
Bőrgyógyász 
vándorgyűlés 

Szegeden 
Á bőrgyógyászati klinika 

három éve elhunyt kiváló 
igazgatójának, dr. Rávnay 
Tamásnak az emlékére a 
Magyar Dermatológiai Tár-
sulat rendezésében két na-
pos ország® bőrgyógyászati 
vándorgyűlés kezdődött teg-
nap délután Szegeden. A 
bőrgyógyászati klinika tan-
termében rendezett tudomá-
ny® tanácskozáson ott volt 
dr. Rávnay Tamás özvegye 
és családjának több tagja, 
továbbá mintegy 120 orv®, 
a szegedi, a budap®ti, a 
pécsi, a debreceni orv®tudo-
mányi egyetem képviselői, 
valamint az ország jelentő-
sebb kórházainak, bőr- és 
nemibeteg gondozó intézetei-
nek vezető orv®ai. munka-
társai. 

A vándorgyűlést dr. Föld-
vári Ferenc, a budapesti bőr-
gyógyászati klinika igazgató-
ja, a Magyar Dermatológiai 
Társulat elnöke nyitotta meg, 
majd dr. Julesz Miklós, K®-
suth-díjas szegedi egyetemi 
tanár, a Magyar Orvosok 
Tudomány® Egyesületeinek 
Szövetsége nevében köszön-
tötte a tanácskozást. Ezután 
került sor dr. Simon Mik-
lósnak. a szegedi bőrgyógyá-
szati klinika igazgatójának 
dr. Rávnay Tamásról tartott 
megemlékezésére. Az egykori 
tanítvány meghatott szavak-
kal, őszinte nagyrabecsülés-
sel emlékezett volt profesz-
szorára, s a többi között 
hangoztatta, hogy a nemzet-
közi tekintélyű dr. Rávnay 
Tamás hivatásszeretete, szor-
galma. humanitása és az 
emberi haladásba vetett ren-
díthetetlen hite példa lehet 
minden orv® számára. 

A megemlékezés után tu-
domány® előadások követ-
keztek. Előadást tartott dr. 
Simon Károly, továbbá dr. 
Sipos Károly, dr. Csillik Ber-
talan docensek, dr. Szádeczky 
László, dr. Jáksó Gizella, dr. 
Forró László adjunktusok, 
dr. Nagy Gyula, dr. Schnei-
der Imre, dr. Szabó Éva, dr. 
Szekeres Lenke, dr. Gecse 
Árpád tanársegédek, dr. Ni-
kolin Klára orv®, Pólay An-
na szigorló orv®. Kocsis 
György vegyész és Berkó 
Györgyi fizikus. 

A vándorgyűlés ma dél-
előtt a tudomány® szem-
pontból érdekesebb bőrbeteg-
esetek bemutatásával és 
megbeszélésével folytatódik. 

Cikkünk n y o m á n 

Az OTP 
a lakásüzérkedések ellen 
Lapunk ez évi máj® tétünk fel. Telekkönyvben 

12-i számában „Az igazi jel- is rögzített jogunk alapján 
ige: spekuláció" címmel cik- tehát előzetes hozzáiárulá-
Ket írtunk a iakásüzérkedé- sunk nélkül ezekre az ingat-
sek ellen. Írásunkban olyan tanokra érvényes adásvételi ] 
konkrét esetekre hívtuk fel szerződés nem köthető, 
a figyelmet, amikor állami Megemlítjük még. hogv 
kölcsönnel épült, családi há- hitelrendszerünkben egy 
zat, szövetkezeti vagy tár- építtető részére egyidejűleg 
sasházban készült lakást a két hosszúlejáratú lakásépí-
tuiajdon® több tízezer fo- tési kölcsön nem engedé-
rintos haszonnal ad el még lyezhető, sót fiókjainknak a 
az állami kölcsön visszafi- kölcsönéngedélyezés előtt 
zetése előtt. Ugyanakkor azt is vizsgálniuk kell, hogy 
különböző utakon újabb ál- az épülő lakás az építtető 
lami lakáshoz, vagy pedig ténylegesen fennálló lakás-
szintén kölcsönnel épülő la- problémája megoldását szol-
káshoz igyekszik jutni. Az gálja-e. 
ilyen manipulációk nem csu- Az állami támogatással 
pún az általán® lakásépí- felépült lakások értékesíté-
tési elveket sértik, hanem sét korlátozó jogaink alap-
erkölcsileg is súlyosan ki- jam a magunk részéről is 
fogásolhatók. Hiszen az ál- font® feladatnak tartjuk, 
lami lakásépítési kölcsön hogy a rendelkezésünkre ál-
ercdeti céljával ellentétben ló eszközökkel kizárjuk az 
— hogy ugyanis minél töb- ezekkel való üzérkedés lehe-
ben építsenek lakást — az tőségét. Ezért cikkünk tar-
üzérkedók egyéni haszna nő talma alapján felszólítottuk 
a köz rovására. Csongrád megyei fiókunkat 

Az Ország® Takarék- arra, hogy a megnevezett la-
pénztár titkársága cikkünk kasokra vonatkozó esetleg® 
mondanivalójával egyetér- elidegenítési, illetőleg tarto-
tésben többek között az zás-átvállalási kérelem be-
alábbiakról ért®ítette szer- nyújtásakor fokozott gon-
kesztőségünket. „Az állami dossággal járjanak el és 
kölcsöntámogatással felépült hozzájárulást csak a szer-
lakásokra — a kölcsöntarto- ződő felek lakás vi s zon y ai -
zás fennállásának idejére — nak és anyagi helyzetének 
a takarékpénztár iavára el- megfelelő feltételekkel ad-
idegenítési tilalmat jegyez- ják meg." 

Textiles vetélkedő Szegeden 
dezője) aggályát fejezte ki a 
közönség előtt a játék tisz-
taságát illetően. Egy® csa-
patok válasza ugyanis arra 
engedett következtetni, hogy 
a kérdéseket már néhányan 
ismerték! A zsűri ennek el-
lenére eredményt hirdetett, 
ahol az első helyre a hód-
mezővásárhelyiek (Kovács 
Mária, Takács Katalin, La-
bádi Ernőné, B. Bodrogi Lí-
dia és Konkoly Ignácné) ke-
rültek, második az újszegedi 
kendergyár Kállai Éva szo-
cialista brigádja, harmadik 
pedig a Textilművek Test-
vériség brigádja lett. Remél-
jük, hogy a kételyek tisztá-
zására a rendezőség min-
dent elkövet majd, hiszen 
az sem jelentéktelen szem-
pont, hogy az első helyezett 
csapat 1600, a második és 
harmadik helyezett pedig 
1000, illetve 800 forintos ju-
talomban részesült. 

N. I. 

Nem állhatnak a kombájnok 
Tartalék motorok a nagy munka idejére 

Nagyon jól megrendezett, 
de végeredményben mégis 
„kétes módon" megszerve-
zett szellemi vetélkedő volt 
tegnap délután a Vasutas 
Művelődési Otthonban. ö t 
üzem (szegedi és újszegedi 
kender-, szegedi juta-, Tex-
tilmüvek és a Hódmezővá-
sárhelyi Divat - Kötöttáru-
gyár) nyolc szocialista bri-
gádja öt témakörben mérte 
össze tudását a Textilipari 
Dolgozók Szakszervezete 
Csongrád megyei bizottsága 
vetélkedőjén. Ez a megyei 
döntő közvetlen előjátéka 
volt az ország öt textil® 
megyebizottsága (Pest, Bé-
kés, Győr-Sopron, Vas és 
Csongrád megye) által ren-
dezendő országos verseny-
nek. ahol az egyes területi 
vetélkedőkön legjobban sze-
repelt csapatok vesznek 
majd részt. Ami pedig a 
szervezést illeti: a játékve-
zető Tatár Eszti (a buda-
pesti Nemzeti Színház ren-

Többév® tapasztalat alapján az aratási 
és a betakarítási munkák idején új rend-
szert alkalmaznak Hódmezővásárhelyen, a 
Csongrád megyei Mezőgazdasági Gépjaví-
tó Vállalatnál a nagy nyári munkák segí-
tése érdekében. Mint Nyámádi Gábor, a 
vállalat igazgatója elmondotta, az idén 
időben befejezték az összes javításra hoz-
zájuk beadott kombájnmotorok és a be-
takarításhoz szükséges gépek motorjainak 
javítását. Ezen felül megfelelő tartalék-
készlettel rendelkeznek kombájn- és trak-
tormotorokból. A raktáron levő motorok 
előjáratását is elvégezték, így csere alkal-
mával ezeket a motorokat nem kell bejá-
ratni, egyből be lehet szerelni a gépekbe, 
ami minimálisra csökkenti a munkaidő 
kiesést. Mivel a vállalat raktárában min-

den típusból elegendő előjáratott motor 
áll rendelkezésre, a termelőszövetkezetek, 
állami gazdaságok bármikor jöhetnek hi-
bás motort cserélni előzetes szerződéskö-
tés nélkül. Az aratási és betakarítási mun-
kában válratlanul meghibásodott és kis 
javítással üzemképessé nem tehető moto-
rok helyett a vállalat azonnal ad előrejá-
ratott motort. Abban az esetben, ha elő-
zetesen értesítik a vállalatot, munkaszü-
neti napokon is lehetség® a motorcsere. 

A szállítási munka megkönnyítése ér-
dekében előbbre hozták a pótkocsi gyár-
tást is. A harmadik negyedév helyett as 
első félévben 240 darab új pótkocsit bo-
csát a vállalat a mezőgazdaság rendelke-
zésére. 

T E N G E R R E S Z Á L L N I 
A matematika első helyen — Ultizni tudni kell — Tisztjelöltek között 

— Mi a legnehezebb? 
— A vasmacska. 
— ?! 
— Próbálja meg felhúzni! 

Persze, a darunak sincs pe-
helysúlya. 

Iskola ez is: épp úgy „cid-
riznek" a diákok a matema-
tikaórától, mint bárhol má-
sutt. A falon térképek, a 
táblán a c®inustétel, az asz-
talon a szextáns, az égites-
tek bemérő műszere. A ten-
gerésztisztképző intézet húsz 
diákja izgatottan várja az 
óra kezdetét. 

A MAHART központjában 
működik ez a kétéves to-
vábbképző. Itt tanulnak a 
magyar ker®kedelmi flotta 
tisztjelöltjei. 

— Tizenhét hajónk közle-
kedik a tengereken — mond-
ja Rühl Laj®, a vezető ta-
nár. Irányításukra képzett 
tisztekre, szakemberekre 
van szükség. Mindent meg 
kell tanulniok, s még az 
iskolában, mert a tengeren 
a legkisebb bizonytalanság is 
végzetes következményekkel 
járhat. A tenger kiszámít-
hatatlan, 6z®zélyes, mindig 
újabb és újabb váratlan 
meglepetéseket tartogat. 

— Milyen tárgyakat tanul-
nak a hallgatók? 

— Természetesen a hajó-
zástan minden ágát. Tanul-
nak navigációt, mágnesség-

Nehéz tantárgy a matematika. Különösen a gömbháromszögek 
tétele. Aki érti — elmagyarázza a többieknek 

tant. térképészetet, sőt rádió- kikötőben — a tiszti felada-
navigációt is. Tisztában kell tokát. Beállítják a nagy 
lenniük a meteorológiával, mágn®es tájolót, kipróbál-
szükséges ismerniük a hajó- ják a kormánykerekeket, a 
építés néhány fontosabb vezérlő berendezéseket. 

lanul beleadtuk szívünkéi, forró sze-
retetünket az eddig soha nem is-
mert munkába. Bár volt ott játék és 
bábjáték, mesemondás, jókedv, felsza-
badult hancúrozás, ének, sok öröm — 
azt is jól tudtuk, hogy ennyivel nem 
érheti be tízezer gyermekszáj, mert 
csak akkor ünnep az ünnep, ha a 
gyomrocskák is megkapják a magu-
két. De mi legyen az a valami, és 
honnan, miből teremtsük elő? A mi 
számunkra pillanatnyilag szinte vilá-
got tergető problémát jelentett a 
megoldása. Nagyon akartuk a megol-
dást. HÍ: pedig az asszonyok nagyon 
harcolnak valami jó ügy érdekében, 
annak sikerülni kell, ezt így tudtuk. 
És sikerült, mert a gyermekekért 
mindenki mellénk állt, segített amivel 
és ahogyan tudott: a szovjet vár®-
paranesnokság, a párt, a vár®, az 
üzemek — nyersanyaggal, fuvarral, 
pékek munkával. így aztán ma már 
akármilyen furcsán is hangzik, a 
gyermeknap fénypontja az a „kétfo-
gás®" uzsonna volt, amit végül is si-
került elővarázsolnunk — mely tejből 
és kifliből állt. A gyerekek azért örül-
tek a „pompás" uzsonnának, mert a 
jegyes tejből otthon csak korlátolt 
mennyiséget tudott adni nekik az 
édesanyjuk. Péksüteményt pedig ők 
még nem láttak soha. csak a jegy-
re kapható napi kenyérfejadagot is-
merték. Mint tudjuk, a háborús évek 
alatt a péksüteményt elfújta a hábo-
rú szele. A felszahadulás után pe-
dig segítség nélkül még kenyerünk 
sem lett volna. Ilyen körülmények 
között nem csodálkoztunk azon, ami-
kor a gyerekek nagy rohamot indí-
tottak az uzsonnázóhelyek felé. 

Igaz, hogy nem volt még 
Fagyi 
és luft 

nem 
akkor pompás úttörőház, 
úttörők sem voltak, csak 
gyerekek, sem büfés sátrak, 

vagv egyéb építmények, melyben cso-
koládéval, édességgel és más finom-
sággá' megrakott polcok lettek vol-
na. ® a gyerekek a pénzt sem nya-
fogták ki szüleik zsebéből, hogy köl-
teni tudjanak. Még fagyi és lufti sem 
volt, pedig ezek nélkül mostanság el 

sem lehet kezdeni gyermekünnepsé-
get. Bizony még nagyon sok minden 
nem' volt, ami azóta már van és, 
hogy van, sokan szinte észre sem 
vesszük. De feltesszük a kérdést ma-
gunknak. miért is érezzük azt az első 
gyermeknapot a legemlékezetesebb-
nek, a legszebbnek? Mert ilyen még 
nem volt addig, nem lehetett, és mert 
az új életet kóstolgattuk, rendezget-
tük, szerveztük. Boldog nyugalom, bé-
ke és szabadság friss levegője árasz-
totta el az embereket. Üjszeged min-
den szépségével pompázott. Hogy az 
uzsonnaztatásnál várható tolongást 
elkerüljük — városrészek szerint egy-
egv fát, sátor hiányában kineveztünk 
büfének. A fák törzsére kartont kö-
töztünk. melyen a kerület neve sze-
repelt. így aztán minden gyerek 
könnyen megtalálhatta a lakóhely 
szerinti uzsonnázóját. A fák lombsát-
ra alatt álltak sorjában a 25 liter® 
lej®kannák, melyből asszonytársaink 
a magukkal hozott nagy lev®® ka-
nállal meregették böerékbe a tejet, 
hatalmas ruháskosarakból pedig a fi-
nom kifliket ®ztották. Repetázni is 
iehetett. Az ülőkét és az asztalt a 
puha gyepszőnyeg szolgáltatta telj® 
megelégedéssel. 

Azóta ls forgolódtunk gyermeknapi 
rendrzvénveken. melyek szépségével, 
gazdagságával, szervezettségével száz-
szor®an felülmúlták a szerény és na-
gyon szegény® elsőt, de azt hiszem 
nyugodtan megállapíthatjuk, hogv az 
akkor szerzett öröm. boldog izgalom, 
az ünnep igazi célja, tartalma és 
eredménye egy árnyalattal sem volt 
halványabb a ma rendezett bárme-
lyikénél. 

Mint már említettem is — 
felszabadulás után a Ma-
gyar Nők Demokratikus 
Szövetsége volt az az erő, 

magocska —. mely a szülőket és ha-
ladó pedagógusokat a demokratikus 
nevelés érdekében összefogta. Ez az 
összefogás nevelte, dajkálta az isko-
lák ügyét, addig, míg annyira meg-
erősödött. hogy szervezetten is gyer-
mekközösséggé fejlődhetett, vagyis 

Az elsr 
mag 

megalakulhatott az iskolákban az út-
törőmozgalom. S m®t felmérhetjük, 
milyen nagy utat tett meg a IV. se-
regszemléig. Életük, munkájuk, ered-
ményeik gazdagságáról meggyőződhet-
tünk és nagyon büszkék lehetünk rá-
juk. 

Lehetetlen visszaemlékezni minden 
szegedi úttörőcsapat munkájára. Egyi-
ket azonban megemlíteném, a sok 
közül. A petőfitelepi (akkor még so-
niogvitelepi) úttörőcsapatra nagyon 
büszkék voltunk, amikor kiváló kul-
turális és műhelymunkájával az 1948 
évi ország® kongresszusi verseny 
győzt®e lett és elnyerte a Petőfi-
serleget. Az egész ország úttörői kö-
zött az első lettek a szorgalmas, ön-
tudat® petőfitelepi pajtások. Másik 
büs7.k®égünk egy VII. osztály® paj-
tásuk volt. aki a jug®zláv úttörők 
meghívására az 50 magyarországi út-
törő között Szegedről egyedül ment 
iug®zláviai nyaralásra. 

Ezekkel a sorokkal nem az volt a 
célom, hogy Szeged úttörómozgaImá-
nak fejlődéséről, munkájáról, ered-
ménveiről b®zámoljak — arra má-
sok hivatottak. Csupán emlékezni és 
emlékeztetni kívántam arra a több 
mint két évtizeddel korábbi évekre, 
amikor asszonyok ezrei ott bábáskod-
tunk az úisziilött gyermekmozgaioim 
életrehívásánál. 

1945 októberében a Francia Nőszö-
vetség kongresszusán, ahol sok nem-
zet képviselői mellett a magvar asz-
szonyok küldöttei is jelen voltak — 
hangzottak el a nagv spanvol haza-
fi. Passzión ária — Dolor® Iharruri — 

szavai: „Egyetlenegy anya sem ha-
jolhat boldogan gvermeke bölcsője 
fölé. míg egyetlenegy pontján a vi-
lágnak a fasizmus, az elnvomás ural-
kodik". Ezek a súly® szavak saj-
n® huszonegy év után sem v®zítet-
ték el aktualitásukat. Nem felejtet-
tük el máig sem a felhívást, ez a fi-
gyelmeztetés érvénvben marad mind-
addig. amíg a világ t>ék®zerető. ha-
ladó népeinek elszánt harca a fasiz-
must végleg meg nem semmisíti. 

ANGYAL MARIA 

szempontját, otthon lenniök 
az óceánográfiában, a rádió-
kezelésben és persze, ismer-
ni a tengeri jogszabályokat. 
A tárgyak többségéhez meg-
alapozott matematikai tu-
dásra van szükség. Emellett 
legalább angolul írni, olvas-
ni, b®zélni — tudni kell. 
mert ez a nemzetközi tenge-
rész-nyelv. 

Miből áll a hallgatók egy 
naija? 

Legényálom a tengerészet. 
Melyikünk nem vágyakozott 
valamikor hajóra, tengerek-
re? Kik lehetnek a tisztkép-
ző hallgatói? 

— Felvételi vizsgát t®z 
minden jelentkező. Akik 
megfeleltek, orvosi vizsgálat-
ra kerülnek, mert az egyhan-
gú, állandó hullámzást nem 
minden szervezet tudja elvi-
selni. Azok. akik tisztek sze-
retnének lenni, először ter-

- Reggel nyolckor kezdő- mészetesen matróznak men-
mondja Pozs- n<,k A hajózasnál m indenki 

így kezdi. Két ®ztendei ten-
geri gyakorlat után már ki-
tűnik. alkalmas-e a oálvára? 

dik a tanítás 
gai Károly, az egyik növen-
dék. — Délig általában el-
méleti oktatás, ebéd után 
gyakorlati foglalkozás van. 
A gyakorlaton rádiószerelést, 
adást, vevést, morzét tanu-
lunk. 

Amikor tengerjáróink fel-
jöhetnek a Dunán, ellátogat-
nak a fedélzetre a tiszt-nö-
vendékek is. Ilyenkor a gya-
korlatban ismerkednek a 
hajó berendezéseivel, ellát-
ják — igaz, egyelőre csak a 

Amilyen szép egy tengeri 
út. a hajósnak nemegyszer 
annyira egyhangú. Éppen 
ezért — bár a felvételi vizs-
gán nem kérdezik, és nem 
szerepel a tantárgyak között 
— az öreg hajósok szerint 
nem árt. ha a jelentkező ul 
tizni is tud .. . 

Somfai Péter 

Kedden és szerdán 
békekölcsön-sorsolás 

Az Ország® Takarékpénz- délelőtt Í0 órakor kezdődik 
tár június 28-án és 29-én a húzás. Először a III. Be-
tartja a II.. a IIT. és a IV. kekölraön 442 non kötvényé-
Békekölcsön 1966. első fél- re 64.2 millió forintot., maid 
évi sorsolását. A húzásokat a IV. Békekölcsön 270 500 
mindkét napon Budap®ten. kötvényére 39.4 millió :o-
az O.TP Nádor utcai kultu- rintot sorsolnak ki. 
rális termében bonyolítják A kétnaoos húzáson a há-
le rom békekölcsönből összesen 

Kedden délután 13 órai 824 500 kötvényt sorsolnak 
kezdettel a II. Békekölcsönt ki 13.5.2 millió forint nvere-
sorsolják. 112 000 kötvényre ménnvel és törlesztéssel. 
31.6 millió forintot. Szerdán ÍMTI) 
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