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Az Országos Vízügji Hi-
z l a l árvízvédelmi és bel-
vízvédelmi központi szerve-
zete ez év elején alakult 
meg a korábbi árvízvédelmi 
készenléti szervezet kibőví-
tésével. fejlesztésével. Sí-
pos Béla, a készenléti szer-
vezet igazgatója hétfőn saj-
tótájékoztatón számolt be a 
szervezet munkájáról és to-
vábbi terveiről. A szervezet 
legfontosabb feladata, hogy 
az árvíztől és belvíztől leg-
inkább veszelyeztetett sza-
kaszokon különleges mű-
szaki felkészültséget és kor-
szerű felszereltséget igénylő 
gyors beavatkozással segítse 
a védekezést, a károk elhá-
rítását, „vízmentes békeidő-
ben" pedig gondoskodjon 
mind a központ, mind a 12 
vízügyi igazgatóság védelmi 
osztagainak továbbképzésé-
ről. a felszerelés és a véde-
kezési módszerek korszerű-
sí tésérőL 

Az új védelmi központ 
számos új gép és anyag ki-
próbálását, felhasználását 
tervezi. A védelmi beavat-
kozás gyorsítása és a mun-
ka költségeinek csökkentése 
érdekében foglalkoznak újabb 
szádfallemezek kipróbálásá-
val is. 

Ujabb 
t u - l a n c 

Megkezdték a soproni tv-
adó építését. A 151 méter 
magas torony a Károly-kilá-
tó fölött épül, egy 368 mé-
ter magas hegy tetején. Ér-
dekessége: hat, egyenként 37 
méter magas lábon áll majd. 

A soproni adótorony épí-
tésével befejeződik a nyuga-
ti. mikrolánc építése. Utána 
a déli következik: tv-adóto-
rony létesül Vasvárott, 
Nagykanizsán és Kaposvá-
rott. 

Emléktábla-avatás IDŐSEK 
az orvostudományi egyetemen É s FIATALOK 

Beiktatták az anatómiai intézet 
új tanszékvezetőjét 

Rendkívüli ülést tartott 
tegnap délelőtt a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem taná-
csa az egyetem Kossuth La-
jos sugárúti anatómiai inté-
zetében, hogy ünnepélyes 

munkatársaként, 12 év alatt hangzott tanszékfoglaló elő-
készítette el kandidátusi adásában (A synaptikus in-
dolgozatát, számos külföldi gerületáttétel molekuláris 
folyóiratban publikál, a Ma- anatómiája) beszámolt mun-
gyar Anatómiai Társaság fő- katársaival végzett kísérle-

. - - .. - atkára, 8 k é t külföldi ana- teiről. Dr. Csillik Bertalant 
kulsosegek közepette leplezze tomus társaság is tagjai közé az egyetem rektora fogadta a 
le az épület földszinti folyo- választotta professzori kar tagjai közé. 
sóján a közelmúltban el-
hunyt dr. Gellért Albert 
egyetemi tanár emléktáblá-
ját. Ebből az alkalomból el-
jött az anatómiai intézet né-
hai vezető-professzorának 
özvegye, ott voltak a világ-
hírű szegedi tudós tisztelői, 
barátai, munkatársai is, 

Dr. Tóth Károly egyetemi 
tanár, a SZOTE rektora ava-
tó beszédében meleg szavak-
kal emlékezett meg dr. Gel-
lért Albertről, a tudósról, a 
pedagógusról, az emberről, a 
felejthetetlen „Berci bácsi-
ról", aki 46 esztendőn ke-
resztül dolgozott a szegedi 
orvosegyetemen, 30 évig ve-
zette az anatómiai intézetet, 
s aki, többek között, a pa-
raffin-impregnációs mód-
szerrel készült preparátu-
mokból világviszonylatban 
először alkotott teljes anató-
miai gyűjteményt, elsőnek 
állítva elő ízületi, izom-, zsi-
geri, ér-, és idegkészítménye-
ket Dr. Gellért professzor 
munkatársaival 1934 óta 450 
darab ilyen paraffinos ké-
szítményt konstruált, melyet 
az intézet erre a célra be-
rendezett termében eddig 
több mint 12 ezren láttak, s 
amiről dr. Tóth Károly be-
jelentette: az Egészségügyi 
Minisztérium hozzájárulásá-
val a „Gellért-gyűjtemény" 
elnevezést kapta. Az egye-
tem rektora ezt követően le-
leplezte dr. Gellért Albert 
emléktábláját, Tóth Sándor 
szegedi szobrászművész al-
kotását. 

A rendkívül! tanácsülés 
második napirendi pontja-
ként iktatták be dr. Gellért 
Albert utódját, dr. Csillik 
Bertalan professzort az ana-
tómiai intézet tanszékvezetői 
tisztségébe. Dr. Szontágh Fe-
renc egyetemi tanár, a SZO-
TE prodékánja ismertette dr. 
Csillik Bertalan munkássá-
gát: két évtizede dolgozott a 
néhai Gellért professzor 

Dr. Csillik Bertalan el- N. L 

Somogyi Károlyné felvételei 

Az egyetem rektora felavatja az emléktáblát 

Üdvözlet 
Zsitomirból 

Befejeződtek 

a Csongrád megyei 

polgári védelmi hetek 
Egész napos program — Kiállítás 

- Egészségügyiek versenye 

R. A. Veszelik átadja a vörös zászlót Maxi Mihálynénak 

Harsona és dobszó mellett 
vonult be tegnap délután a 
Gagarin általános iskola út-
törőcsapata az ünnepélyes 
csapatgyülésre, ahol fogad-
ták Román Alekszejevics 
Veszelik nyugalmazott kapi-
tányt, aki a zsitomiri pio-
nírok üdvözletét és zász-
laját hozta a Gagarin iskola 
úttörőinek. 

Fórizs Anna és Papp Zsu-
zsanna VII. osztályos tanu-
lok köszöntötték a vendéget, 
a Ki 24 évvel ezelőtt i észt 
vett Szeged felszaoaditásá-

majd Veszelik kapitány 

kedves szavakkal átadta a 
23-as zsitomiri iskola pio-
nírjainak zászlaját, melyet 
Maxi Mihályné úttörővezető 
vett át a pionírnyakkendők-
kel és jelvényekkel együtt. 
Hunyecz Erzsébet VIII. osz-
tályos tanuló viszonzásként a 
Gagarin iskola zászlóját ad-
ta át a kapitánynak. 

A esapatgyűlés után Ko-
vács Alajos igazgató az is-
kola nevében üdvözölte Ve-
szelik kapitányt, majd az 
iskola tanárai beszélgettek a 
v endeggek 

A Csongrád megyei polgá-
ri védelmi hetek egész na-
pos záróeseményeit vasár-
nap Makón tartották. A 
programokon részt vett Tö-
rök László, a megyei párt-
végrehajtóbizottság tagja, a 
megyei tanács vb elnöke, dr. 
Sajnovics János vezérőrnagy, 
a polgári védelem országos 
törzsparancsnoka is. 

Délelőtt 11 órakor a városi 
tanácsházán megnyílt a pol-
gári védelem katonai egysé-
geinek, valamint a lakosság 
önvédelmi alakulatainak 
technikai eszközeit, felszere-
léseit bemutató kiállítás, 
amely egy héten át fogadja 
látogatóit. A kiállítás — amit 
dr. Forgó István, a városi ta-
nács vb elnöke nyitott meg 
— jól mutatja be a polgári 
védelem színvonalát, s azt, 
hogyan védekezhet a lakos-
ság — adott esetben — a kü-
lönböző rádióaktív, vegyi és 
bakteriológiai eszközök ha-
tása ellen. A kiállítás azt is 
bizonyítja, hogy a jól felké-
szült emberek nem tehetet-
lenek még a legsúlyosabb 
helyzetekben sem. 

Délután a Vasas-sportpá-
lyán bonyolították le a pol-
gári védelem egészségügyi 
szakaszai megyei versenyé-
nek döntőit. Az elsőséget 
Csanytelek szerezte meg, má-
sodik Pusztamérges, a har-
madik pedig Apátfalva sza-
kasza. Mindhárom szakasz 
tagjainak oklevelet, illetve 
jutalmakat adott át dr. 
László György, a megyei ta-
nács vb egészségügyi osztá-
lyának vezetője, a zsűri el-
nöke. 

Este a Korona-szálló nagy-

nyitó szavai után kezdődött 
a PV Ki mit tud? vetélke-
dője. Végh Lajos tanár já-
tékvezetésével a korábban 
lezajlott járási vetélkedők 
győztesei mérték össze tudá-
sukat. A művészi műsorral 
egybekötött verseny helye-
zettjeinek sorrendje: Hangya 
János (Pusztamérges), Palo-
tás János (Felgyő), Kiss Ist-
vánné (Balásyta), Rakonczai 
Károly (Földeák). Tótkomlósi 
Jolán (Székkutas), Körösi 
Ferenc (Apátfalva). A ver-
senyzőknek dr. Bozó Sán-
dor, a megyei tanács vb tit-
kára. a vetélkedő zsűrijének 
elnöke adta át az értékes ju-
talmakat. 

Az est egyik kiemelkedő 
eseményeként a Polgári Vé-
delem című országos lap tíz-
ezer forintos versenypályáza-
tát is sorsolták. 

Szokás ma a nemzedékek közötti ellentétekről, meg 
nem értésről cikkezni, társalogni. Pedig azok, akik 
között 20—30 év korkülönbség van, sohasem vol-

tak, nem is lehettek egyformák viselkedésben, tapaszta-
latokban és vágyaik meghatározásában. Azt mondják so-
kan, hogy az eltérések korunkban a legnagyobbak. Persze, 
ez nem is természetellenes, hiszen a társadalmi és a 
tudományos fejlődés is a húszadik század második felére 
gyorsult fel leginkább. 

Nem igazságos, ha idősebbek felszínes megítélés alap-
ján „lehuligánozzák" a fiatalokat. Ha cinikusnak nevezik 
őket, mert ezek a fiatalok — szerencsére — szivesebben 
járnak a föld reális talaján apáik álmodozása helyett. S 
éppen azok közül és jó néhányan értetlenkednének ma, 
akik nyílt szókimondásra, logikus érvelésre nevelték, ta-
nították az új társadalmi rendszer gyermekeit? 

Nem igazságos, ha a tizen- és huszonévesek leintik aa 
idősebbeket, amikor a felszabadulás előtti nyomorról, ül-
döztetésekről és megaláztatásokról emlékeznek. Ha maradi 
vaskalaposoknak nevezik azokat a felnőtteket, akik pá-
toszos szenvedéllyel féltik a meggondolatlanságoktól a vér-
rel szerzett munkáshatalmat. Nem lehet bántani azokat a i 
meglett korúakat, akik a szertelen seggel szemben ragasz-: 
kodnak a rendhez, akiket valahai körülményeik tanítót-í 
ták, kényszerítették rá, hogy ezerszer megfontolják min-
den lépésüket, megrágják, hogy mit mondanak. 

Jómagam mindig elleneztem az elhamarkodott, szél- i az elhamarkodott, szél-
sőséges ítéleteket. Azért is, mert az említettek mind az 
egyik, mind a másik korosztályra csupán olyan mértékben 
jellemzőek, amennyire természetesek, maguktól érthetőek 
is. S azért is, mert ezeknél a differenciáknál ezerszer lé-
nyegesebb és több az a meghatározó, amely az azonossá-* 
got. az egyetértést mutatja. Az élet mást mond, mmt a 
generációs problémák ideológusai. A gyárakban, a bányák-
ban, a földeken, a hivatalokban jól megférnek egymás 
mellett, jól kiegészítik, segítik egymás munkáját. Ugyan-
azok a tervek és célok inspirálják cselekvésre őket. S ebi 
bői a látószögből már elmosódnak, jelentéktelennek tűn-
nek a főleg külsőségekben érzékelhető vagy a vérmérsék-
letből adódó eltérések. 

Keresem és szinte naponta meg is találom a felnőt-
teknek és fiataloknak még az érzelemvilágában uralkodó 
egyezőségeket is. Hadd említsek példákat, szerkesztőségi 
levelekből vett eseteket. Kiss Ferenc, aki az ösz utca 2L 
szám alatt lakik „az algyői olajmezőn dolgozók nevében'' 
írt két kis iskolás láttán sok kis iskolás pártfogásában. 
„Az algyői úton járunk munkába. A héten, amikor két 
napig esett az éső, két kis iskolás gyerek didergett a 
216-os kilométerkőhöz közeli autóbuszmegállónál. S nem 
csak itt vannak autóbuszra váró gyerekek. Mi lesz velük 
a télen, ha a megállókhoz nem állítanak fel valamiféle 
bódékat? Kérjük, de igen sürgősen kérjük az illetékeseket, 
hogy intézkedjenek!" 

A másik levél Németh István Árvíz utca 47. szára 
alatti lakostól, a ma 80 esztendős 19-es veterántól érkezett. 
Azt írja, hogy a Madách utcai általános iskola VII/A osz-
tályából Pipicz Gizella, Bánfi Piroska, Csikós Gizella, Ko-
vács Mária, Juhász Piroska és Tóth Mária felkereste a 
lakásán. A diákok élményekre voltak kíváncsiak a forra-
dalmi idők tanújától, harcosától. Nem is jártak hiába Né-
meth Istvánnál, mert amit elmondott nekik, azzal megtelt 
valamennyiük notesza. De, ami levélírásra késztette a ve-
teránt, csak ezután következett. Szombaton délután újra 
megjelentek a lányok — virágcsokorral, porszívóval, egyéb 
tisztítási eszközökkel, kipirultán. Kezük munkája nyomán 
tükörfényesek lettek az ablakok, tiszták a lakásban levő 
bútorok, berendezési tárgyak, s a meglátogatott fehérne-
műje. „A kislányok szüleinek is köszönetet mondok, amiért 
ilyennek nevették gyermekeiket." 

olyan természetesek, mint 

l 

H 
az az étköznapi dolgok, 

velet íratott Kiss 
dergő útszéli iskolások ügyében, s amely az egye-
indíték, amely a di-levelet íratott Kiss Ferenccel 

s 
dül élő öreg segítésére vitte Pipicz Giziéket. De ezek a 
hétköznapi dolgok csak ma természetesek, ilyesmire nem 
terjedt ki a figyelem az ember-farkas időkben. De ezek 
a hétköznapi dolgok éppen azért természetesek — cáfolatul 

! az ellentétek dogmájára —, mert az egyik esetben felnőt-
; lek féltése szól a fiatalokért, a másik esetben fiatalok szi-

vében cseng felelősség az öregért. Spontánul, úgy, ahogy 
; ez a társadalom tud érzelmi kapcsolatot teremteni a kü-

lönböző korú emberek között. S megszámlálhatatlan még a 
példa, amely az egyezőség e magasrendűségét bizonyítja. 

E példákat észrevenni, tanulságát levonni érdemes! 
Kondorosi János 

Szegeden megnyílt a közgazdasági hét 
Tegnap, hétfőn délelőtt 10 

órakor Szegeden, a megyei 
tanácsházán kezdetét vette 
az a rendezvénysorozat, ame-
lyet közgazdasági hét néven 
a TIT Csongrád megyei 
szervezetének közgazdasági 
szakosztálya rendez. Ebből 
az alkalomból Karácsonyi 
Jenő. az Országos Tervhiva-
tal főosztályvezető-helyette-
se Fizetési mérleg, hazai 
adottságok és külkereskedel-
mi szerkezet címmel tartott 

gazdasági hét keretében 
rendezett kiállítást a Köz-
gazdasági és Jogi Könyvki-
adó a Csongrád megyei ta-
nácsháza előcsarnokában, a 
legkülönfélébb közgazdasági 
és jogi könyvekből. 

Ma délután Szentesen a 
mezőgazdasági termelés gaz-
daságos fejlesztésének irá-
nyairól, s az export-import 

lehetőségekről dr. Fazekas 
Lajos, a megyei tanács me-
zőgazdasági és élelmezésügyi 
osztályának vezetője ad tá-
jékoztatást. Még csak any-
nyit: érdemes és fontos ren-
dezvény a „hét", s reméljük, 
hogy a további előadásokon 
nagyobb számban vesznek 
részt az érdekeltek, mint a 
tegnapi megnyitó előadáson. 
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