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Preparálum az aranyszilán 
Hogyan lehet az izamsor-

vadásos betegeket meggyó-
gyítani, hogyan növelhető a 
maximumig a sportolók 
izomereje, mivel fokozható 
ugrásszerűen a hústermelés? 
Ilyen és hasonló kérdések 
megválaszolását hozhatja el-
érhető közelségbe az ország 
jelenlegi legnagyobb felbon-
tó képességű elektronmik-
roszkópja, amelyet a Szege-
di Orvostudományi Egyetem 
Biokémiai Intézetében sze-
reltek fel. A japán gyártmá-
nyú óriásnagyító teljesítőké-
pességére jellemző, hogy 
közvetlenül félmilliószoros 
nagyítás érhető el vele. Fel-
vétel készítése esetén pedig 
annak a nagyítása, végered-
ményben a vizsgált anyag-
részecske milliószoros felna-
gyítását teszi lehetővé. A 
készülékkel egyszerre hat 
preparátum vizsgálható. 
Ezeket a preparátumokat 3 
milliméter átmérőjű arany-
szita, vagy vékony hártya-
tárgylemezre helyezik. 

Az ú j berendezés sok elő-
nyének egyike, hogy vizs-
gálat közben a kutató visz-
szatérhet a vizsgált prepará-
tum egy-egy érdekesnek 
lartott területére. Ez nem 
kisebb feladat, mint például 
másfél kilométeres távolsá-
gon belül egy három milli-
méteres részletre pontosan 
újból visszatalálni. (A vizs-
gálatokhoz a rendkívül vé-
kony metszetéket egy kü-
lönleges készülék, az úgyne-
vezett utramikrotam pattin-
tással előállított üvegleme-
zével, illetve üvegkésével 
készítik.) 

A külön teremben elhe-
lyezett elektramikroszkóp-
pal az első felvételeket az 
úgynevezett bakterifágokról, 
vagyis a baktériumok élős-
ködőiről, vírusairól készítet-
ték, amint éppen a baktéri-
umot elpusztítják. Készítet-
tek felvételeket nagymole-
lculákről, sejtek apró részle-
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i 
izomkutatás. Ezen a terüle-' chanikai energiává. Ezeknek 
ten eddig is — nemzetközi a kutatásoknak a befej ezé-
tudományos körökben is — séhez megvannak az eddigi 
elismert eredményeket értek tudományos alapok, az ú j 
el. A mostani, közép-európai modern elektronmikroszkóp, 
vonatkozásban is számottevő készen állnak a szövettenyé-
mérertű elektronmikroszkóp- szetek, illetve ezek után pót-
jukkal teljes sikert várnak 
az izmokat részben alkotó 
fehérjék felépítésének kuta-
tásában. Máris biztató jelek 
mutatkoznak arra, hogy 
megállapítják a fehérjeszin-
tézis, a fehérjeképződés -he-
lyét az izomsejteken belül, 
valamint hogy milyen mole-

lására a kísérleti állatok 
más feltételek. 

Természetesen a különféle 
súlyos szív- és más izombe-
tegségek gyógyításáig, vagy 
az ugyancsak izom problé-
mából kiinduló állati hús-
termelés, minőségi ugrást 
jelentő fokozásának felfede-

teiről és a mikrovilág eddig kuláris rendezettség mellett zéséig még hosszas tudomá-
fejti ki az izom az erejét, nyos kísérleteket kell foly-
továbbá hogyan alakítja az tatniok a sejtek világában. 

nem látott más területeiről. 
Az intézet tudósainak fó 

feladata a már említett izom a kémiai energiát me- Dobó Balázs 

Tudományos vándorgyűlés 
Húsz év után ismét ván-

dorgyűlést rendez Szegeden 
a Magyar Urológusok és 
Nephrológusok Társasága. 
A tudományos program ma 
délelőtt a szemészeti klinika 
tantermében kerekasztal-
konfetenciával kezdődik a 
peritonealis dialysisről. 

Ez lényegében olyan „mű-
vese-kezelés", melyben a 
művesét a beteg saját szer-
vezete jelenti, és a szűrő-
hártyát, amely a vérből ki-
választja a mérgező anya-
gokat (melyeket egyébként a 
vesének kellene eltávolítani), 
a hashártya képezi. Techni-
kailag az eljárás abból áll, 
hogy egy vastagabb injekciós 
tűn át 24—36 óra alatt is-
mételten átöblítik a hashár-
tyüreget megfelelő összetéte-
lű oldattal, és így ürítik ki 
az öblítő folyadékba átszű-
rődő káros anyagokat. A ke-
rekasztal-beszélgetés arról 
szól. hogy bizonyos esetek-

ben (például a véralvadási 
zavaroknál) ez az el járás elő-
nyósebb, mint az ismert mű-
vese készülékek. A csecse-
mők hashártya dialysis ke-
zelésében egyébként a sze-
gedi gyermekklinikának or-
szágosan a legnagyobb ta-
pasztalati anyaga van. A 
konferencia vitavezetője dr. 
Petri Gábor, a szegedi I. 
számú sebészeti klinika 
igazgató-professzora, részt 
Vevői dr. Babics Antal aka-
démikus, a budapesti uroló-
giai klinika igazgatója, dr. 
Boda Domokos, a szegedi 
gyermekklinika igazgató-
professzora, dr. Pintér Jó-
zsef főorvos, a miskolci mű-
vese központ vezetője, dr. 
Murányi László, a szegedi 
gyermekklinika tudományos 
főmunkatársa és dr. Varga 
Péter, a budapesti Trauma-
tológiai Intézet intenzív osz-
tályának vezetője. 

A kerekasztal-konferenciát 

követően 15 előadás hangzik 
el a heveny vesegennyedé-
sekről és kezelésükről. Az 
előadók budapesti, pécsi, 
miskolci, debreceni. bajai, 
szekszárdi, nyíregyházi és 
szegedi orvosok, kutatók, 
szakemberek. 

Esedékes 
a gyerekek 

kanyaró elleni 
oltása 

Az egészségügyi miniszter 
utasítása értelmében szep-
tember 27 és október 9 kö-
zött oltják be kanyaró el-
len azokat a gyerekeket, 
akik 1970-ben születtek és a 
betegségen még nem estek 
át, valamint azokat az 1969-
ben, illetőleg 1968-ban szü-
letett, és a betegséget még 
kl nem állott gyerekeket, 
akik a korábbi védőoltások-
ból valamilyen oknál fogva 
kimaradtak. 

Lázas gyerekeket nem sza-
bal oltani. Fertőző betegsé-
geken átesett gyerekeket 
gyógyulásuk után négy hét-
től kezdve szabad beoltani, 
kivéve a járványos májgyul-
ladást, amelynél a tilalmi 
idő hat hónap. Gyermekkol-
lektívákban elhelyezett, 
egyébként egészséges gyer-
mekek oltását is mellőzni 
kell, ha a kollektívában fer-
tőző betegség miatt zárla-
tot rendeltek el. 

A kanyaró elleni védőol-
tás és egyéb oltások között 
legalább négyheti időköznek 
kell eltelnie. A gyerekek 
egy része — általában az ol-
tást követő 6—8. naptól — 
kisebb lázat, sőt kiütést is 
kaphat. Ezek a tünetek eny-
he kanyarós megbetegedés-
re emlékeztetnek. Az ilyen 
gyerekek azonban nem be-
tegek és nem fertőznek, 
ezért nem is kell őket elkü-
löníteni, de gondoskodni 
kell a szükséges lázcsillapí-
tásról. 

Útszéli kellemetlenkedők 
Az út szélén két belga rendszámú gépkocsi áll 

meg, mindkettőből négyen kászálódnak elő, 
két házaspár, két-két gyerekkel. Budapest fe-

lé tartanak, a kocsik áttüzesedtek a naptól, pihen-
tetni kell a motorokat, s bokor mögé vinni a gyere-
keket. Jó hely ez mindkét műveletre, a kocsira ke-
szeg akácok árnyéka terül, van bőven bokor is a kö-
zelben. 

De van más is. Alig állnak tíz percig, a jó ég 
tudja honná, előkerül egy csapat cigánygyerek, oda-
csődülnek a kocsik köré, egyik-másik behajol a tárt 
ajtókon, a belgák nevetnek, rá juk- rá juk kiáltanak, 
az egyik asszony ad nekik valamit egy fekete sza-
tyorból, az egyik férfi fényképezőgépet vesz elő a 
kocsiból, s innen-onnan megörökíti a „magyar élet-
képet". 

Lehet, hogy egyszerű belga honpolgár az illető, 
odahaza esetleg szűk baráti körben mutat ja csak meg 
a felvételeket, de az is lehet, hogy rosszindulatú 
szemlélő, aki azzal hálálja meg egy vendégszerető 
nép kedvességét, hogy torzító tükröt tar t életéről ho-
ni embertársai elé: íme, magyar élet, 1971-ben. 

Természetes, hogy jót-rosszat minden fotós doku-
mentum nélkül is akárlii mondhat egy népről. A 
különböző rendű-rangú útirajzok, az iró szemléleté-
nek megfelelően bőven tartalmaznak társadalmi do-
kumentumokat, még fotókait is, ha a helyszín anya-
got nyúj t azokhoz. 

A belgák, akik itt az ötös út szélén a tolakodó 
kis cigánygyerekekkel viaskodnak, nem tudhatják, 
hogy alig van állam Európában, amely olyan anyagi 
és erkölcsi erőfeszítéseket haj tot t volna végre a ci-
gányság életmódjának megváltoztatásáért, mint a 
mi hazánk. De nem teremhet itt az ilyen jelenetek-
nél egy-egy magyarázó honpolgár, nem .beszélheti le 
őket a fotózásról, nem sorolhat fel adatokat a maradi 
cigánytelepek felszámolásának költségedről, nem hív-
hat ja fel a külföldi vendégek figyemét arra, mennyit 
küzdenek az illetékesek, hogy a putrik népét Isko-
lára, munkára fogják; a vendég csak az országúti je-
lenetet látja, a koszos kis kéregető kezeket, amelyek 
fél órával előbb talán csokoládészeletet vettek á t a 
falusi bolt eladójától, s akik — ha véletlenül pénzt 
kapnak, nem kenyeret, hanem nyalánkságot vásárol-
nak rajta. 

Kétségtelen, hogy a külföldi vendég egyre ritkáb-
ban találkozik nálunk ilyen „néprajzi" csemegével, 
de találkozik még, s ezen jó lenne minél előbb hat-
hatósan segíteni. 

Ormos Gerő 

Alapfoktól a nyelvvizsgáig 
Az utóbbi években je- elengedhetetlen követelmény 

lentősen megnövekedett két-három idegen nyelv is-
azoknak a száma, akik a 
TIT Központi Nyelviskolájá-
nak tanfolyamain igyekez-
tek elsajátítani a választott 
idegen nyelvet. A nyelvta-
nulás iránt megnyilvánuló 
egyre növekvő igény nem 
véletlen jelenség. Benne re j -
lik a társadalom elvárása, 
gazdasági-társadalmi életünk 
sürgető szükséglete, az uta-
zások egyre nagyobb lehető-
sége és természetesen a di-
vat is. Tudományos intéze-
tek kutatóinak, üzemek, in-
tézmények közgazdászainak, 
üzletkötőinek, dolgozóinak 

merete. A műszaki-tudomá-
nyos tájékozódás, külföldi 
szaklapok, folyóiratok isme-
rete, az egyre táguló hori-
zontok birtokba vétele sür-
gető követelmény. Üzemek, 
iskolák, tudományos kutató-
intézetek fordulnak a TIT 
nyelviskoláihoz. A tavalyi 
tanfolyamokon körülbelül 
nyolcszáz hallgatója volt Sze-
geden a TIT nyelvtanfolya-
mainak. A szeptember vé-

szerb-horvát nyelven indul 
tanfolyam az alapfokú kép-
zéstől a nyelvvizsgára elő-
készítő kurzusokig. 

Különösen nagy az érdek-
lődés az audiovizuális In-
tenzív tanfolyamok iránt. 
Négy nyelven: angolul, iram. 
ciául, németül és oroszul le-
het «—10 hét, illetve 3 hó-
nap alatt elsajátítani egy 
Idegen nyelv legfontosabb 
tudnivalóit. A megnöveke-
dett érdeklődés, fokozódó 
igény kielégítésére ú j nyelvi 

gén induló ú j évben Szege- laboratóriumot állítottak be 
den angol, eszperantó, f ran- a Tömörkény Gimnazium-
cia. latin, lengyel, német, ban. így már két, jól felsze-
olasz, orosz, spanyol és relt, a legkülönbözőbb audi-

tív és vizuális eszközökkel 

Uj 

a Bartókban 
program 

Értesítjük a termelőszövetkezeteiket, állami gazdasá-

gokat, az áfész-árudákat, valamint a vállalatunkkal 

kapcsolatban álló ügyfeleinket, hogy szegedi műtrá-

gya- és növényvédőszer-rakitárunkban szeptember 22 

—30-ig, szegedi kender- és ruházati raktárunkban 

szeptember 25—30-ig, vásárhelyi műtrágya- és nö-

vényvédőszer-raktárunkbain szeptember 27—30-ig 

leltározást tartunk 
A leltározás ideje alatt az árukiadás és -visszavétel 
szünetel, kivéve a csávázószereket, valamint a rág-
csálóirtó szereket, melyeknek árusítása zavartalan. 

Csongrád n«egyei AGROKER Vállalat 

Nagy lehetőségekkel, gaz-
dag programmal, érdekes 
előadásokkal készült a Bar-
tók Béla Művelődési Köz-
pont az ú j évadra. Az épü-
let felújítása is befejeződik. 
Körülbelül 800 ezer forintra 
lesz szükség az épület külső 
tatarozására és a még hát-
ra levő belső munkálatok 
befejezésére. Elkészül " a 
második emeleti zeneterem 
és az ú j pincehelyiség, 
amely szinházi előadások és 
tárlatok rendezésére is al-
kalmas lesz. 

A már eddig is sikerrel 
működő klubok és együtte-
sek mellé az idén két új 
klubot szült a zenéhez értő, 
zenét szerető amatőrök igé-
nye. Megalakult az if jú ze-
nebarátok klubja Erdős Já-
nos vezetésével. A szegedi 
Jazz Klub is a műve-
lődési központban tar t ja ösz-
szejöveteleit. Programjában 
szerepel egy október eleji 
foglalkozás, ahol L. Amst-
rongrói tart megemlékező 
előadást Kiss Imre, a Rá-
dió munkatársa. A művelő-
dési központ kamarakórusa 
síkeres ausztriai vendégsze-
replés után (a nemzetközi 
kórusfesztivál népdal és 
műdal kategóriájában ne-
gyedik helyezést értek el) 
ú j feladatokra készül. Prog-
ramjában önálló hangver-

seny is szerepel. Létrejött a 
Jazz Stúdió, mely a 
dzsessz iránt érdeklődő, mu-
zsikáló fiataloknak kíván to-
vábbképzési fórumot bizto-
sítani. November második 
felében a rádiófelvétellel 
egybekötött önálló estet tar-
tanak. 

Az ismeretterjesztő elő-
adások közül kiemelkedik az 
a sorozat, melyet Czine Mi-
hály irodalomtörténész tar t 
Íróportrék címmel. Az elő-
adóművészek közreműködé-
sével tervezett előadások Né-
meth László, Veres Péter, 
Szabó Pál, Sarkadi Imre és 
Illyés Gyula emberi-írói ar-
cát rajzolják meg. Folytat-
ják a TIT-tel közösen szer-
vezett és tavasszal Indított 
Korunk tudománya című so-
rozatot, melynek előadásain 
a legújabb természettudomá-
nyi és társadalomtudományi 
eredményekről tájékozódhat-
nak az érdeklődők. 

Uj művészek mutatkoznak 
be Az én világom sorozat-
ban. Képzőművészek közül 
találkozhatunk Pátzay Pál, 
Borsos Miklós, Szalay Ferenc 
nevével. írók közül Dér 
Endre, muzsikusok közül 
Vántus István szerzői est-
jét rendezik meg. Gregor Jó-
zsef is önálló esten lép kö-
zönség elé. 

Novemberben rendezik 

meg a mai szovjet Ura est-
jét. Két kiállítás is szerepel 
a Bartók Béla Művelődési 
Központ programjában: ok-
tóber végén a Délalföld mai 
építészetéről nyílik kiállítás, 
tavasszal pedig egy műgyűjtő 
anyagát szeretnék bemutatni 
a nagyközönségnek. 

berendezett nyelvi laborató-
rium áll a TIT nyelvtanfo-
lyamainak rendelkezésére. 

Az audiovizuális foglalko-
zási forma egyik érdekes kí-
sérlete a gyermekek részé-
re szervezett nyelvtanfolyam. 

A tanfolyamok foglalko-
zásait két helyen, a Radnóti 
Gimnáziumban és a Tömör-
kény Gimnáziumban tar t ják. 
Beiratkozni szeptember 20-
tól 24-ig, délelőtt 8-tól 12-
ig és délután 3-tól 6-ig lehet 
a Radnóti Gimnáziumban. 

Önkéntes ápolónők 
tanfolyamzárója 

nevében méltatta a növen-
dékek eredményeit, Nagy 
László, a megyei pártbizott-
ság elismerését tolmácsolta. 
Dr. László György, a me-
gyei tanács egészségügyi 
osztályának vezetője kiemel-
te az önkéntes ápolónői 

jelentőségét, 
önkéntes ápolónők 

Ünnepélyesein kiosztották 
az oklevelet tegnap délelőtt 
az Állami Védőnőképző ú j -
szegedi intézetében annak a 
25 asszonynak és leánynak, 
akik elvégezték a négyhó-
napos önkéntes ápolónői 
tanfolyamot. Neim először 
szervezett Ilyen tanfolyamot munka 
a Vöröskereszt megyei szer- Az 
vezete, de ez a csoport érte munkája ls hozzájárul ah-
el eddig a legjobb tanulmá- hoz, hogy az elsősegélynyúj-
nyi eredményeket, kilenc tás szakszerű legyen, a hi-
tárgyból a záróvizsga átlaga giéniai tudnivalók, egészaég-
4,2 lett. Az intézet tantor- ügyi kultúránk ter jedjen 
mében Győri Imréné, a 
Vöröskereszt megyei t i tkára 
nyújtotta át a 25 növendék-
nek az oklevelet, az önkén-
tes ápolónő igazoló könyvet. 
Dr. Gyiiszü Miklós alezre-
des, a Honvédelmi Miniszté 
riura egészségügyi csoportja munkának. 

üzemeinkben, és ők lesznek 
az üzemekben, vagy a kerü-
letekben dolgozó vöröske-
resztes alapszervezetek tit-
kárainak segítői, a szerzett 
ismereték birtokában első 
támogatói a vöröskeresztel 


