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Ünnepségek 
a fegyveres erők napján 
A fegyveres erők napja al- káért kitüntető jelvényt ket- (DÉLÉP). KISZ KB dicsérő 

ka imából szombaton koszo- ten. harminc-, húsz-, illetve oklevelet vehetett át Takács 
rúzási ünnepség volt a Hősök tízévi munkájuk elismerése- Klara (Közgazdasági szakkö-
terén. a Magyar Hősök Em- ként a törzsgárdajel vényt zépiskola) es Takács István 

(textilművek). Ugyanezt az 
oklevelet kapta a Vedres 
István Építőipari Szakközép-
iskola If jú Gárda alegysége. 
A textilművek szakmunkás-
tanuló raja , a közgazdasági 

lékmüvénél. A Himnusz el- hárman kapták meg. 
hangzása után a Magyar * 
Népköztársaság fegyveres A fegyveres erők napjg 
erői és a fegyveres testüle- alkalmából ünnepséget tar-
tek nevében Czinege Lajos tottak a Kossuth Lajos Ka-
hadseregtábornok, honvédéi- tonai Főiskola szegedi tago-
mi miniszter, Ben.kei András zatán. Az elsőéves hallgatók szakközépiskola szakasza es 
belügyminiszter és Papp Ár- ünnepélyes csapatgyűlésen a a Tömörkény gimnázium ra 
pád, a Munkásőrség orszá- szülők, hozzátartozók, bará- ia 
gos parancsnoka helyezte el tok, a párt-, állami és tár-
a hála és a megemlékezés sadalmi szervek képviselői-
koszorúját. nek jelenlétében a csapat-

Koszorút helyeztek el a zászló előtt esküt tettek. A 

a Kiváló I f j ú Gárda al-
egység címet nyerte el. Élen-
járó szakasz oklevelet kapott 
a Kossuth Zsuzsa Egészség-
ügyi Szakközépiskola és a 

Hazafias Népfront Országos hallgatókat Varga Tibor fő- Kiss Ferenc Erdészeti Szak-
Tanácsának. a KISZ-nek. a hadnagy köszöntötte. Ki- középiskola szakasza Az 1£-
külfoldi államok Budapesten emelte, hogy az eskü szor- jú Gárda kiképzését segítő 

munttöjukért elismerő okle-
véllel jutalmazták a Kossuth 

akkreditált katonai és lég- galomra, jó tanulásra, ered-
ügyi attaséinak képviselői, az mén.yre kötelez, 
ideiglenesen hazánkban állo- Az ünnepélyes eskü után laktanya parancsnoki és sze-
másozó szovjet déli hadsereg- a hallgatókat Vasmanszki mélyi állományát, valamint 
csoport parancsnokai, a Ma- Károly alezredes is köszön-
gyar Partizánszövetség. a tötte, a szülők nevében pe-

a textilművek MHSZ-klu'o-
ját. Harmincnégyen Kiváló 

Magyar Honvédelmi Szövet- dig Gavallér László szólt Ifjúgárdista jelvényt kaptak. 
ség vezetői. hozzájuk. Az elsőéves hall-

A koszorúzási ünnepséget gatók nevében pedig Fe-
követően Czinege Lajos fo- rencvári Csaba beszélt. Vé- kalmából ünnepséget rendez-
gadást adott a Magyar Nép- bül az esküt tett katonák tek a D £ LÉP-né l . Martonosi 
hadsereg Művelődési Házá- díszmenetben vonultak el a 
ban. A fogadáson megjelent csapatzászló, parancsnokaik. 

A fegyveres erők napja al-

Imre, az üzemi pártbizottság 
titkárának köszöntője után 

ti igazgató jutalmakat adott 
á t a közrend védelmében és 
a honvédelmi nevelésben 

Korom Mihály, az MSZMP tanáraik és a hozzátartozón Hoffman Márton személyze-
Központi Bizottságának tit- előtt, 
kára. Borbándi János, a Mi- * 
nisztertanács elnökhelyettese. Ünnepi egységgvúlést tar. 
Benkei András, Papp Árpád, tottak tegnap délután az élen járóknak. A MÁV Sze-
valamint politikai, társadal- Ifjúsági Házban a szegedi gedi Igazgatóságának MHSZ-
mi életünk több más. vezető Mező Imre If jú Gárda zász- szervezete, katonai osztálya 
személyisége, a fegyveres lóalj tagjai. Részt vett az és a 4. Katonai Szállítási 
testületek vezetői. egységgyúlésen Batki József, Igazgatóság dolgozói is ün-

* a városi KISZ-bizottság ti*- népségét tartottak. Lovász 
testű- Lázár vasútigazgató kitünte-

téseket és jutalmakat adott 
év át. 

A szegedi helyőrségi mű-

Z ö l i u l l á i n a hídavatás után 

A fegyveres erők napja al- kára és a fegyveres 
kalmából Dmitrij Usztyinov letek képviselői, 
marsall, a Szovjetunió hon- Az elmúlt kiképzési 
védelmi minisztere távirat- munkájáról és az ú j felada-
ban üdvözölte Czinege Lajos tokról Diclcmann Ferenc vá- velődési otthon nyugdíjas-
hadseregtábornokot, a Ma- rosi I f jú Gárda parancsnok klubja és az MHSZ Szeged 
gyar Népköztársaság honvé- számolt be, majd kitünteté- városi tartalékos klubja ün-
delmi miniszterét, és a Ma- seket adott át a szolgálatban népségén Gósz János köszön-
gyar Néphadsereg személyi élenjáróknak. tötte a honvédelmi nevelés-
állományát. Aranykoszorús KISZ-iel- ben élen járókat és Elismerő 

A fegyveres erők napja al- vényt kapott Bartók Antal Emléklapot adott át. 
kalmából ünnepséget 
tak tegnap délelőtt a Csöng-, 
rád megyei Rendőr-főkapi-
tányságon. Az eseményen 
megjelent Papós Lászlóné, a 
megyei pártbizottság munka-
társa, Szolcsányi Gábor, a 
városi párt-végrehajtóbizott-
ság tagja, Novákné Halász 
Anna, a KISZ városi bizott-
ságának első 'titkára. Bányai 
Sándor, az SZMT osztályve-
zetője, dr. Bozó Sándor, a 
megyei tanács vb-titkára, 
Hovorka István, a városi ta-
nács vb mezőgazdasági osz-
tályának vezetője. 

Az ünnepség résztvevőit 
dr. Földvári László rendőr 
százados, a főkapitányság 
pártbizottságának tagja kö-
szöntötte. majd ismertette a 
honvédelmi, a belügyminisz-
ter és a Munkásőrség orszá-
gos parancsnokának ünnepi 
parancsát. 

Az ünnepségen dr. Kele-
men Miklós rendőr vezérőr-
nagy. a főkapitányság veze-
tője kitüntetéseket adott át. 
Köszöntötte dr. Fekete Fe-
renc rendőr alezredest, aki 
Budapesten vette át a Vörös 

Hazaérkeztek 
a megyei 

delegációk 
Jugoszláviából 

A Hazafias Népfront 
Csongrád megyei bizottságá-
nak küldöttsége háromnapos 
látogatás után. tegnap érke-
zett haza a jugoszláviai Vaj-
daságból. Nagy István me-
gyei népfrontelnök vezette 
delegáció — amelynek tag-
jai voltak Molnár Sándor, a 
megyei népfrontbizottság 
titkára és dr. Mester János 
osztályvezető főorvos, a me-
gyei népfrontelnökség tagja, 
a csongrádi városi népfront-
bizottság alelnöke — a Ju-
goszláv Dolgozó Nép Szocia-
lista Szövetségének Vaida-
sági Tartományi Választmá-
nya meghívására Újvidéken, 
Pancsován és Bácskapalán-
kon tanulmányozta a vá-
lasztmány helyi testületeinek 
tevékenységét. A látogatás 
— amelynek során tájéko-
zódtak a településfejlesztési, 
a környezetvédelmi, a vá-
ros- és községszépítési mun-
káról is — része volt a 
JDNSZSZ Vajdasági Tarto-
mányi Választmánya és a 
Hazafias Népfront Csongrád 
megyei bizottsága között 
hosszú ideje fennálló együtt-
működési kapcsolatnak. 

Romániából 
Tegnap, szombaton az esti 

órákban hazaérkezett Romá-
niából a Szalcszervezetek 
Csongád megyei Tanácsának 
háromtagú delegációja, ame-
lyet Kovács Sándor, az SZMT 
titkára vezetett. A delegációt 
a nagylaki határállomáson 
dr. Dobóczky Károlyné az 
SZMT titkára fogadta. 

Akik gyakran járnak a felé visz. Az ellenkező, az is, ezzel a lámpával is ösz-
Nagykörúton, gyakran élve- új híd felőli irányból érke- szehangolják a nagykörúti 
zik az Attila utca és a Kos- zőknek három sáv áll ren- berendezés automatikáját. A 
suth Lajos sugárút között az delkezésükre. A külsőből SZEOL-pálya felől ugyanis 
egymás után következő ke- egyenesen a Marx tér felé a Hajós utcán át lehet majd 
reszteződések összehangolt és jobbra kis ívben. Vásár- a hídra, Üjszegedre menni.) 

jelzőlámpa-rendszerének hely felé, a középsőből csak Az újszegedi oldalon. a 
előnyeit. A Marx téri zöld- egyenesen, a belsőből Dedig Bérkert utca. illetve a Nép-
hullám párját a József At- balra kanyarodva, a Belvá- kert sor és az Odesszai kör-
tila sugárút és a Bérkert ut- ros felé folytathatják ú t ju- út kereszteződésében a híd-
ca között — természetesen kat. A József Attila sugár- ról lejövő járművek négy 
az ú j hídon át — már ha- úton haladók a Radnóti sávba sorolhatnak: a külső-
marosan üdvözölhetjük: az gimnázium irányából érkéz- bői a Népkert sorra, a két 
útépítések befejeztével ve két sáv valamelyikébe középsőből egyenesen a 
ugyanis az új jelzőlámpákat sorolhatnak be: mindkettő- Sportcsarnok felé. a legbel-
is bekapcsolják. bői egyenesen, a külsőből sőből pedig a Bérkert utcá-

A Nagykörút és a József jobbra kanyarodva is foly- ba mehetnek. A Sportcsar-
Atlila sugárút, illetve a Szil- tathatják útjukat. Akik De- nok felől a körúton haladók 
téri sugárút kereszteződésé- dig Vásárhely felöl jönnek, ugyanígy négy sávból vá-
ben, valamint az Odesszai a külső, jobb oldali sávból laszthatnak: a két betső 
körút—Bérkert utca találko- a Marx tér felé, a középső- egyenes irányú, a két külső 
zásahoz felszerelendő lámpa- bői egyenesen a Radnó'i pedig jobbra, illetve balra 
rendszer programjának ki- gimnázium felé. a legbelső kanyarodó sáv lesz. A régi 

Csillag Érdemrendet A Haza | dolgozásakor természetesen sávból pedig csak az új híd hídról a Népkert soron érke-
Szolgálatáért Érdemérem : a * is figyelembe kellett felé mehetnek, tehát balra k o c s j k e n 

venniük a tervezőknek, hogy kanyarodnak majd. . , , 
e három kereszteződésben A z ö i d h u I l á m b a n h a l a d ó k Bérkert utcába, vagy jobb-
újabb haladási irányokat je- a következő, a Szilién su- r a ' a z ° d e s s z a i körútra me-
loltek ki, tobb lesz a forgal- gárúti kereszteződésben há- h e t n e k . t e h á t a régi és az 
mi sáv, a gyalogos átkelő- r o m i r á n y é s három sáv KŐ- ú j híd között közvetlen kap-
hely mint az átépítések ZÜ1 választhatnak, ha a csolat nem lesz ennél a jel-
elott, a periódusidők meg- Nagykörúton, a Marx tér - ,„• 
határozásánál pedig a 43-as irányából érkeznek. A külső z o I a m ^ a l A B f r k e r t " t c a " 
út megváltozott vonalának sávból egyenesen a hídra, s jövő jármüvek vezetői 
várható forgalmát is tekin- jobbra a Sajka utcába, a — két sávból — egyenesen 
tetbe kellett venniük. A ke- középső sávból egyenesen, a és jobbra, a hídra felhajtva 
resztezodeseknek a hídava- b e lsöből balra kanyarodva, a foivLathatiák útinkat 
táskor életbe lépő új rendjét Sziliért sueárútra hai tha ' - f o lVtathatjak utjukat. 

arany fokozatát a főkapitány-
ság vezetője Jakab Ferenc 
zászlósnak, ugyanezen kitün-
tetés ezüst fokozatát Kószó 
Szilveszter főtörzsőrmester-
nek; bronz fokozatát pedig 
Lippai Mihály hadnagynak 
és Udvardi Sándor főtörzs-
őrmesternek nyújtotta át. A 
Közbiztonsági Erem arany 
fokozatát Bódi István száza-
dos, Simon István és Szabó 
Pál főtörzsőrmester, Kátai 
Ferenc önkénles rendőr; ezüst 
fokozatát Oszvald Imre és 
Szilágyi Lajos hadnagy, Mé-
száros Imre főtörzsőrmester, 
Barna László. Kurucz Mihály 
és Tóth Ferenc törzsőr-
mester, Tóth János őr-
mester, Bandula Lajos ön-
kéntes rendőr és Tomatás 
Ferenc rendészetvezető kap-
ta. Ugyanezen kitünte-
tés bronz fokozatát Kovács 
János törzsőrmester. Németh 
István és Papp Sándor őr-
mester, Király Károlyné és 
Kiss Józsefné szerződéses 
alkalmazott, Bónus István és 
Szabó László önkéntes rend-
őr vette át. A Kiváló Mun-

Hogylétünk 
az srszággpiésen 

Azt tart ják nálunk, hogy a kapott gyógyszert — például 
egy fejfájást enyhítő pirulát — nem kell megkö-
szönni Aki adja. magától értetődően teszi. Az állam 

teljes körű felelőssége egészségünkért is magától értetődő 
az immár hét esztendeje hozott egészségügyi törvény értel-
mében. olyannyira, hogy az országgyűlés szükségesnek tar-
totta megvizsgálni gyakorlati érvényesülését. Erről termé-
szetesen mindenkinek van ilyen-olyan véleménye, amit nem 
is rejt véka alá — nem csoda, hogy a képviselők is nagy 
számtan szóltak hozzá az egészségügyi miniszter beszámo-
lójához. S-ahogy az emberek általában sokféle benyomás 
és személyes tapasztalat alapján foglalnak állást_ez ügyek-
ben, a képviselői megközelítés sem volt egyöntetű. 

Tény. hogy a megyék, vámosok, kisebb települések 
egészségügyi viszonyai még az alaoellátottságot tekintve is 
különböznek, és a helyzet mérlegelése sem egyértelmű. VaiT, 
ahol a viszonylag csekélyebb szolgáltatás is nagyobb elége-
dettséget kelt. mint másutt a jelentékeny fejlődés. De nem 
is csoda: e téren valóban erősen különböznek az igénvek 
— némileg még a szükségletek is. Csanó Jánosné Tolna 
megyei képviselőnek, a Simontornyai Bőrgyár igazgatóhe-
lyettesének kijelentését azonban alighanem minden képvi-
selőtársa magáénak vallotta. Azt mondta: a gyógyításbon 
semmilyen medicinával nem pótolható, ha a be'"g érzi a 
doktor személyes figyelmét, odaadását.. És hozzátette: ezt 
mindenki joggal vár ja el. aki orvoshoz fordul, s erre kelle-
ne még jobban ösztönözni a fiatal és leendő orvosokat is! 
Dr. Schultheisz Emil még kifejezőbb szót használt: a gon 
doskodás fontosságát hangoztatta. 

Ez — ha az. egész apparátustól, tehát nővérektől és 
más egészségügyiektől hasonlóképpen elvárt magatartásként 
értelmezzük — alapkérdés. Még annál is előbbre való, amit: 
a miniszterrel egyetértésben olv sokan hangoztattak, hoev 
tudniillik az úgynevezett alapellátás minőségének feileszté"-
áll most előtérben. Mert bár igaz. hogy a kórházak fe'-
újítása, bővítése, újak építése, a felszereltség javítása és ha 
tékonyabb kihasználása, általában az ésszerűbb szervezeti 
megoldások jobb lehetőségeket teremtenek a gyógyításra — 
a beteg akkor is betegként viselkedik majd. és a kelleme-
sebb rendelőben, levegősebb, tisztább kórteremben, kénye! 
mesebb ágyban is mindenekelőtt megértésre, türelemre 
biztatásra vágyik. 

Egyébként az egészségügy intézményei ma is meglehe-
tősen változatos arcúak. Jóval nagyobb mértékben, mint 
adottságaik, ami szintén a személyes elem. a vezetés és az 
ott dolgozók gondolkozásmódjának jelentőségét húzza alá. 
Erre vall az is. hogy a képviselők elég sokféleképpen vé-
lekedhettek városuk, választókerületük egészségügyi viszo-
nyairól. 

Különös figyelmet érdemel ez. esetben az orvosképvise-
lők véleménye. Dr. Pesta Lászlóé, a bizottság elnökéé pél-
dául, aki fejlett gyógyszergyártásunk ellenére — vagy ép-
pen azért — az ipari bizottsággal együtt napirendre kí-
vánja tűzni a gyógyszerellátás hazai bázisának kérdését. 
Dr. Déváid József Borsod megyei kórházigazgató hiányolta, 
hogy más minisztériumok és főhatóságok nem számoltak be 
a Háznak, vajon mit tesznek a törvény valóraváltásáért. 
Nyilván elsősorban az építésügyi tárcára célzott. Egyszóval: 
az egészségügy korántsem csupán az Egészségügyi Minisz-
térium ügye, felelőssége kell. hogy legyen. 

Dr. Faragó Margit kórházi szemészorvos. Szolnok me-
gyei képviselő érdekesen taglalta, miként igyekeztek az or-
szágos átlagot meg sem közelítő megyében saját erőből 
enyhíteni a gondokon. És amiről többen is szóltak, dr. Pesta 
László, dr. Vámos Marietta Pest megyei körzeti orvos és 
mások: a rehabilitáció ügyének rendezése. Hogy miután ar 
orvos elvégezte a magáét, a bizonyos munkavégzésre alkal-
mas ember találjon is érdemes, értelmes munkát. Igen el-
maradottak nálunk e tekintetben az állapotok. 

Gyerekgyógyászat, fogászati ellátás, üzemi rendelők 
helyzete, szűrővizsgálatok és mindenekelőtt a körzeti orvo-
sok munkája — hogy csak néhányat említsünk a sok kö-
zül — volt még másfél napon át a tanácskozás tárgya. A 
vita remélhetőleg több vonatkozásban is ú jabb lendületet 
ad egészségügyünk továbbfejlesztéséhez, amire annak elle-
nére nagy szükség van, hogy a miniszteri beszámoló és jó 
néhány hozzászólás figyelmet érdemlő eredményeket köny-
velhetett el. 

T 

Minderről persze a ielző-Szilléri sugárútra hajthart 
azért is ismertetjük mar n a k _ A hídról lejövő jármű-
most, hogy ki-ki jó előre át- -ĵ elc két sávból egyenesen, táblák is pontos útőcUgazí— 
gondolhassa: utazási szoká- a harmadik, tehát a külső tást adnak majd. Az útirá-
sain hogyan változtasson. sávból pedig jobbra. Felső- n y o k a t m u t a t ó táblákat az 

Haladjunk gondolatban a város ú j negyedei, a Csillag , - • „ „ , . „ , , „ ,„ . . . „ . 
Nagykörúton a Marx tér fe- tér felé folytathatják ú t j u ! u->szeSed l o l d a l o n » a z u t t e s t 

lói az új híd irányába. A kat. A Sajka utcából kihaj- f o l o t t magasan elhelyezett 
József Attila sugárúthoz ér- tók kötelező haladási irányt vasszerkezetre szerelik majd 
ve a járművezetők négy for- jelző táblát látnak maid: a fel, hogy később ha az új 
8 a ! w S1V l a l a m f V v í í é b f , h KKa , k e U k a n y a r o d n > u k < hídon is trobiluszok mennek rolhatnak be: a jobb oldali- jobbra, kis ívben. A Sziliért . 
ból egyenesen Újszeged felé sugárútról érkezőknek két- a t - felsovezetekuk elfer.ien a 
és jobbra kis ívben, a Belvá- sávos járműosztályozójuk rácsszerkezet alatt. Meg 
ros felé haladhatnak. A kő— lesz, ám mindhárom tovább— persze az sem mellékes, 
vetkező, második sávból csak haladási lehetőséget engedé- h o < r y ezeknek a tábláknak a 
egyenesen mehetnek tovább, lyezik maid a lámpák. (A .. , .. 
a két legbelső sáv pedig a jelenlegi jelzőlámpa megma- s z o v e « e t könnyebb elolvasni. 
József Attila sugárút külső rad a Hajós utcai kereszte- s a zöldhullámban haladók-
szakasza, vagyis Vásárhely ződésben a hídavatás után nak ez fontos is. 

alán segít valamelyest ezen túlmenően is a hazai 
egészségügyi kultúra előbbrevitele. Mert hiába a rop-
pant anyagi, szellemi erőfeszítés a gyógyítás érdekében, 

ha a megelőzésben nem haladunk előre. Abban pedig nekünk, 
a törvényben állampolgárnak titulált millióknak van a 
legfőbb szerepünk. Egészségesebb életmód, megfontoltabb 
táplálkozás, káros szokásaink, szenvedélyeink mérséklése — 
ugye, mindenki tudja, miről van szó. De hát ebben tör-
vény, miniszter, képviselő aligha segíthet. Mi magunk azon-
ban tehetnénk valamit. , 

Balog János 

Védőruha — Irakba 
A sivatagi éghajlat víszon- fok feletti hőségben csőve-

tagságaitól védő speciális öl- zetéket szerelő munkások 
tözetet készítenek a szentlö- egészségének megóvását 
rinci ÁFÉSZ védőruhaüze- szolgálja a világos, homok-
mében, a Siófoki Kőolajve- szinű overall és dzseki, me-
zetéképítő Vállalat Irakba lyekhez nélkülözhetetlen 
induló dolgozói számára. A kellékként egv széles kari-
Tigris és Eufrátesz folvók májú fejfedő is tartozik. A 
vidékén ugyanis januárban természetes alapanyagokból, 
százötven magyar munkás pamut és len keverékéből 
kezd hozzá egy közei kétszáz készült, kopásálló kelme jól 
kilométer hosszúságú olaj- szellőzik a rendkívüli forró-
vezeték építéséhez. ságban is kellemes viselet. 

A túzö napion, negyven (MTI) 


