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Küüfitetések
A Népköztársaság Elnöki
Tanácsa Kellér Dezső konferansziénak, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művészének a magyar kabaréművészet terén öt évtizeden
át
kifejtett sikeres munkásságáért, 70. születésnapja alkalmából, Szabó
Vladimír
festőművésznek, a Magyar
Népköztársaság
Érd«me3
Művészének művészi alkotó
munkássága elismeréséül, 70
születésnapja
alkalmából
Szilágyi Beának (Págo r Antalnénak), a Fővárosi Operettszínház játékmesterérek
három évtizedes
színházi
munkássága és
pedagógiai
tevékenysége
elismeréséül,
nyugállományba
vonulása
alkalmából, a Munka
Érdemrend arany fokozata kitüntetést adományozta.
A
kitüntetéseket dr. Pozsg->y
Imre kulturális miniszterhelyettes hétfőn adta á t

Kórusnapok az egyetemen

A hét végén
kétnapos meghívott
vendégkórusok dr. Dömötör Ivánné),
a
programsorozattal emlékez- képviselői köszöntötték
az Veszprémi Vegyipari Egyetek meg Szegeden, a József ünnepelteket. A szólisták (dr. tem vegyeskara Kollár KálAttila Tudományegyetemen, Szüts István, Bárdi Sándor, mán vezetésével lépett föl,
az egyetemi énekkar fenn- dr. Zámbó Géza, Juhász Te- Delley Józsefné dirigálta a
állásának félszázados évfor- rézia, Szécsi Éva, Égető Má- zeneművészeti főiskola szedulójáról. A kórus fejlődését ria és a zeneakadémia sze- gedi tagozatának kamarakóbemutató kiállítást szomba- gedi tagozatának
vonósné- rusát (zongorán kísért Delton délután a Dugonics téri gyese) között örömmel fedez- ley József), a Budapesti Műépület folyosóján dr. Bartha te fel a publikum
Szalma szaki Egyetem
vegyeskara
Lajos egyetemi docens, az Ferencet, a kórus régi tag- Dobray
István
és Vida
énekkar tanórelnöke nyitotta ját, az Operaház kitűnő szó- György vezényletével mutatmeg, s az esti Jubileumi kon- listáját, aki az Ivan Szusza- ta be műsorát, a szegedi Jucertre zsúfolásig megtelt az nyinbóí és a Don Carlosból hász Qyula Tanárképző Főaula, a régi kórustagok kö- énekelt egy-egy áriát.
iskola női kara pedig
dr.
zül is vagy kétszázan eljötVasárnap délelőtt mutat- Mihálka György vezetéséve!
tek, többen családtagjaikkal, koztak be a vendégegyütte- (zongorán kísért Szabó Orsoaz ország minden részéből. sek. A szegedi MÁV Hazánk lya, szólót énekelt Vajda JuAz énekkar a Gaudeamus munkáskórusát Erdős János lianna és Ottlecz Sára) szeigitur dallamára vonult föl, vezényelte (zongorán kísért repelt.
s a régi és ű j tagok együtt
énekelték Kodály híres művét, a Cohors
Generosái
Kertész Lajosnak, az egyetemi énekkar egykori karnagyának vezényletével,
aki
közel négy évtizedig állt a
kórus élén. Megemlékezett s
munkásságáról a
jubiláló
énekkart köszöntő dr. Ráez
János egyetemi tanár, rektorhelyettes is, s az egyetemi
tanács elismeréseként
átSzámítástechnikai és kiber- ebben a témában. Az orvonyújtotta az idős mesternek
a József Attila Emlékérmet. netikai módszerek alkalma- sok és a számítástechnikai
Dr. Petri Gábor
egyetemi zása az orvostudományban szakemberek közös vizsgálatanár, az orvosegyetem rek- és a biológiában címmel két- tai azt kutatják, hol a helye
a
tora is köszöntötte Kertész
. i. . ->
.
számítógépnek a betegeiLajost, s az Orvosegyetem napos kollokvium kezdődött ittasban.
Az úgynevezett
Jubileumi Emlékplakettjével tegnap, hétfőn a Technika nukleáris medicina egyik fő
kedveskedett neki. A Kóru- Házában
feladata: a szervezetbe jutsok Országos Tanácsa nevétato
A
Neumann
János
Számi" radioaktív anyag segítben Vaszy Viktor és SapTársaság aegével
igyekszik kimutatni
szon Ferenc nyújtott át dí- tógép-tudományi
z
Csongrád megyei Szervezete E z a
szervek betegsegeit
szes
oklevelet
a
jubiláló
kóA művészeti
szövetségek rusnak és vezetőjének, Szécsi és Orvosbiológiai Szakosztásugárzó anyag lehetőve
helyi csoportjainak előter- József karnagynak, majd a 'va hatodik alkalommal ren- teszi, hogy olyan belső szerjesztése alapján Szeged medezl meg előadássorozatát v e k allapotaról is képet kapyel városi tanácsa alkotói
janak az orvosok, amelyek
röntgennel nem vizsgálhatók.
támogatásban
részesítette
A kapott eredmény értékeléPintér József festőművészt,
se azonban hosszabb, bonyoSz. Lukács Imre írót, a Déllultabb munkát igényel, ezért
magyarország
munkatársát,
külön kutatócsoportot szerAnnus József írót,, a Tiszaveztek a JATE kibernetikai
táj főszerkesztő-helyettesét.
laboratóriumában, amelynek
Huszár Lajos zeneszerzőt, a
ez lesz a feladata. A gépi
Tömörl^ny
zeneművészeti
képfeldolgozó csoport vezeszakközépiskola tanárát, vatője dr. Csernay László, aki
lamint Halmai Bélánét, az
egyben a nukleáris medicina
újszeged! November 7. Műcsoportot is irányítja.
velődési Központ nyugdíjba
A Szovjet Tudomány és= ta meg. a neurohisztokémi ai
A szegedi eredményekről
vonült igazgatóiét. A díiakat Kultúra Háza vendégeként kutatásokról érdeklődött és
öt előadás hangzik el a két
Bányámé dr. Birkás Mária, hazánkban tartózkodó
Va- előadást tartott A holográ- nap
alatt A bővülő nemzeta várost tanács elnökhelyet- lentyin Szinjakov professzor,
al- közi érdeklődést bizonyítja,
tese tegnap délután adta át a a moszkvai Szovjet Orvos- fiai vizsgálómódszerek
kalmazása
az
orvosbiológiai
hogy ezúttal olasz, lengyel, anvárosi tanácsházán.
tudományi Akadémia patho. kutatásban
címmel. Agadés német kutatók is beszálógiai intézetének laborató- zsanjan professzor az orvosi gol
molnak munkájukról, sőt leriumvezetője
és
Nylkola) biológiai intézetet
kereste hetőség volt arra is, hogy a
Agadzsanjan
professzor, : a föl, s a környezetszennye- beérkezett
előadásból az
moszkvai Orvosi
BioI'g ai ződésl vlzsgá'atok, valamint )0 legjobbat 80fogadják
el.
Intézet laboratóriumvezetője — a genetikai laborat'riumA kollokvium 200 résztvelátogatást tett a Szegedi Orvostudományi
Egvetemen, ban — a mutáció kérdései- vője és az érdeklődők a Műkutatások szeripari Kutató Intézet orahol a vendégekei dr. Petri vel foglalkozó
Gábor egyetemi tanár, a iránt érdeklődött, majd elő- vosi gyógyászati műszereiből
adást tartott az exobiológi?. rendezett kiál'ításl is megteSZOTK rektora fogadta.
kozmikus kinthetik a Technika HázáSzinjakov professzor
az tárgyköréből A
címmel. ban.
anatómiai intézetet látogat- biológia kérdései
A Magyar Képzőművészek
Szövetségének észak-magyarországi területi
szervezete,
valamint több más intézmény közös rendezésében
vasárnap megnyílt a nyolcadik m'.sko'cl országos grafikai biennále.
A sokszorosító grafika mflHétfőn Budapesten, a Népstadion Press-termében
ki- utalvány. 51 227 550 kl mit
ve'őlnek kétévenkénti országos seregszemléiére több sorsolták a lottó november havi tárgynyereményeit — a 46. v á l a s z t ?
53 266 057
utalvány.
szelvényeire.
mint négyszáz beküldött mű- játékhét
Az alábbiakban közöljük a szegedi totó-lottó körzeti 53 027 502 utalvány. 53 286 922
ből választották ki a hatvanválaszt utalvány.
két grafikus 138 alkotását, iroda területén vásárolt és nyereménnyel kisorsolt, 46. já- kl mit
53 303 100 konyhafelszerelés
amelyet bemutattak. A kö- tékheti szelvények számát, valamint a nyereményeket.
utalvány. 53 309 529 utalvány.
zeimúltban készült alkotásá3 740 871 konyhafelszerelés. pig"-utalvány. 51 017 547 utal- 53 311 470 utalvány. 53 316 517
ból önálló bemutatót
rendetextílutal- utalvány. 53 330 078 hűtőgép.
zett a korábbi b : ennále nagy- 3 778 099 tv. 3 786 527 utal- Vány. 51 028 228
51 035 163 utalvány. 53 347 829 színes tv. 53 357 768
vány. 3 799 527 tv. 3 824 299 vány.
díjasa, Lenkey Zoltán.
hűtőgép. 3 863 049 konyha- 51 037 607 konyhafelsz-relés. utalvány. 53 372 805 utalvány.
A kiállítást Varga Gábor- felszerelés. 3 879 686 utal- 51 049 730 utalvány. 51 075 278 53 380 750 sztereó rádió, sztené, a Borsod megyei tanács vány. 3 886 647 tv. 3 888 023 hűtőgép. 51 079 660 konyha- reó magnetofon és utalvány.
elnökhelyettese nyitotta meg, bútor-lak^ersndezás. 3 910 232 felszerelési
utalvány. 53 381 667 hűtőgép. 53 391 584
s adta át a biennálé díjait.
hűtőgép. 3 919 999 bútor-lak- 51 094 834 sztereó rádió, sztebútor-lakberendezés.
A Borsod megyei tanács' berendezés. 3 938 331 kony- reó magnetofon és utalvány. 53 398 355 utalvány. 53 402 171
53 4 0 9 1 8
nagydíját
kapta
Rékassy hafelszerelés. 3 948 033 ki mit 51 105 977 utalvány. 51 107 495
t , *
c
Ósaba grafikusművész, Mis- választ? 3 950 539 konyhafel!
'
53
410
121
utalvány. 53 407 550
talpig"-utalvány.
szerelés.
3 966 210
rád 6. „Tetőtől
kolc megyei város tanácsá- 3 995 956 színes tv. 3 032 883 51 109 788 utalvány. 51 113 896 „tetőtől-talpig"
utalvány.
utal- 53 418 860 utalvány. 53 420 441
nak díját, megosztva, Bálint bútor-lakberendezés. 4 050 071 utalvány. 51124131
utalvány. hűtőgép. 53 422 401 utalvány.
4 051 987
hűtőgép. vány. 51 126 330
Endre és Bognár Árpád gra- tv.
textil utalvány. 51 129 916 grillsütő. 51 135 004 53 482 470 konyhafelszerelés
fikus. A Magyar Népköztár- 4 181 653
168 576 tv. 4 169 287 utal- konvhafelszerelési utalvány. utalvány. 53 482 470 „tetőtőlsaság képzőművészeti alap- 4vány.
4 170 209 konyhafelsze- 51 152 083 utalvány. 51 155 766 talpig" utalvány. 53 484 193
jának díját Szemethy Imre, relés. 4177 059 ki mit vábútor-lakberendezés
„kit mit választ" utalvány.
a KISZ központi vezetőcége laszt? 4 192 034 konyhafelsze- 51 161 197 utalvánv. 51 162 434 55 480 102 utalvány. 55 501 372
talpig"-ufa!váry utalvány. 55 721 129 utalvány.
4 218 360
hútógeo. „Tetőtői
által alapított díjat Somogyi ; relés.
51 191 470 tv. 51197 191 hű- 55 723 903 ki mit választ utalGyőző,
a Szakszervezetek, 4 232 809 u t a l v á n y . 4*306 069 tőgép. 51 206 1 57 tv. 51 209 873 vány.
55 755 555 textilutalszínes tv 4 328 468 utalvány.
Borsod megyei Tanácsa díját 4 347 100 hűtőgép. 4 388 121 utalvány. 51 216 450
textil- vány. 55 759 885 utalvány.
Barczi Pál, Kazmcbarc'ka vá- konvhafelszerelés.
4 3<>n 336 utalvány. 51 224 538 sztereó 55 765 396 konyhafeláfcerelés
tal"ig"-utalváov. rádió, sztereó magnetofon és utalvány.
ros tanácsa által alapított dí- ..Tetőtől
4 403 928 knnvhafe's — r lés.
jat Kovács Imre kapta.
A nyertes szelvényeket 1975. december 20-ig kell a
4 411 219
konyhafelszere'és.
Másodszor adtak kí a Kon- 4 419 512 utalvány. 4 475 712 totó-lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok, vagy a posta útdor Béla emlékére alapított hűtőgép. 44 501 563 grillsütő. ján. a Sportfogadási és Lottó Igazgatósághoz (1875. Budapest, V. Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni.
plakettet, amellyel az idén 44 503 733 utalvány. 51 008 736
A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az
tv,
51
009
605
„Tetőtől
fcal?
Lenkey Zoltánt tüntették ki.
esetleges hibákért felelősséget nem vállalnak, (MII)

Számítástechnika
és orvostudomány

Tanácsi

támogatás

HlTKÖSÜilPOK

Dugó
Csöndes pályázatot hirdetek. A jutalom: egy hófehér konnektordugó — olyan, amilyenre most én gondolok —, és egy habfehér T dugó. Mondhatnék kéthetes jutalomüdülést is a Kanári-szigeteken,
de minek
szédítsem az emberiséget?
A fö'adat: fogjuk bal kezünkbe a T alakú dugót,
és dugjuk bele akármelyik csatlakozóágába a jobb kezünkbe szorongatott, hagyományos alakú másik dugót.
Amíg ezt a mhé&műveletct
elvvgzik kedves olvasóink,
én mondom a magamét.
Régi emlék: pályázatot hirdettek egyszer a biztonságos elágazócsatlikazó föltalálásíra. Örömmel jelenthetem, az emberi lelemény határa most is a széles
végtelen. A nagy kísérlet sikerült, az abszolút biztos
tédugó o't van az önök kezében. Áramütés kizárva, de
a gutaütés nem. Ez nem is 'ö'.adata ennek a dugónak.
Nem megy? Arra kérem kedves pályázóinkat, ne
kezdek meg'úrv.i ezt a szemre szép és kedtesen fehér
jószágot. Ártatlan szegíny. A másik dugó lába szára
hízott meg időközben, az a hiba.
Mondhatná akárki, biztosan rossz a
kooveráció:
Félek, téves ez a töltevés. Az a gyanúm, egyik villamossági szerkentyűt se sütögetik cukrászdában,
sőt
termelőszövetkezeti
melléküzemágban sem. Első tekintetre úgy látszik, egyetlen gyár két terméke került a
kezünkbe.
Rossz tervezés? Nem tudta a jobb kéz, hová kell
dugni a bált? Az a baj, hogy mostanáig nem hirdetett
a gyár háztömb körüli házibajnokságot két fortélyos
szerkezedének
összeházasítására.
Legjobban azt az atyafit sajnálom, aki telhetetlen
módon három ilyet, három olyat vásárolt. Egyiket se
dugta volna össze a jámbor lélek. Ennyi erővel persze
elmehetne meósnak is a dugógyárba. Mennyivel bölcsebb voltam én! Csak egyet vettem.

Kenyér

alkotóknak

Szovjet orvosprofesszorok Szegeden

Grafikai

Megint kereket kérek a kenyér alá. Tisztelettel,
alázattal. Nem tudom, kitől kérem, mert ekkora nagy
dolognak nagy felelőse lehet, és megeshet megint, hogy
csak úgy belekérek a nagyvilágba.
A baj most is az, hogy esett az eső, attól van a
latyak. És most teszik egészségügyi sétájukat a kutyák.
Ne bántsa őket senki, órára ketyeg szegényekben a
vízvezeték. Ott kezdődik a baj, hogy megáll a kenyeresautó az út $?rién. Rosszul megy a sora, addig kanyargat'ák az utakat, mindig messzebb kell megállnia.
Lerak egy ruháskosár formájú műanyag ládikát, tele
kenyérrel, és rátesz még kettőt. Alkalmas kis vaskampója van, megakasztja a legalsóban, és latyakon
és
kutyakorzón által húzza-vonja be'elé. Lépcsőn
húzni
nehéz lenne, egyenként rakja belül a küszöbön. A fölső itt mindig alulra kerül, az alsó, az a sáros, az pedig leg'ölülre. Rá a kenyérre. Olyan törvény ez, nincs
ellent apelláta. Sose tudjuk, mitől hízunk.
Elmegy a kenyeres, jön a sörös. Szerszáma van
mindenre. Letesz egy kis talicskát. alábillenti a sörből rako't nagy oszlopnak — óriási szenzáció: a sörösök felta'áHák a kereket! A folyékony
kenyérnek.
Én bízom benne, megérjük még, a század végére a
talictkán járó kenyeret is föltalálja az emberiség.
Horváth Dezső

bienná!e

Miskolcon

Kisorsolták a lottó november havi
tárgynyeremén^eit

A

és

ellenőrzés

Rendelet a lakásberuházások előkészítéséről
Az építésügyi- és városfejlesztési miniszter az érdekelt
tárcák és szervezetek vezetőivel egyetértésben rendeletet adott ki, a lakásberuházások előkészítésének rendjéről. Ennek figyelembe vételével kell kiegészíteni, alkalmazni a beruházások általános rendjéről szóló jogszabályokat a tanácsi célcsoportos, az egyéb állami és
vállalati
lakásberuházások,
valamint a telepszerű többszintes magánlakás-építkezések előkészítésénél.
Az ú j rendelet a korábbinál körültekintőbb, tervszerűbb lakásberuházási munkákat ír elő, és az ellenőrzés szigorításával, kiterjesztésével kedvezőbb feltételeset teremt a központi és a
lakáságazati célok elérésére,
a
tervszerűbb
munkára.
Ugyanakkor ez a központi figyelem
a korábbinál több
c
ontos részlétre terjed ki.
így a megyei tanácsoknak —
a népgazdasági terv előirányzata, és a különböző normatívák,
fejlesztési mutatók
ilapján — a megyei középtávú lakásberuházási javaslatban már ki kell emelniük
azokát a településeket, amelyeknek területén az ötödik
ötéves tervben
telepszerű
többszintes beépítéssel legalább ezer lakás megvalósíiáaára m. kerül., és ozi
a

tervet véleményezésre, ellenőrzésre fel kell terjeszteni az
Építésügyi- és Városfejlesztési M i n i s z t é r i u m h o z

és

az

Orszáos Tervhivatalhoz. Hasonló tervet kell készíteni és
felterjeszteni a kiemelt városi és egyéb településeknek,
ahol ezer lakásosnál nagyobb
lakótelepet Jpányoznak elő.
A rendelet intézkedik a
lakásberuházási
programok
kidolgozásáról, véleményezéséről, jóváhagyásáról, pénzügyi forrásairól, a telepszerű többszintes magánlakásépítkezések előkészítéséről is.
Többek között előírja, hogy
beruházási programot kell
kidolgozni a tanácsi célcsoportos többszintes lakótelepekre.
Minden ezer lakásosnál nagyobb lakótelep beruházási
programját véleményeztetni
kell az ÉVM-mei. A mae«*
lakóházaK építése, a műemlékvédelmi terület és ú j építési technológia azonban indokolttá teheti, hogy a minisztérium ragaszkodjon az
ezer lakásosnál kisebbre tervezett lakótelep beruházási
programjának véleményezéséhez is.
Az új rendeletnek megfelelően közvetlenebb kapcsolat jön létre a ' többszintes
lakótelepeket létesítő tanácsok, műszaki tervezőintézetek, és az irányító hatóságok
Között,

