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Szegedi vegyészjelöltek a Baranya megyei 

kokszművekben 

Yan már látogatója Nyári gyakorlaton 

Ma már nem kell sajnál-
kozni azon, ho©- techni-
kumi, e©e temi hallgatók a 
nyári vakáció egy részét az 
ország különböző üzemei-
ben töltik. Kicsit inkább iri-
gyelni kell ezeket a fiata-
lokat, akik ma már olyan 
körülmények között élnek, 
hogy tanulhatnak és dolgoz-
hatnak, s tanulmányaikhoz 

gazdag 
élettapasztalatot 

szereznek, mikorra megszer-
zik diplomájukat. 

A szegedi egyetemi hall-
gatók, vegyészjelöltek közül 
például többen a Baranya 
megyei kokszművekben dol-
goznak a nyáron. . Köztük 
Joó Imre harmadéves hall-
gató is ú © fog ja fel ezt a 
©akor lat i munkát, mintha 
valami kalandos utazásban 
lenne része. Hosszan és 
lelkesen beszél munkájáról, 
hiszen már az sem minden-
napi dolog, h o © eddig a ne-
gyedik évfolyamosok mentek 
gyakorlati munkára, idén 
pedig már a harmadévesek 
is a szakmájukhoz szüksé-
ges területen dolgozhatnak. 

A harmadévesekkel együtt 
összesen 

14 szegedi 
fiatal öt héten át a koksz-
művek megbecsült dolgo-
zója. Háromnaponként más-
más üzemrész munkájával 
ismerkednek meg. 

Joó Imre így beszél eddig 
ott töltött napjaikról: 

— Minden reggel beszá-
molunk a mérnök elvtár-
saknak az előző napi mun-
kánkról, tapasztalatainkról. 
Akinek kedve van, még 

"repetázhat* is. Ha u©anis 
valamit nem értünk, nyu-
godtan megkérdezhetjük. 
Kérdéseinkre mindig kielé-
gítő választ kapunk. A ne-
gyedikesek nagy halom kül-
földi szakirodalmat is kap-
tak. A z e © i k kislány, Éva, 
emiatt sírva is fakadt. Ez 
úgy történt, hogy a kezébe 
nyomtak e © csomó szakiro-
dalmat és tréfálkozva azt 
mondták: estig csak meg-
birkózik vele? Éva viszont 
ezt komolyra vette, s ezért 
elsírta magát. A z itt töltött 
öt hétről majd tanulmányt 
írunk, méghozzá igen n a © 
gonddal, mert valószínű, 
h o © osztályozni fo©"ák. 

Joó Imréről még azt is 
elárulhatjuk, h o © tulajdon-
képpeni 

nagy élménye 
minden nyáron a Szegedi 
Szabadtéri Játékok. Ö sera 
készül kisebb izgalommal — 
sőt talán na©obbal — a i 
ünnepi hetekre, mint bár-
melyik nagy művészünk. Ott 
énekel a játékok kórusában. 
Ott volt tavaly is, s az idén 
se szeretne kimaradni a pro-
dukciókból. Akkora u©anís 
az öt hét ©akorlat i idő le-
telik, s Joó Imre ismét ott 
lehet a Szegedi Szabadtéri 
Játékok énekkarában. Addig 
viszont első a tanulás, első 
a tapasztalatok megszerzése 
a ©akorlat i munkában, h o © 
tanulmányi felkészültségét 
még gazdagabbá t e©e . 

omzsroic 
NÁDAS JÖZSEF: 
L A N G ÉS KOROM 

A szerzőnek tulajdonkep-
pen életrajzi regénye ez a 
könyv, de mégsem egy em-
ber életének rajzát adja, ha-
nem kor- és társadalomraj-
zot is. A né©-ö t évtizednyi 
idő alatt sok minden történt 
vele: megrokkant az első v i -
lágháborúban, utána haza-
jött és részt vett a forrada-
lomban. Miután a Tanács-
köztársaságot vérbe fojtotta 
a forradalom, külföldre me-
nekült és megjárta az emig-
ránsok keserves útját. Meg-
fordult Bécsben, Berlinben, 
Prágában, Párizsban, meg-
ismerkedik sok faj ta ember-
rel és sok fa j ta művészi 
irányzattal. Ismét hazatér, 
vállalja a hatósági üldözést, 
botladozik a nagy ü © szol-
gálatában, de jól vagy rosz-
szul, mindig együtt halad a 
társadalmat átformálni aka-
ró harcosokkal. Könyvéről ő 
maga mondja az olvasónak: 
"Találsz benne lírai hangot, 
találsz anekdotát, mosolyra 
késztető derűt, szenvedélyes, 
tragikus c i rádát . . . « Őszin-
tén beszél és nagyon érdeke-
sen. A z ízléses, szép könyv a 
Szépirodalmi Könyvkiadót 
dicséri. 

KONYA LAJOS: 
HAZAI TAJ 

Az utóbbi két-három év 
költői termésének gyűjtemé-
nye ez a kis kötet. A múlt sö-
tét képeitől a jelen nagy átala-
kulásáig sorakoznak benne a 
versek, amelyek szépségük-
nél, líraiságuknál fogva meg-
ragadják az olvasót. Mintha 
a költő újra végighaladna 
élete megtett útjain, h o © 
annál meggyőzőbben, hitele-
sebben szólhasson jelenünk-
ről. A négy ciklusra bontott 
gyűjtemény anyagát a Szép-
irodalmi Könyvkiadó ren-
dezte sajtó alá. 

RÓNAY GYÖRGY: 
FEKETE ROZSA 

Rónay György, kinek első 
verseit még Babits Mihály 
közölte a Nyugatban, számos 
regény, verseskötet, kritika 
és esszégyűjtemény után 

most ismét verseskötettel 
lepte meg olvasóit. A Szép-
irodalmi Könyvkiadó nál 
megjelentetett igen szép ki-
vitelű kötet mintegy húsz 
esztendő versterméséből ad 
bő válogatást. Disztingvált, 
csöndes hangvételű és mély 
líraiságú versek ezek, me-
lyeknek minde©ikét komoly 
műgond jellemzi. 

MATÉ GYÖRGY: 
VIHAROS ÜDÜLÉS 

Vajon van-e olyan ember, 
aki ne ismerné Máté G y ö r © 
nevét? A felszabadulás óta 
rendszeresen jelentek meg 
szatirikus karcolatai a ma-
gyar lapokban, s a népszerű 
Görbe tükör-rel — amely-
ben társadalmunk visszássá-
gait állítja pellengérre —, 
ismertté tette magát. Nagy 
értékük szatíráinak, h o © a 
szocialista munka és szocia-
lista erkölcs kifejlődésének 
kerékkötőit rendkívül bát-
ran, de mindig a pártos 
kommunista író közvetlen 
tapasztalata alapján leple-
zik le. Amikor Máté írásait 
olvassuk, vele e©ü t t mi 
magunk is meg vagyunk 
győződve arról, hogy ez a 
mi jelenünk a legszebb és 
a legtökéletesebb a világon, 
csak a filiszteri szokások és 
erkölcsök rútak, amelyeket 
ki kell gúnyolni, el kell tá-
volítani az emberek tuda-
tából. A Szépirodalmi 
Könyvkiadó helyesen csele-
kedett, amikor a szerző kö-
tetei után megjelentette a 
Viharos üdülés-t is. 

K ARP ATI AURÉL: 
TEGNAPTÓL MA lG 

A Szépirodalmi Könyvki-
adó ebben a kötetben gyűj-
tötte össze és adta közre az 
ismert író, kritikus és szín-
háztörténész nagyobb igényű 
irodalomtörténeti tanulmá-
nyait. A cikkek, bírálatok, 
esszék során a magyar- és 
a világirodalom népszerű 
v a © elfelejtett na©ságai, 
régiek és modernek arcéle 
bontakozik ki az olvasó 
előtt. Aki szereti alaposan 
megismerni a klasszikuso-
kat. annak nagyon ajánlatos 
tanulmányozni Kárpáti Au-
rél legújabb könyvét. 

a háziasszony elmondja, mi-
lyen jó véleménnyel van a 
házi ápolónőszolgálatról. A 
télen például őt ápolták és 
bizony túlmenően az injek-
cióadáson, ha kellett, teát 
főzött, párnáját megigazí-
totta, sőt ha kérték, az or-
vosságot is kiváltotta. Eköz-
ben Steinné végez, jobbu-
lást kíván és máris indul to-
vább. Dél van és még 11 
helyre kell mennie, pedig 
most nincs is sem influenza, 
sem e © é b járvány. A télen 
bizony volt olyan nap, h o © 

20 beteghez is el kellett 
mennie. A házi ápolónő 
e © i k legfontosabb feladata, 
h o © olyan betegekhez men-
jen és ott segítsen, ahol ma-
gára há©ott , e©edül i em-
berek vannak. Akadt olyan 
idős asszony is, aki mikor 
már meg©őgyult , akkor is 
kérte, jöjjön el hozzá, ú © 
megszerette. &' a fekete f ia-
talasszony, társaival együtt, 
fáradhatatlanul tesz eleget 
nemcsak hivatali, hanem az 
emberség diktálta köteles-
ségének is. 

C f l i e d a n i k a - d i a a t , 

A HÁZI ÁPOLÓNŐ 
Bernit a% Uf eg.és&sé.g.üg.tyí szolgálat Szegedet* 

kek fejlődésében, ha nem 
kapnak egyéni szeretetet. 
Mint akkor megírtuk, a Lon-
doni körúti nevelőotthonban 
26 gyermek volt — az egész 
városban pedig több száz —, 
akihez soha nem jött látoga-
tó, aki nem érezte a családi 
otthon melegét. S mit mond 
most Kiss Sándor, az otthon 
igazgatója? 

— Aznap, amikor a Dél-
Magyarországban a cikk 
megjelent — emlékezik visz-
sza — több százan keresték 
fel intézetünket. Szinte nem 
akartunk hinni a szemünk-
nek és a fülünknek, egész 
nap csengett a kapun a 
csengő és az irodában a te-
lefon. Nemcsak családok, ha-
nem üzemi nőtanácsok is je-
lentkeztek patronáló szülő-
nek. 

Azt hitték, csak kezdeti 
lesz ez a felbuzdulás, de nem 
így történt. Erre Horváth 
Gyuszika kedély változása, 
jókedve a legjobb bizonyí-
ték. 

— Ugrásszerűen fejlődött 
az eltett egy hónap alatt 
Horváth Gyuszika — mond-
ja nevelő tanára. — Termé-
szetesen legelőször őt ke-
resték, sőt örökbe is akar-
ták fogadni vendégszülei. 
Bemeckel Pál Deák Ferenc 
utca 25la. szám alatti lakos, 
szegedi gépész és családja 
látja vendégül minden ün-
nepnapon a kis Gyuszit, sőt 
most nyáron, a szünidő alatt 
hosszabb időre magukhoz 
akarják venni, utána pedig, 
amikor teljesen összeszokott 
a család, örökbefogadják 
Gyuszikát. 

Nemcsak Horváth Gyuszi-
kát, de még tiz társát is 
egész nyárra máris elvitték 
patronáló szülei. így van, aki 
Szegeden nyaral szüleinél, de 
olyan is akad, aki Balaton 
mellé, vagy országjárásra 
vitte vendég gyermekét. A 
26 gyermek közül 15 gyerek-
re már bejelentették a ven-
dégszülők az örökbefogadási 
igényt. így például Szélpál 
János Lomnici utca 17. szám 
alatti lakos, MÁV dolgozó 
Deme Lacikát fogadja örök-
be. Széli Ernő, a Vasútfor-
galmi Technikum szakokta-
tója még nem döntött, két 
fiú közül melyiket válassza. 
Mint elmondta, neki már 
nagy, 17 éves lánya van és 
mindig az volt a vágya, hogy 
legyen egy kisfia is. Most 
legközelebb a kislánya vá-
laszt majd magának test-
vért, akit aztán annak rend-
je és módja szerint örökbe 
fogadnak, s a nyáron már 
magukkal viszik üdülni. 

Horuczi Lászlóné 
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"Horváth Gyuszikát nem 
szereti senki« című cik-
künkben számoltunk be ar-
ról, hogy milyen törést okoz 
az állami gondozott gyerme-

KS gondolná arról a csi-
nos, fekete hajú fiatalasz-
szonyról, aki nap mint nap 
kerékpárjával fáradhatatla-
nul jár ja a várost, h o © ép-
pen hivatásában fárad. A 
kerékpárra akasztott kis női 
táskában ugyanis injekciós 
fiolákat, injekciós tűket, 
Íré. orvosságokat 
visz. Gondolataiban pedig 
már valamelyik betegénél 
jár, házszámokra emlékszik 
és közben aggódik, vajon 
jobban van-e már az az 
idős néni ott a Marx téren. 
Elég is volt a találós kér-
désből — a csinos f iatal-
asszony Steín Sándorné sze-
gedi házi ápolónő. 

'két dod eldőlt. 
1959-ben Budapest után elő-
ször Szegeden alakult meg 
a házi ápolónőszolgálat. A z 
első évben öt házi ápolónőt 
alkalmaztak, majd miután 
látták, h o © tevékenységük 
milyen hasznos, mennyire 
segíti a körzeti orvosok 
munkáját és a szegedi be-
tegellátást, 1961-ben már tíz 
főt alkalmaztak. 1 © is ke-
vesen vannak még, s — mint 
az S Z T K szegedi alközpont-
jának vezetői elmondták — 
amint lehetőség lesz, to-
vábbi ápolónőket alkalmaz-
nak házi betegápolásra. 

Az asszisztensnők beosz-
tása a következő: három 
körzeti orvos mellé jut egy, 
ami azt jelenti, h o © e © i k 
nap e © i k helyen, a másik 
nap a másik helyen segít-
keznek. Steinné például reg-
gel fé l 8-kor kezdi a mun-
kát, meglátogatja a fekvő-
betegeket, majd jelentkezik 
a körzeti orvosnál, ahol se-
gít az orvosnak, ha szüksé-
ge van rá, a rendelői beteg-
ellátásban is, utána pedig 
átveszi a címeket és megy 
betegeket ellenőrizni, kötöz-
ni, injekciókat adni. Mivel 

(Ltíiatn kÁMzeii ÓIV-MRAI 

tartozik, ezért hétfőn, szer-
dán és pénteken két rende-
lőben, a Feltámadás utcai 
körzeti, valamint a Párizsi 
körúti szintén körzeti orvosi 
rendelőben segédkezik, il-
letve végzi a körzethez tar-
tózó betegek otthoni ellátá-
sát. Kedden, csütörtökön és 
szombaton pedig Szabó Klá-
ra doktornő mellé szól a be-
osztása. Stein Sándorné 1960 
november óta végzi ezt a 
fáradságos munkát. Szülész-
női képesítése van, jelenleg 
pedig ápolónőtovábbképzésre 
jár, a jövő hónapban vizs-
gázik. i 

A Gutenberg utca 31-ben 

mnl kedved idmeiadi 

tessékelik befelé. Míg in-
jekciót ad, lázt mér, addig 

Az idei nyár még a für* 
dőruha-divatban is a nőies 
formákat hozza. A kétrészes 
fürdőruha már nem divatos, 
alig-alig látni egyet-egyet el-
vétve, helyette az egybefür-
dőruha dominál különböző 
kivágásokkal. Főleg a fürdő-
ruhák háta merészen kivá-
gott. Ez az új vonal kellő-
képpen érvényre juttatja a 
szép nőies testvonalakat 
anélkül, hogy az ízléstelen 
lenne. A fürdőruhához rövid 
strandkabát járul. Készülhet 
a fürdőruhával megegyező 
alapanyagból vagy színben 
harmonizáló egyszínű vá-
szonból. A készen kapható 
bánion fürdőruhák mellett az 
egyszínű szatén, a csíkos, 
pettyes, kockás, mintás kar-
tonok és az élénk napsütötte 
színű vászon anyagokból ké-
szült fürdőruhák divatosak. 
Elütő színű paszpolozással 
ellenkező csíkbeállításokkal 
díszíthető. 

Türkiz íehér csíkos karton 
fürdőruha merész háta kivágás-
sal ellentétes csíkozással. Hozzá 
ugyancsak csikós anyagból ké-
szült strandkabátot terveztünk. 
A matrózos sálgaUér levehető. 
Cl. és 4. ra jz ) . 

Narancs-, citromsárga-, fehér-
fekete mintás vászon anyagbői 
érdekes vonalú fürdőruha. Na-
rancssárga paszpolozással. 
Ugyancsak ebből készült kiegé-
szítőként a strandkabát, szintén 
narancs paszpolozással díszítve. 
(2. és 5. ra jz . ) 

O R : F E L E S É G E M 

Fekete szatén fürdőruha mély kékabáttal, vastag többsoros fe-
ovális háta kivágással. Csípőnél hér tüzessel díszítve. (3. és 6. 
enyhe búzással. Hozzá sárga pi- rajz. ) 
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