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Könyvtár 2 bölcsődében 

Szegeden 18 bölcsőde és két csecsemőotthon működik; 
több mint ötszázan dolgoznak ezekben, gondozzák, nevelik 
a gyerekeinket. És olvasnak. Hogy miből gondoljuk? Teg-
nap, szerdán délután dr. Bontovics Erzsébet igazgató főor-
vos megnyitotta a bölcsődei dolgozók könyvtárát, a tarjáni 
3. számú bölcsődében. Hatszáz kötet kapott helyet a pol-
cokon. később több ls lesz, hiszen az SZMT Központi 
Könyvtár, amelynek letéti könyvtára ez a tegnap megnyílt. 
az igények szerint folyamatosan szállítja majd az ú j köny-
veket. Kelemen Ernőné, a Csillag téri bölcsőde dolgozója 
vállalta a könyvtárosságot — társadalmi munkában. 

Szavatossági 
jelzések 

A forgalomba hozott mint-
egy 4 ezer élelmiszercikk 70 
százaléka gyárilag csomagol-
tan kerül az üzletekbe, 1980-
ig ez az arány eléri a 80 szá-
zalékot. Még sok gondot okoz 
azonban a szavatossági jel-
zések feltüntetése az élelmi-
szerek csomagolóanyagain, s 
ezt gyakran kifogásolják a 
fogyasztók. 

Az élelmiszertőrvény előír-
ta, hogy a jövőben csakis 
megfelelően „címkézett" ter-
mékek kerülhetnek forgalom-
ba. Ennek nyomán a Mező-
gazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium — a Belkeres-
kedelmi Minisztériummal 
együttműködve — intézkedési 
tervet dolgozott ki a műszaki 
fejlesztésre. Ahhoz ugyanis, 
hogy a termékek lejártának 
határidejét a fogyasztók 
könnyen megállapíthassák, 
speciális jelölögépekre van 
szükség, s ezeket fokozatosan 
helyezik majd üzembe. Az 
élelmiszeripari vállalatok már 
megkezdték a program meg-

I valósítását. 

Kilencvenorás napfényhiány! 
Május időjárási mérlege 

Az elmúlt hónapban tartó- csapadék havi összege az határában két napon (12-én 
san hűvös, sőt egyes szaka- ország nagy részén 80—120 és 13-án) mértek talaj menti 
szaüban szélsőségesen hideg, mm között váltakozott, ami fagyot. A csapadékos időjá-
csapadekos időjárás uralko- a szokásos májusi csapadék- rás nagymértékű napfényhi-
dott- A hideg tartósságára nak másfél-kétszerese. Kü- ányt okozott. Szegeden a 
jellemző, hogy Szegeden 28 lönösen sok csapadékot ka- napsütéses órák havi óssze-
napon maradt a hőmérsék- pott az Északi-középhegység ge mindössze 170 volt, ami 
let napi középértéke a sok- körzete és a Duna—Tisza a sokévi átlaghoz (258 óra) 
évi átlag alatt, s a hónap közének déli része, ahol he- viszonyítva szokatlanul nagy, 
leghidegebb szakaszában, lyenként az átlagosnak kereken 90 órás napfényhi-
11—16-a között 6—10 fokkal majdnem a háromszorosa ányt jelez. 
volt alacsonyabb az évszak- hullott le. 
nak megfelelőnél. 12-én és a Dél-Alföld csapadékvi-
13-án az ország nagy részén szonyairól az alábbi kimuta-
éjszakai fagyok léptek fel. tás tájékoztat: Bácsalmás 
A Tiszántúlon és az ország 119 mm (189%), Kiskunha-
északkeleti területein még 2 i a s 151 mm (285%), Kiskun-
m-es magasságban is —1, félegyháza 117 mm (205%), 
—2 Celsius-fokos minimu- Kistelek 145 mm (246%), 
mákat regisztráltak, sőt a Szentes 129 mm (211%), Sze-
ta la j mentén több helyen g e d 114 mm (187%), Makó 
—5 Celsius-fokig sü l lyedj a 97 mm (162%), Mezőhegyes 
hőmérséklet. A fagyokat 78 mm (134%). A legtöbb 
előidéző hideg sarkvidéki eső a Dél-Alföldön 2-án 
levegő beáramlását sokfelé hullott, amikor K'steleken 
hózáporok kísérték, elsősor- 55, Szentesen 42, Szegeden 

Dr. Péczely György 
egyetemi tanár 

Jobb feltételek, 
eredményesebb kutatás 

Tudományos ülés Szegeden 
és Hódmezővásárheéyen 

ban leginkább járatos, ki-
emelkedő kutatók részvételé-
vel. Az érdeklődés legjobb 
bizonyítéka a sok hozzászó-
lás, kiegészítő fölszólalás. A 
megye kórházaiban folyó tu-
dományos élet legjellemzőbb 
bizonyítéka, hogy nemcsak a 
hazai tudományos fórumo-
kon, de külföldi kongresszu-
sokon is érdeklődéssel kísért, 
fontos területeken Éplyik, je-

Az élet legszebb pillanata, amikor ember születik. A 
legszebb, de egyben a legfelelősségteljesebb is. Anyának, 
orvosnak, kutatónak és családtagnak egyaránt. A gyakor-
lati munka, a születések döntő hányada városi kórházak-
ban zajlik. Elmúlt az az idő, amikor ezek a vidéki, városi-
kisvárosi kórházak pusztán a mindennapi rutinmunka vég-
várai voltak. Ma mindinkább bekapcsolódnak a gyógyító-
kutató munka vérkeringésébe, s egyre jelentősebb eredmé-
nyeket mutatnak fel. Ennek alapja a rendszeres tovább-
képzés, egymás kutatási eredményeinek megismerése, az 
irányító és szervező munka színvonalának és a mindennapi 
tevékenység feltételeinek emelése. fontos területeken toiyii 

Ma, csütörtökön egy tudo- gyermekgyógyász szakfőorvos l e n t ® s sikerrel. Mostam té-
mányos jellegű továbbképző számol be a csecsemő- es ™ n k a koraszules probtema-
előadássorozat részeként a gyermekellátásról. k o r e ' E " n e k fontosságát alá-
megye szülész, nőgyógyász or- E két esemény kapcsán be- n u z z a - a 5 e c s e t t 

vosainak tudományos ülést szélgettünk dr. Bódis Lajos- megrendezésre kerülő ma-
rendeznek a megyei tanács sal a megyében folyó szülé-
épületében a szülészet-peri- szeti és nőgyógyászati mun-
natológia témaköréből. Az káról. 
ülés elnöke dr. Bódis Lajos — Nemrégiben egészség-
címzetes egyetemi tanár, me- ügyi miniszteri utasítás szü-
gyei szülész-nőgyógyász szak- letett a szülőszobai részlegek 
főorvos. Megnyitót dr. öry működési, illetve a gyermek 
Imre, az Egészségügyi Mi- ágyas részlegek 
nisztérium anya-, gyermek- rendjéről. Miért volt erre , 
és ifjúságvédelmi főosztályé- szükség, es hogyan sikerült lész-nőgyogyasz _ orvosai 
nak vezetője mond, majd dr. megvalósítani a megye kór- azen 

Surányi Sándor egyetemi do- házaiban? , , . , , . . , . . ,, 
cens, Hajdú-Bihar megyei - A szabályozást több je- gyaszati klin.kaja mellett a 
szülész-nőgyógyász szakfőor- lenség indokolta. Részint a megye kórhazainak osztály a. 
vos tart előadást A koraszü- kórházi rend megszilárdítása, » i n ^ z i v e n foglaikoznak e 
lés-probléma mérséklésének a higiéniai szempontok elő- témakörrel Nem regi ben Hód-
lehetőségei címmel. Holnap térbe helyezése, annak biz- mezovósarhelyen rendeztünk 
Hódmezővásárhelyen megyei tosítása. hogy a kórház ne le- vándorgyűlést, ahol dr Vxsky 
anya- és gyermekvédelmi hessen átjáróház. A felada- Sándor főorvos is ezt a té-
munkaértekezletre kerül sor, tok jórészt szervezési kérdé- mat boncolta. Szentesen pe-
ahol dr. Hős Erzsébet tart seket öleltek föl. Gondolok itt d l g szmipoziont, ahol a 
tájékoztatót az elmúlt évben ilyenre, mint például az épít- f - Veszelovszky Iván vezeL 
végzett anya- és gyermekvé- kezési és átalakítási felada- Je munkacsoport számolt be 
delmi munkáról, valamint a tok. a leltári készletek - vé- kutatasamak 
csecsemőhalálozásról, dr. Bó- dőruhák, felszerelés, műszer-
dis Lajos értékeli a megyé- Park stb. — felmérése, fe-
ben folyó szülészeti, nőgyó- lülvizsgálása, kiegészítése, 
gyászati munkát, majd dr. Vagy szennyesruha- és sze-

gyar nőgyógyász-nagygyűlés 
központi témája is ez lesz. A 
koraszülés halálozásával, szü-
lésvezetésével, megelőzésével, 
gyógyításának kérdéseivel így 
a legújabb eredményekről és 
a téma legkiválóbb művelői-

íátogatási tól e l s ő kézből kaphatnak 
információkat a megye szü-

is lényeges, mert a 
SZOTE szülészeti és nőgyó-

Boda Domokos egyetemi ta-
nar, a SZOTE gyermekklini- tására szolgáló ipari televí-
kájának igazgatója, megyei ziós rendszerek beszerzése, 

ban hazánk északkeleti tá-
jain. A tartós hideg miatt a 
hőmérséklet havi középérté-
kei 2—3 fokkal maradtak a 
sokévi átlag alatt. 

A hideg légtömegek gya-
kori beáramlása sok csapa-

38—44 m m közötti csapadé-
kot mértek. 

Szegeden a középhőmér-
séklet mindössze 13,7 Cel-
sius-fok volt, ami 3,1 fok-
kal alacsonyabb a sokévi át-
lagnál. A hőmérséklet ma-

dékot hozott Jellemző az xknumát, 27,8 Celsius-fokot 
állandóan megismétlődő 1-én jegyezték fel, a mini-
esőkre, hogy néhány nap ki- mum pedig —0,6 Celsius-fok 
vételével szinte mindennap volt 13-án. Ez az értéit ezen 
országos csapadékokról ér- a. napon Szegeden hidegre-
kezett jelentés. A lehullott kordnak számít. A város 

Szegedi siker az I. gyulai 
zenei versenyen 

Az Országos Szövetkezeti Tanács 
elnökségének felhívása 

Július első vasárnapján 
Nyíregyháza ad majd otthont 
az 56. nemzetközi szövetke-
zett nap országos rendezvé-
nyeinek. Ez alkalomból or-
szágos jellegű politikai gyű-
lést, s ehhez kapcsolódóan 
kulturális és sportrendezvé-
nyeket is tartanak. Csongrád 
megyében is megemlékeznek 
a nemzetközi szövetkezeti 
napról. 

A mozgalomnak mindig 
nagy eseménye a nemzetközi 
szövetkezeti nap. Ennek kap-
csán ismét nyilatkozatot tett 
közzé a Szövetkezetek Nem-
zetközi Szövetsége, amely 66 
ország 336 millió szövetke-
zőjét képviselő szervezeteit 
tömöríti. A tartós béke és 
biztonság megteremtésében 
való közreműködésre, a dol-
gozók gazdasági és szociális 
előrehaladásának támogatá-
sára, a nemzetek közötti ba-
rátság és a gazdasági kap-
csolatok szélesítésére hívja 
fel a figyelmet. A nyilatko-
zatot magáévá tette az Or-
szágos Szövetkezeti Tanács 

elnöksége is, amely a napok-
ban megtartott ülésén felhí-
vással fordult a magyar szö-
vetkezetekhez, hogy gazda-
sági, társadalmi ós mozgal-
mi tevékenységükkel egya-
ránt járuljanak hozzá a 
nemzetközi szövetkezeti nap 
méltó megünnepléséhez. 

A felhívás kapcsán az 
OSZT elnöksége felkérte a 
szövetkezeteket, hogy az 
MSZMP KB áprilisi határo-
zatának megfelelően fordít-
sanak különös figyelmet a 
tervek megvalósítására, az 
intenzív fejlődést elősegítő 
hatékony gazdálkodásra, a 
jó minőségi termékek elő-
állítására és az exportcélok 
teljesítésére. Az elnökség 
kiemelte a szövetkezetek kö-
zötti együttműködés fejlesz-
tésének fontosságát, a szö-
vetkezeti önkormányzat szé-
lesítésének feladatait. Fon-
tosnak tartja, hogy a szövet-
kezeti ágazatok nemzetközi 
kapcsolataikban a szövetke-
zés sajátos eszközeivel to-
vábbra ls szolgálják a tár-
sadalmi haladást 

eredményeiről. 
Külön meg kell említeni, 
hogy a kórházakban folyó 
tudományos és kutatótevé-
kenységért csak elismerés il-
leti az orvosokat. Hiszen a 
kórházak elsődleges feladata 
a gyógyítás, ezek az orvosok 
a napi rutinmunka mellett, 

társalgó,'iíletve ~fogadószobák kórházi körülmények között 
kialakítása. Az ú j munka-és szabad idejükben végzik ku-
látogatási rend a megye min- tatasaikat, erik el ezeket a 
den intézményében megváló- jelentős tudományos eredmé-
sulóban van. Sok tekintetben nyéket. 
előre tudtunk lépni, de még — A nőgyógyászati kutató-
néhány gátló tényezőt meg és gyógyítómunka egyik köz-
kell szüntetnünk. Elsősorban ponti területe az onkológia. 
helyiséghiánnyal küzdünk, de Mi a helyzet ezen a terüle-
a személyi ellátottságban és ten? 
műszerezettségben is gondja- — Rendkívül figyelemre 
ink vannak. méltó többek között az a fel-

— Az elmúlt időszakban mérés, amelyet dr Ternay 
több olyan tudományos ülés- Antal, a szentesi városi ön-
ről kaptunk hírt, melyek kológiai szűrőállomás vezető 
egyrészt a megye orvosainak főorvosa végzett. Két és fél 
továbbképzését szolgálták, év alatt 17 és fél ezer nő 
másrészt az itt tevékenyke- jelent meg rákszűrésen, mely 
dó orvosok kutatási eredmé- alkalmas arra, hogy mini-
nyeit hozták nyilvánosságra, mumra csökkentse az elha-

— Mind a továbbképzés, nyagolt nőgyógyászati rákos 
mind a tudományos élet te- daganatok előfordulását, és a 
rületén előrelépés tanúi le- korai esetek kiszűrésével na-
hetünk. Az elmúlt évben gyobb lehetőségeket nyisson a 
nyolc továbbképző jellegű gyógyításnak. 
előadást tartottunk, a témák- T. L. 

l í j ábécéskönyv 

Az elmúlt hét végén Gyulán első ízben rendezték meg 
a Zeneművészeti Főiskola tanárképző intézetei hallgatói-
nak kamarazene-versenyét. A háromnapos program során a 
budapesti, a győri, a pécsi, a debreceni, a miskolci és a 
szegedi főiskolai tagozatok legjobb tizenegy hegedűszonáta-
párosa került a kamarazene-verseny döntőjébe, s mérte 
össze felkészültségét a Réti Géza-alapítvány díjaiért. A 
zsűri elnöki tisztét Kovács Dénes, a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Főiskola rektora töltötte be. ott volt a bírálók 
között Kadosa Pál, Szenthelyi Miklós, Hídi Péter, Jandó 
Jenő, Kiss Gyula is. 

A díjkiosztásra vasárnap este. gálaest keretében került 
sor. az Erkel Ferenc Művelődési Központban. A versenyen 
szép szegedi siker született. A megemelt összegű első dijat 
két párosnak ítélték oda, a pécsi duó mellett a szegedi 
Horti Viktória és Fekete Márta érdemelte ki. (Felkészítő 
tanáruk Weninger Richárd.) A szegedi páros a vasárnap 
esti gálaesten utolsó számként Faure: A-dúr szonátáiét 
játszotta, nagy sikerrel. Képünk is azon az eseményen 
készült; Horti Mária (hegedű) és Fekete Márta (zongora) a 
•ódiumon. 

Százkilencvenezer példány-
ban megjelent az ú j ábécés-
könyv, amelyből — az új tan-
tervek alapján — szeptem-
bertől tanulnak az elsősök. 
Az ú j könyv gyakorló peda-
gógusok: Romankovics And-
rás és felesége, valamint 
Meixner Ildikó pszichológus 
munkája. Mind formájában, 
mind tartalmában lényegesen 
eltér az eddig használt ábécés-
könyvektől. 

Mindenekelőtt: nem egy, 
hanem négy kötetből áll, az 
„Olvasni tanulok", az „Olva-
sókönyv", az „Írni tanulok" 
és a „Feladatlapok" elnevezé-
sű könyvecskéből, illetve ki-
adványból. Elsőként majd az 
„Olvasni tanulok"-at forgat-
ják a kicsik, és a szerkesztő 
ígérete szerint nemcsak ol-
vashatnak belőle, hanem raj-
zolhatnak is bele, az ábrákat 
színezhetik, formálhatják. A 
melléklete betűkártyákat, szó-
képeket tartalmaz, ezeket a 
gyerekek kivághatják a 
könyvből. Használata tehát 
állandó aktív közreműködé-
süket igényli, így sajátíthat-
ják el az olvasás és az írás 
tudományát. Ismeretlen az ú j 
könyvben a szótagolt szöveg: 

és a nagybetűket sem helyet-
tesitik kis piros betűk. Egy-
idejűleg tanulják ugyanis a 
gyerekek a kis- és a nagy-
betűket. 

Az ú j ábécéskönyv 22,50 
forintba kerül. 

Fogadó a pusztái: 
A nyári idényben 20. rend-

szeresen ismétlődő progra-
mot kínál az IBUSZ és a 
SIOTOUR a magyar ten-
ger part ján nyaraló ven-
dégeknek, elsősorban a kül-
földi turistáknak. A na-
gyobb nyara 1 óte I epekr 31 
rendszeresen indítanak ki-
rándulójáratokat, egész na-
pos szórakozással. Különö-
sen népszerű a mezőszilasi, a 
tengelici és a simontornyai 
program. Ezek általában lo-
vasbemutatóval kezdődnek 
majd. a vendégek a pusztán 
megtekintik a ménest. A 
vendéglátás a pusztai fo-
gadóban folytatódik, s al-
kalmanként sétakocsikázás-
sal záruL 


