemzeti ünnepe al-
kalmából 'kedden este foga-
dást adott a Néphadsereg 
Tiszti Házában. A fogadá-
son megjelent Dobi István, 
az Elnöki Tanács elnöke, 
Kádár János, az MSZMP 
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 Kiosztották a harmadik 
százezer tulipánhagymát szállított j S b S L k 7 S S 

a Kertészeti Vállalat tegnap- kedden délutóxl az 
I Újszegedi Kender- Lenszövő 

A rendkívül gondos mun- hagymákból, ahol megálla- Vállalat dolgozóinak Az 
kat igénylő tulipánhagymák pították, hogy a pécsi; bu-
exportálását a műit évben dapesti tulipánhagymáknál 
kezdte meg a Szegedi Ker- jobbak a szegedi tulipán-

hagymák. Ezek haj t ják "a 
legnagyobb virágot. 

üzem igazgatója 16 ezer fo-
rintot osztott ki és köszöne-
tét fejezte ki a dolgozóknak 
a szép eredmények elérésé-
ért,. 

< « > -

Szép termést adott 
a pusztamérgesi célgazdaság 

almáskertje 

tészeti Vállalat. Az úgyne 
vezett -kísérleti évben* 
mintegy 30 ezer jóminőségú 
tulipánhagymát exportáltak 
a szomszédos országokba. A 
múlt évi eredmények alap-
ján ez évben az ültetési te-
rület s a rendelés is növe-
kedett. Szeptember első nap-
jaitól október első napjáig 
öt országba százezer tuli- A pusztamérges! szőlőtei- más alnialéléket csomagol-
panhagymát exportalt a Ker- melő állami célgazdaság a tak ládákba eddig 
teszeti Vállalat. A jelzések s?ólö mellett kisebb mérték- A gazdaság dolgozol egyeb-
szerint Csehszlovákia is ker ben gyümölcstermesztéssel is ként nincsenek megelégedi e 
meg húszezer darab tulipán- foglalkozik. Jelenleg még az idei termés nagyságával, 
hagymat s ezt a mennyise- csupán húsz katasztrális A múlt esztendei nagy jég-
get is a szerzodes megkote- holdnyi zárttelepítésú almás- verés ugyanis az idei termes 
se utan meg e hónapban el- kertje van, s egyes szőlőtáb- jó részéi is elvitte. A sérült 
szállítják Iákban köztesként termel- ágak, fiatal hajtások emiatt 

Az exportalt tuhpanhagy- nek még almát. Az almaszü- n e m t u d | a k o l v a n kitöeás.a 
ma-faj ták közül a legkere- ret már hetek óta tart a gaz- , ' ° l y d n l C l t 0 g a S W 

settebb a korai hajtású pi- daságban. s több mint 1400 ! a n 1 e r m e s t a d n i - m , n t a r™-
ros és piros árnyalatú Brili- mázsa jonatán almát, hús- lyenre számítani lehetett 
ant Star. Ez a fa j ta már de- véti rozmaringot, delicsesz és volna jégkár nélkül. 
éemberben »kihajtható«. 

Az exportszállítások bele-
jezése után a napokban 
megkezdik az ú j tulipán-
hagymák kiültetését. Ez év-
ben már hatalmas mennyi-
séget, mintegy egymillió da-
rab tulipánhagymát ültetnek 
ki, s ezzel elérik, hogy jövő- Tíznapos csehszlovákiai vendégszereplesre indul a 
re megötszörözhetik az közeljövőben az Orvostudományi Egye em kulturális együt-
exportot. tese. A tánccsoportból, citerazenekarból, népi zenekarból és 

A Kertészeti Vállalat nagy kamarazenekarból álló 54 főinyi csoport hat kísérővel 
gondot fordít a tulipánhagy- együtt valószínűleg' október 17-én indul útnak. A tíz nap 
m a hajtatási minőségére is. alatt Pozsonyban és más helyeken öt alkalommal lépnek 
Ezért saját kertészetében is, fel. Az utazás költségeit az Egészségügyi Szakszervezeti 
de a szegedi Kertészeti Dísz- Központ és az Orvostudományi Egyetem fedezi. Elindulásuk 
növény Tanszéknek is adott előtt, 14-én kedden, még főpróbát tartanak az Egészség-
ei megfigyelésre tulipán- ügyi Minisztérium és a Szakszervezeti Központ képviselői-
hagymákat. A múlt évben a nek jelenlétében.. A csereakció folytat; saképpen november 
Kertészeti Kutató Intézetnek közepén a cseh fiatalok látogatnak el Szegedre az Orvos-
is küldtek a szegedi tulipán- tudományi Egyetem vendégeiként 

Csehszlovákiába készül 
az Orvostudományi Egyetem 

kulturális együttese 


