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Megemlékezések a Magyar 
Tanácsköztársaság 

kikiáltásának évfordulójáról 
Vasárnap az ország több nok megyében ls. A karca-

vidékén megkezdődtek a gi KISZ-szervezetek és 
Magyar Tanácsköztársaság szocialista brigádtagok a 
kikiáltásának 59. évfordu- város déli temetőjében 
lóját köszöntő ünnepségek, megkoszorúzták a vöröska-

Ezen a napion rendezték tonák sírját, majd a Kos-
meg a Forradalmi Ifjúsági suth téri Tanácsköztársasá-
Napok legnagyobb Bács- gJ emléktábla előtt ifjúsá-
Kiskun megyei demonstrá- gi nagygyűlésen méltatták 
cióját, az orgoványi tanács- a Tanácsköztársaság jelen-
köztársasági emlékmenetet, tőségét. 
A kiskunsági fiatalok ezrei Ifjúsági napot rendeztek 
érkeztek a község központ- vasárnap Csongrád város-
jába. Az 1919-es Tanács- ban. Az ifjúgárdisták meg-
köztársaság emlékmű ta- rendezték a „Vöröskatonák 
lapzatán koszorúkat he- útján" elnevezésű megyei 
lyeztek el. Felkeresték a versenyt 5 város és három 
település határát, a fehér- járás csapatainak részvéte-
terrornak áldozatul esett lével. 

? mártírok kivégzésének Több mint ezer salgótar-
színhelyét. jáni KlSZ-es munkásfiatal 

Vasárnap megkezdődött találkozott vasárnap a Ka-
a Heves megyei KISZ-esek rancs aljában meghúzódó 
emléktúrája, amelyet a Ta- tisztáson, a Kercseg-lapo-
nácsköztársaság védőinek son, a KIMSZ hajdani il-
tiszteletére indítottak Pé- legális találkozóhelyén. Az 
tervásárától Poroszlóig, emléktúra résztvevői a 
Több napon át járják majd tisztáson felállított emlék-
a legendás hírű 39-es dan- mű előtt nagygyűlésen 
dár északi hadjáratának idézték fel a két világhábo-
útvonalát. rú közt élt kommunista 

Gazdag programmal foly- ifjúmunkások nehéz életét, 
tatódtak a Forradalmi If jú- önfeláldozó antifasiszta 
sági Napok eseményei Szol- harcát. 

Ma 

Koszorúzás! ünnepség 
Az MSZMP Szeged vá- fordulóján koszorúzás! ün-

rosi bizottsága, a Szeged népségét rendez Szegeden, 
megyei városi tanács és a A koszorúzás ma, kedden 
Hazafias Népfront városi délelőtt 10 órakor kezdődik 
bizottsága a Tanácsköztár- a Tanácsköztársasági era-
saság kikiáltásának 59. év- lékműnél. 

Púja Frigyes Szófiában 
Petr Mladenovnak, a Bol- kozatot adott a BTA hírügy-

gár Népköztársaság külügy- nökség tudósítójának, hang-
miniszterének meghívására súlyozta, hogy a két ország 
vasárnap este hivatalos ba- kapcsolatai politikai, a gaz-
ráti látogatásra Szófiába ér- dasági és a kulturális terü-
kezett Púja Frigyes magyar leten egyaránt kiválóak. A 
külügyminiszter. Púja Fri- szófiai tárgyalásokon e kap-
gyest bolgár kollégája és c s o l a t o k elmélyítésének és 
más hivatalos személyiségek 
fogadták. Púja Frigyes a szó- további kiszélesítésének le-
fiai repülőtéren rövid nyilat- hetőségeit vitatják meg. 
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KGST-
szeminárium 
Budapesten 

Az atomreaktorok bizton-
ságosabb és gazdaságosabb 
működését célzó hőfizikai 
kutatások legújabb eredmé-
nyeit tárgyalják meg a 
KGST-országok, szakértői 
Budapesten, a II. hőfizikai 
szemináriumon, amely hét-
főn kezdte meg munkáját a 
Technika Házában. Az atom-
energia békés felhasználásá-
val foglalkozó KGST állandó 
bizottságnak fontos munka-
tervi pontja ez a budapesti 
szeminárium, mert a tagor-
szágok atomerőmű-építési 
programja szerint használt 
úgynevezett vizes-vizes 
(VVR) atomreaktorok fej-
lesztését segíti a tapasztala-
tok összegezésével. 

A négynapos szemináriu-
mon részt vevő bolgár, cseh-
szlovák, kubai, lengyel, ma-
gyar. NDK-beli, román és 
szovjet szakértők öt szekció-
ban mintegy ötven előadás 
alapján vitatják meg az 
atomreaktorban és a gőzge-
nerátorig terjedő energia-
áramlási körökben lezajló 
hőfizikai folyamatok vizs-
gálati, kutatási eredményeit. 
A magyar szakértők 15 elő-
adásban számolnak be újabb 
kutatásaikról. 

A gyógyítúshd 
hely is kell 

A S Z O T E új beruházásai 
A gyógyító egyetem már 

régóta feszeng szűkké vált 
épületeiben, akár a kamasz 
kinőtt ruhájában. Mintegy öt 
évtizedes szakmai fejlődés-
hez, a megnőtt feladatokhoz 
nem sikerült hozzászabni a 
laboratóriumokat, kórterme-
ket, műtőket, kiszolgálóhelyi, 
ségeket. Nem volt miből. Az 
Egészségügyi Minisztérium 
indokoltnak és időszerűnek 
találta, hogy a szegedi klini-
kák új beruházásait finanszí-
rozza, s az idei esztendő meg 
is hozta az újjászületés lehe-
tőségét 

A SZOTE gazdasági ' fő -
igazgatója, dr. Deák Ferenc 
tájékoztatott azokról a leg-
fontosabb építkezésekről, 
amelyek a jövőben lényege-
sen javítani fogják az egye-
temi gyógyító tevékenységet, 
a kutatást és természetesen 
a munkakörülményeket is. 

Nem lennénk igazságosak, 
ha azt mondanánk, semmi 
korszerűsítés nem volt az el-
múlt húsz évben a SZOTE 
épületeiben. Bővítették pél-
dául a szemklinikát egy tan-
teremmel, felépült a biológiai 
intézet, a 12 ágyas intenzív 

osztály, a véradó állomás, két 
emeletet- kapott az I. számú 
sebészeti klinika és így 24 
ággyal 'bővült a betegfogadás 
lehetősége. Az U alakú 
szárnyban helyet kapott a 
tízágyas műveseállomás. A 
többszörösére duzzadt teen-
dők, a területi betegellátás 
feladatai mellett ez a fejlesz, 
tés azonban nem elégendő. 

Az I. számú sebészeti kli-
nika példájára ugyanolyan 
olcsó megoldással két emele-
tet építenek a bőr_ és a II. 
számú belklinika tanterme 
fölé is. Űgy tervezik, jövő év 
végére már sikerül enyhíteni 
a két klinika zsúfoltságát — 
10 millió forint árán. 

A szemklinika előtti terü-
leten már elkezdődött a rönt-
genklinika sugárterápiás osz-
tályának építése. Mivel ko-
baltágyú működik majd itt, 
speciális betonbunkert alakí-
tanak ki a sugárvédelem ér-
dekében. Ezt a munkát a DÉ-
LÉP végzi, az épület belső 
átalakítását a szőregi ktsz 
vállalta. Az egész Dél-Ma. 
gyarországot ellátó részleg 
húsz beteg elhelyezésére lesz 
alkalmas. A 30 millió forin-

Dolgoznak a földeken 
Kárt okoiott a hideg 

Eddig jól haladtak a met-
széssel a Szeged környéki 
gazdaságok. A szőlőültetvé-
nyek háromnegyed részén 
már elvégezték e fontos tava-
szi munkát A gyümölcster-
melő gazdaságokban is a leg-
főbb teendő volt az elmúlt 
időszakban a fák metszése. 
Az utóbbi napokban azonban 
erősen lehűlt a levegő, s 
hajnalonként többször mér-
tek fagypont alatti hőmér-
sékletet. Ezért a metszéssel 
több helyen leálltak, hogy 
megvárják a jobb időt. Saj-
nos, a mostani hideg már ká-
rokat is okozott. Egyes kör-
zetekben az őszibarackfákon 
például 70 százalékos termő-
rügykárokat észleltek a szak-
emberek. 

Tegnap reggel az ország. 
ban Szegeden volt a leghide-
gebb. A hőmérő higanyszála 
mínusz 3 Celsius-fokra süly-
lyedt Mindez mégsem riasz-
totta el a burgonyaültetéstől 
a kistermelőket. A napköz-
ben megenyhült időt a híres 
koraiburgonya-termesztő kör-
zetekben, Deszk, Klárafalva, 
Ferencszállás határában igye-
keztek kihasználni, és a kis-
kertekben, valamint a háztáji 
földeken ültették a burgo-
nyát Szőreg mellett is be-
népesültek a kiskertek, hoz-
zákezdtek a vadrózsacseme. 
ték ültetéséhez. 

A pusztamérges! Rizling 
Termelőszövetkezet egyre in-
kább a szőlő- és gyümölcs-
termelésre szakosodik. Az el-
múlt évben már az összes ár-
bevétel 52 százalékát adta ez 
az ágazat. A tervek szerint 
a jelenlegi területeket tovább 
növelik. Az ötödik ötéves 
tervben 186 hektár szőlő te-
lepítésére vállalkoztak. Ebből 
már 102 hektárt beültettek. 
Az idén folytatták a munkát, 

MoLnáx József felvétele 
Vízfúróval gyorsabban halad a szőlő ültetése a puszta-

mérges! Rizling Termelőszövetkezetben 

s az elmúlt napokban fejez- lepítését. Még tavasszal újabb 
ték be egy 24 hektáros, kor- 27 hektárnyit szeretnének 
szerűen előkészített tábla te- szőlővel beültetni. 

Felvételek 
a szakmunkásképző 

iskolákba 
Túljutott a tavaly bekövet-

kezett demográfiai mélypon-
ton az általános iskola nyol-
cadik osztályát végzők létszá-
ma. Az idén már valamivel 
több fiatalt bocsátanak ki 
ezek az iskolák, mint 1977-
ben, amikor összesen 113 
ezer 634-en fejezték be álta-
'ános iskolai tanulmányaikat. 
A még korántsem számotte. 
vő, de mégis észrevehető nö-
vekedés lehetővé teszi, hogy 
némileg kedvezőbben alakul-
janak 1978-ban a szakmun-
kásképző intézmények felvé-
teli létszámtervei ls. 

A Munkaügyi Minisztérium 

által jóváhagyott terv szerint 
a fővárosi és a megyei szak-
munkásképző intézmények 
összesen 58 500 első éves ta-
nuló felvételét irányozhatták 
elő. 

Tovább javultak a pályát 
választó lányok lehetőségei 
is. A hagyományosan női 
szakmák mellett jó eséllyel 
választhatnak a sokat kor-
szerűsödött, a technikai fej-
lődés nyomán a korábbiaknál 
kisebb fizikai igénybevétel-
lel járó gép-, műszer-, élel-
miszeripari és mezőgazdasági 
szakmák közül is. 

tos ú j intézetet jövőre szeret-
né átvenni az egyetem. 

ötvenkétmillió forintból ké-
szül az új oktatási épület 
Háromszáz személyes tante-
rem, 8 laboratóriumi gya-
korló- és 6 szemináriumi he-
lyiség enyhít a klinikai épü-
letek zsúfoltságán, remélhe-
tően már 1979 szeptemberé-
től. Itt különösen fontos len. 
ne a határidő betartása. Ha 
ez sikerül, még ebben az öt-
éves tervben hozzá lehetne 
látni a 220 személyes diák-
szálló építéséhez, az Apáthv 
kollégium udvarán. Az el-
képzelések szerint az épület 
garzonelemekből készülne. A 
háromágyas szobákhoz tuso-
ló, mosdó tartozna. A tea-
konyha helyett pedig beépí-
tett szekrények szolgálnák a 
diákok kényelmét. A közös 
helyiségek az Apáthy kollé-
giumban lennének. A terve-
zők gondoskodnak a két épü-
let közötti kapcsolatról is. A 
30 milliós diákszállóba 1980 
vagy 1981 szeptemberében 
költözhetnek be új lakói. 

Nagy gondtól szabadul meg 
az egyetem, s részben a vá-
ros is, ha két éven belül föl-
épül — 200 millió forintból 
— a központi kazánház és a 
mosoda. Az elavult, levegőt 
szennyező sok kis kazán he. 
lyett gázkazán adja majd a 
meleget, távfűtéssel. Szinte 
teljesen megszünteti a fizi-
kai munkát az új mosoda: 
az automata gép egy műszak-
ban 5 tonna ruhát képes ki-
mosni. 

A jó munkaszervezésnek, a 
gyorsabb gyógyításnak is 
feltétele, hogy a szétszórtan 
működő klinikai laboratóri-
umokat fölszámolják. A köz-
ponti kémiai és mikrobioló-
giai laboratórium is épül 
már, ahol majd valamennyi 
klinika számára — a legkor-
szerűbb eszközök segítségé-
vel — végzik el a vizsgala-
tokat. 

Minden eddigi egészségügyi 
beruházás csúcsa a 700 mil-
liós költségűre tervezett kli-
nikai tömb. A tízszintes épü-
let 15 ezer négyzetméterén es 
85 ezer légköbméterében 410 
ágy számára lesz hely. Eb-
ből 200 az ideg-elme klini-
káé, 146-ot az idegsebészetet 
és traumatológiát magába 
foglaló II. számú sebészet, 
64-et a most szervezendő 
orthopédklinika kap. Lesz-
nek még itt oktatást szolgáló 
helyiségek, műtők, röntgen-
részleg, kutatólaboratóriumok 
és helyet kap a járóbeteg, 
rendelés is. 

A beruházási javaslatot az 
idén fogadtatja el a minisz-
térium az Állami Fejlesztési 
Tervbizottsággal. Ha a kivi-
teli tervek 1979-ig elkészül-
nek, a DELÉP vállalkozik 
arra, hogy ebben az ötéves 
tervben hozzálát az építke-
zéshez, a jelenleg Libalegelő-
nek nevezett területen. 

Állampolgári jog nálunk az 
ingyenes, a betegség súlyos-
ságát megillető egészségügyi 
ellátás. Tökéletes érvényesü-
léséhez azonban emberi és 
anyagi feltételek kellenek. 
Űgy tűnik, ami az utóbbiakat 
illeti, Szegednek néhány év 
múlva nem lesz oka panaszra 

Chikán Ágnes 
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