
az orvosi utasításokat pon-
tosan teljesítem, a reám bí-
zott orvosi titkokat megőr-
zöm . . . . munkámból folyó 
kötelességemet pontosan, lel-
kiismeretesen és a nép ér-
dekeinek 
jesítem". 

Különös kegyetlenséggel 
Tanulmányai befejeztével 

ezzel az esküvel lépett ki a 

Hűtlenség az eskühöz 
Embertelen állapotok az ásotthalmi gyermekotthonban 

„Én. Temesvári Józsefné, tott igyekezetet, amikor fel- delt össze Utasításait nem 
esküszöm, hogy mint egész- háborodott ekkora részvét- tartotta be sem az előző ve-
Bégügyi gyermekotthoni gon- ienségen az ugyancsak ott zető nővér, akit időközben 
dozónő, munkámat minden- dolgozó Kazi Erzsébet és leváltottak, de utódja. Só-
kor a legjobb tudásom sze- Guiler Istvánné. Közben vány Mária is megtűrte 
rint végzem. Esküszöm, hogy megérkezett Szegedről Csi- ugyanazt az embertelen 

7.ÍK Vincéné intézeti főnővér. szellemet. Ezt látszik bizo-
nyitani, hogy amikor Te-

Mínt máskor mesváriné a tüzes vassal 
„nevelt", a szomszéd helyi-

• Akkor már nem lehe- ségből berohant Mityók Já-
tett az. ügyet eltussolni, mint nosné takarítónő, Mityók 

szolgálatában tel- niósKor — vallotta Temes- Jolán gondozónő névrokona. 
váriné. Mityóknét kitessékelte aszo-

— Mint máskor? Hogy bábéi Mityók Jolán azzal, 
érti ezt? — kérdezte a nyo- hogy ne őrá tartozik a gye-
mozótiszt. rek gondozása. Szép kis gon-

— Kérem, én csak térde- dozás ez. Most már meg le-
rn?ltetéssel büntettem, de tu- het érteni dr. Molnár Lajost, 

Szegedi Kossuth Zsuzsanna dok arról, hogy a gyermek- a szegedi egészségügyi gyer-
Apolónőképzőből. mint fiatal otthonban most kik hova mekotthon igazgató-főorvo-
gondozónő. Temesvári Jó- rejtették el a verésre hasz- sát, aki korábban e sorok 
zsefné 23 éves. Ásotthalom, nált botokat. Olyan eset is írójának elmondta már az 
Felszabadulás utca 7. szám volt. hogy a gondozott gye- ásotthalmi állapotokat. Ak-
alatti lakos. Rögtön munká- reknek beverték a fejét. S kor „csak" becsületsértéssel, 
ba is állt a szegedi egész- mikor jött vizitre az orvos, rágalmazással illették ott 
ségügyl gyermekotthon ásott- dr. Battancs Lajos, a gye- egymást egyesek, s mentek 
halmi részlegében. Napi reket elrejtették előle, ne- vele a bíróságra. Mindez a 
nyolc ólában havi 1700 fo- hogy meglássák és baj le- gondozottal; rovására ment, 
rintos fizetéssel gondozta a gyen. Más esetben két nő- amit most bizonyít ez a pél-
rábízott szellemi fogyatékos- vér hanyagsága miatt gyógy- dátlan, embertelen eset is. 
ságban szenvedő gyermeke- szermérgezést kapott egy Túl a törvényes felelős-
ket mostanáig gyerek, alig tudták meg- ségre vonáson, a Szeged me-

Csakhogy hivatásához kö- menteni. gyei jogú városi tanács 
tődő esküjére csúfosan rácá- Neveket persze nem mon- egészségügyi osztálya és az 
folt. Különös kegyetlenség- doh. Temesváriné. „csupán" Egészségügyi Dolgozók Szak-
gel elkövetett súlyos testi az ásotthalmi gyermekotthon szervezete bizonvára sürgő-
sértés bűntette terheli most. nevelési elvét és gyakorla- sen rendet teremtenek az 
Cselekményének ilyen minő- tát ecsetelte, azt. hogy a ásotthalmi gvermekotthori-
sítést adott és indított ellene ..műszakot vesszővel adta át ban. s megnézik, hogy ezek 
büntetőeljárást a Szeged vá- egyik nővér a másiknak". után kiket illett ott meg a 
rosi és járási rendőrkapi- gondozónői hivatás. Hogy 
tánvság. FGMiBt! Temesvárinét nem. az bizo-

nyos. De voltak előtte „pél-
II t üzes vas ' Cslzik Vincéné főnővér is damutatók", akik nem ke-

clmondta, hogv minden iá- vésbé bűnösök, mert hallgat-
De mi is történt az ásott- togatása alkalmával vessző- tak és cinkosok voltak, 

halmi gyermekotthonban a ket és botokat talált és tör- Lődi Ferenc 
szakavatott egészségügyi dol-
gozók körében? 

Egy este lefekvés előtt az 
ágy alá bújt a 10 év® R. 
Ibolya gondozott gyermek. 
Bomlott szellemiségével mit 
tudta szegényke, hogy Te-
m®várinénak sürgősebb dol-
ga is van. minthogy az ő já-
tékával törődjék. Pedig Te-
mesváriné is anya lesz ha-
marosan. R. Ibolya kis sors-
társaival nagyon ls vágyik 
a szeretetre, hiszen a szülei 
távol vannak, s azokat a gon-
dozónőknek kell pótolniuk. 
Az agy alól a kislány sem-
milyen szóra nem bújt elő, 
hiába hívogatták. Jelen volt 
a hálóteremben két másik 
alkalmazott is. Ferenczi Gé-
záné és Mityók Jolán. 

Ferencziné rendőrségi, sa-
ját aláírásával hitelesített 
vallomásában a következő-
ket olvasni: „A folyosóról 
ekkor behoztam a szenesla-
pátot és azzal a gyerek láb-
szárára vágtam". 

S mltt tett ezután Temes-
váriné? A tűzpiszkáió vasat 
benyomta az. égő kályhába, 
maja a tüzes vassal verte ki 
az ágy alól a gyermeket, 
akinek a t®tén 14 helyen 
talált égési sebeket és kül-
sérclmi nyomokat az orvosi 
vizsgálat. Az esetet még ak-
kor ®te jelentették Sovány 
Mária vezető gondozónőnek. 
Nem hederített rá még más-
nap sem. csak akkor muta-

J U B I L Á L A T I T 
Sajtótájékoztató a Kossuth Klubban — Ünnepségsorozat 

a 125. évforduló alkalmából 
Százhuszonöt évvel ez- sulat elnöke tartott tegnap, mek, csillagvizsgálók, m® 

előtt, 1841. május 28-án a kedden délután a budap®ti zögazdasági szakmunkas-
reformkor haladó érteimisé- Kossuth Klubban. A hősi® képző tanfolyamok jelentik 
gének egy csoportja — Bu- múlt felidézése után a tájé- egyebek között az 'srjreret-
gát Pál orvosprofesszor ja- koztató részletesen taglalta terj®ztés új módjait, 
vaslatára — elhatározta a a felszabadulás után meg- Nagy gondot fordít a TIT 
Magyar Természettudomá- újult és később TIT-té szer- az új tudományos eredmé-
nyi Társulat létrehozását, vezett társulat működésének nyekkel való állandó lé-
Az alapító tagok között volt mai, aktuális kérdéseit is. 
Jedlik Ányos, Irinyi Ján®, A TIT 22 ezer tagja az el-
Toldy Ferenc, Fényes Elek múlt években az ismeretter 

Táncsics Mihály is. A 
megalakulást és a társulat 
meghirdetett programjai 
Kossuth Laj® a Pesti Hír-
lap hasábjain leik® szavak-
kal üdvözölte. __ 

A társulat rögtön a meg-
alakulás után, dacolva a 
p®ti helytartótanáccsal, 
amely nem nézte jó szem-
mel a nemzeti önállóságra 
törekvő értelmiség mozgal-
mait, rendkívül nagy mun-
kát fejtett kl a természet-
tudományok népszerűsítése 
érdekében. Előadások és 
írás® kiadványok sorozatá-
val segítette a haladó tudo-
mány® ®zmék terjesztését. 
Darwin munkáit például 
hazánkban első ízben a tár-
sulat jelentette meg Her-
mán Ottó, a világhírű tu-
dós, a tudománynépszerűsí-
tés egyik legnagyobb mes-
tere annak idején a társulat 
által szervezett ismeretter-
jesztő előadáson mutatko-
zott be először a nagykö-
zönségnek. 

Ezzel a történeti vissza-
pillantással kezdődött az a 
sajtótájékoztató, amelyet az 
évforduló alkalmából dr. 
Ortutay Gyula, a Tudomá-
ny® Ismeretterjesztő Tár-

péstartásra is. Ennek bizo-
nyítékai többek között a 
nemrég alakult kibernetikai 

j®zitő előadások százezreit és szociológiai csoportok. 
tartotta, többmilliós hallga- A szerteágazó témakörök 
tóság előtt. 1954 és 1965 kö- megelevenitését, szemlélte-
zött több mint 600 ezer tését audio-vizuális módsze-
ilyen előadás hangzott el, rekkel — vetítésekkel, fii— 
közel 36 millió résztvevő mekkel, kísérletekkel — is 

segítik a társulat előadói. 
A jubileum alkalmából 

az május 27-én egyhónapos ün-
a nepségsorozat kezdődik. 

Ezen a napion avatják fel a 

előíf. Különösen nagy je-
lentőségűvé váltak az is-
meretterj®ztésben és 
ideológiai nevelésben 
munkás- és tsz-akadémiák, 
valamint az újabban szerve- Kerepesi temetőben Bugát 
zett szabadegyetemi soroza- Pál síremlékét. Másnap, 
tok. A termelőszövetkeze- 28-án a TIT ország® elnök-
tekiben jelenleg csaknem sége ünnepi ülést tart. 
500, a gyárakban, a válla-
latoknál mintegy 800 aka-

Ezen részt vesznek a társu-
latnak azok a tagjai is, 

démia működik; az idei akik 50, illetve 60 éve dol 
tanév elején körülbelül 70 goznak a tudoámnyok nép-
ezren iratkoztak be ezekre szerűsítésén. Az ülés ja-
a tanulási formákra. A TIT vaslatot terjeszt majd elő, 
nyelviskoláin 17 féle nyel-
vet tanulhatnak, illetve sa-
játíthatnak el az érdeklő-
dők. 

hogy Bugát Pálról a fővá-
rosban utcát nevezzzenek el.-
Az évforduló alkalmából a 
Kossuth Klubban Tudomány 

Gazdasági fejlődésünk időszerű kérdései 

Fizetőképes kereslet 
AZ IGÉNYEK ÖSSZESSÉ- sabb? Nyilvánvalóan a lakás. a rendelkezésre álló termék 

mennyiségét és a fogyasz-GET. amelyek egy társada- E z é r ' f 2 államnak dönte 
nie kell. hogy — például 

Egyre korszerűbb mód- a bélyegen címmel bélyey-
szerekkel segíti a TIT a fel- kiállítás nyílik. 
nőttek nevelését, művelődé- , \ j 1

u b i . l e u m r ó 1 ~ k i á n í t ó " 
^ rmrr. ^ , sokkal, unnepsegekkel, mu-sét. TIT-klubok, természet- sorokkal — a megyei szer-

tudomány® bemutatóter- vezetek is megemlékeznek. 

Baráti küldetésben 
FILM A MAGYAR KORMA NYKÜLDÖTTSÉG AFRIKAI 

ÉS AZSIAI LAT OGATASAIUOL 

Kállai Gyulának, a Ml- Egyiptom, Etiópia, Tan-
nisztertaná® elnökének ve- zánia, Kuwait és India leg-
zetésével a közelmúltban szebb tájairól, építészeti, 
magyar kormányküldöttség kulturális kincseiről, nép-
látogatott el afrikai és ázsiai szokásairól és népének éle-

' országokba. A kormánykül- téről ad szín® összefoglalót 
döttséget filmriporterek is a Bairáti küldetésben című 
elkísérték és megörökítették riportfilm, melyet csütörtök-
a baráti küldetés epizódja- t ő l k é t n a p o n á t o s s ^ n 
ít. Ugyanakkor riportokat is . . , . , 
készítettek azokról az orszá- e l (»dasban a szegedi 
gokról, ahol a magyar dele- Vörös Csillag Filmszinház-
gáció megfordult. ban is műsorra tűztek. 

lomban az anyagi javak és 100 millió forintot mire íor- s." . . . , , , . 
szolgáltatások iránt mutat- dítson. akkor inkább épí- , Jövedelmek es az arará-
koznak, társadalmi szükség- tőipari és építoanyagipari ? y o k szabalyozásaval a fize-
letnek nevezzük. A társadal- gépeket szerez be külföld- t o k é Pes keresletet ugy igyek-
mi szükségletből annyit le- ről. s viszonvlag kevés gép- s zonk alakítani, hogv az kö-
het kielégíteni egy bizony® kocsit. Inkább házgyárat . álljon az effektív szuk-
időszakban. amennyit azor- épít, mint autógyárat. ' segletek nagyságához és ösz-
szág termelőerőinek adott A társadalom szükségletel főtételéhez. A fizetőképes 
fejlettsége, a munkatermeié- mindig nagyobbak a kielé- kGrf- s'e t f s az effektív szuk-
kenység adott színvonalaié- gíthetőnél. Azokat a szük- seglet sohasem fedi teljesen 
hetővé tesz. ségleteket. amelyeket a ter- ^J"™ 4 - Mindig kielegitunk Tusa Erzsébet közreműkö- mű előadásából csak Tusa 

A szükségletek rangsorol- melőerők adott színvonalán . D a r c s e k , y mertekben — désével és Gerhardt Wiesen- Erzsébet szólamára emlé-

Zenekari hangverseny 
a nemzeti színházban 

tak. egyik égetőbb, a másik és a szükségletek társadalmi ^ ^ ^ ' ^ n d ű j k ' , 
kevésbé az. Előbb az elsőd- rangsorolása alapián egy , . . ' 
ieg® szükségleteket kell ki- adott. időszakban - például " ™ n d l g \ a n n a k ° l y a ? t

e,f' 
elégíteni. A szocialista állam egy évben - kielégíthetünk. ™ • e g e t 0 R e g i e t e k . 
a srtikréFleteket ran«nroHn effektív szükségleteknek ne- a ™ e l y a k tel.!® kielégítésére 

(Ilyen például 
a szükségleteket rangsorolja, effektív szükségleteknek ne- . . , 
s a termelést úgy szabályoz- vezzük. A ki nem elégített , k y l 1' 
za, hogy a lakosság alapve- szükségletek: rejtett szük- ] e t , D a n a 

tő szükségleteit mindenkép- se£-ete.r. 
pen kielégítse. (Arra nincs A szocialista központi 
mód a leggazdagabb ország- gazdaságvezetés a fogyasz-
ban sem. hogy az emberek tást szabályozza. Erre két 
minden igényét kielégíthes- eszköze van: 
sék.) ^ . . . , , , 

^ ^ a jövedelmek 
lyozása; 

lakásszükség-

Szükségük van például az 
embereknek gépkocsira is. 
lakásra is. Melyik a fonto-

A szocialista gazdasági 
rendszer legfőbb célja: hogy 
az egész társadalom élet-
színvonalát. vásárlóképessé-
gét növelje, de feladata, 

szabá- hogy ^ az alacsonyabb jöve-
delműek számára is megfe-

A bíróság értesítésére harminc 

napon belül válaszolni kell 
Egy év alatt csaknem 1100 például felhívni a figyelmet 

esetben értesítették a bíró- arra. hogy 
különböző szervek pénz-, 
illetve vagyonkezeléssel 
olyan személyeket bíztak 
meg, akiket korábban va-
gyon ellen" bűntettért el-
itéltek. 
Az értesítések túlnyomó 

többségükben eredményesek 
Olvan gazdasági és eevéb v o l t a k . s a megkeresett szer-uiyan gazuasagi ® egyen v e f c _ n é h á n y k l v é t e U 6 1 e l_ 

tekintve — intézkedtek a 
feltárt hiányosságok meg-
szüntetésére. 

— A bíróságok a jövőben 
is arra törekednek, hogy 

értesítésekkel hatékonyan 
segítsék a bűncselekmé-
nyek megelőzését, 

— A büntetőügyekben fő- Az értesített szervnek — a 
leg a társadalmi tulajdon fo- jogszabály szerint — har-
kozott védelmét szolsáliák a minc napon belül válaszol-
bí íósági értesítések: ellenőr- nia kell. s számot kell ad-
zési lazasáeokra. szervezési nia azokról az intézkedé-
hiány®ságokra mutatnak ró. sekről, amelyeket a bíróság 
Jó néhány esetben kellett megkeresésére tett. (MTI) 

ságok a különböző érdekelt, 
szerveket, s hívták fel a fi-
gyelmet olyan körülmények-
re. amelyek megkönnyítették 
bűncselekmények elköveté-
sét.. s hasonló helyzetben 
újabbak bekövetkezését is 
lehetővé tehetik. 

hiányosságokat tapasztal-
tak és jeleztek, amelyeket 
mielőbb meg kell szün-
tetni. 

Az Igazságüg.vminisztérium-
ban ezzel kapcsolatban el-
mondták a sajtó munkatár-
sainak: 

lelő életet biztosítson. Ezért 

Oaz árak szabályozá- egy sor alapvető élelmiszer 

sa. A jövedelmek sza- (liszt, cukor, tej stb.) árát 
bályozásával az állam a fi- igen alacsony szinten tartja, 
zetőképes ker®let nagysá- Ezzel az áreltérítéssel termé-
gát alakítja ki. Fizetőképes szetesen torzítja is a fo-
keresletnek nevezzük az egy gyasztás szerkezetét, a fize-
évben jelentkező, fogyasztó- iőképes kereslet cikkek sze-
si cikkekre irányuló vásár- rinti összetételét. Az új ár- | 
lóerőt, amely a megvásárolt intézkedések részben azt cé-
termékek ár®szegében fe- lozták. hogy az előállítási 
jezhető ki. költségek arányaihoz köze-

lebb álló fogyasztási árará-A FIZETŐKÉPES KERES 
LETNEK nemcsak nagysá- terméknél, s a fogyasztás a 
gát. hanem összetételét is termelés feltételeihez az ed-
küzpontilag kell alakítani. A diginé] jobban igazodjon. 

liütter vezényletével szerepelt kezünk szívesen. Egyébként 
a szegedi Bartók Béla Film- az egész koncert legszebb. 
harmonikus Zenekar hétfőn mind virtuozitásban, mind 
®te a Szegedi Nemzeti Szín- ihletettségben legemlékeze-
házban. tesebb pillanatait Tusa ró-

A hangverseny legeifogad- adásszáma — Debussy: Tű-
hatóbb műsorszáma Schu- zijáték — teremtette meg. 
mann: a-moll Zongoraverse- Több ráadást is szívesen 
nye volt. A mű előadásának hallgattunk volna tőle. 
sikerét Tusa Erzsébet ragyo- A hangversenyen Beetho-
gó játéka és kiváló ízlése biz- ven Egmont-nyitánya és 
tosította. Sajnos a művésznő Mendelssohn Skót-szimfó-
nem kapott megfelelő kísé- niája hangzott még el, álta-
retet a Wiesenhütter vezette Iában közepes előadásban, 
zenekartól s így a verseny- y . I. 

Magyar feltételezést is 
igazoltak a Luna—10 mérései 

A Luna—10 és azt meg- közülük éppen csak eltávo-
elozően a Luna—2 által a zott, mágnes® tere kissé 

nyok alakuljanak ki néhány H<úd mágnes® terére vo- meghajlítja, a Föld felé te-
natkozólag végzett mérések reli a Napból érkező elekt-

A SZOCIALISTA GAZDA-!ak®ság az egy® terméke-
ket elsősorban személyes 
igényei szerint vásárolja, de SÁGBAN a fizetőképes ke-
az igényeket az árarányok- r®let nagysága nem azonos 
kai befolyásolni lehet. Ha az elfogyasztott cikkek és 
valamiből képesek vagyunk igénybe vett szolgáltatásol: 
sokat. ol®ón termelni, akkor értékével. Sokkal többet fo-
annak árát érdem® l®zállí- gyasztunk. mint amennyit 
tani. Ezáltal növelhető a ke- fizetünk. Az ingyenes orvosi 
r®let és a fogyasztás. Ami- ellátás, oktatás, a kedvez-
ből nem tudunk ol®ón és ményes gyógyszerellátás, óvo-
sokat előállítani, annak árát dai. bölcsődei szolgáltatás 
viszonylag magasan kell tar- mind olyanok. amelyeket 
tani. A változó feltételeknek vagy egyáltalán nem, vagy 
megfelelően időnként szük- csak kis részben kell azem-
ség van a fogyasztói árará- bereknek a jövedelmükből 
nyok változtatására, hogy fedezni, 
ezzel jobban összehangoljuk Dr. P1RITYI OTTÖ 

m®t nyilvánosságra hozott rom® töltésű része®kéket, 
eredményei a szakemberek azokat is, amelyek egyéb-
emlékezetébe idéztek egy ként elkerülték volna boly-
közleményt, amely csaknem gónkat. Üjholdkor viszont 
hét éve jelent meg a Fizi- még azokat is másfelé irá-
kai Szemlében. nyitja, amelyek eredetileg 

A cikkben ifj. Bartha La- ebben az irányban indultak 
j®. az Uránia Csillagvizs- el. Körülbelül két évvel 
gáló munkatársa ismertette utóbb egy német szaklap, 
azt a feltevést, hogy a Hold- a Die Sterne hasábjain pe-
nak van valami rendkívül dlg már azt is megírta, 
gyenge mágnes® tere. Ezt hogv számításai szerint a 
a nézetét arra a megfigye- Hold mágnes® terének 
lésre alapozta, hogy másfél mértéke körülbelül 1000 
nappal újhold előtt, illetve gammára tehető, mintegy 
után a Föld mágnes® há- 67-ed részére a Föld pélu-
borgásai bizony® mérték- sain mért mágnes® térerős-
ben megerősödnek, pontosan ségnek. 
az újhold idején pedig meg- Ezt a pusztán elméletileg 
gyengülnek. Ezt a jelensé- megalapozott feltételezést a 
get ugyanis arra vezette két szovjet m®terség® égi-
vi&sza, hogy mielőtt a Hold t®t mérései m®t, évekkel 
pontosan a Nap és a Föld utóbb kétségtelenül igazol-
közé kerül, illetve mikor ták. (MTI) 
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