Tudományos

mesekönyv
Az óvodák érdekes bábkiallítása

konferenciák

Megkezdődött
Irodalomtörténeti Társaság
vándorgvÜÍSO

A róka meg e holló, a cica meg az egér, az engedetlen kiskacsa, a szurtos hátú szalmaboci, török és a tehenek — egy valóságos élő
mesekönyv a harmadik kerületi óvodák bábkiállítása,
melyet a IX. pártkongreszszus tiszteletére az óvónők
munkáiból rendeztek a Katona József utcai óvodában.
Cél: segítségnyújtás a mesék dramatizálásához, ötletes tapasztalatátadás az óvónőknek — és játékparadicsom a kis óvodásoknak.
Mert milyen
lehetőséget
nyújt a fakanál, a csuhé,
a raffia, s mit lehet csinálni körtéből és tükörtisztítótubusból? — mindez itt kiderül. Nagyon ötletesek
a
Szabadság téri óvoda csuhébábúi, a Hunyadi
János
utcai óvoda óvó nénijének
raffia faliképei és figurái,
a Borosa József utcaiak dugóbábúi, de mind a tizennégy óvoda
„bemutatója"
Jól sikerült darabokból áll.
A kiállítást november 5íg tartják nyitva, de érd©
mas lenne másutt is bemutatni a szakemberek, s a
gyerekek örömére. Képünkön: a kiállítás egy részi©
te.

Szegeden

Tegnap Tömörkényemlékülést

tartottak

Csütörtökön délután a Jó- értelmű, hanem
értékelő, mi közvéleményének
tisztezsef Attila Tudományegye- minősítő. Ez a népiesség az, letadását Szeged írója előtt,
tem központi épületének zsú- melyből a század elején Ady
Dr. Madácsy László egyefolásig megtelt aulájában a is, Balázs Béla is, sőt az itt temi docens Adalékok
TöTömörkény István születésé- népdalt gyűjtő Bartók
is mörkény
író
arcképéhez
nek közelgő
centenáriuma
merített, s amely Móriczra, címmel az író realizmusának,
alkalmából
rendezett
emlék- sőt József Attilára is kisu- ember- és főként természetüléssel kezdődött meg a Ma- gárzott. Tömörkény humora látásának kérdéseit boncolgyar Irodalomtörténeti Tár- is magasrendű: Arany Ján© gatta, világirodalmi összevesaság szegedi vándorgyűlé- séhoz fogható, amelynek a tósekkel, elsősorban Turgese. A megjelent tudósokat mélyén tragikus
életérzés, nj/eu-párhuzamokkal
jelleés a szegedi közönséget Papp komor társadalomlátás rejlik, mezte.
Gyula, a Szeged m. j. városi S Tömörkényre a kismester
Az irodalomtörténeti vántanács
vb elnökhelyettese jelző sem kisebbítő jelenté- dorgyűlés ma, pénteken délüdvözölte. Dr.
Keresztúry
sű: ha nem is Reymorat-sze- előtt fél 10-kor
Erasmus
Dezső, az Országos Széchényi rű alkotó, a maga kis műfa- megemlékezéssel
folytatja
Könyvtár
főosztályvezetője, jában, a novellában, a rajz- munkáját, délután fél 3-kor
a Magyar Irodalomtörténeti ban, minden
lényegeset
el pedig
az Irodalomtörténeti
Társaság alelnöke megnyitó- tudott mondani az emberről. Társaság működéséről szóló
jában bejelentette, hogy az A magyar novellának
nem beszámoló hangzik el. Szomünnepi megemlékezésre kért egy remeke
származik
Tö- baton délelőtt fél 10-kor a
előadó, Czine Mihály egye- mörkény tollából. Vidéki író szecesszióról lesz — a külön(SomoBvtné felvételei
temi docens, szomorú csalá- volt, de ez sem lefokozás, féle művészeti ágak képvisedi baj, édesanyja súlyos ál- csupán élethelyzet, mely le- lőinek bevonásával rendezett
lapota miatt nem jöhetett el. hetett fojtogató is, fölszaba- — vita.
Keresztúry
Dezső
elnöki dító is. Tömörkény szegediA vándorgyűlés
egyúttal
megnyitójában egyszersmind ségét is nyugodtan vállalhat- nyitánya a Tömörkény-cenföl vázolta
irodalomtörtén© juk örökségként — mondotta tenárium
ünnepségeinek
tünk mai Tömörkény-kéjtet. Keresztúry
Dezső.
majd
Z Z ' m V ^ n z ^
süket, 1966-ban már 6 mdlAz író népiessége — mu- emelkedett szavakkal fejez- n a k kiadásában ízléses mülió forint értékű árut termel- tatott rá — nem korlátozó te kl az egész ország irodai- sorfüzet jelent meg.
nek nyugati exportra. A Háziipari Szövetkezetek Országos Szövetsége elismeró oklevélben részesítette a szövetkezetet 15 év jó munkáMegnyílt a Magyar Pathológusok Társaságának első nagygyűlése
jáért.
A szorgalmas szövetkezeti
Tegnap kora délelőtt
a szöntötte a tanácskozás részt- ben újjáalakult
társaság és
dolgozók között 30 ezer foSzemészeti Klinika Korányi vevőit, majd dr. Soós József annak ilyen minőségében e ©
rint pénzjutalmat osztottak Sándor rakparti előadóter- egyetemi tanár, a Budapesti úttal először rendezett konszét.
mében 250 hazai és 30 kül- Orvostudományi
Egyetem ferenciájának jelentőségét
földi szakember részvételé- rektora — dr. Szabó Zoltán
Dr. Baló József elnök megvel nyitották meg a Magyar egészségügyi miniszter kép- nyitója után a nagygyűlés
Pathológusok
Társasága sze- viseletében —, valamint dr. három szekcióban: a szemégedi konferenciáját.
Az Igaz- Tóth Károly professzor,
a szeti, a nőgyógyászati és bőrságügyi Orvosok Társaságá- Szegedi
Orvostudományi gyógyászati klinika tanterval és az Anatómus Tár- Egyetem rektora üdvözölte meiben kezdte meg munkásasággal közösen megrende- a nagygyűlést.
ját. Három napon keresztül
zett háromnapos nagygyűlés
Megnyitó beszédet dr. Baló mintegy 224 előadás
hangzik
megnyitóján József egyetemi tanár,
a el, ahol a fő tématerület a
budapesti, a győri és a mds- ünnepélyes
kolci hűtőház pedig mintegy megjelent dr. Gazdagh Imre. Magyar Pathológusok Társa- só- és vízháztartás patholó23 fajta félkészételt is gyárt. az Orvos-Egészségügyi Dolgo- ságának elnöke
mondott, giája, illetve
az igazságA hűtőipar vezetői elmon- zók Szakszervezete Központi hangsúlyozva
az 1932-ben ügyi orvostani szekció ülédották, hogy a gyümölcssz© Vezetőségének főtitkárhelyet- dr. Budai Kálmán professzor sein a serológial vizsgálatok
zon az idén nem a legjobban tese és Hantos Mihály,
a által Budapesten
alapított, igazságügyi orvostani vonatsikerült.
A legkedveltebb Csongrád megyei tanács vb 1945 után az Orvos-Egész- kozásai lesznek,
gyümölcsök közül nem tud- elnökhelyettese is. A rend© ségügyi Dolgozók SzakszerA nagygyűlés ma. péntek
tak például elegendő megy- zőség nevében dr. Ormos Je- vezetőnek Pathológus Szak- délutáni ülésszakainak befegyet, egrest és ribizli t elten- nő egyetemi tanár, a Szegedi csoportjaként tovább műkő- jezése után — fél 6 órai kezni. A zöldség
ós
főzelék Orvostudományi
Egyetem dött, majd az idei évben a dettel — a Magyar Patholónyersanyagellátása
kedveM
Orvostudományi g l ' s ? k - , l á ü a s á g ? ™ n d e s
zőbb vodt. Ennek megfelelő- Kórbonctani és Kórszövetta- Magyar
* XX XX ,
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. közgyűlését rendezik meg a
en — a tavalyi 2058 vagonnal ni* Intézetének
igazgatója Társaságok es Egyesületek Szemészeti Klinika nagytérés — az idei 2215 vagonos magyarul és németül
kö- Országos Szövetsége kereté- mében.
tervvel szemben
várhatóan
2500 vagon gyorsfagyasztott
élelmiszert gyártanak. Előreláthatólag teljesítik exporttervüket is, az évi 1230 vag©
nos kötelezettségből október
A IX. Árkövy-vóndorgyQlés munkája
végéig 900 vagon árut átadA
József Attila
Tud© és B. Lhotsky prágai pr©
tak a külföldi megrendelőkAz ünnepi megnyitón dr.
mányegyetem aulájában teg- fesszor.
nek.
Tóth Károly egyetemi taünnepélyesen
A konferenciát
dr. Be- nár, a Szegedi Orvostud©
Az idén a belkereskedelem nap délelőtt
Egyetem
rektora
:s mintegy
442
vagonnal nyitották meg a IX. Árkövy- rényi Béla. a Magyar Fog- mányi
A
magyar orvosok Egyesületének
fő- méltatta Árkövy munkássátöbb, összesen 1238 vagon- vándorgyűlést.
nyi, mirelité árut kap. A ta- fogorvosok e hagyományos titkára nyitotta meg, majd gának jelentőségét. A töbtudósküldött- dr. Hattyasi Dezső egyetemi bi között elmondotta, hogy
valyinál mintegy 17 vagon- tanácskozására
a
szomszé- tanár, a vándorgyűlés ren- a budapesti egyetem fogánal több mélyhűtött
gyü- ségek érkeztek
országokból, dező bizottságának
elnöke szati klinikája az első ilyen
mölcs. csaknem 400 vagon- dos szocialista
j © magyarországi
klinika,
nal több főzelék, s körülbe- Bulgáriából. Jugoszláviából, méltatta a tanácskozás
lül 46 vagonnal több félkész- Csehszlovákiából, az NDK- lentősegét. Ezután dr. Soós melynek alapítása Árkövy
étel kerül az üzletekbe. A fő- ból, Romániából és a Szov- József, a Budapesti Orvos- nevéhez fűződik, közel hatvesz a tudományi Egyetem rektora
zelékfélék
közül
például jetunióból. Részt
munkájában az egészségügyi
miniszter van éve létesült. Ma nyolc
zöldbabot, parajt, tököt, sós- konferencia
klinika van
hatöbbek
között
A.
Prokontnevében
üdvözölte
a ván- fogászati
kát, lecsót az igények sz©
zánkban. A rektor
ezután
csukov
moszkvai,
G.
Henkel
dorgyűlést.
Dr.
Kedvessy
rint szállítanak a belkeres- jénai, W. Bethmann
Árkövy
lipcsei György egyetemi tanár,
a részletesen elemezte
kedelemnek. (MTI)
érdemeit
és
Szegedi
Orvostudományi tudományos
r-.
,
, ,
- hangoztatta, hogv a fogáEgyetem rertorhelyettese az szat
'oktatásának
egyetemi
Egyetemi Tanács
neveben alapjait a nagy magyar fogm
koszontotte a konferenciát
o r £ s rakta
Ezt kővetően
a külföldi
,,
,
, ...
küldöttségek képviselői üd- , P f l a t á n ket
szekcióban
£olytet la
3
vőzölték a tanácskozást. G.
.
mumcáját
vánHenkel a német. A. Davidov d ?rgyules. A fogorvosi munkar l
a z ez7e]
professzor a bulgár, L. No° ®
kapcsolaA személyi igazolvány az éppen ezért nagyobb meg- votny professzor a cseh E
, tudományos kutatásokról
mintegy
ember egyik
legfontosabb becsülést érdemelnek érte. Costa professzor a
román
25
előadás
okmánya, amelyre vigyázni A családi állapotban
tör- ós A. Prokontcsukov
a szov- hangzott el.
kell, hiszen bárhol és bár- tént változást
is minden jet
fogorvosok
nevében
A háromnapos vándorgyűmikor annak felmutatásával esetben be kell jelenteni a mondtak köszöntő szavakat, lés ma folytatja munkáját.
igazoljuk kilétünket.
Ta- lakónyilvántartó-könyv
vevaly Szegeden és a szegedi zetőjénél. Adott esetben
a
járás községeiben igen sok lakónyilvántartó-könyv
velakosnak kicserélték lejárt zetője is felkeresi körzetéakiknél
határidejű személyi igazol- ben a lakosokat,
ványát. Azt követően be kel- tudja, hogy családi állap©
A két szegedi orvostud© tablók és műszerek mutatváltozás
történt. mányi tanácskozás, a Ma- ják be a műszeripar
lett mutatni az új személyi tukban
újdonigazolványt a lakónyilván- Ilyen esetben ezt a szor- gvar Pathológusok Társasá- ságait.
galmat
seraki
se
tekintse
tartó-könyv
vezetőjének,
gának nagygyűlése és a IX.
hogy a változást ő is bej© zaklatásnak, hiszen az sa- Árkövy vándorgyűlés alkalját
érdekében
történik.
gyezze.
Ezt eddig
igen
mából tegnap délben orvoKözgazdasági
technikumi
sokan elmulasztották, arra
Akiknek 1966 végével 1©
nyílt
az
vagy g'mnáziuml érettségivárnak, hogy a
lakónyil- jár személyi igazolványának si műszerkiállítás
vel rendelkező férfi
vántartó-könyv vezetője k © érvényessége, annak azt — egyetemen, az Apáthy kolléresse fel őket, pedig ez for- minden külön értesítés nél- gium olvasótermében. A kidítva is illendő, sőt köt© kül — meg kell újítania állítást Gábor Ottó, az OrMűszerkereskedelmi
lesség.
1966.
november 30-ig.
Ez vosi
és vizsgázott kazánrűtőt
főosztály-vezetője
A lakónyilvántartó-könyv egyaránt vonatkozik a Sz© Vállalat
felveszünk.
Jelentkezés
vezetői társadalmi munká- ged, és a szegedi járás lá- nyitotta meg.
írásban: postafiók 87.
A kiállításon nagyméretű
bán végzik megbízatásukat, kóira is.

Jubileum! ünnepség
a Tápéi Háziipari Szövetkezetben
A Tápéi Háziipari Termelőszövetkezet tegnap ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból a tápéi Juhász Gyula Kultúrotthonban díszkő©
gyűióst tartottak, amelyen
Nagy Pál szövetkezeti elnök
ismertette
a
szövetkezet
eredményeit. Örömmel mondotta el, hogy 1954-óta megkétszerezték exporttermeié-

Kélszázhoszsmégv előadás hangzik el

V a g o n o k százaival Több
gyorsfagyasztott élelmiszer
A Hűtőipari Országos Vállalat hét gyáregységében a
különféle élelmiszerek tárólásán kívül gyorsfagyasztott,
mirelité árukat is készítenek.
A hűtőházak 18 féle gyümölcs ós 20 fajta zöldség és
főzelékfélét
tartósítanak, a

Drága ]ohn

Qi filmek

Hajó köt ki egy kisvárosi
kikötóben. Szombat este van,
a matrózok szórakozni indulnak. John, a kapitány is b ©
tér az egyik partmenti veridéglőbe. S ott megismerk©
dik egy lánnyal.
Ilyen szokványosán kezdődik hars Magnus Lindgren
svéd rendező filmle. Es ilyen
szokványosán ls folytatódik,
John és a lény, Anita, az éjszakát is együtt tölti. Tulajdónképpen a film cselekményének több mint a fele
ezen az
éjszakán,
Anita
ágyában játszódik le. S hogy
mi történik a két emberrel
szombattól hétfőig, azt ebben a cselekménykeretben
visszaemlékezésként ^ rnegj©
lent képsorok mutatják.
A svéd filmek szeretik az

mégis hosszadalmasnak tűnnek. Hosszadalmasnak
és
unalmasnak. Egészen addig,
amíg nem válik világossá,
hogy ezek a részletek valójában másodrendűek. A rendező igazi célja egy életérzés megrajzolása volt. Ez az
életérzés: félelem a mélyebb
és tartósabb emberi kapcs©
latoktól. A film két főhőse,
John és Anita, csalódott, k©
serű ember, senkitől
sem
várnak és nem is remélnek
semmit, nem akarják magu
kat illúziókba ringatni
A film szigorúan, ellágyulás nélkül, a modern filmnyelv eszközeit
használva
beszél erről __
az életérzésről.
Legfőbb" értékét ez adja. És
a két kitűnő főszereplő, a
_
férfias Jarl
Kulle és a szép
T ^ k 5 jÓV3
Cristina" Schöílin "színvonalas
rázolásához. Az errevonat- játéka.
kozó rutin ebben a filmben
ö. L.
ls érezhető. Az ágyjelenetek

A magvar fogorvosok tanácskozása

Tudnivalók a személyi igazolványról,
a lakónyilvániarió-köfiyvíö!
A titokzatos szakács

Mai, látszólag véletlen —
és meglehetősen
kisszerű
esemény apropójával idézi
fel ez a szélesvásznú szovjet
film a második világháború
egyik epizódját, valóságban
is
lezajlott történetét
A
„sztori" Moszkvában, a Vörös téren, a fasiszta hadsereg felett aratott győzelem
huszadik
évfordulóját ünneplők
sokaságában
mindössze egyetlen találk©
zást jelent az egykori SStábornok, Gottburg (Vladis©
lav Sztrzselcsik)
és a szovjet ezredes. Valerij (Anatolij
Azo) között
Húsz esztendővel ezelőtt a
szovjet felderítő ellopta és
lefényképezte
a
németek
„Bölény akciójának" tervét
méghozzá úgy, hogy Gottburg fogságába
kerülve a

tábornok nem merte kivégezni. A forgatókönyv írói:
J. Lukira, M. Prudnyikov
és
V. Csebotarjov
azt mondják
el, hogy miért. Mi nem írjuk ide, mert ezzel a film
egészét „lelőnénk". A kelleténél
sötétebb
fényképezés, valamint
az elég roszszul megoldott
hangtechnika ugyanis pusztán az izgalmas, valóban
drámaira
sűrített^
cselekményvezetésre kárhoztatja
figyelmet.
*
------ a
Ez a szovjet alkotás tipikus
esete azoknak a
külföldi
filmeknek, melyeket szinkronizálni kellene. A gyakori
német szöveg, az orosz nyelvű narrátor és a magyar
felirat — mindez együtt —
túlságosan fárasztó!

N. I.

Orvosi műszerkiállítás

adirnszfráforokat

Péntek, 1966, november 4.
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