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A kisdiákokról 

Ellenőrző könyv helyett 
tájékoztató füzet 

0) füzetecskevel isrnerked- tartást és a szorgalmat. A végén a „jól mfegfelelt", Illet-
ő i t ezekben a napokban a magatartás értékelésekor pél- ve a „megfelelt" fokozattal 
kisdiákok. Az általános is- dául figyelembe veszik, hogy minősítik, 
kóla első és második osztá- a kisdiák miként tartja be a A kővetkező két évben a 
lyosai az eddigi ellenőrző- házirendet, hogyan viselke- minisztérium figyelemmel ki-
könyv helyett tájékoztató fü- dik társaival, nevelőivel sérl a tájékoztató füzet hasz-
zetet használnak. Ez a füzet szemben, hogyan illeszkedik nálatát, összegyűjti a neve-
egyik eszköze az iskola és a be a közösségbe, és tájékoz- lök és a szülők véleményét, 
szülői ház közötti folyamatos tatást kap a szülő a tanuló és ha indokolt lesz, a későb-
kapcaolattartásnak, segítségé- megbízhatóságáról is. A kis- biekben változtat a nyomtat-
vei a nevelő közérthető, tö- diák szorgalmát minősítő ványon. 
mör megfogalmazásban az „példás", „jó" vagy „váltó- Az idén ugyancsak első 
eddiginél részletesebb tájé- zó" bejegyzés arról is infor- ízben „feljegyzés a tanuló 
koztátást nyújt a szülőknek a mációt ad a szülőnek, kis- fejlődéséről" című betétlapot 
tanuló teljesítményéről. gyermekének, milyen a rend- adtak ki az első és második 

Gyökeresen űj a tájékoz- szeretete, miként vesz részt osztályokat tanító nevclók-
tmtó füzetben, hogy a peda- a tanulásban és az önálló nek, az osztályozó napló mel-
góguíok tanács formájában munkában. lékleteként. A betétlapon 
tájékoztatják — a füzet út- A kiadiák éwegi erednie- rögzített feljegyzések a pe-
ján ls — a szülőket gyerme- nyelt továbbra is a bizonyít- dagógusoknak vallanak a kis-
kük beszédfejlettségi szintjé- vány rögzíti. Az elsősökét év diákokról. 
(61. A nevelő megfelelő idő- , 
ben adott útmutatásai sze-
rint ugyanis a család is so-
kat tehet azért, hogy a gyer-
mek szebben, helyesebben, 
bátrabban beszéljen. 

A tanév folyamán a kis-
diákokai, — egészen a máso-
dik osztály félévéig — csak 
szövegesen, tehát a hagyo-
mányostól eltérően, érdemje-
gyek nélkül értékelik. A tá-
jékoztató füzetben bőségesén 
van hely a nevelő részletes 
bejegyzéseire. Az elsősök és 
a másodikosok első félévi 
összefoglaló értékelése ts a 
füzetben szerepel majd. Kü-
lön-külön minősítik a tanul-
mányi előmenetelt, a maga-

Gyermekkönyvtárosok 
országos megbeszélése 

Agyvizsgálat számítógéppel 
V a l l a t j á k a r ö n t g e n s u g a r a k a t 

A hagyományostól eltérő 
módszerekkel segítik a ma-
gyar nyelv és irodalom ok-
tatását a hazai gyermek-
könyvtárakban. Mesedélutá-
nokat, vetélkedőket, a tan-
anyaghoz kapcsolódó film-
vetítéseket rendeznek, s 
egyre gyakrabban az osz-
tályfőnöki órák színhelye is 

a gyermekkönyvtár. Ilyen 
módon a pedagógusok és a 
könyvtárosok együtt terem-
tenek feltételeket az iroda-
lom megszerettetésére, a ta-
nulók önképzésére — hang-
súlyozták a gyermekkönyv-
tárosok kedden Tatán meg-
rendezett országos tanács-
kozásán. 

A képzőművészeti világhét 
szegeti eseményei 

KÉP2ötoöv?szen 
VILÁGHÉT 
MAGYARORSZÁGON 

Az idén negyedszer rende-
zik meg hazánkban a képző-
művészeti világhét esemé-
nyeit. A mostani mottó 

nemzetközi kls-András tárlatát nyitja meg budapesti 
dr. Dömötör János múzeum- plasztikai kiállítás egyik ma-
igazgató. A Sajtóház mű- gyar résztvevője. Fontos 
vészklubjában 15-én, pénte- Sándor képeiből a kecske-

Utcák és terek kultúrája — ken este 7 órakor a Képző- méti, Pintér József íestmé-
a mesterséges, magaterem- művészeti Alap Kfadóválla- nyélből a zalaegerszegi kép-
tette környezetben élő em- lata posZterkiállítást rendez, csarnoktermekben rendeztek 
ber igényét és jogát fejezi melyet Szuromi Pál, a me- kiállítást. Lapis András 
ki az esztétikum mindenkor gyei tanács művelődésügyi szobrászművész kisplaszti-
és mindenhol való jelenlété- osztályának munkatársa nyit káit és érmeit pedig a mákéi 
vei. A Magyar Képző- és meg. A megnyitó idején vá- városi kiállítóteremben lát-
Iparművészek Szövetsége az sárolni is lehet. 
1978. evi képzőművészeti vi- A művelődési házak is szí-
lághet alkalmával a követ- nes kiállítási programot ál-
kezokeppen fogalmazta meg lítottak össze. Falikárpit az 
feladatainak lényégét: „K4- építkezésben címmel a Bar-

Béla Művelődési Köz-
pontban rendezik meg Kor-
zim Erika textilművész tár-

cbreszteni a társadalmat, tók 
hogy környezetünk esztéti-
kájáért, kultúrájáért mind-
nyáján — képzőművészek, tatát, A kiállítást szombaton 
építészek, politikusok, gyári délután 2 órakor nyitja meg 
munkasok, útépítők, komú- páios judit művészettörté-

hatják az érdeklődók. * 
A kiállításokat előadások, 

művész—közönség találko-
zók, képzőművészeti témájú 
filmvetítések és rendhagyó 
művészettörténeti órák egé-
szítik ki. 

„Beszél" a röntgenkészü-
lék. Ez ideig nem sokat val-
lott, információinak csak kis 
részét — alig 5 százalékát — 
közölte a gyógyászokkal. Az 
adatok zöme kárbaveszett. 
Az elektronika, a számítás-
technika, a röntgentechnika 
és a finommechanika azon-
ban együttesen megnyilat-
koztatta a sokat tudó suga-
rakat: számítógéppel kap-
csolta össze a röntgenkészü-
lék korszerű változatát. 

Az újfajta készülék, a 
számítógépes tomográf — 
amelyet a MEDICOR Mű-
vekben állítottak össze — 
Magyarországon először az 
Országos Idegsebészeti Tu-
dományos Intézetben műkö-
dik majd. 

— Ml ls hasznosítjuk az 
alig négyéves múltra tekin-
tő felfedezést — mondotta 
Llpscher Ervin, a MEDICOR 
Művek műszaki igazgatója. 
— Ebben az évben négy 
ilyen készüléket szerelünk, 
egyelőre külföldi alkatré-
szekből. A következőkben 
azonban a magyar kutatóin-
tézetekkel közösen kialakít-
juk az alkatrészek hazai 
gyártását is. Az élsó számí-
tógépes tomográfot már áp-
rilisban a gyógyászat rendel-
kezésére bocsátottuk. A na-
gyon bonyolult felépítésű ké-
szülékegyüttes előállításának 
költsége 20 millió forint, 
ezért az egészségügy egyelő-
re nem szerezhet be ilyet 
minden szakintézménye szá-
mára. 

Az idegsebészek és neuroló-
gusok várják az ú j röntgen-
készüléket, amely jelentősen 
elősegíti a betegségek felde-
rítését. E készülék előnyei-
ről, hasznáról Pásztor Emil 
professzor, az Országos Ideg-
sebészeti Tudományos Inté-
zet igazgatója beszélt: 

— A hagyományos rönt-
genfelvételeken csupán a 
csontok és a meszesedést 
okozó elváltozások láthatók. 
A daganat jelenlétére az 
agykamra deformációjából 
vagy az artériák, a vénák 
rendellenes helyzetéből kö-
vetkeztethettünk. Ehhez 
azonban a nyaki nagy évbe 
kontrasztanyagot vagy az 
agykamrába levegőt kellett 
juttatni. A számítógépes to-
mográf megkíméli a betege-
ket e kellemetlen vizsgálat-
tól, kimutatja az agy normá-
lis vagy kóros szöveteinek 
szerkezetét, a koponyaűri fo-
lyamatot. Segítségével pon-

tosa p és gyorsan felderíthet-
jük az agyi torzulásokat, da-
ganatokat is. 

— Az ú j vizsgálat egysze-
rű, veszélytelen és nem fáj-
dalmas — hangsúlyozta a 
professzor. — Lényege: a 
fekvőbeteg feje körül forgó 
készülékből 3 fokonként vé-
kony röntgensugár hatol át a 
koponyán. Hogy útközben 
mit „lát", „tapasztal", ez a 
mágneslemezen látható — 
pillanatokon belül. A kopo-
nyacsontok. az üregi szöve-
tek. az agyállomány és a kó-
ros szövetek különböző 
mennyiségű sugarat nyelnek 
Cl. A készülék rögzíti az el 
nem nyelt sugarakat. A szá-
mítógép speciálisan kifej-
lesztett algoritmussal gyor-
san feldolgozza az adatokat 
és közli az eredményt. Meg-
jelenik a kép, amelyen jól 
elkülöníthető az agyvízzel ki-
töltött tér. a kamrarendszer, 
az agy szürke- és fehér ál-
lománya. Ezen a felvételen 
felismerhető az agydaganat, 
az érelzáródás okozta lágyu-
lás és más betegség. A mág-
neslemezeket és afc ezekről 
készült fényképfelvételeket 

tárolhatják a beteg kartoték-
jához csatolhatják. 

— A készülék zavartalan 
működtetéséhez megfelelő, 
légkondicionált helyiségről 
kell gondoskodni. Ennek ki-
alakítása folyamatban van. 
Rövidesen felszerelik a be-
rendezést, amely előrelátha-
tóan az év közepétől műkö-
dik majd — mondotta a pro-
fesszor. Hozzáfűzte: eseten-
ként előfordulhat, hogy az 
új eljáráson kívül hagyomá-
nyos vizsgálatot is végeznek, 
különösen, ha műtét szük-
séges. Ennek ellenére el-
mondhatjuk: ez a készülék a 
neurológia egyik jelentős 
diagnosztikai eszköze lesz. 

A koponya teljesebb feltá-
rását segíti elő a modern 
technika új vívmánya. A 
szakorvosok azonban remé-
lik: ez továbbfejlesztve le-
hetővé teszi más testrészek 
beható, az eddiginél tökéle-
tesebb vizsgálatát. A MEDI-
COR fél évszázados röntgen-
technikai hagyománya, gya-
korlata, az orvosi műszer-
ipar és az egészségügy gyü-
mölcsöző együttműködése 
ígéret lehet 

M. E. 

vések, hivatalnokok és mind- nész. A November 7. Műve-annyian, akik alakítjuk, ter- lődési Központban Tisztele'-
vezzúk, használjuk városain- adás Bartóknak címmel ke-
kat, kozlekedesi eszközeinket r ü l közönség elé Gink Ká-
vagy targyamkat — egyaránt roiy fotóművész Bartók leg-
felelosek vagyunk. Csakis ismertebb színpadi müvei ál-

tal ihletett tárlata. A szege-
di kiállítás az anyag ötve-
nedik bemutatója. A fotóki-

A fenti feladat jegyében és állítást 14-én. csütörtökön 
délután 5 órakor Vinkler 
László festőművész adja át 
a közönségnek. A petőfitele-

együtt, közösen tudjuk a kö 
zös igényt kielégíteni. 

szellemében, sőt azt gazda-
gítva született meg a világ-
hét szegedi programja. A té-
mához kapcsolódva a Móra p i klubkönyvtárban péntek-

től tekinthető meg a kísér-
letező kedvéről ismert Pécsi 
Műhely bemutatkozó kiállí-
tása, szeptember 22-én dél-
után 5 órakor pedig Iraki 
tegnapok — iraki holnapok 
címmel Vicze Lajos grafikai 
kiállítását nyitja meg Szabó 
G. László, a megyei tanács 
elnökhelyettese. A Juhász 
Gyula Művelődési Központ-
ban 16-án, szombaton dél-
után 6 órakor nyílik Dér 

Ferenc Múzeum Horváth Mi-
hály utcai képtárában doku-
mentumkiállítás nyílik 17-én, 
vasárnap. Ugyancsak vasár-
nap nyitja meg Marija Simo-
kovic-Mikovic, a Szabadkai 
Önigazgatású Művelődési Ér-
dekközösség titkára a sza-
badkai képzőművészek kol-
lektív tárlatát a Horváth Mi-
hály utca földszinti kiállító-
termében, délelőtt 11 órakor. 
Szeged jugoszláv testvérvá-
rosának művészei legújabb István festőművész tárlata, 
festményeiket, grafikáikat, Németh Ferencnek, az Élet 

kerámiáikat és Tudomány főszerkesztő-
szegedi kö- helyettesének szavaival. A 

szobraikat és 
mutatják be a 
zönségnek. A Közművelődé-
si Palota kupolacsarnokában 
október 15-ig látható a száz tagjainak alkotásaiból 
éve született szegedi festő- dez bemutatót, 
művész. Szőri József emlék-
kiállítása. 

A Képcsarnok szegedi Ga-
lácsy Lajos Termében hol-
nap, csütörtökön délután 5 

Petőfi művelődési ház a vas-
utas képzőművészeti kör 

ren-

A képzőművészeti világhét 
idején több szegedi művész 
anyaga látható az ország 
más városaiban. Szathmáry 

Szocialista brigád az ABC-ben 
Mágori Imrével, a megyei vönként kis ajándékcsoma- tunk megfontolt mérlegelése 

ZÖLDÉRT Vállalat tarjáni gokat (keksz, csokoládé, ná- alapján, a jó munka elisme-
30-as ABC-aruházának igaz- polyl, cigaretta stb.) készí- réseként — mondták végül 
gatójával és Gregus Imréné- tünk részükre, amit a brigád az áruház vezetői, 
vei boltjuk szocialista brl- tagjai szabad szombatonként Később Csontos Győzőné 
gádjáról, munkájáról beszél- ledolgozott, valamint a lel- és Klazslk Györgyné brigád-
gettünk. tározási munkáért járó túl- tagoktól megtudtuk, hogy a 

— Mikor alakították a bri- órabérből fedeznek. Ugyan- „Móra Ferenc" szocialista 
gádol? ésak e szociális otthon már brigád nemcsak a bolt elő-

— Még az előző, 1. számú említett idős gondozottjait rehaladásának érdekében te-
aruházunkban, 1970-ben hoz- évenként — általában kará- vékenykedik, hanem kollé-
tuk létre szocialista brigá- csonykor — 1000—1300 fo- gáik egyéni problémáinak 
dunkat, s nagy szegedi rintnyi összeggel támogatjuk, megoldásához is szívesen 
írónkról, Móra Ferencről ne- amiből tavaly az otthon ve- nyújt segítséget, 
veztük el. 1974-ben, amikor zctősége részükre rádiót vá- Például Karsai Antalné el-

sárolt. adó családi házának épltésé-
— Szakmai feladataik jó n é l ~ a z alapozástól a cse-

ellátása mellett mi volt még f é p felrakásáig — mlnden-
a céi? ben segítettek. 

- Az elmúlt években áru- ~ S másként * törődnek 
házunk szinte minden dol-
gozója (28 fő) arra töreke-
dett, hogy elnyerjük a „Ki-
váló Bolt" címet. Ezt az 

Gazdag a magyar—szoviet 
kulturális együttműködés 

Érkezik a Molsze/ev-egyUttea 
A Budapesti Művészeti He- nyl szovjet alkotást ismer-

tek egyik kiemelkedő ese- het meg a magyar, illetve 
ményének ígérkezik a Moj- magyar alkotást a szovjet 
szejev-együtttes magyaror- közönség, mint egy évtized-
szági vendégszereplése. A del ezelőtt. Most az Állami 
világhírű együttes 10 év után Bábszínház, majd a Fővárosi 
látogat ismét hazánkba, fel- Operettszínház együttese ven-
lépése azonban csak egyetlen dégszerepel a Szovjetunió-
momentuma hazánk és a ban. 
Szovjetunió évről évre bő- A magyar ée a szovjet al-
vülő, sokszínű, gazdag kul- katóművészek sokrétű szak-
turális együttműködésének. mai együttműködését tóbb. 

Évente 18—20 orosz és még az idén megrendezésre 
szovjet művet mutatnak be kerülő tanácskozás, konfe-
színházaink, s csak az elmúlt rencia terve is jelzi. Ezek 
évadban 30 magyar darabot sorába tartozik a dokumen-
játszottak a szovjet színhá- tumfilm és a televízió kér-
zak. Filmforgalmazási szak- dőseivel foglalkozó moszkvai 
embereink évről évre átla- szimpózium, a műfordítók 
gosan 30 szovjet filmet vesz- szintén moszkvai tanácskozá-
nek át, a szovjet mozikban sa, a művészeti főiskolák 
pedík csaknem minden má- rektorainak budapesti érte-
sodik magyar filmet megte- kezlete, valamint a „Szta-
klntheti a közönség. A for- nyiszlavszkij és a korszerű 
dításban megjelenő szépiro- színház" címmel tervezett 
dalmi, politikai, történelmi budapesti eszmecsere. 
és más munkákat is figye- Képzőművészeink egvütt-

y . . . . működésének megnyilvanu-
lembe veve, ma ketszerany- l á & a l e s 3 a f i a t a l m a g y a r é , 

szovjet művészek szeptem-
berben Moszkvában megnyí-
ló közös kiállítása, s főváro-
sunk várja a szintén ebben a 
hónapban kezdődő Budapesti 
Zenei Hetek szovjet résztve-
vőit. 

ez az új Hüvelyk utcai ABC-
áruház felépült, valameny-
nyien átjöttünk ide és bri-
gádunk feladatkörét tovább 
bővítettük, fejlesztettük. 

— Milyen létszámú a bri-
gád, miként segíti a célki-
tűzések megvalósítását? 

— Brigádunk taglétszáma 
17 fő. Amióta áruházunkban 

egymással? 
— Igen! Olyanok vagyunk 

ml itt, mint egy nagy csa-
lád — állapította meg Cson-
tosné. — Egyszer egyik mun-1 Q7fl-ns évben véazett klma- — ^syszci egym mun-

megalakítottuk a brigádot, " I T 
— i - ^ k e r ü u u e l é r ' n ü n k . s % 7 7 betegedett, . hogy ne Ma-

órakor a fiatal hódmezővá- Gyöngyi — aki tavasszal ka-

nagy feladatokat is megol-
dottunk. Alapvető a lakos-
ság ellátásának segítése* en-
nek igyekszünk a legjobban 
elegei tenni. Friss, jó árut 
adunk, s naponta mlndany-
nyian dolgozunk a vevők bi-
zalmának megnyeréséért. Az-
után — többek közt — pat-
ronáljuk a szegedi Aczél ut-
cai szociális otthon két ter-

sárhely! festőművész, Csikós pótt Munkácsy-díjat — a ' mének 12 gondozottját. Ha-

áprlllsában a boltunk meg- ^ g a l n £ 8 f ! e l Ö t 

kapta az elismerő címet. " műszakból a kis betegre 
c , *. , . „ „ delutanos kolleganője vlgya-

— S a brigád milyen elis- 7,ott. Elismerő példaként áll-
merest kapott? j o n i t t még- h o g y v a i l a i a l 

— Az erkölcsi elismerés — volt dolgozója. Király Ernő 
kétszeres ezüst- és kétszeres rokkantnyugdíjas részére a 
aranykoszorús fokozat — szocialista brigád tolókocsi-
mellett az idén a brigád tag- vásárláshoz 1000 forintot 
jai között 22 ezer 400 forin- ajánlott fel. 
tot oszthattunk ki, közpon- Bozéki István 

Jubileumi ülés 
a Kertészeti 

Egyetemen 
A Kertészeti Egyetem tu-

dományos kutatásainak ered-
ményei jelentősen hozzájá-
rulnak a zöldség- és gyü-
mölcstermesztés fejlesztésé-
hez — állapították meg ked-
den a kertészeti szakoktatás 
megindulásának 125. évfor-
dulója alkalmából az egye-
tem dísztermében rendezett 
jubileumi ülésen. Az egye-
tem első jogelődje, az 1893-
ban alapított haszonkerté-
szeket képező gyakorlati tan-
intézet hagyományain alapul 
a mai szakemberképzés ls, 
amely szorosan kapcsolódik 
az intézmény tudományos 
kutatómunkájához. 

Most a fólia alatti zöldség-
termesztés szélesebb körű el-
terjesztése az 'egyik legfon-
tosabb feladat. Mintegy 4000 
hektáron alkalmazzák már 
az egyetemen kidolgozott, 

l technológiát 


