
P É N T E K , 1914. F E B R U Á R 22. 

Klímaberen-
dezések 
számító-
gépekhez 

Tavaly kezdték meg a te r -
melést a Lehel Hűtőgépgyár 
jászárokszállási üzemében, 
amely elsősorban klímabe-
rendezésekre specializálódott. 
A gyár azt a feladatot kap-
ta, hogy a hazai számitó-
gépprogramhoz és a KGST-
tagországok hasonló fejlesz-
tési programjaihoz nagy so-
rozatban készítsen klímabe-
rendezéseket Ebben az év-
ben — egyelőre csak bel-
földre — negyvenkilenc-
millió forint értékű, külön-
féle rendeltetésű klímabe-
rendezést szállítanak, s a 
gyár gondoskodik e beren-
dezések üzembe helyezésé-
ről is. 

Az Országos Számítástech-
nikai Vállalattal kötött szer-
ződés alapján a Lehel Hűtő-
gépgyár készíti el a hazai 
nagyvárosokba telepített R 
20-as típusú számítógépek 
klimatizálását. Készül a 
Csongrád megyei tanács sze-
gedi székházában is a be-
rendezés. 

Januártól augusztusig: 

Jubileumi verseny 
a KSZV gyáraiban 
A versenymozgalom ma- Január elejétől augusztus sok más vállalás a kétoL 

napság egyre inkább nélkü- 31-ig tart a felszabadulási dalú brigádszerződések ke-

Névtelenül?! 

lözi a látványosságot. Ke-
vesebb a formális, külsődle. 
ges elem, de több a lényegi, 
tartalmi motívum. Idén még 
egy tényező is erős ösztön-
zést ad az elmélyülésre: 
Szeged felszabadulásának 30. 

munka verseny a KSZV retében realizálódik, 
gyáraiban. Így október 11- A KSZV szocialista bri-
re. Szeged szabadságának gádjai részt vesznek a ju-
születésnapjára értékelhetik bileum tiszteletére indított 
is a teljesítményeket. A leg. vetélkedősorozatban. A hely-
jobb gyáregységnek, illetve történeti vetélkedő célja: 
a legjobb üzemrésznek „Fel- jobban megismerni Szeged 

évfordulóját méltóképp szabadulási versenyzászlót" és hazánk történetét, a mun-
akarják köszönteni a z üze- adományoznak majd. kásmozgalom fejlődését, a 
mek, gyárak dolgozói. A szocialista brigádok felszabadító Szovjetunió tör. 

Milyen célok jellemzik vállalati tanácskozásán pon- ténelmét, korábbi és 
idén a munkaversenyt a tosan megjelölték a kis kol-
Kenderfonó. és Szövőipari lektívák előtt álló feladato-
Vállalatnál ? A Kiváló Vál- kat. Egyebek közt azt, hogy 
lalat, illetőleg az Élüzem kiemelt felajánlás legyen a 
szint teljesítése a fő törek- „Dolgozz hibátlanul!" mun-
vés — a 30. évfordulóra in- karendszer támogatása, elő- utazásra mehetnek 
ditott munkaverseny jegyé- készítése. A fiatalok, ú j dol-' jetunióba. 
ben. Ennek pedig a legfon- gozótársak segítése, patro- , £ KSZV-nel a kiemelt 
. . . . . . . . fejlesztesi feladatok megva-
tosabb „leckéi": a termele- nalasa eppugy célkitűzés, l ó s í tásának is motorja lesz 
kenység további emelése, mint a tapasztalatcserék a felszabadulási verseny, 
anyagtakarékosság, önkölt- szervezése, illetve az új í té- Október 11-ig a kenderfonó-

ban sor kerül a varrvahur-

mai 
kapcsolatainkat. Négytagú 
csapatokat neveznek a bri-
gádok, a napokban kerül sor 
az elődöntőre. A döntőben 
első helyezést elérő csapat 
tagjai jutalmul kéthetes 

a Szov-

ségcsökkentés, minőségjaví- si feladatterv „leckéinek" 
tás. megoldása. Mindez és még 

Szegedi kapcsolat 
a WHO-val 

Klinikai kutatóközpont Szegeden — Dr. Szontágti Ferenc professzor 
nyilatkozata az egyiiiimiiködésröi 

A szülészet-nőgyógyászat hen belüli fogamzásgátlót. itthon nem mindig beszerez-
problémái egészen a közel- Az 1PPF — Nemzetközi hető — aprósággal, mint pél-
múltig jószerivel csak a szak- Családtervezési Szövetség — dául egy elektród, úgy azt 
emberek körében voltak is- egy több nyelven megjelent távirati úton kérhetjük, s 
meretesek, s azok közt, aki- kiadványában ez a nylonfo- postafordultával meg is kap-
ket ez közelről érint — a nálból készített kettős hurok juk. Az adminisztráció lebo-
nők, az édesanyák körében. Szontágh IUD néven szere- nyolítására két személyt fi-
Mára az egész társadalom pel, tehát máshol is ismert, zetünk ebből a pénzből, de 
égető kérdésévé vált: tud- — A nem kívánt terhesség ebből az alapból fedezzük az 
juk-e egészséges irányba te- megelőzésének számos módja utaztatásokat is — dr. Ko-

közül ez az egyik lehetőség, vács László adjunktus, WHO-
hatásosságát különböző vegyi helyettesem van éppen Genf-

relni a szaporodást, biztosí-
tani a nem kívánt terhessé-
gek elkerülését, megszüntet- készítményekkel való prepa- ben. 
ni a súlyos károsodás veszé-
lyét magában rejtő művi ve-
téléseket? 

Szontágh Ferenc profesz-
szor, a Szülészeti és Nőgyó-

rálással lehet fokozni, hogy Ügy tudom, 1973 volt az 
teljes védettséget nyújtson, első WHO-kutatással eltöltött 
Nemcsak gyakorlati, de el- éve a klinikának. Hozott ez 
méleti vonatkozásban is so- valami új témát, új kutatási 
kat foglalkoztunk — kitűnő területet, netán új felfede 

forgása alatt négy 
kereste föl, hogy különböző, 

gyászati Klinika igazgatója munkatársaim vannak! — az zést? Mi például a prostag-
tehát „divatos ember" — ez- emberi fertilitás — fogamzó- landin? 
úttal a szó egészséges, jó ér- képesség — regulációjával, a — A prostaglandin ma már 
telmében. Rövid két hét le- meddőség okainak felderíté- prostaglandinok — így, töb-

újságiró sével és megszüntetésének le- bes számban. Az eredetileg 
hetőségeivel, az orális ké- prosztata hormonnak tartott 

mindenkit érdeklő témákban szítmények — tabletták — egyetlen vegyület helyett 
véleményét kérje. Az Egész- hatásának vizsgálatával, a mintegy tizenöt változat lé-
ségügyi Világszervezet, a védekezés minél tökéleteseb- tezik. A simaizmokra hat, 
WHO, a napokban tar t ja kii- bé tételével. A hormonális többek között ezt a tulajdon-
nikai kutatóközpontjainak meddőség gyógyításával Sas ságát tudjuk felhasználni 
rendes évi tanácskozását professzor és munkacsoport- egyrészt bármilyen korú ter-
Genfben, a szervezet főhadi- ja foglalkozik. Valószínűleg hesség megszakításában, más-
szállásán. Hogyan jött létre mindezek alapján jelölték ki részt prostaglandin gátlással 
a szegedi klinika és a világ- klinikánkat WHO kutatóköz- a koraszülések megelőzésé-
szervezet kapcsolata? ponttá. Körülbelül harminc ben, elkerülésében. Ezek a 

— Már 1960-ban tisztában ilyen központ működik szer- kísérletek úgynevezett forszí-
voltam azzal, hogy a szakma te a világon. Érdekességként rozott feladatot jelentenek a 
legizgalmasabb kutatási terű- említem meg, hogy a szocia- világszervezet részéről, hi-
lete az elkövetkező években lista országok három váró- szen jelentőségük, hatásuk 

reprodukcióval sában: Moszkvában, Ljublja- felbecsülhetetlen. Azonos fel-
alaptörvények nában és Szegeden van ilyen tételek mellett folynak a ku-

intézet. S még egy érdekes- tatások — hogy az eredmé-
ség: az emberi reprodukció- nyek összevethetők legyenek 
val endokrinológiai szem- — a világ különböző tájain, 

az emberi 
foglalkozó 
megismerése lesz. Hiszen a 
szaporodás a huszadik szá-
zad emberének világméretek-
ben is egyik legnagyobb pontból foglalkozó legjelentő- azonos kísérleti jegyzőköny-
gondja; ott is, ahol a túlné-
pesedés az alapvető létfelté-
teleket fenyegeti, s ott is, 

sebb központ Stockholmban, vek, azonos műszerek segít-
a híres Karolinskán van, ve- ségével. 
zetője magyar származású, Lehet, egyesekben fölmerül 

ahol valamilyen dekadencia Diczfalusy Egon professzor. a kérdés: miért van szükség 
következtében az élveszületé- Előttünk az asztalon az egy klinikán folyó kutató-
sek száma nem éri el a halá- Akadémiai Kiadó 1970-ben munka ilyen részletes ismer-
lozások számát. Eldöntöttem megjelent kiadványa, angol tetésére, hogy még egyes — 
hát magamban, hogy a sze- nyelven Szontágh: Az orális sokak által eddig említeni 
gedi klinika a perinatális di- progesztogenek hatásmecha- sem hallott — hormon mi-
agnosztika és terápia — a nizmusa. Forgatása közben benléte és szerepe is teriték-

re kerül? Mi köze mindehhez 
a laikusnak? Ügy gondolom, 
hogy az emberi test és élet-

Ma már sokkal egysze- folyamatok bonyolult törvé-
1965-ben meghívtak a WHO rűbben tudnánk elvégezni nyeiről egyre többet tudnak 
egyik szakértői bizottságába, ezeket a számításokat: a la- a szakemberek, s egyre keve-
amely a hormonális fogam- boratóriumban saját kompu- sebbet mi, többiek. Pedig, ha 
zásgátlás kérdéseivel foglal- terünk van. A WHO ugyanis sorsunkat értelmesen akar juk 
kozott. Kapcsolatom a világ- jelentős anyagi segítséget uralni, irányítani — márpe-
szervezettel azóta folyamatos, nyújt a kutatások intenzí- dig a családtervezés az egyén 

hosszabb vebbé tételéhez az általuk sorsában is döntő jelentősé-

magzat és újszülött védelme ijesztő matematikai képlete-
— mellett akkor végzi a leg- ket, komplikáltnak tűnő le-
hasznosabb munkát, ha erőit vezetéseket látok, 
erre a témára mozgósítja. 

két alkalommal 
helyszíni tanulmányozás után fontosnak ítélt témák mielőb- gű lehet akkor nem árt. 
szakértői felmérést és jelen- bi feldolgozása érdekében, ha a szaporodás folyamatá-
tést készítettem a balkáni or- Sok ezer dollárt fordíthatunk ról, értelmes szabályozásáról 
szágok és Délkelet-Ázsia így a legkülönbözőbb műsze- legalább annyit megtanulunk, 
helyzetéről ebben a vonatko- rekre, de sokszor még ezek- mint amennyit egy általános 
zásban. Itthon, a klinikán nél is hasznosabb, hogy ha iskolás tud a világűrben 
közben elkészítettük az azóta megszorulunk egv számunk- használatos szkafanderről. 

koló nemzelőgép üzemelte-
tésére, Űjszegeden az előké-
szítőüzem áthelyezésére. A 
jutaárugyárban az anyag-
mozgatást oldják meg kor-
szerűen: szállitószalagok be-
állításával. 

Idén kibővítik a KSZV 
ifjúsági klubját is. Ujabb 
klubhelyiségekkel, a szocia-
lista családi és társadalmi 
ünnepségek rendezésére al-
kalmas teremmel, nyugdíjas-
klubbal egészül ki; így szó-
rakozási-művelődési komp-
lexum lesz a hajdani háló-
gyár helyiségeiből. A KISZ-
isták társadalmi munkával 
is besegítenek a jelentős 
összeget igénylő beruházás-
ba. 

lij textíliák 
Ü j termékekkel jelenik meg 

a z idén a piacon a Pápai 
Textilgyár. Már gyártják a 
nopposított fonalból készült 
tetszetős kelméket, a leg-
újabb divatirányzatnak meg-
felelően élénk színekben. 
Ugyancsak a divat kedvelői-
nek készül az asszimetrikus 
csíkozású tarkán szőtt anyag 
az ingblúzhoz, inghez. 

Sorban és rendszeresen 
érkeznek a meghívók, szí-
ves szóval, különös élmé-
nyeket sejtetve a Képcsar-
nok Vállalat hét fővárosi 
és tizenhat vidéki bemuta-
tóterméből. Kiállítására 
invitál a debreceni Med-
gyessy-terem, a szombat-
helyi Derkovits-terem, az 
egri Rudnay Gyula-terem, 
a miskolci Szőnyi István-
terem, a kaposvári Vasza-
ry János-terem, és folytat-
hatnánk a sort. Természe-
tesen invitál bemutatóira a 
Képcsarnok szegedi bemu-
tatóterme is. így, egysze-
rűen, megkülönböztető név 
nélkül. Igaz, összetéveszte-
ni nem lehet, mert egy 
van belőte ebben a város-
ban, és fia jól meggondol-
juk, oka is megvan Anony-
mus-voltának. Hiszen en-
nek a városnak nem volt 
olyan messze kiemelkedő 
képzőművész-géniusza, aki 
mindenki mást elsöpörve 
életművével kivívta volna 
jogát erre. Pedig a keresz-
telőre régóta készülnek. 
Hogy még mindig halasz-
tódik a névadás, ezért jó 
néhányan felelősek va-
gyunk. Mert legtöbbször 
csak géniuszokban, felra-
gyogó üstökösökben tu-
dunk hinni, s ebben a csil-
lagkeresésben megfeledke-
zünk azokról, akik ember-
ségükkel, művészi tisztasá-
gukkal, városszeretetükkel, 
szenvedélyes hitükkel, s 
bár kevesebb, de jelentős 
tehetséggel építették föl 
életművüket, mely, életmű-
vek éppoly nélkülözhetet-
lenek számunkra, mint a 
géniuszok. Ha jobban f i -
gyelnénk saját értékeinkre, 
figyelmesebben és felelő-
sebben vizsgálnánk e vá-
ros képzőművészetének 
történetét, találkozhatnánk 
néhány olyan névvel, me-
lyeknek viselője méltó vol-
na egy olyan bemutatóte-
rem homlokára, mint a 
Képcsarnok Kórász utcai 
galériája. 

H a világnagyságokkal 
nem is büszkélkedhetünk, 
értékeink számbavételekor 
jó néhányan sorakoznak, 
itt élők, innen indulók. 
Három név kívánkozik az 
élre: a szegedi t á j és a 
Szeged környéki népélet 
vasárnapi világát rózsa-
szín hangulatokba álmodó 
Nyilasy Sándoré, a sovány, 
szakállas, remeteéletet élő 
„Tisza-parti Rembrandt"-é, 

Károlyi Lajosé és a fény-
és színhatásokra érzékeny, 
szegényemberekhez kötődő 
kommunista festőé, Diny-
nyés Ferencé. Én mégis 
Erdélyi Mihály nevére 
adom le voksomat. Arra a 
nemrég meghalt festőre, 
aki mindig és végleg, mint 
Ady föl-földobott köve, 
visszatért szülőföldjére, 
Szegedre. Arra az Erdélyi 
Mihályra, aki fiatalon, 
matrózként bejárta a fél 
világot, s akit külföldi is-
kolák és sikerek, az 1936-
os velencei biennálén való 
szereplés után is haza, 
Szegedre hozott a szive. 
Arra az Erdélyi Mihályra, 
aki groteszk-naiv festmé-
nyein egyéni látásmóddal 
örökítette meg ennek a vá-
rosnak különös részleteit, 
aki maga teremtette figu-
ráival népesítette be a Ti-
sza part ját . Arra a z Erdé-
lyi Mihályra, aki halála 
előtt ennek a városnak 
adományozta félszáz fest-
ményét és ugyanannyi r a j -
zát. „Szeged festő Szind-
bádjára" adom le vokso-
mat, aki így írt hagyatéki 
levelében: „Művészetem-
mel nem az egyes embe-
rek ízlését igyekeztem ki-
szolgálni, hanem mindig a 
kornak, amelyben éltem, 
aktuális problémáit igye-
keztem rögzíteni." 

Lehet-e ennél nemesebb 
küldetése annak az intéz-
ménynek, melynek egyik 
központi feladata, hogy a 
ma élő képző- és ipar-
művészek alkotásainak 
propagátora, népszerűsítője 
és ezáltal a tömegek ízlé-
sének formálója legyen. 
Annak a Képcsarnoknak, 
mely kötelességét és hiva-
tását teljesíti akkor, ami-
kor kiállításokat szervez, 
festmények, grafikák, kis-
plasztikák, iparművészeti 
tárgyak gazdag választékát 
kinálja látogatóinak és a 

művészet-kereskedelem 
korántsem ellentmondás 
nélküli pólusait igyekszik 
harmonikussá oldani. 

Erdélyi Mihály ebben az 
esztendőben lenne nyolc-
van esztendős. Én már ott 
látom nevét a Képcsarnok 
szegedi bemutatótermének 
a j t a j a fölött. Magunkat, 
tápláló hagyományainkat, 
és egy nagyszerű mestert 
becsülnénk ezzel a gesztus-
sal. 

Tandl Lajos 

már forgalomba került mé- ra nagy jelentőségű — mert Kulka Eszter 

Két tonna dollár 
Csurka István novellájából hamis mellékzöngék, kelle-
készült színes magyar film. metlen momentumok, ízlé-
Rcndezte: Hintsch György, sünket zavaró pillanatok. 
Operatör: Illés György. Ze- Miről is van szó tulajdon-
neszerző: Aldobolyi Nagy képpen? Országjáró körút-
György. Főszereplők: Ka- ján a bondorosi csárdához 
bos László, Bárdi György, érkezik egy szedett-vedett 
Darvas Iván, Vörös Eszter, vándorcirkusz, pénz nélkül, 
Parragi Mária. élelem nélkül, az oroszlán-

. , , ,, szelídítő feje nélkül, jósze. Kissé megkeseredett száj- r é v e l i n g ^ g a t y a n é l k ü l . 
ízzel konferálom be olvaso- Közöttük van Lucianó. a kis 
inknak az első magyar szex- v ö r ö s b o h ó c _ k i i s j á t s z _ 
filmet, a Het tonna dollár h a t n á m á s > m i n t a k i s v ö r ö 9 
cimu vígjátékot. A mosoly K a b o s _ a k i n e k v a n e g y 
a film kozepetajan fagyott különleges képessége: sze-
a z arcomra s annak sajnos r e l m i a k t u s k ö z b e n e lőre 
jo okai voltak Adva tudni- l á t j a a szerencsejátékok 
illik egy rendk.vul szelle- n y e r 5 S zámai t . Az első konf-
mes novella Csurka István ,., . , .. 
tollából. Ragyogó alaphely- h k t u s a b b o 1 a d o d l k > h o Sy a 

zet, valós és abszurd szi- következő héten 58 öttalála-
tuációk kavargása, ötletgaz- tos lottószelvény-tulajdonos 
dagság. s mindez úgy, hogy volt Bondoros községben, 
képes felébreszteni (ön)ironi. Két vállalkozó szellemű m e . 
kus_(ön)kritikus mivoltunkat nedzser kiemeli a kisstílű-
néhány társadalmi visszás- ség mocsarából a látnók bot-
ságunkkal — Nyugat-imá- hócot. s képességeit az ál-
dat, szexőrület stb. — kap- lam hasznára igyekeznek 
csolatban. Hintsch György kamatoztatni. De nem ám az 
rendező azonban. ahogy országhatórokon belül! Ha-
mondani szoktuk, rádobott nem Monté Carlo jótékka-
még egy lapáttal amikor szinóiban és a londoni ló-
filmre vitte Csurka novellá- versenypályákon nyerik el 
ját. S éppen ettől az egy kemény dollárjaikat a kapi ta . 
lapáttól kerültek a fi lmbe lizmus könnyelmű képvise-

lőitől, s szállítják kamionok-
ban kicsi hazánk felvirágoz, 
tatására. Ám, ahogy végesek 
képességeink, Luciánó is be-
lefárad a hazáért vállalt 
szolgálatokba, s egy alkalmi 
kamionnal hazaszökik éles-
szemű menedzserei elöl. I t t -
hon óriási meglepetés várja. 
Az ő nehéz fizikai munká-
val szerzett dollárjaiból fel-
virágzott az ország, itt szü-
letett meg a Kánaán, ahol 
a munkát büntetik, ahol 
csapokból folyik a pezsgő, s 
jachton napozik a téesz-el-
nök. S ekkor felébred ál-
mából a bondorosi csárda 
sörfoltos asz ta láná l . . . 

Dióhéjban ennyi a törté-
net, melyből kicsit több 
mérsékletességgel és Ízlés-
sel, kevesebb költséggel és 
üresjárattal tanulságosan 
szórakoztató film is szület-
hetett volna. Nevetni persze 
így is lehet — különösen a 
fi lm első felében — no és 
elég megjelennie a vásznon 
Kabos László alakjának. A 
többiek talán csak a kelle-
mes Monté Carló-i nyaralá-
sért vállalták a rutinszere-
peket. 
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