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Tudományos ülés 
a kórházban 

Dr. Bodó György, a Ma-
gyar Elmeorvosok Társasaga 
neurológiai szekciójának fej-
t i tkára elnökölt a városi ta-
nács kórházának tegnap es-
ti tudományos ülésén, ame-
lyen dr. Berényi József fő-
orvos és munkatársai — 
Nagypál György, dr. Vörös 
Irma, dr. Ordögh Béla, és 
dr. Takács János — bemu-
ta t ták a kórházban kidolgo-
zott elektromos ízérzésvizs-
gáló készüléket. Az ülés 
után megkértük dr. Bodó 

Györgyöt, nyilatkozzék a ké-
szülék jelentőségéről. 

— Az ízérzésvizsgálat ná-
lunk elhanyagolt terület, 
ilyen vizsgálatokat Magyar-
országos első ízben Berényi 
főorvos végzett. Külön ki-
emelendő, hogy mindezt köz-
kórházi körülmények között 
haj to t ta végre. Készülékének 
jelentősége abban áll, hogy 
segítségével egy-egy adatot 
nyerhetünk a különféle száj, 
fü l és idegrendszeri megbe-
tegedésekről. 

A Sas-hegyen: 

Felavatták az MTA 

új szeizmológiai 

obszervatóriumát 
Szerdán, tegnap fontos ú j 

tudományos intézménnyel 
gazdagodott a főváros: át-
adták rendeltetésének ha-
zánk legkorszerűbben beren-
dezett földrengésjelző ob-
szervatóriumát. 

A Magyar Tudományos 
Akadémia ú j szeizmológiai 
kutató állomását a főváros 
természetvédelmi területén, 
a Sas-hegy oldalában építet-
ték fel. A szerdai ava tóün-
nepségen dr. Kapocs Ferenc, 
az MTA kutatási ellátási 
szolgálatának igazgatója el-
mondta, hogy a korszerű tu -

dományos létesítménnyel 
tovább javulnak m a j d a 
hazai szeizmológiai kutató-
munka feltételei. 

A budapesti központi ku-
tatóállómás feladata Lesz, 
hogy összehangolja az or-
szág öt kuta tó ál lomásának 
munkájá t . A föld felszíne 
alatt , 20 méter mélyen hú-
zódó laboratóriumokban 
mintegy hárommill ió forint 
ér tékű hazai és külföldi 
gyár tmányú műszerek segít-
ségével végeznek m a j d föld-
rengésméréseket. (MTI) 

Síkeres 
pedagógiai 

kisériet 
Az idei tanév végén érde-

kes pedagógiai kisériet érke-
zik befejező szakaszához, ö t 
esztendővel ezelőtt Szeged 
általános iskoláiban es Szol-
nok megye tíz ál talanos is-
kolá jában újszerű korrepe-
táló foglalkozást vezettek be 
az olyan gyerekek számára, 
akik a tanév végén egy vagy 
két tantárgyból bukásra áll-
tak. Az első próbálkozások 
sikerei a lapján a következő 
években az ország egyre 
tóbb iskolája kapcsolódott 
be a kíserletbe, tavaly már 
három megyében több város, 
két járás, valamint három 
budapesti kerület valameny-
nyi ál talános iskolájában 
I ár tot ták pótló foglalkozáso-
kat. Az idei tanévben hat 
gimnázium is részt vett a 
kísérletben. 

A pótló foglalkozás annak 
a pedagógiai elvnek a meg-
valósítását segíti, amely sze-
rint minden lehetőséget meg 
kell tenni a bukás, a javító-
vizsga elkerüléséért. Azokkal 
a tanulókkal, akik egy vagy 
több tantárgyból bukásra 
állnak, már az év végi ismét-
léseknél is intenzívebben 
foglalkoznak a pedagógusok. 
Ha ennek ellenére egy, vagy 
két tantárgyból elégtelen 
marad a tanuló, akkor a 
pótló foglalkozáson nyílik 
számára lehetőség az anyag 
tel jesebb elsaját í tására. 

Az elmúlt tanévben 1 mil-
lió 110 ezer általános iskolai 
tanuló közül több mint 30 
ezret utasítottak javítóvizs-
gára. A kísérletbe bekapcso-
lódott iskolákban összesen 
4100 bukásra álló tanuló 
számára biztosítottak pótló 
foglalkozást — közülük 
3100-nál já r t sikerrel ez a 
tanítási forma. 

K É P E R N Y Ő 

Észtország megismerteté-
sét tűzte ki célul a tévé ked-
di műsoranyagával. Az est 
első része annak a sorozat-
nak, amelyben egy-egy szov-
jet köztársaság mutatkozik 
m a j d be a magyar nézők-
nek, egyben folytatása a már 
hagyományos nemzeti es-
teknek. 

A délutáni adás kisfi lm-
jeiből képet kap tunk az észt 
emberek mai életéről, jel-
legzetes szokásaikról, szóra-
kozásaikról, kul túrá jukról . 
Ez az egységes kép apró 
mozaikokból, néhány per-
ces dokumentumfi lmekből , 
riportokból állt össze. Nem 
volt egyforma ér tékű és 
színvonalú az összeállítás 
valamennyi darabja , de 
mindegyik tar talmazott egy-
egy érdekes információt, ú j 
ismeretet, intellektuális vagy 
művészi élményt. A műsor 
erénye volt a jólszerkesz-
tettség, néhány da rab jában a 
kitűnő operatőri munka. 

A mai észt falut , a fővá-
rost, az ország termékei t 
bemutató mozaikok közé jól 
illeszkedett a vendégek té-
vései által készített, Szolno-
kot bemutató film. A ma-
gyar néző számára érdekes-
sé tet te a kisfilmet annak 
megfigyelése, hogy mit és 
hogyan muta tnak meg az 
észt alkotók Tallinn testvér-
városáról. Egy másik ma-
gyar vonatkozású r iportban 
a Vanemuine-színház Ma-
dách-előadásából lá t tunk 
részletet. Észt nyelven hal -
lani a Tragédia sorait, önma-
gában is érdekes. A tar tui 
színészek játéka, a színház 
igazgatójának és főrendező-
jének beszélgetése azonban 
élményt adott a nézőnek. 

A főműsoridöben a „Ka-
levfla" utódai című doku-
mentumfi lmet lá that tuk elő-
ször. Az észt nemzeti eposz, 
a Kalevipoeg hősének utódai 
azok a f iatal mérnökök, 
művészek, akiknek tervei 
a lap ján épül m a j d ú j j á az 
é6Zt főváros. A sziget fog-
lyai című f i lm ados marad t 
a beígért szórakoztatással. 
Késő éjszakába nyúlt a je-
lentősebb alkotás, az Akva-
rellek egy nyárról , és talán 

ez a műsorszerkesztők egyet-
len hibája . Akit a szigeti 
szanatórium kissé unalmas 
betegei nem kényszerítet-
tek készüléke kikapcsolásá-
ra, jó f i lmet láthatott . Ma-
tilda, a gazdáit még mindig 
visszaváró volt cseléd, a vá-
rosból érkezett festőnöven-
dék hatására végre megpró-
bál kiszabadulni a bezárt-
ságból, észreveszi, hogy min-
den megváltozott körülötte 
és a változásokhoz neki is 
alkalmazkodnia kell. A fil-
met Albina Kauszi (Matil-
da) kitűnő alakítása, a fel-
vételek atmoszférateremtő 
ereje teszi emlékezetessé. 

S. E. 

Irodalmi 
emlékhely 

Ű j irodalmi emlékhelyet 
avatnak a közeljövőben Sza-
bolcs-Szatmár megyében: 
Tiszabecsen Szabó Lőrincnek 
ál l í tanak emléktáblát . Szabó 
Lőrincet sok emlék fűzte 
Szabolcs-Szatmár megyéhez. 
Diák korában, az 1910-es 
évek első felében szinte 
minden nyári szünidőt tisza-
becsi nagybátyjánál , G. Sza-
bó Mihálynál töltött. Ott 
szerzett élményeit a Tücsök-
zene c ímű verses önéletrajzi 
művében dolgozta fel. 

A költő halálának 15. év-
fordulója alkalmából Tisza-
becsen annak az iskolának 
a falán helyezik m a j d el 
emléktábláját , amelynek 
könyvtárát oly sokszor vet te 
igénybe gyermek korában. 

Egészségügy - Kisteleken 
Egy községben — még ha 

nagyközség is — sokkal ne-
hezebb helyzetben van or-
vos és beteg egyaránt, mint 
egy nagyobbfaj ta városban. 
Hiszen amíg például Szege-
den jól felszerelt klinikák, 
kórházak, megszervezett é j -
szakai ügyelet könnyíti meg 
orvos és beteg dolgát, gond-
já t egyaránt, addig a köz-
ségben az orvos éj je l -nappal 
kénytelen készenlétben len-
ni, felszerelése sem túlságo-
san gazdag, meg kollégái 
segítségére sem számíthat 
úgy, mint a városban dol-
gozó orvos. Hogy mindez ne 
hagyjon nyomot a beteg el-
látásán, ahhoz rengeteg 
munkára , helytállásra, em-
berségre van szükség. 

Ezért és az egészségügyi 
törvény néhány nappal ez-
előtti megszavazása miat t 
t a r tha t különös érdeklődés-
re számot az, hogy Kistelek 
nagyközség tanácsa tegnapi 
ülésén többek között a tele-

pülés egészségügyi helyzeté-
vel foglalkozott. A sok fel-
szólaló, az élénk vita a r -
ról tanúskodott, hogy ez a 
téma — ha kuriózummal 
nem is szolgálhat — min-
denkit közelről ér int és 
mindenki fontosnak tar t ja . 
A beszámolóból és a vitá-
ból kirajzolódó kép arról 
vall, hogy Kistelek egészség-
ügyi ellátásával különösebb 
b a j nincs. Ám, a vi ta he-
vessége egyúttal uta l t a r ra 
is, hogy ez az eredmény el-
sősorban az orvosok áldo-
zatkész munká jának , nem 
pedig az adottságoknak, a 
tárgvi feltételeknek köszön-
hető. 

A feltételek sem voltak 
mindig rosszak. Négy évvel 
ezelőtt a központi rendelő 
még kiválóan megfelelt fel-
adatának. Most azonban már 
kinőtte magát, hiszen tavaly 
majdnem 48 ezer alkalom-
mal fogadtak a rendeléseken 
betegeket Már kicsi a ren-

delő, bővíteni kellene. A nő-
gyógyászati rendelés ls gon-
dokkal küszködik, pedig a 
kisteleki rendelőre hárul a 
környék ellátása is. Nincs 
ugyanis laboratórium a köz-
ségben, anélkül pedig jó 
munká t végezni, a betegeket 
megfelelően ellátni képte-
lenség. 

A vita után a tanács ha -
tározatban megállapítot ta: a 
szakorvosi hálózat megfelelő 
fejlesztéssel a lkalmas lehet 
arra, hogy a jövőben a 
környező községek ellátását 
is biztosítsa. A tanács uta-
sította a végrehaj tó bizott-
ságot többek közt a r ra . hogy 
készíttessen programtervet a 
rendelő bővítésére, és a r -
ra. hogy amennyiben lehet-
séges, tegyenek lépéseket a 
műszerellátás javítására, vé-
dőnői és ápolónői állások 
szervezésére, valamint az 
üzletek és ál talában a köz-
ség köztisztaságának, higié-
n iá jának megjavításéra. 

A nyelvművelés 
eredményei és feladatai 

Beszélgetés Deme Lászlóval 
Az idén Szegeden rendezik 

meg a magyar nyelv heté-
nek központi e lőadásai t Na-
ponta ha l lha tunk kiváló 
nyelvtudósokat, az előadás-
sorozatból mindenki kivá-
laszthat ja az őt leginkább 
érdeklő témát. Az ünnepi 
hét alkalmából Deme László, 
a József Atti la tudomány-
egyetem tanszékvezető taná-
rát, a nyelvészeti tudomá-
nyok doktorát kér tük meg, 
válaszoljon néhány kérdé-
sünkre. Az Idén hatodik al-
kalommal rendezik meg a 
magyar nyelv hetének ese-
ménysorozatát. 

— Deme László mit tart 
e rendezvények főbb ered-
ményeinek, miben látja az 
idei hét jelentőségét? 

— A budapesti sa jó tá jé -
koztatón azt mond tam: az 
első évben azért szerveztük 
meg az előadás-sorozatot, 
hogy „ilyen is legyen". A 
következő évben „már nem 
lehetett abbahagyni", a har -
madikban bekapcsolódtak a 
vidéki városok és a rádió, 
a negyedikben a tévé. Az 
eseménysorozat térben és 
Időben úgy szélesedett, hogy 
tulajdonképpen már a m a -
gyar nyelv hónapjának kel-
lene nevezni. A szervezeti 
es Időbeli kibővülés tar ta l -
mi, tematikai színesedést is 
jelent. Minden évben megfi-

Fessen, mázoljon — egyedül! 
Szerezze be az a jánlot t 

festékeket és fogjon hozzá 
bátran, még m a ! Fessen, má-
zoljon sa já t maga, így ol-
csóbb! — hirdeti a Tiszai 
Vegyi Kombinát Szegeden, a 
Hazafias Népfront Vörös-
mar ty utcai k lub jában ren-
dezett fes tékbemutatóján, a 
rendezőtárssal, a Csongrád— 
Bács megyei Élelmiszer és 
Vegyi á ru Nagykereskedelmi 
Vállalattal. A nem nagy te-
rületen, de annál ízléseseb-
ben bemutatot t festékkiáll í-
tás fegnap délelőtt nyílt 
meg. 

Mit mivel és hogyan fes-
sünk? Erre igyekszenek vá-
laszt adni a rendezők. A 

I TVK készítményei közül szá-
mos kiváló cikket örömmel 
üdvözölhetünk, a többi kö-
zött a Titán olajfestéket, a 
Nitropid zománcot, az uni-
verzális alapozó Alaplaát-ot, 
a Progress és a radiátorzo-
máncot, a rozsdagátló a la -
pozó Koralkyd-ot és a már 
igen nagy népszerüségű Ge-
mini parket ta lakkot 

A festékkiál l í tás t ápri l is 
30-ig tekinthetik meg az ér-
deklődők, akik nyi lvánva-
lóan azt keresik ma jd e be-
mutatón, amit elsősorban a 
háztartási boltokban, festék-
üzletekben szeretnének kap-
ni. Tekintetük rögtön ráesik 
a kiállításon előkelő helyen 
szereplő Gemini parket ta-
lakkra, amely viszonylag, ha-
sonló más készítményekhez 
képest, olcsó árucikk, de nem 
kapni belőle a szaküzletek-
ben most sem. Iványi Re-
zsőnek. a TVK áruforgalmi 
osztályvezetőjének tájékozta-
tása szerint a Gemini lakk-
ból az igényekhez mérten 
még keveset tudnak gyárta-
ni. Elsősorban azért, mer t 
ennek a lakknak az alapi-
anyagát nyugatról importá l -
ják. Kivételesen — a sze-
gedi kiállí tásra tekintettel — 
Gemini lakkból nagyobb té-
telt szállí tanak majd a jövő 
héten a nf;«yv kereskedelem-
nek- A gesztus mindenesetre 
szép. de nem ad végleges 
megoldást 

Mint kiderült a bemutatót 
követő tájékoztatáson, meg-
beszélésen, a TVK sokszor 
azért nem tud ja kielégíteni 
megrendelőit, mer t nincsen 
elégséges és a szükségletnek 
éppen kívánatos fémdoboza 
amellet t sem, hogy maga is 
á t té r t a dobozok gyártására. 
Ezért nem lehet kapni időn-
ként Szegeden sem a külön-
böző színben futó, s a ház-
tar tásokban igen keresett 
minizománcot, amelyet most 
a bemutatón teljes színská-
lá jában láthatunk. 

ö rvende tes az is, hogy a 
bemutatón képet, kaphat tunk 
a Tiszai Vegyikombinát a r -
culatáról. termeléséről, to-
vábbi nagyarányú fejlődésé-
ről, külföldi partnereiről, 
akiktől vásárol és akiknek 
elad. Célja azonban a hazai 
fogyasztás, a hazai igények 
mind tökéletesebb kielégíté-
se, amelyet mi is érdeklő-
déssel várunk. 

L. F. 

gyelhető egy-egy ú j , Idősze-
rű téma középpontba kerü-
lése, ami feltét lenül a kon-
centráltság, szervezettség 
eredménye. Két évvel ez-
előtt ezeréves visszatekintést 
adtunk, tavaly pedig olyan 
előretekintést, amelynek a 
következő címe lehetne: 
nyelv és nyelvészet a tudo-
mányos-technikai for rada-
lom korszakában. Az idén a 
beszélt nyelv kérdései, azon 
belül is a hangzásforma ke-
rül t középpontba. Természe-
tesen nem véletlenül. A köz-
életi demokrácia szélesedése, 
a hírközlés jelentőségének 
növekedése ismert tények. 
Amikor egyre több ember 
szólalhat és szólal meg, nem 
mindegy, hogy a hangzás-
forma a t a r t a lmat kiemeli 
vagy e l t aka r j a ; hogy hányan 
ismerik a szónoki beszéd 
legfontosabb fogásait. A r á -
dióban és a tévében napon-
ta f igyehet jük meg az 
akusztikai „beszűkültség" je-
leit. Ez nem utolsósorban a 
beolvasandó, agyonszerkesz-
tet t szövegek hatása, ame-
lyeket nem is nagyon lehet 
másképpen közvetíteni. A 
fejlődés ú t ja , a társadalom 
igénye pedig az, hogy nem 
elég a szövegek bemondása, 
felolvasása. A megfelelő 
hangzásforma segítségével 
hatni kell a hallgatóra. Re-
mélem, sokan hasznát ve-
szik m a j d a most készülő 
kiejtési tanácsadó kézi-
könyvnek. Recepteket ugyan 
nem ad, de segít, hogy ki-
ki segíteni tudjon magán. 

— Véleménye szerint mi 
a nyelvművelő munka leg-
fontosabb, legidőszerűbb fel-
adata? 

— A nyelvművelő munka 
szokásos, ál landóan napiren-
den levő feladatai közül a 

közéleti, vállalati, közigaz-
gatási fogalmazás proble-
mat iká já t emelném ki, mint 
ami jelenleg a legfontosabb. 
Azt hiszem, a következő év-
ben ez a téma kerül az elő-
adások középpontjába. Hadd 
mond jam itt el kedvenc ha-
sonlatomat: a nyelv a t á r -
sadalmi embernek a társa-
dalmi levegője. Nem mind-
egy, milyen atmoszférát te-
remt az ember számára a 
nyelviség: t ud ja -e a nyelvet 
úgy használni, hogy egyen-
rangú tagja legyen a t á r -
sadalomnak. 

— Milyen fontos felada-
tai vannak ezzel kapcsolat-
ban az iskolai nyelvoktatás-
nak? 

— Az iskolának a meg-
előzésben lenne nagy szere-
pe. A gyerekek felnőttko-
rukban nem kerülnének a 
sablonok, meg a kacifántos-
ság bűvkörébe, ha a nyelv-
tan oktatása anyanyelvi ne -
veléssé tudna emelkedni, ha 
nőne a gyerekek nyelvhasz-
nálati aktivitása. Kicsit „be-
leszaladtunk" a vil lámfele-
letek, röpdolgozatok, tesztek 
divat jába, és sajnos, m á r -
már ott tar tunk, hogy a 
gyerekek az érettségin kény-
szerülnek életükben először 
arra , hogy tíz percig össze-
függően beszéljenek. A gon-
dolatok pedig — régi igaz-
ság — a beszédben tisztá-
zódnak. 

— A holnapi, péntek esti 
nyelvművelő ankéton Deme 
László válaszol a közönség 
kérdéseire. Mit vár ettől a 
találkozástól? 

— Sok kérdést. Nem is-
merek sem jó, sem rossz, 
csak fel tet t kérdést. Ilyen 
nyelvművelő ankétot először 
rendezünk Szegeden. Sikere 
nem ra j t am, a közönségen 
múlik. 

Sulyok Erzsébet 

Befejeződött a vizsgálat a debreceni 
vasúti szerencsétlenség ügyében 

Március 6-án a ha jnal i 
órakbnn a debreceni nagy-
állomáson — mint ismeretes 
— kisiklott a Budapest—Zá-
hony kőzött közlekedő sze-
mélyvonat három kocsija. A 
szerencsétlenségnek egy ha-
lálos áldozata es harminchét 
sebesült je volt. 

A Hajdú-Bihar megyei 
rendőr-főkapi tányság vasút-
forgalmi és műszaki szakér-
tők bevonásával befejezte a 
vizsgálatot. Megállapították, 
hogy a forgalmi utasítás be-
tar tásában személyi mulasz-

tás nem tö r t én t A szeren-
csétlenséget az egyik — a 
szerelvény hatodik kocsijá-
nak hátsó forgóvázábu bekö-
tött — kerékpár futóköre kö-
zött levő, ketmill tméter á t -
mérőjű különbség okozta. A 
két kerék közötti szabályta-
lan holt játék miat t a for-
galmat vezető váltó térségé-
ben az egyik kerék a fősín 
és a csúcssm közti vágatba 
került és felvágta a váltót, 
a kocsiszekrény kisiklott s 
magával rántot t két vagon t 
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