
Kitün-
tetések 

A Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa Gal ló Ernőnek, a 

SZOT számvizsgáló bizottsá-

ga és a nyomdászszakszer-

vezet elnöksége tagjának 

több évtizedes munkásmoz-

galmi tevékenysége elisme-

réséül 70. születésnapja al-

kalmából; Antal Istvánnak, 

a Liszt Ferenc zeneművé-

szeti főiskola tanárának, 

Hajdú Mihálynak, a Liszt 

Ferenc zeneművészeti főis-

kola tanszékvezető tanárá-

nak, Ungár Imre Kossuth-

díjasnak, a Liszt Ferenc ze-

neművészeti főiskola tanárá-

nak eredményes művészi 

munkásságuk elismeréséül 60. 

születésnapjuk alkalmából a 

Munka Érdemrend arany fo-

kozata kitüntetést adomá-

nyozta. 

A kitüntetéseket Losonezi 

Pál, az Elnöki Tanács elnöke 

nyújtotta á t 

Mit fizetnek 
a békekölcsön-kötvényre? 

Bálint Béla (Rókusi fekete- Lapunk múlt évi október 
földek 161.) olvasónk azt kér- harmadik! számában már ad-
. . . , „ , . ,, tunk választ hasonló kérdés-
dezi levelében, hogy a béke- re. A z O T P információja sze-
kölcsön-kötvényekre mennyi rint bármelyik fiókjukban 
pénzt fizetnek. részletes felvi-
Például a 200 ^ ^ ^ iágositást kap-
fortnt értékű II . ^ ^ ^ ^ ^ ^ hat az érdek-
Békekölcsön- lődő kérdései -

kötvényre ki- ^HIPVsTT^WIJWL re. A konkrét 
húzott lOO^fo- esetben 200 fo-

Tötvénytulaj-3 vény^t t i la jdo-

Hol van a tarjániak 
orvosi rendelője? 

Tóth Józsefné (Tarjántelep, nuár 20-án. Ott közölték ve-
110. számú épület) olvasónk le, hogy a petőfitelepi kör-
férje beteg lett a munkahe- zeti rendelőhöz tartozik, 
lyén, s onnan 39 fokos láz- menjen oda, ahol szintén 

zal a József Attila sugárúti P e m f°gadták m o n d v á " 
hogy menjen másnap, mert orvosi rendelőbe ment el ja-

Ki miben tudóst 
Vasárnap a Rózsa Ferenc 

Gimnáziumban rendezték 
meg a Ki miben tudós? 
Csongrád megyei és Szeged 
városi döntőjét. Biológiából 
Orbón Tihamér (Ságvári 
Gimnázium) jutott tovább. 
Történelemből a verseny el-
ső három helyezettje — Re-
gőczy István (Radnóti Gim-
názium), Giday András 

(Ságvári Gimnázium) és Fi-
lep Ottó (Tömörkény Gim-
názium) — szerezte meg a 
területi döntőn való részvé-
tel jogát. Matematikából 
tovább versenyeznek-
Bálványos Zoltán (József 
Attila Gimnázium, Makó). 
Szendrey Ágnes (Ságvári 
Gimnázium) és Eszterházy 
Péter. 

azon a napon már csak a pe-
tőfitelepieknek van rendelés. 
Levélírónk nem tudja, hogy 
a Tarjántelep ú j lakói hova 
forduljanak gyógykezelésért, 
ha megbetegszenek. 

A II. kerületi tanács egész-

ségügyi osztályától kapott in-

formáció szerint a Tarjánte-

lepen lakók a jelenleg az 

Acél utcai szociális otthon-

ban működő orvosi rendelő-

höz tartoznak, mindaddig, 

míg a telepre tervezett külön 

orvosi rendelő meg nem épül. 

Az Acél utcában mindazok-

nak, akik oda tartoznak na-

ponta van rendelés a meg-

határozott órákban. 

A szervátültetések jövője 
Tanácskozás a tudományos akaftmián — Or. Petii Gákor előadása 

A Magyar Tudományos rítsók. Rendkívül fontos kö- tályokat a műtét utáni idó-
Ákadémla időnként napi- vetelmény a halott veséjé-, szakban szükségessé válható 
rendre tűz egy-egy kérdést nek alkalmazása esetén a minden vizsgálatra és keze-
a társadalmi, gazdasági ha- halál beálltának a legmaga- lésre alkalmassá kell tenni, 
ladás fontos és aktuális sabb erkölcsi, orvosi és jo- beleértve a röntgen- és izo-
problémáiból. Legutóbb a gi normák szerint történő tópvizsgáiatokat, a mester-
modern orvostudománynak megállapítása. Erre a célra séges lélegeztetést és a szív-
egy olyan problémáját vitat- háromtagú orvoscsoportot megállós esetén történő 
ták meg, amely napjainkban kell szervezni, amely szol- szakszerű beavatkozást, ellá-
világszerte foglalkoztatja a gálatilag és az érdekeltség tást is. 
közvéleményt: a szervátül- szempontjából egyaránt tel- A szervétültetés kilátásait 
tetés orvosi, lélektani és jo- jesen független az átültetés- illetően Petri professzor 
gi problémáit. ben érdekelt orvoscsoporttól hangoztatta, hogy a vese 

Gömöri Pál akadémikus és bármikor igénybe vehető vonatkozásában a szervátüL 
bevezető előadásában össze- a halál megállapítására és <eígS nem tekinthető utolsó 
foglalta a szervátültetés — írásos dokumentálására. Az lehetőségnek. Az élő donor 
transzplantáció — történetét, egymástól elérhető távolság- veséjének felhasználása táv-
Bár a szervátültetéssel kap- ban levő intézetek között iatuag jobb eredményt ígér. 
csoiatos elképzelések és ál- információs szolgálatot kell de ma már a halottaktól 
latkísérletek több mint más- szervezni a számításba jö- v e t t vesével is egyre bizta-
fel évszázadra nyúlnak visz- hető donorjelöltekről. Szük- tóbbak az eredmények. Az 
s-a. az emberi szervátültetés séges továbbá, hogy a távo- előzetes donorkiválasztás és 
alapvető kérdéseinek meg- labb fekvő, de még elérhető a szervkonzerválás módsze-
oldása csak századunkban intézetekben megfelelően reinek, valamint a nemzet-
következett be. begyakorolják a szerveltávo- közi együttműködésnek fej-

Gömöri akadémikus hang- lítás és konzerválás standar- lődésével a veseátültetés a 
súlyozta, hogy a krónikus dizált módszerét. Elengedhe- gvóervítás standard fegyver-
betegségek megoldásának tetlem a veseátültetéssel fog- tárába kerülhet. 
helyes útja a jövőben sem lalkozó osztály szerves kap- A z előadásokat követő vi-
a szervátültetés. Minthogy csolata a közvetlen közeié- tában tudományos életünk 
azonban a közeljövőben még ben elhelyezett művese-állo- számos kiválósága részt vett. 
nincs remény arra, hogy mással, amely hónapokon át 
egyes súlyos, idült szervi is képes épségben tartani az 
betegségeket meg tudjanak átültetésre váró. esetleg már 
gyógyítani. előreláthatólag veséjüktől meg is foszt-'' 
a következő évtizedekben betegeket. 
sok szervátültetés lesz. Magát az átültetést olyan 

Az e'őadást több korrefe- helyiségekben kívánatos 
rátum követte. Petri Gábor végrehajtani, ahol egyidejű 
professzor, a Szegedi I. szá- leg iól el lehet helvezni a 
mú Sebészeti K' lnika igaz- donort és a W t betoeadö b«-
gatrtja a szervátültetés né- teget, hogy halott vese alknl-
hánv gyakorlati sebészeti- mazósa esetén mindkét ve-
szerverésl problémáját ls- * ét ewidejűleg fel lehessen 
mertette. Elsősorban a me»- használni, Fhhez hnrom 1ól 
felelő belevógvásratj. Illető- bewaknrtott sebészcsoport 
in* nznhrolótóai háttér szük- szüksíges Az úi vesés he-
séwBMéfrét hangoztatta, ab- tegek elhe'óezésére • szolgá-
b ó l a o é ' h ó l , h o g y a z á t ü l t e- tó o s z t á l y o k o n a s ' o k á - o s n á i 

tésre alkalmas eseteket lPnve*»*er> s»iBorúhb hig'é-
jnretalgFően kiválonntsák, az o-S fewa'met ke'1 megva-
alkalmatlanokat pdig elhá- lősítani. És ezeket az osz-

A d y E n d r é r e e m l é k e z i i n k 

Új szobor a Pantheonban 
Űj szoborral gazdagodott ság osztályvezetője és Halász kérdésre adott válaszát az 

a Dóm téri Pantheon: ha- Árpád, a városi tanács vb ünnepi szónok, 
lálának 50. évfordulója al- elnökhelyettese is. Az avatóbeszéd elhangzasa 
kalmából vasárnap délelőtt Avatóbeszédet Hegedűs után Kovács József, a vá-
leplezték itt le Ady Endre András, a Szegedi Tanár- rosi tanács művelődésügyi 
mellszobrát, Mészáros De- képző Főiskola tanszékveze- osztályának vezetője koszo-
zső szegedi származású tő tanára mondott. Irodalmi rút helyezett el az új szo-
.szobrészművész alkotását, színvonalú megemlékezésé- bor talapzatóra. 
A költő végre elfoglalta nek középpontjában az a Az ünnepségen közremű-
megérdemelt helyét nemze- kérdés állott, 'mit jelent Ady ködött Szabó Ká lmán és 
ti nagyjaink között, a Dóm Endre költői munkássága a Csernák Árpád, a Szegedi 
tér árkádjai alatt is! szocializmust építő mai em- Nemzeti Színház művészei. 

A bensőséges hangulatú ber, a szocialista Magyaror- A MÁV Hazánk kórusa — 
avatóünnepségen, amelyen szág számára. Ady költői Erdős János vezetésével — 
megjelent az ú j Ady-szobor hagyatéka ma is valóságfor- Kodály Zoltánnak Ady End-
alkotója, részt vett Deák Bé- máló örökség, bármennyire re versére irt Fölszálott a 
la, a városi párt-végrehajtó- megváltozott halála óta a páva című kórusművét ad-
bizottság tagja, a pártblzott- világ — foglalta össze a ta elő. 

Fiatalok szavalóvsrsenye 
SzeBeden v ó b ö j u •>-> |rtón- z ü l k ü l ö n ö s k é p p Makk J ó - A z i gaz i A d y he l ye t t a kez-

ló került az Ady Endre-sza- zsef fa- és bronzszobrai val- dő poéta század végi dalocs-
valóverseny döniőjeoe, ameiy lanak eredeti tehetségről, de káin andalodtak el nagyobb-
vetélkedőre eredetileg közel rajtuk kívül Farkas Pál, részt a pódiumra lépők, s 
70 — 15—25 év közötti — László Anna, Albert László, még azok ls, akik a később 
fiatal nevezett A November Szabó Piroska, Balázs Tamás papírra került versek felidé-
7. Művelődési Központban éa Zólyom Lajos munkái is zésére vállalkoztak, inkább 
szombaton délutón Papp La- rangos — nem „szakköri" lelték örömüket a mágikus 
jos költő emlékező szavalt szintű — munkáknak tetsze- erejű szavak lüktetésének-
követően megtartott döntőt nek. dallamának . ízlelgetésében, 
Horváth Péter (Tömörkény -ti- mint abban, hogy a költő ál-
Gimnázium) nyerte. Második Mostanában mindenki tal annyira megszenvedett 
Botás Mária (Tömörkény Adyt keresi. Szent lázadásai- gondolatokat megértessék. 
Gimnázium), harmadik Tol- nak fél évszázad utáni vissz- Ez a két szavalásos délután 
nai Mária (fodrószszövetke- hangzását kutatta az a sza- megintcsak arra figyelmezte-
zet), negyedik Pusztaszeri valóverseny is, amelyet dl- tett, amire már annyi keserű 
Emília (Ságvári Gimnázium), csérni való igyekezettel ren- szó hivta fel a figyelmet: 
ötödik Maday Emőke (Rózsa deztek meg a November 7. Ady nem azokkal a verseivel, 
Ferenc Gimnázium), hatodik Művelődési Központban, s s nem úgy él a most felnövő 
pedig Rácz Tibor (Élelmi- amelyre tényleg tömegesen fiúk-lányok lelkében, ahogy 
szer Kisker. V.) lett. A hat sereglett el Szeged — s nem- azt a maga hasonlíthatatlan 
első helyezettet értékes csak Szeged! — ifjúsága. életművével megérdemelné, 
könyvjutalmakkal díjazták. Azok, akik a versmondók Inkább a szóbűvölőt, a szé-

A szavalóverseny döntője nyújtotta teljesítmény mé- pen szólót látják benne, mint 
előtt a Tábor utcai képzőmű- résére felkérettünk, két esté- annyi, • elsőként kimondott 
vészeti kör tagjainak alko- be érő délutánon át figyeltük nagy gondolat gazdáját 
tásaiból nyílt bemutató, ame- a verssorok már-már gáttá- Vajon megkapja-e a költő 
lyet Tóth Sándor szobrász- lan áradását, s kerestük ben- igazi elégtételét a halála után 
művész, a kör vezetője adott ne a keményen, a tisztán szó- most kezdődő második fél-
át az érdeklődőknek. A kiál- lót. A költő azonban többnyi- évszázadtól? 
lításon látható munkák kö- re hallgatott! A. L» 

A legszebb 
hónap 

ÜJ FILMEK 

Ha mégegjJszer másfél órát Filmbeli kis faluba úgy jut 

ott ülök a nézőtéren, sem el. hogy a rádió bemondja, 

tudom eldönteni, miért kap- menekültek érkeznek, a fő-

ta ezt a címet Guy Blanc szereplők egyikének fiát be-

és Francois Boyer filmje, hívják katonának, utászok 

Igaz, nem sorolnak a j ó h i d a t építenek, ahol katona 

rejtvényfejtők közé, dehát uSyan "em megy keresztül 

ezúttal annyi talányra ke- d e később merő véletlenség 

bői felrobbantja egy szere-restem választ, hogy igazán 

nem jutott erőm a címben 

foglaltak kiböngészérére. 

Először ls történetünk 

1940-ben játszódik, francia 

földön. Saint-Bormet festői 

környezetében, egy csobogó 

patakocska partján, vadregé-

nyes fehéf sziklákba bújt 

csendes falucskában. Dátum-

ból egyértelműen (dderül, 

háború van. Ami pedig a 

Érte*'6iiik kedves fowasztőinkat hogy 
az 1968 december hónapra esedékes 

gázdi'tkedvezattényi 
az 1969 februárjában kézbesítendő 
gazszamlókban fogjuk elszámolni. 
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Felvétel a művészeti 
szakközépiskolába 
Két vidéki városban, Pé- grafika, valamint a zenei ta-

csett és Szegeden működik gozatra jelentkezők névso-
művészeti szakközépiskola rát. A felvételi-alkalmassági 
zenei és iparművészeti tago- vizsgákat március 1—15 kö-
zattal. (A szegedi Tömör- zött bonyolítják le, s a zenei 
kény István szakkö^épisko- tagozat falvételi anyagáról. 
Iában köztudomásúan gimná- kérésre, a középiskola igaz-
zluml tagozat ls van.) A mű- gatója tájékoztatja az érdek-
vészetl szakközépiskolák fel- lődőket. A már érettségizett 
vételi rendjét a Művelődési vagy rendkívüli képességű 
Közlöny januári száma közli, általános iskolások ugyan-

Ennek értelmében a Bács, csak március 1 és 15 között 
Békés, Csongrád megyei, va- felvételiznek a zeneművé-
lamint a szegedi általános is- szett szakiskolába, A szegedi 
kólákból február l-ig kell középiskolában egy-egy ipar-
beküldeni a szegedi Tömör- művészeti és zenei tagozatú 
kény István művészeti szak- osztályt indítanak az 1969— 
középiskolába a kerámia, dí- 70-es tanévben, húsz-husz!bn-
szító-szobrász és nyomdai öt tanulóval. 

csen, aki a francia hadsere-

get keresi (!) A behívott fiú 

hamarosan visszatér, holott 

a történelemben Petain ka-

pitulációjánál tartanak. Visz • 

szahozza menyasszonya apjá-

nak f i lmünk kezdetén elve-

szett biciklijét, de a felrob-

bant híd előtt hagyja, át-

úszik szerelmeséhez, aki a 

túlpartról feléje tart, más 

kézeníekvő-közbülső köze? 

hi jén ugyancsak a vízben 

úszva — s miközben a sze-

relmesek boldogan ölelkez-

nek a hídroncson, a szerecsen 

e'kerekezik a biciklivel. 

H a a néhány ap-
ró képtelenségen 
túlteszi magát a 
néző, marad ideje 
szórakozni is. 

N. t 

Koszorúzás 
A költő halálának 50. év-

fordulóján, hétfőn délelőtt a 
Kerepesi temetőben koszo-
rúzási ünnepséget rendezett 
Ady Endre sírjónál a Haza-
fias Népfront Országos Ta-
nácsa és az évforduló meg-
ünneplésére alakult emlék-
bizottság. A Himnusz hang-
jai után — az Írószövetség 
képviseletében — Czine Mi-
hály egyetemi docens mél-
tatta Ady életművét Ezután 
a külföldi íródelegációk so-
rában a jugoszláviai írók 
nevében Fehér Ferenc, majd 
a Csehszlovákiai írószövet-
ség részéről Emil Boleszlav 
Lukacs idézte vissza szemé-
lyes emlékfii alapján Ady 
Endre alakját. 

A síremlék talapzatán az 

MSZMP Központi Bizottsá-

gának koszorúját Óvári Mik-

lós osztályvezető és Garal 

Gábor, a Központi Bizottság 

tagja helyezte el. A Műve-

lődésügyi Minisztérium kép-

"iseleteben Molnár János 

miniszterhelyettes és Ven-

dégh Sándor főosztályvezető 

koszorúzott. A népfront Or-

szágos Tanácsa részéről Sza-

bó Pál alelnök és Barati Jó-

zsef titkár helyezett koszo-

.-út a sírra. A Magyar írók 

Szövetsége nevében Darvas 

József elnök és Dobozi Imre 

főtitkár koszorúzott 

Ne vigye ráuió át, te eviz ójfit 

és huztart si gépeit a belvárosba, 

a szegedi E ektromos Ktsz 

kültérii eti részlegei megjavítjá'c 

Újszeged, Bérkert u. 56. Telefon: 159-54. 

Alsóváros, Szabadságtér, szolgáltatóház. 

Telefon! 117-42. 
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