
ÍSzerda, 1978. december 20. 3 

néphadseregünk 
vezetői 

Kedden a Honvédelmi Mi-
nisztériumban tanácskoztak a 
Magyar Néphadsereg vezetői. 
Czinege Lajos hadseregtábor-
nok, honvédelmi miniszter 
adott áttekintést az elmúlt 
esztendőben végrehajtott fel-
adatok eredményeiről, ta-
pasztalatairól, és összefoglal-
ta azokat az alapvető teen-
dőket, amelyeket 1979-ben 
kell ellátniuk a néphadsereg 
parancsnokainak és katonái-
nak. 

A tanácskozáson részt vett 
és felszólalt Korom Mihály, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának titkára. Jelen volt 
az értekezleten Rácz Sándor, 
m Központi Bizottság osztály-
vezetője. Ott volt J. A. Nau-
menko vezérezredes, a Var-
sói Szerződés tagállamai 
egyesített fegyveres erői fő-
parancsnokának magyaror-
szági képviselője. (MTI) 

Nyugdíjas-találkozó Vízügyi 
n t e g b e s z é l e s 

A Szegedi Hangszergyárban már hagyomány, hogy ka-
rácsony előtt megrendezik a nyugdíjasok találkozóját így 
történt ez most is: a tegnapi összejövetelen a gyár által 
patronált Hétvezér utcai óvodások köszöntötték verssel és 
virággal a 40 nyugdíjast a Tábor utcai zeneiskola tanárai 
házi hangversenyt rögtönöztek számukra. S hogv a nyug-
díjas dolgozók se szakadjanak el munkahelyüktől. Kovács 
Attila igazgató tájékoztatta őket a gyár eredményeiről és 
gondjairól. 

A magyar vízügyi küldött-
ség kedden hazaérkezett Ki-
jevből, ahol december 12— 
18. között tartották a ma-
gyar—szovjet határvízi meg-
hatalmazottak 28. üléssza-
kát. A magyar küldöttséget 
Breinich Miklós, az Orszá-
gos Vízügyi Hivatal elnök-
helyettese, a szovjet küldött-
séget Konsztantyin Hilobo-
csenko ukrán meliorációs és 
vízgazdálkodási miniszterhe-
lyettes vezette. A szakértői 
jelentések alapján megálla-
pították. hogy a folyók ha-
társzakaszain az árvízvédel-
mi művek műszaki állapota 
kifogástalan. A Tiszának és 
mellékfolyóinak vízminősé-
ge változatlanul első osztá-
lyú, tiszta víz. (MTI) 

ülést tartott 
a KISZ városi bizottsága 

Szőnyi István 
akvarelljei 

Kevés olyan festőt tart potszerű létet ábrázolta, ki-
nyílván a magyar művészet- vül maradva azon a világon, 
történet, akinek művét any- amit festett (nem úgy, mint 
nyian látták és láthatják ma az alföldiek legjobbjai, akik 
is, mint Szönyi István két al- azonosultak képeik modell-
kotását Szegeden. Ehhez még jeivel). Szőnyi művészete a 
azt a fáradságot sem kell humánum költészete. Fel-
venni, hogy elmenjünk a ki- használta az impresszioniz-
álUtótermekbe, hiszen a két mus eredményeit, továbbfej-
háborü közötti interieur-mű- lesztette a nagybányai művé-
vészet kimagasló helyi alko- s z e t tájszemléletét, finom fes-
íásai, Szőnyi István nagymé- tőiségével, sajátos líraiságá-
retü, Tisza-parti életet fel-1 
idéző pannói a szegedi Há-
gj étteremben láthatóak. A 
legendává színesedett emlé-
kezet úgy tartja, hogy Szőnyi 
annak idején kosztért, kvar-
téiért festette be a Hági fa-
lait borító vásznakat (Az al-
kotást nemrégiben újították 
fel hozzáértő restauráló ke-

val a humanizmus képviselő-
je volt már a két világhábo-
rú közölt, az elembertelene-
dés éveiben. A sugárzó nap-
fény, a lírai gyengédség alap-
állásáról képviselte a legem-
beribb érzéseket, így válha-
tott a költő Arany János és 
a muzsikus Kodály Zoltán 
íestőrokonává. A Bartók Bé-

zek az étterem átalakításé- ta Művelődési Központban 
ual egyidőben, de amit nyer- rendezett, ma nyfló kiállítá-
tünk a vámon, elvesztettük a sa gazdag élmények forrás-
réven — egy részlet áldoza- vidéke lehet mindenki szá-
tul esett a korszerűsítésnek.) mára, olyan tárlat, mely egy 

Ma. szerdán este kiállítás lépéssel közelebb segíti a 
nyílik a Bartók Béla Müve- nézőket a modern művészet 
lödén Központban Szőnyi megértéséhez 
István akvarell}eiból és 
pouaehe-aibői. A tájképeket, 
interieur-öket, állatképeket 
bemutató tárlat kapukat nyit 
Szőnyi Istvánnak a nagybá-
nyalakat a két világháború 
közötti új természetelvű tö-
rekvésekkel összekötő egyedi 
festészetéhez. A zebegényi 
Szőnyi István Emlékmúzeum 
anyagából rendezett bensősé-
ges kiállítás vázlatszerűségé-
ben, feljegyzés voltában, a kis 
remekművek sorával ablakot 
nyit a hatalmas életműre. Az 
alkotásokon legerőteljesebben 
a posztimpresszionista hatá-
sok fedezhetők fel, a fény-
árnyék játékok a képépltés 
lényegei. Klasszikus veretű 
kompozíciók, a zebegényi táj, 
a Duna-kanyar változó vilá-
ga, paraszti és vízi életké-
pek, a homályból szép tónu-
sokkal kibomló erőteljes ak-
tok képviselik Szőnyi lírává 
oldódó piktúráját, a színek 
hangulataira épülő művésze-
té t 

Az igazi Szőnyi-stílus a ze-
begényi Szönyi stílusa. Az a 
világ, melynek lényege a 
fényzuhatagos pompa, a Du-
na menti parasztok bukoli-
kus nyugalmú élete, az el-
mesélhető történések, a né-
hány szóval elmondható ese-
mények megfestése — rend-
kívül gazdagsággal, érzékeny 
finomsággal. 

Szőnyi a tarisznyák hamu-
basült pogácsáiban őrzött 
aktivizmus monumentális 
drámaiságát szelídítette lírai 
festőisággé. Az életet akarta 
megfesteni, s az élet — írta 
egy helyütt — számára az 
egyszerű emberek élete, pa-
rasztok mindennapjai, komp-
ra váró vízi emberek cso-
portjai, este fáradtan meg-
pihenók közössége. Az álla-

T . L» 

Vásárhely—Zen ta 

Évtizedes 

kapcsolatok 
Hódmezővásárhelyről a vá-

rosban élő képzőművészek 
harminckilenc alkotását in-
dították útnak a jugoszlávi-
ai Zentára Fülöp Erzsébet 
és Hézső Ferenc huszonöt 
festménye mellett Samu Ka-
talin tizennégy szobrát küld-
ték el a szomszédos ország-
ba. A hódmezővásárhelyi és 
a zentai művésztelepek kö-
zött már évtizedes a kap-
csolat, a kiállításcsere. Vá-
sárhelyen jelenleg ls megte-
kinthetik a múzeumban 
Aranka Moják és Petár Mo-
ják vajdasági művészek fest-
ményeit és kerámiáit az ér-
deklődők. A Vásárhelyről 
nemrégiben „elutazott" mű-
vészeti alkotásokból kiállí-
tás nyílt Zentán. (MTI) 

Az ifjúsági ház tanácsko-
zótermében tegnap, kedden 
délután kibővített ülést tar-
tott a KISZ Szeged városi 
bizottsága, Novákné Halász 
Anna első titkár elnökleté-
vel. Az ülésen részt vett Bó-
di György, a KISZ Csongrád 
megyei bizottságának első 
titkára ls. 

A résztvevők megemlékez-
tek a magyar kommunista 
ifjúsági mozgalom születésé-
nek 60. évfordulójáról, majd 
Vastag Györgyi és Batki Jó-

lésről, a KISZ-tagságra való 
felkészítésről, a KISZ-építés 
helyzetéről és feladatairól. E 
két napirendi pont vitájában 
részt vettek a vállalatok, 
üzemek, középiskolák, szak-
munkásképző intézetek és 
felsőoktatási intézmények 
KISZ-bizottsági titkárai, va-
lamint a szakmunkásképző 
intézetek tanácsadó tanárai is. 

A Szeged városi KISZ-bi-
zottság tagjai ezután Novák-
né Halász Anna előterjeszté-

zsef városi titkárok előter- s é b e n t á j é kozta tó t hallgattak 
jesztésében jelentést hallgat-
tak meg a KISZ-taggá neve-

Á Béres-féle cseppekre! 
Ax Egésxségügyi Tudományon Tanács tájékoxtafóia 

Az elmúlt években a köz- si gyógykezelés alól, bízva a korábban e szerrel állftó-
véleményt élénken foglal- Béres-féle cseppekben. En- lag eredményesen kezeltek, 
koztatták a Béres-féle csép- nek a veszélyére 1977-ben az Szakembereink 17 ilyen be-

Francois Villon 
megtérése 

Ízlés dolga, előfordult már színhelyének, az úgynevezett 
velem, mint most a hétvé- couleur locale, meg a lég-
gen, hogy Villont, a költőt, kör, az atmoszféra nagyjá-
kívántam inkább olavasat- ból passzolt egymáshoz. Meg-
bán, semmint garabonciás sem merném a máskülönben 
kölsővel, élőszóban hallani, kellemesnek mondható mű-
habár Villont is szeretem sort úgy felfogni, hogy az 
meg hasonmód tisztelem a bátorításnak hasson. Egészen 
színház KISZ-eseinek szán- egyszerűen azért, mert 
dékát, játszani, produkálni a — az ilyen és hasonló iro-
színielőadások mellé valami dalmi programok a stúdió-
mást. Villon ürügyén az el- előadásokat aligha pótolhat-
múlt napokban két „zsibbadt ják 
vágy" találokozott és nvilat- — színpaduk ls sokfelé el-
kozott meg: a stúdióelőadá- képzelhető, legkevésbé azon-
sait immár huzamosan nél- ban a Szeged bárban 
külöző színházé és a műsorait mely Szeged bár a ma-
egy ideje ugvancsak nélkülö- ^ egyedüliségével másfajta 
ző Szeged báré. szórakoztatásra hivatott in-

A szükségszerű és alkalom- kább, olyan szórakoztatásra, 
szülte randevú örvendetes amit a maga színvonalával 
tényei között elsősorban a korábban bizonyítottan jól 
szándék tehát az, aminek kö- csinált, s ebben sajnos hosz-
telezően kijár az elismerő szú évek óta mind ez idáig 
fejbólintás. Nagy Zoltán, partnerek nélkül, nincs párja. 
Vajda Márta. Kovács János, holott elkelne belőle több is 
Szabó István. Gyürki István egy ekkora városban, 
korfestő jelmezekben jó né- Vagyis. Üdv a Villon-est-
hány Villon-verset Idézett nek, ráfért a házigazdára és 
meg Húri Ferenc triójának a vendégszereplő kollektívára 
zenekíséretével s minthogy e § y a r á n t M e r t a z z a I a m e « -zenekisereTevei, s mimnogy S í ( v l e J e n d ö tenulságí[aj S 2 0 l_ 
a derék Francois de Mont- g á u h o g y színházépületeink 
conbier Idejének javát é^o- mostoha évadján is érdemes 

joly homályos fényű lebujok- kísérletezni a kilépéssel, le-
ban virrasztotta át, miként het színházat vagy színház-
szalonképesebb küllemével is szerűt exportálni művelődés: 
hasonló rendeltetése a műsor intézményekbe, üzemi klu-
— i in i i — — | bókba sokfelé — van rá 

gény, érdeklődés. 
N. I. 

meg a KISZ városi káder-
munkájának tapasztalatairól, 
majd beszámolót hallgattak 
meg az úttörővezetök január-
ban esedékes Szeged városi 
konferenciájának előkészüle-
teiről. 

Ujabb magyar 
szakemberek 

készülnek K u b á b a 
Üjabb magyar szakembe-

rek készülődnek Kubába:az 
újesztendő első heteiben 
utaznak a karib-tengeri szi-
getországba, hogy a számí-
tástechnika. az automatizá-
lás, a számítógépek felhasz-
nálásának hazai tapasztala-
tai alapján segítséget ad ja-
nak kubai kollégáiknak 
komputerrendszerek kiépíté-
séhez, felhasználásuk mód-
szereinek kialakításához. A 
tapasztalatok átadását az ez 
év szeptemberében aláírt 
kétéves magyar—kubai tu-
dományos együttműködési 
munkaterv teszi lehetővé. 

Az 1979—80-ra szóló prog-
ram természetesen ezen kí-
vül számos más, közös ku-
tatómunkára, együttes tudo-
mányos tevékenységre ls 
módot nyújt. Éppen úgy, 
mint a két ország akadémi-
ájának öt évre szóló tudo-
mányos együttműködési 
egyezménye. E dokumentu-
mokban a tudományos élet 
vezetői megfogalmazták, mi-
lyen területeken segíthetik 
egymás munkáját . (MTI) 

pek. Az Egészségügyi Tudo- Egészségügyi Minisztérium 
mányos Tanács december közleményben hívta fel a fi-
11-i ülésén értékelte ésösz- gyeimet 
szegezte a rendelkezésre ál- Az ETT-nek rendelkezésé-
ló adatokat. re álló információk szerint 

Dr. Béres József mező- a cseppek először 1976-ban 
gazdasági mérnök, növény- kerül tele tudományos meg-
biológus, kisvárdai lakos alapozottságé farmakoló-

teg sorsát vizsgálták meg. 
Közülük 4 külföldi állam-
polgárról nem sikerült egy-
értelmű adatokat szerezni. 
13 kezelt betegből 9 el-
hunyt és az életben maradt 
4 közül két esetben bebi-
zonyosodott. hogy nem volt 

melegít? 

először 1965-ben kereste giai és toxikológiai (méreg- daganatos betegsége, 2 pe-
dig folyamatos orvosi gyógy-
kezelés alatt élit. 

Ezen adatok alapján sem 
volt megállapítható a szer 
daganatellenes hatása. 

Figyelembe véve a Béres-
féle cseppekkel korábban 
kialaikult várakozásokat, áz 
Egészségügyi Tudományos 
Tanács szükségesnek tar t ja 
felhívni a lakosság és a ké-

méig beadványéval az Egész- tan) vizsgálatra. Megálla 
ségügyi Tudományos Taná- pítást nyert, hogy az állat-
csőt. Elképzeléseivel az kísérletekben a szer a da-
Egészséigügyi Tudományos ganatok növekedését egyál-
Tanács foglalkozott, de az talán nem befolyásolta, de 
általa beadott dokumentá- ugyanakkor toxikológiai 
ciót, szakmai elképzelése- szempontból ártalmatlannak 
ket tudományosan meg- bizonyult, 
alapozatlannak minősítette. 1977-ben dr. Béres József 
Ezt követően több alka- lehetővé tette az általa ká-
lómmal kerültek beadva- szített cseppek klinikai ki-
nyttl az említett tanács kü- próbálását is. Az Országos zelőorvoeok figyelmét arra, 
lönböző szakértői és bizott- Onkológiai Intézetben, az hogy a Bsres-cseppeknek 
nágai elé, azonban dr. Bé- egészségügyi világszervezet daganatellenes hatása nincs, 
res József többszöri fel- és a KGST daganatellenes és' az orvostudomány által 
hívás ellenére hosszú ideig szerekkel foglalkozó egyik elfogadott daganatellenes 
nem adott kísérleti anya- koordinációs központjában, gyógykezelések és gvósv-
got, hogy tudományosan a nemzetközi előírásoknak szerek alkalmazása a beteg 
megalapozott vizsgálatok megfelelően elvégzett kid- gyógyítása érdekében nél-
történjenek a gyógyszerként nlkai farmakológiai vizs- kütözhetetlen. 
ajánlott cseppjeivel. gálatok alapján most mér Egyébként a ..Béres-

Ugyanakkor különböző da- megállapítható volt, hogy a csepp" a Herbária Országos 
ganatos megbetegedésekben Béres-féle cseppek daga- Gyógvnövénvfor'almi Kö-
szenvedő betegeknek adott natellenes hatást emberen zös Vállalat szaküzleteiben 
az általa készített cseppek- sem fejtenek ki. 1978. novemberben torsá-
ból. Előfordult, hogy a be- Ezenkívül lehetővé vált lomba került, a használati 
tegek ezért sa já t kárukra több olyan beteg sorsáról utasítás szerint erősítőszer-
kivonták magukat az orvo- adatokat szerezni, akiket ként. (MTI) 

Vannak dolgok, melyek 
— időjárástól függetlenül 
— mindig melegítőnek. Szí-
vet-lelket melengető té-
nyek ezek például a segít-
ségnyújtás. ami nem is 
egyéneknek: Intézmények-
nek, üzemeknek köszönhe-
tő. Köt például egy szoci-
alista szerződést az Ady 
Endre középiskolai fiúkol-
légium a DÉLÉP-pel. A 
vállalat sportolási lehető-
séget biztosít a srácoknak, 
felszerelést ad, felépíti a 
kollégium ú j épületét, 
sportpályát is akar készí-
teni hozzá, közel félmillió-
ért. A kollégisták cserébe 
házakat takarítanak, „dé-
lépesként" sportolnak. 

Ha ugyan meg nem 
fagynak időközben Az ú j 
kollégium épületének két 
kazánja közül az egyik 
ugyanis meggondolta ma-
gát, egy ideje nem fűt. A 
hideg napokban a tanulók-
ban tizenhét, a hálókban 
18 fok körül volt a hőmér-
séklet, az Irodában az ad-
minisztrátornők hősugár-
zókkal segítettek magukon 
Mi lesz, ha egy ú jabb me-
teorológiai periódusra a 
másik, egyébként szintén 
akadozó kazán ls elirigyell 

társától a munkaszünetet? 
Félezer gyerek ma 'ad me-
leg — és fótt étel nélkül, 
hiszen a konyha is a ka-
zánmasináktól függ. Da-
moklész kardja, pontosab-
ban Damoklész kazánja le-
beg a kollégium fö lö t t . . . 

Az épület kivitelezője te- j" 
hát a szerződés-partner, a 
DÉLÉP volt. A tütésnek 
raj ta kívül van még pár 
gazdája, mint a Promethe-
us, a FÜTÖBER, a DÉGÁZ. 
A DÉLÉP szerint a hő-
mérséklet növekedését-
csökkenését mutató Ter-
moreg-autpmaüka is rosz-
szul van bekötve (Mivel j 
kivitelezőkként ők már 
„vizsgálódtak.") Tehát még j 
azt sem lehet tudni, meny- | 
nyivel lesz hidegebb, ha 
úgy alakul. Csak é rezn i . . . 

Akót a meleget. A szer-
ződést kötő vállalat segít-
ségének melegét. Ami ak-
kor lenne igazán szép, ha 
fizikailag is némi meleget 
kreálna a partnernek, hi-
szen az már a beruházási 
vállalatnak is szólt az ügy-
ben. Egyelőre s e m m i . . . 
így kissé nehéz lehet érez-
ni a szerződés melegét 

D. L. 


