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Megfelelő védettség alakult ki 
A SABIN-OLTÁSOK HATÁSARA 

A» utóbbi időben gyakran 
szóba került a gyermekbénu-
lás elleni hatásos védekezés, 
a Sabin-oltás. A Szovjet-
unió után mi alkalmaztuk 
először széles körben, több 
százezer gyermeket oltottunk 
be s immunizáltuk a be-
tegséggel szemben. Még az 
oltások előtt is neves szak-
emberek nyilatkoztak s 
mondták el véleményüket az 
ú j eljárással kapcsolatban. 
Valamennyien Igen nagy re-
ményeket fűztek a Sabin-
féie védőoltáshoz. Most, hogy 
országszerte befejeződött az 
oltás, má r eredményekről 
számolhatunk be. 

A Magyar Mikrobiológiai 
Társaság határozatot hozott, 
miszerint azok az intézetek, 
melyek vírusvizsgálatokra is 
berendezkedtek, foglalkozza-
nak a gyermekbénulás elleni 
Sabin-oltások eredményei-
nek vizsgálataival Szege-
den ezeket a vizsgálatokat a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem mikrobiológiai in-
tézete és a Szegedi Köz-
egészség- és Járványügyi 
Állomás most szervezett ví-
rusosztálya közösen végezte. 
Az egyetem részéről a vizs-
gálatokat d r . Béládi Ilona 
akadémiai munkatárs irányí-
totta. 

Egy fontos vizsgálat * 
eredménye 

A gyermekbénulás elleni 
Sabin-féle védőoltás ered-
ményeiről a KÖJÁL nemré-
gen megrendezett országos 
értekezletén beszámolt dr. 
Szőlősi Ervin, a Szegedi 
Közegészség- és Járványügyi 
Állomás főorvosa. Röviden 
ismerte t jük az értekezleten 
elhangzott előadását: 

A Sabin-oltások eredmér 
nyeinek értékelése nemcsak 
belföldi jelentőségű, hanem 
komoly nemzetközi érdeklő-

d é s r e is s zámí tha t A vizs-
gálatot több száz gyermeken 
és felnőttön végezték. Sze-
ged legkülönbözőbb gyer-
mekkollekt ívájában kerestélc 
meg a vizsgálat alanyait , a 
három évtől a hatéves ko-
rig. E korcsoportba tartozó 
gyermekek vérsavóit még az 
oltás előtt vizsgál ták s 
megállapították, hogy a 
gyermekbénulás három kü-
lönböző típusú vírusával 
szemben — tekintettel az 
1957-es, 1959-es gyermekbé-
nulósos megbetegedésre — 
m á r bizonyos mennyiségű 
védőanyag alakult ki. Ezután 
azt vizsgálták, hogy a szá-
jon á t bevett Sabin-vírusok 
milyen mértékben szaporod-
tak el a beoltottak bélrend-
szerében, és meddig tartot t 
a vírusok ürítése. Ennek 
vizsgálata azért fontos, mer t 
a gyermekbénulással szem-
beni ellenanyagok a bél-
rendszerben elszaporodó ví-
rusok hatására keletkeznek. 
A vizsgálatok másrészt az 
oltások hatására a vérben 
felszaporodó ellenanyagok 
megjelenésére te r jedtek ki. 

Alap a további munkára 
Az eredményeket össze-

foglalva el kell mondanunk, 
hogy az l-es típusú Sabin-
virust a beoltottaknak kö-
rülbelül 20 százaléka ürí-
tette. A vizsgált gyermekek 
75 százalékánál a vérsavó-
ban jelentős ellenanyagszint 
emelkedést találtak. A III. 
típussal történt oltás után 

körülbelül 80 százalékban 
észleltek vírusürítést, és az 
oltottak 90 százalékánál je-
lent meg. .illetve emelke-
dett az ellenanyagok meny-
nyisége. A III. típus oltása 
u tán 70 százalékban talál-
tak víruaűrítést, és 80 szá-
zalékban ellenanyagmennyi-
ség emelkedést. 

Az adatokból kiderül, hogy 
az esetek egy részénél ak-
kor is bekövetkezett gyer-
mekbénulás vírusát közöm-
bösítő ellenanyagok emelke-
dése, amikor a vírusürítést 
módszerükkel nem tudták 
kimutatni . Ezek a vizsgála-

tok nemcsak azért fontosak, 
mer t bizonyítják a Sabin-
oltások eredményességét, ha-
nem azért is, mer t alapul 
szolgálnak azokhoz a későb-
bi vizsgálatokhoz, melyek a 
Sabin-oltások hatására a 
gyermekbénulás járványta-
nában bekövetkezett változá-
sokat rögzítik majd . 

Az eddigi vizsgálatokat 
összegezve: komoly védett-
ség alakult ki a Sabin-oltás 
hatására, s a jövőben a 
gyermekbénulásos megbete-
gedéseket is a múlt beteg-
ségei közé sorolhatjuk, mint 
a h imlő t 

A felszabadulási versenyben 
új brigádok alakultak 

a kábelgyárban 
Már csak az emlékezeté-

ben él a Szegedi Kábelgyár 
dolgozóinak) az az időszak — 
pedig nem is olyan régen 
volt —, amikor mindössze 
egy kábeldob készült el na-
ponta az üzemben. A fel-
szabadulási versenyben fo-
kozatosan t izenhatra emel-
kedett számuk, és ez nem-
csak a termelés növekedését 
jelenti, hanem azt is, hogy 
jó munkásgárda kovácsoló-
dott össze. A most megtar-
tott felszabadulási ünnepsé-
gen Berényi József bejelen-
tette, hogy 12 fős br igádja 
a szocialista cím elnyerésé-
ért dolgozik. Mihaleczi Béla 
munkacsapata nevében szin-

tén csatlakozott a bejelen-
téshez. 

Az ünnepségen kiosztot-
ták a tavalyi nyereségrésze-
sedést, amely 14 munkanap 
bérének felel meg. Négyen 
kiváló dolgozó oklevelet kap-
tak, 19 fiatal mellére pedig 
felkerül t az " I f júság a szo-
cializmusért—próba jelvé-
nye. 

A szép összegű nyereség-
részesedés azt bizonyítja, 
hogy becsülettel helytálltak 
a kábelgyár dolgozói az el-
múlt évben. A felszabadulási 
munkaversenyben való ered-
ményes részvételüket az el-
ső negyedévben elért -104,5 
százalékos teljesítményük 
igazolja. 

I ^ ^ A zenei naptár 
~ • eseménye 

Sikeres zongorahangverseny 
A Pedagógiai Főiskola 

dísztermében Szendrei Imre 
zongorahangversenye nagy-
szabású-műsorral járul t hoz-
zá az intézet felszabadulási 
ünnepi hetének rendezvé-
nyeihez. Amióta u to l já ra 
hallottuk, technikai virtuozi-
tása még tel jesebb lett és 
ezt a rendkívüli hangszeres 
tudást igyekszik a muzsika 
nemes ércére átváltani . 
Löszt műveiben bő a lkalma 
nyü t a fény és árnyék, csil-
logás és szikrázás megvülan-
tására a nagy etűdökben, ta-
lán elsősorban az Erdőzson-
gásban és Manók táncában, 
amelyet megismételtettek. A 
költői varázsból, Liszt stí-
lusának másik alkotó ele-
méből kevesebbet kaptunk, 
amint azt az E-dúr Petrarca 
szonett e lőadásában éreztük. 
Elismerés és köszönet illeti 
Szendrei Imrét a műsor m á -
sodik felében bemutatot t élő 
magyar szerzők műveinek 
gondos, mindvégig lebilin-
cselő, lelkes tolmácsolásá-
ért. Első helyre kívánkozik 
Szabó Ferenc két darabja az 
1949-ben írt Felszabadult 

melódiákból. A "Szabod föl-
dön szánt a traktor« gyújtó, 
kifejező, mai muzsika, mely 
nagy sikert aratot t . Kardos 
István két preludiumából a 
*Küzdjl« c íműt őszinte bel-
ső tűz hevíti és h a j t j a mar -
káns ritmusokon á t előre. A 
jelenlévő szerzőt megérdemel-
ten ünnepelték és a szocia-
lista építés szellemét kivetí-
tő, kitűnő zongoradarabját 
megújrázta t ták. Kókai Re-
zső Rögtönzése Kodály és 
Debussy zenéjéből táplálko-
zik. Egyénibb Geszler 
György "Víz hajtja a mal-
mot« kezdetű népdalát irat , 
amely Lisztet tekinti minta-
képének, de öncélú akkord-
halmozásával idegen köntöst 
ad a népdalra. Sosztakovlcs 
fiatalkori Fantasztikus tán-
caiból a kimagasló Keringő-
ben egyformán dicsérjük a 
finom hangzású művet s a 
hibátlan előadást. Egész sor 
ráadás jelezte a művész 
népszerűségét és for ró sike-
rét. A hangversenyt dr. Sze-
ghy Endre vezette be. 

Szatmári Géza 
..I 

Orvosi rendelőt avattak 
az üjszeyedi Haladás Tsz-ben 

Április elsején 11 órakor 
néhány percre megállt a 

TÁRLAT -NÉZÉS-

munka az újszegedi "Hala-
dása Termelőszövetkezet 
központjában. A termelőszö-
vetkezeti gazdák a szövetke-
zet kul túrtermében gyűltek 
essze, ahol a párt, a tanács, 
a Hazafias Né" ' -ont képvi-
selőinek jelenlétében meg-
történt az újonnan létesített 
üzemi rendelő ünnepélyes 
megnyitása. 

A rendelő — mint már Je-
lentettük — az I. kerületi ta-
nács végrehajtó bizottságá-
nak kezdeményezésére és 
segítségével készült el. A 
termelőszövetkezet minden 
szempontból megfelelő, vi-
lágos, melegvízfűtéssel ellá-
tott helyiséget alakított Rí. 

A felszerelés a körzeti or-
vosi rendelőkhöz hasonló. 

Becsülettel teljesítették vállalásukat 
Néhány, a felszabadulási versenyben szép eredményt elérő 

üzemek közül 
Nem lanyhult a lendület 

az üzemekben a pártkong-
resszus tiszteletére folyó mun-
kaverseny nagyszerű sikerei 
után. A Magyar Szocialista 
Munkáspárt felhívására 
ú jabb felajánlások születtek 
annak érdekében, hogy az 
1960-as évben minél jobb 
eredményekkel készüljünk 
fel a szocializmus alapjai t 
lerakó ötéves tervre. Az éves 
verseny első szakasza április 
4-ével, hazánk felszabadulá-
sának 15. évfordulójával le-
zárult, s e lmondhat juk, hogy 
a szegedi dolgozók méltó-
képpen készültek fel a nagy 
ünnepre, tudásuk legjavát 
adták a szocialista munka-
versenyben. Most mozaikot 
adunk errőL 

Terven felül 
dolgozott a bútorgyár 

Ünnepi műszakot tar tot-
tak az elmúlt hé ten a Szege-
di Bútorgyár dolgozói. A 
felszabadulási munkaver-
seny során március 26-án be-
fejezték a negyedéves ter-
vet és 700 "Szeged- típusú, 
háromaj tós szekrényt, vala-
mint 150 könyvszekrényt ad-
tak á t a kereskedelemnek. 
Az utóbbi napokban terven 
felül még 45 szekrényt ké-
szítettek el, ugyanis az üzem 
összesen 400 olyan bútorda-
rab gyártását vállalta el, 
melyet nem ír tak elő szá-
mukra. 

Most ünnepi! a Szegedi 
Bútorgyár ál lamosításának 
10. évfordulóját is. A jubi-
leumi évben nagy lendület-
tel folyik a munkaverseny, 
és nemcsak felszabadulásunk 
születésnapját köszöntötték 
sikerekkel, hanem igyekez-
nek éves vállalásukat is be-
csülettel teljesíteni. Az üzem 
májusban előreláthatóan be-
fejezi hároméves tervét. 

A cipőgyárban 
új, szocialista brigád 

született 
Szépen megszüntette év 

eleji tervelmaradását a Sze-

gedi Cipőgyár, Február kö-
zepén még 12 ezer pár cipő-
vel voltak adósak külőnb#ző 
anyagnehézségek miatt , már-
cius végével mégis maradék-
talanul teljesítették a ter-
vet. A sikerekhez nagymér-
tékben hozzájárult a telep, 
ahol kisebb zökkenők után 
jól betanultak az ű j techno-
lógiai e l já rás alkalmazásába, 
valamint a szabászat, ahol 
fennakadás nélkül oldották 
meg az éves átmenetet . 

A felszabadulási munka-
verseny utolsó napjaiban 
szocialista brigádot avat tak 
az üzemben. Vereska And-
rás komplexbrigádja meg-
alakulása óta 600 pár cipő-
vel termelt többet, s ez a 
mennyiség 117 százalékos á t -
lagnak felel meg. Az idei 
verseny során az engedélye-
zett 24 helyett csupán 17 
esetben minősítették másod-
osztályúnak m u n k á j u k a t A 
brigád tagjaira mindig, s 
minden alkalommal lehet 
számítani, ö k vállal ták pél-
dául 250 cipősarok rossz 
szegelésének megjavítását , és 
még a gyárépület ünnepi 
dekorálásában is részt vet-
tek. 

Élüzem 
a Gyufaipari Vállalat 

Nagy vetélkedés folyt ta-
valy a magyar gyufaipar két 
fellegvára, a budafoki és a 
szegedi között. Három érté-
kelésből kétszer a szegedi 
telep szerezte meg a babért, 
s a nemes vetélkedés ered-
ményeképpen most az egész 
vállalat élüzem l e t t Az 
iparág hárommillió forint 
értékű túlteljesítést ér t el, 
ebből egymillió ismét csak 
a szegediek érdeme. így az-
után természetes, hogy a 
most megtartott termelési 
tanácskozás u tán fe jenként 
23 nap nyereségrészesedést 
oszthattak ki az alkalmazot-
tak. között. A termelési ta-
nácskozás összesen 16 dolgo-
zót terjesztett fel "Kiváló 
dolgozó" oklevél és jelvény 
odaítélésére. 

A felszabadulás évforduló-

jára való felkészülés során 
a szegedi telep tovább tar-
totta jó eredményeit és is-
mét túlteljesítette a buda-
fokiakkal folyó verseny fel-
tételeit. Hogy azután az el-
ső negyedévben melyikük 
ért el jobb teljesítményt, ez t 
a később történő értékelés 
dönti m a j d eL 

Élenjárt 
a transzformátorjavító 

brigád 
öt tagú a DAV tramszfor-

mátor javí tójában működő 
szocialista brigád: Varró 
László, a brigádvezető, va-
lamint Nákits Jánosné, Sza-
kács László, Temesvári Pá l 
Segédmunkás és Horváth J á -
nos harmadéves ipari ta-
nuló. Ez a munkacsapat vég-
zi négy megye valamennyi 
t ranszformátorának kis- és 
nagyjavítását . Éppen hét 
Szakmunkás kerül t ki a ter-
melésből, amikor a brigád 
megalakult, s akkor vállal-
ták, hogy mégsem lesz tor-
lódás a sérül t trafók javí tá-
sa körül. J anuá r 26-án a 
termelési tanácskozás meg-
szavazta számukra a szíocia-
lista cím viselését 

Munká juka t nehéz év köz . 
ben lemérni, hogy mégis jól 
végzik, a r ra az mutat , hogy 
folyamatos rendben mennek 
a javítások, s egyre növek-
szik a transzformátorok élet-
tar tama. Sele j t jük a felsza-
badulási versenyben nem 
volt. különös gonddal és sze-
retettel foglalkoznak a br i -
gádtagok egyik f iatal mun-
katársukkal , Temesvári Pál -
lal. így valóban csak 
szocialista brigád nevelhet! 
Amióta Temesvári köztük 
dolgozik, rendszeresen j á r 
iskolába, s az idén elvégzi 
a hatodik általánost. Rende-
ződtek családi ügyei is, 
mind nagyobb ievekezettel 
veszi ki részét a munkából, 
rövidesen megtanul ja ú j 
szakmáját : A Varró-brigád 
nemcsak a munkában, ha-
nem emberség dolgában is 
az élen jár t . 

TALÁLKOZÁSOK 
MEG DÉLUTÁN VOLT, 

amikor a román nép képvi-
selői a tápéi hajójaví tó te-
lepre értek. A sója-téren a 
munkások szívélyesen kö-
szöntötték Gliga Vasllet, a 
Romén Népköztársaság bu-
dapesti nagykövetségének 
első t i tkárá t és Dobrin Iultu 
ezredest, a követség katonai 
at taséját . A vendégek meg-
álltak a hegesztőknél, laka-
tosoknál, szót váltottak egy-
mással. Ezek a röpke talál-
kozások is bővítették az 
azonos célért dolgozó em-
berek, a szocializmust építő 
népek barátságát . Egy nagy 
halom deszkarakáshoz ér-
ve Erdei Károly, a telep 
vezetője megjegyezte: 

— Ezt az elvtársaktól 
kaptuk. 

— Igen, ahogy csak tud-
juk, segí t jük egymást — vá-
laszolta Gliga V a s i l e . . . 

MAR SÖTÉTEDETT. Ra-
konczai János és Ács János 
tápéi parasztemberek házai-
nál hosszabban időztek a 
budapesti román nagykövet-
ség tagjai. A termelőszövet-
kezetekbe tömörült román és 
magyar gazdák életéről, szép 
jövőjükről folyt a szó. Bi-
acsi Jánoséknál próbálták a 
gyékénysodrást — persze 
nem ment a dolog. 

Aztán a vendéglátók egy-
egy hímzett tápéi szatyrot, 
munká juk jelképét a jándé-
kozták a kedves barátoknak, 
s ők pedig viszonzásul dí-
szes folyóiratokat, képesla-
pokat nyú j to t t ak át, ame-
lyek a román nép életének 
egy-egy részletét ábrázolják. 
Maradandó emlékek a meg-
hitt találkzásról. 

A MŰVELŐDÉSI OTTHON 

70 éves Ács György és a 63 
éves felesége tánca mélyen 
meghatot ta a vendégeket. 
Elmondották, ők is őrzik, 
ápolják a népi hagyományo-
kat, amelyek nagyon sok te-
kintetben a népek barátsá-
gát fejezik ki. Aztán még 
sokáig együtt énekeltek ma-
gyar és román d a l o k a t . . . 

AMIKOR a deszki Kos-
suth Termelőszövetkezetbe 
ér tek a Lengyel Népköztár-
saság budapesti nagykövet-
ségének képviselői: Wozniak 
Aleksander másodti tkár és 
Simondszky Richárd saj tó-
referens, érdekes meglepe-
tésben volt részük. Éppen 
három tehén ellett és a kis-
bor jak megszületése után 
mind já r t kis "névadó ünnep-
séget" tartot tak. Wozniak 
elvtárs nagy derültség köze-
pet te Krasznula, Malina és 
Jancsi nevet adta a kisbor-
jaknak. Vidám baráti han-
gulat alakult ki, a szövetke-
zeti gazdák két fehérmasnis 
fekete bárányt a jándékoztak 
a vendégeknek: szeretet-
b ő l . . . 

A DESZKI SZANATÓRI-
UMBAN dr. Michaliovits Le-
hel igazgató-főorvos üdvö-
zölte a budapesti lengyel kö-
vétség tagjai t és bemutat ta 
az intézetet. A gyógyuló 
gyerekek kedves műsorral , 
énekkel, tánccal, szavalattal 
köszöntötték a látogatókat. 
Amikor a lengyel elvtársak 
a községi művelődési otthon-
hoz értek, egy hely sem volt 
a nagyteremben: már vár ták 
őket a deszki lakosok. S a 
baráti esten nemcsak BZóban 
ismerkedtek egymással, ha-
nem a vendégek meglepetés-
sel kedveskedtek. Szines fil-
meket hoztak magukkal , 
amelyeket a moziban muta t -
tak be. A kisfilmek a len-
gyel emberek munkájáról , 
kulturális és sportéletéről 
szóltak. 

Nagy érdeklődéssel nézték 
a képeket a deszklek és a 
vendégek ugyancsak nagy f i -
gyelemmel hallgatták a köz-
ségbeli « szövetkezeti gazdák 
egyre jobban kibontakozó 
közös m u n k á j á t a késő es-
tig tar tó barát i találkozáson. 

M. T. 

zsúfolásig megtelt á barát i 
estén. A tápéi kisegyüttes 
leánytáncát a vendégek ké-
résére meg kellett ismételni 
és a két ö reg népművész, a 

13 élelmiszerbolt tart ma nyitva 
Kenyeret, tejet és egyéb élelmiszert árusítanak 

A Szegedi Élelmiszerke-
reskedelmi Vállalat ma, áp-
rilis 3-án, vasárnap a lakos-
ság szolgálatára t izenhárom 
üzletet tart nyitva. A nyitva 
tartő üzletek a következők: 
8-as élelmiszerüzlet (az OTP-
vel szemben), 62-es élelmi-
szerüzlet (Sziliért sugárút), 
66-ös élelmiszerüzlet (Marx 
tér). 

A fenti üzletek reggel hét 
órától délelőtt 11-ig tar tanak 
nyitva. 

12-es élelmiszerüzlet (Kos-
suth Lajos sugárút). 46-os 
élelmiszerüzlet (Petőfitelep. 

11-es utca), 10-es élelmiszer-
üzlet (Fodortelep), 32-es élel-
miszerüzlet (Kálvária tor), 
17-es élelmiszerüzlet (Újsze-
ged! Ládagyár), 58-as élelmi-
szerüzlet (Nagyállomás), l -es 
élelmiszerüzlet (Faragó utcai 
bérház), 10-es élelmiszerüzlet 
(Hattynstelep), 152-es élelmi-
szerüzlet (Ságváritelep), 
57-es élelmiszerüzlet (Jókai 
utca), 121-es Kárász utcai 
kenyér szaküzlet. 

Ezek az üzletek reggel 7 
órától délelőtt 10 óráig szol-
gálnak ki. 

% 


