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Gyermek-
gyógyászok 
tanácskozása 

Négynapos programmal 
csütörtökön Budapesten a 
Br.I központi klubjában 
gyermekneurológiai és pszi-
chiátriai tanácskozás kezdő-
dött. amely a nemzetközi 
gyermekév tudományos ren-
dezvényeihez kapcsolódik. A 
gyermekgyógyászat 200 ha-
zai szakemberével együtt a 
világ minden részéről érke-
zett 120 orvos és kutató fog-
lalkozik a szimpóziumon el-
hangzó előadásokban a gyer-
mekek szervi-idegrendszeri 
betegségeivel, kialakulásának 
okaival, kezelésével-gyógyí-
tásával. 

A témák kiválasztásában 
tekintettel voltak arra, hogy 
az utóbbi években egész sor 
olyan új műszert és mód-
szert fejlesztettek ki, ame-
lyek nagymértékben meg-
könnyítik a betegségek pon-
tosabb és gyorsabb megisme-
1 ését. Az örökléskutatás pél-
dául — a gyorsan fejlődő 
biokémia segítségével —szá-
mos betegség kémiai hátte-
rét tisztázta. A pszichiáterek 
redig megállapították^ hogy 
a gyerjnekkorban előforduló 
„szellemi leépülés" gyakori 
oka az idegrendszer megvál-
tozott anyagcseréje, amely 
i em egy esetben öröklődő 
betegség. 

Fácán, nyúl, őz 
Őszi vadászati idény 

Annak ellenére, hogy a 
szakemberek zöme tiltakozik 
az ilyenfajta időbeli megha-
tározás ellen, mondván, va-
dászati idény egész évben 
van, mert majd minden hó-
napban lehet valamelyik ál-
latfajt vadászni, a köztudat-
ban mégis az ősz szerepel a 
vadászat fő szezonjaként. 
Ilyenkor lövik az apróvadat. 
Mint Dragon József megyei 
fővadász elmondta, a rende-
let szerint szeptember 1-tól 
megkezdődhetett volna a fá-
cánvadászat, de az idei sza-
porulat fejletlensége miatt 
vártak egy hónapot s így 
Csongrád megyében hivata-
losan hétfőtől, október else-
jétől döröghetnek a sörétes 
fegyverek. 

A megyében, hasonlóan az 
ország jó néhány apróvadas 
területéhez, az utóbbi Időben 
megcsappant a fácánállo-
mány. A jelenlegi törzsállo-
mány létszámát 93 ezerre 
becsülik, ami azt jelenti, 
hogy közel 60 ezerrel keve-
sebb a kívánatosnál. Az íz-
letes és kedvelt madarak 
létfeltételei az idők folya-
mán kedvezőtlenekké váltak. 
A nagyüzemi mezőgazdaság-
ban alkalmazott vegyszerek 

fácánok rovartáplálékát 
tizedelik meg, ugyanakkor 
ennek számlájára írható az 
is, hogy a korábban hasz-

Lotló-tárgynyeremÉnyiegyzék 
A szeptember havi jutalomsorsoláson 
a 37. játékhét szelvényei vettek részt 
A lotíó szeptember havi térgynyereményeinek sorsolá-

sát október 2-án, kedden tartották meg, amelyen a 37. já-
tékhét szelvényei vettek részt. 

Az alábbiakban közöljük a szegedi totó-lottó körzeti 
I oda területén vásárolt és nyereménnyel kisorsolt szel-
vényeknek a számát és a nyereményt. 

3 971 435 f 
3 976 338 m 

3 368 366 s 
3 378 172 8 
3 397 784 g 
3 402 687 s 
3 407 590 1 
3 412 493 o 
3 417 396 t 
3 422 299 m 
3 427 202 t 
3 432105 t 
3 437 008 t 
3 441 911 t 
3 448 814 s 
3 458 620 m 
3 461 523 p 
3 466 426 s 
3 481 135 1 
3 486 038 s 
3 495 844 1 
3 500 747 p 
3 505 650 m 
3 510 553 o 
3 515 456 h 
3 520 359 p 
3 525 262 s 
3 530 165 r 
3 539 971 f 
3 544 874 t 
3 549 777 s 
3 559 583 t 
3 564 486 n 
3 569 389 t 
3 574 292 p 
3 579 195 t 
3 589 001 n 
3 598 807 h 
3 603 710 p 
3 608 613 t 
3 628 225 n 
3 633 128 h 
3 638 031 n 
3 642 934 n 

3 647 837 r 
3 652 740 1 
3 657 643 g 
3 672 352 M 
3 877 255 j 
3 682 158 n 
3 637 061 m 
3 706 673 1 
3 711 576 n 
3 721 382 o 
3 731 183 o 
3 740 994 r 
3 750 800 j 
3 755 703 j 
3 760 606 k 
3 765 509 n 
3 770 412 n 
3 775 315 r 
3 780 218 m 
3 785 121 r 
3 790 024 s 
3 804 733 j 
3 819 442 s 
3 824 345 s 
3 834 151 s 
3 839 054 s 
3 848 860 t 
3 853 763 n 
3 863 569 t 
3 868 472 1 
3 883 181 o 
3 802 987 1 
3 897 890 n 
3 902 793 1 
3 912 599 o 
3 922 405 r 
3 927 308 n 
3 932 211 r 
3 937 114 s 
3 942 017 s 
3 946 920 s 
3 956 726 r 
3 961 629 r 

3 986 144 1 
3 991 047 h 
3 995 950 p 

44 646 723 p 
44 651 626 r 
44 656 529 o 
44 666 335 p 
44 676 141 o 
41 896 776 o 
44 901 679 1 
44 906 582 n 
44 911 485 p 
55 663 764 g 
55 673 570 t 
55 683 376 r 
55 894 205 1 
55 899 108 i 
55 904 011 t 
55 908 914 t 
62 552 479 s 
62 557 382 t 
65 003 979 n 
65 008 882 t 
65 013 785 p 
65 033 397 k 
65 043 203 m 
65 048 106 r 
65 053 009 s 
65 057 912 i 
65 077 524 h 
65 082 427 j 
65 087 330 h 
65 097 136 f 
65 106 942 g 
65 111 845 j 
65 121 651 m 
65 120 554 n 
65 136 360 o 
65 141 263 m 
65 146 166 o 
65 151 069 o 

65160 875 p 
65 165 778 r 
65 170 681 n 
65 203 002 m 
65 214 808 n 
65 219 711 t 
65 229 517 n 
65 234 420 s 
85 244 226 r 
65 249 129 o 
65 254 032 r 
65 268 741 m 
65 273 644 o 
65 288 353 t 
65 337 383 h 
65 342 286 p 
65 347 189 p 
65 376 607 t 
65 381 510 o 
65 391 316 n 
65 396 219 n 
65 401 133 f 
65 408 025 n 
65 410 929 m 
65 415 831 k 
65 425 637 m 
65 430 540 o 
65 450 152 e 
65 469 764 r 
65 474 667 t 
63 484 473 o 
65 499 182 r 
65 518 794 o 
65 523 697 t 
65 528 600 o 
65 543 309 t 
65 548 212 r 
65 558 018 1 
65 567 824 1 
65 572 727 s 
65 582 533 h 
63 587 436 n 

\ gyorslistában az alábbi rövidítéseket használtuk: 
a = Vásárlási utalvány (1000 Ft); b * Lada 1200 típusú sze-
mélygépkocsira utalvány: c = Egyszemélyes utazás a Szov-
jetunióba, az 1980. évi olimpiára (pozíciószám: 9201/1); d = 
Kétszemélyes utazás a Szovjetunióba, az 1980. évi olimpiára 
(pozíciószám: 9201/1); e = Egyszemélyes utazás a Szovjet-
unióba, az 1960. évi olimpiára (pozíciószám: 9224/4); f = 
Egyszemélyes utazás a Szovjetunióba, az 1980. évi olimpiá-
ra (pozíciószám: 9207/1); g = Szerencseutalvány (30 000 Ft); 
h — Színes televízió I. (28 000 Ft); i = Színes televízió II. 
(22 300 Ft); j = Zenesarok-utalvány (20 000 Ft); k = Otthon 
lakberendezési utalvány (15 000 Ft); 1 = Televízió (10 000 
Ft); m = Vásárlási utalvány (10 000 Ft); n =* Vásárlási utal-
vány (9000 Ft); o = Vásárlási utalvány (7000 Ft); p = Vá-
sárlási utalvánv (5000 Ft); r = Vásárlási utalvány (4000 
Ft); s«= Vásárlási utalvány (3000 Ft); t =» Vásárlási utal-
vány (2000 Ft). 

* 

A nyertes szelvényeket 1979. október 25-ig kell a totó-
lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok vagy a posta útján a 
Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (Budapest V„ 
Münnich Ferenc u. 15. 1875) eljuttatni. 

A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült az 
esetleges MTI-kézirati és nyomdai hibákért felelősséget 
nem vállalunk. 

nosnak tartott vetési varjú 
manapság nemcsakhogy táp-
lálékkonkurrensévé vált a 
fácánoknak, hanem kifeje-
zett ellensége lett. Pusztítja 
a tojást, de a fiatal csibéket 
sem veti meg. Nehéz lenne 
eldönteni, ez, vagy az Igen-
csak elszaporodott róka árt-e 
többet a fácánnak. Egy biz-
tos: nélkülük jól meglen-
nénk. Mindehhez hozzájárul 
még, hogy a mezőgazdasági 
gépek ls jócskán szétdúlják 
a fészkeket. Az Idén á törzs-
állományt és szaporulatát fi-
gyelembe véve 80 ezer fácán 
kilövését tervezik a megye 
vadásztársaságai. 

A fácánnal együtt emle-
getjük a foglyot, s a már 
említett okok miatt a megye 
vadászai is csupán csak em-
legetik. Lőni ugyanis nem 
6zabad, a mintegy 5 ezer fo-
goly védelmet élvez. 

Nem sokban különbözik az 
őszi szezon másik „slágere", 
a vadnyúlállomány sem a 
fácánétól, legalábbis abban, 
hogy jóval a korábban el-
képzelt létszám alatt van. A 
legutóbbi vadszámlálás ada-
taiban 32 ezer 700 szerepel, 
a területen viszont 50—60 
ezer lenne a kívánatos. Ép-
pen ezért a vadászok az idén 
nem számíthatnak bőséges 
vadászrészre: egyenként 
egész idényben mindössze 
kettőt keríthetnek puska-
végre. Eladásra az idén nem 
lőnek, viszont 11 ezret élve 
fognak be. Nem kell köz-
gazdásznak lenni, hogy el-
döntsük, melyik a gazdasá-
gosabb: egy lőtt nvúl 80 fo-
rintot és a MAVAD-nál. egy 
élő 450-et. S a vadásztársa-
ságok is gazdálkodó egysé-
gek. 

Az Idei gazdasági évben 
(a vadászat idén nem tiszteli 
a naptárat) a megye vadász-
társaságainak tervezett be-
vétele 15 millió forint, a ki-
adásuk viszont alig keve-
sebb. 14,5 millió lesz. így 
aztán érthető, hogy beruhá-
zásuk nem lesz. 

Míg a fácán és a nyúl ese-
tében a környezeti feltételek 
kedvezőtlenül alakultak, úgy 
tűnik, hogy az őz ugyanitt 
jobban érzi magát. Mint a 
megyei fővadász 1 elmondta, 
az őzek törzsállományának 
létszáma 10 ezer 350, s az 
idényben több kilövését en-
gedélyezik, mint ennek az 
állománynak a szaporulata 
— azaz gyérítik a tekinté-
lyesre gyarapodott csoporto-
kat, vagy ahogyan a vadá-
szok mondják, rudlikat. 

Kezdődik az őszi vadászat, 
dörögnek a fegyverek. Re-
méljük. az idén már csak 
az engedéllyel rendelkezők, 
s nem a botcsinálta orvva-
dászok veszik célba a vada-
kat. Nem kis gondot okoz 
ugyanis még az autós, lég-
puskás orvvadászok vad-
pusztító tevékenysége. Már-
pedig ez vadászati, s nem 
orwadászatl Idény . . . 

P é l t Z é s t » Í Z C l l O m 
R » 

Szeged és Vidéke AFESZ eredményei 
Nem jutunk előre — mon-

dogatták sokan a Szeged és 
Vidéke ÁFÉSZ-nél. A tava-
lyi eredmények láttán való-
ban nem volt különösebb 
okuk az elégedettségre. Sejt-
hették, s a gazdasági vezetés 
tudta is, hogy a szövetkezet 
többre képes. Az 1978-as év 
második fele ugyan sikere-
sebb volt az első félévnél. 
Ami bizonyítékul szolgált 
arra, hogy jobb munkával és 
határozottabb irányítással 
növelni lehet a nyereséget. 
S így már nem tűnt elha-
markodott lépésnek az öt ki-
sebb ÁFÉSZ korábbi egye-
sülése. 

A tavalyi gazdálkodás ér-
tékelése óta kilenc hónap 
telt el, és jelentősen javult a 
szövetkezet helyzete. A ta-
gok is nagyobb bizalommal 
Járultak hozzá a közös va-
gyonhoz. Lássuk az eredmé-
nyeket. Zsombón felújítottak 
egy kisebb élelmiszerboltot, 
amelyre nagy szükség volt a 
környékbeliek jobb ellátása 
érdekében. Deszken egy há-
romszáz négyzetméter alap-
területű élelmiszerüzlet ké-
szül. A bordányi kisvendég-
lő helyreállításában társa-

dalmi munkával ls közremű-
ködött a lakosság. Az átala-
kítás után 25 százalékkal 
nőtt az ételek forgalma. 

Látszólag ezek nem túl lé-
nyeges dolgok. Pedig a köz-
ségekben sokat jelent egy-
egy bolt vagy vendéglő. A 
lakosság nemcsak élelmi-
szert, hanem más árucikket 
is többnyire az ÁFÉSZ-nél 
vásárol. Az állattenyésztő 
szakcsoportok sikeres műkö-
dése például nagyban függ a 
tápellátástól. Korábban gon-
dot okozott a szállítás. A 
közelmúltban kötöttek szer-
ződést a Volánnal, azóta van 
elég gépkocsi, és a szállít-
mányok sem késnek. Az igé-
nyeket így könnyebben ki 
tudják elégíteni. A boltok is 
kicserélik egymás között a 
fölösleges árut. Ami ugyanis 
az egyik üzletben nem fogy 
el, a másikban még keresett 
lehet, A szakszerű irányítás 
eredményeként az ÁFÉSZ 
szegedi árudálban átlagosan 
nagyobb a forgalom növeke-
dése, mint a város többi üz-
letében. 

A kereskedelemben általá-
nos gond. hogv kevés az el-
adó. A Szeged és Vidéke 

ÁFÉSZ-nél jelenleg nincs 
Ilyen probléma, s ez a jó 
szervezésnek köszönhető. 
Mindegyik üzletbe jut elég 
elárusító, még az újonnan 
megnyílt boltokba is. Ez 
azért fontos, mert Szeged 
peremkerületeiben a kisebb 
árudákra is 6Zükség van. 

Néhány hete adták át a 
szövetkezet Bocskai utcai 
klubját. Heti három alku-
lommal tartanak rendezvé-
nyeket. Az összejövetelek le-
hetőséget adnak arra, hogy a 
gyesen levő kismamák rend-
szeres kapcsolatot tartsanak 
a szövetkezettel, további 
otthont nyújt az ÁFÉSZ 
KISZ-eseinek is. 

Az eredményes gazdálko-
dás következtében enyhültek 
a pénzügyi gonflok, A fejlő-
dés növeli a tagok bizalmát 
a szövetkezet iránt. Az utób-
bi néhány hónapban több 
százezer forinttal járultak 
hozzá (a részjegyek és a cél-
részjegyek révén) a kisebb 
beruházásokhoz. Ami mutat-
ja azt, hogy az eredménye-
ket bizalommal honorálják a 
szövetkezet tagjai. 

J. E. 

Megszűnt a porképződés 
Gumikonténerfcen szállítják a takarmánymeszel 

Az állattenyésztésben mind 
nagyobb szerepet játszanak 
a keveréktakarmányok, me-
lyek egyik fontos alapanya-
ga a takarmánymész, közis-
mertebb nevén a futor. Ezt 
korábban a Csongrád megyei 
Gabonaforgalmi és Malom-
ipari Vállalat szegedi keve-
rőüzeméhez az Eger-Felné-
meti Mészmütől vasúton. 50 
kilogrammos papírzsákokban 
szállították. A szállítás majd 
az ezt követő többszöri ra-
kodás és anyagmozgatás 
alatt a zsákok nagy része 
megsérült Sok volt a hulla-
dék és a többletmunka, 
bőrfelület és a ruházat 
szennyeződése. Emiatt a ta-
karmánymész beldolgozása 
az egyik legkellemetlenebb 
munkaművelet volt a gabo-
naiparban, s a dolgozókban 
nagy ellenérzést váltott ki-

Az anyagmozgatás korsze-
rűsítése és a munkakörül-
mények javítása érdekében 
a vállalati szakemberek mun-
kacsoportja Nagyvári László 
és Gallyas István szervezők 
vezetésével a Taurus által 
kifejlesztett, 500 kilogramm 
befogadóképességű gumikon-
ténerek bevezetését dolgoz-
ta kl. Az egységrakomány 
képzésének ez a formája 
viszonylag kevéssé ismert. 

A korszerű anyagmozgatás 
megvalósulását nagymérték-
ben segítette a szegedi Volán 
10. sz. Vállalat, mert a kon-
ténereknek közvetlenül a 
vasútról a keverőbe történő 
szállítását is végzi. Az új 
rendszerű szállítással a ra-
kodások száma a felére 
csökkent, 

N. L. 

a rizsföldeket 
Szolnok megye nagyüzemi 

rizstábláin, több mint tízezer 
tiektáron, teljes erővel arat-
nak, a termelésből korábban 
kikapcsolt területeken pedig 
a gépek tucatjai dolgoznak 
az új telep építésének, illet-
ve a rekonstrukciójának ala-
pozásán. A Közép-tiszai Ál-
lami Gazdaságban az idei év 
eredményei igazolják, hogy 
a rekonstrukció gazdaságos 
befektetés. 

Műszaki gumicikkek 
a Volántól 

Az alkatrészgondok enyhí-
tése érdekében a Volán 10. 
számú Vállalata saját dol-
gozói segítségével állít elő a 
gépkocsikhoz nélkülözhetet-
len műszaki gumicikkeket. 
A szegediek saját szükségle-
tükön túl a Volán többi vál-
lalatának is szállítottak a 
gyártmányaikból. Nemrég a 

tröszt körzeti üzemmé nyil-
vánította a Volán 10. számú 
Vállalat műszaki gumicíkk-
gyártó részlegét, amely az 
idén már több mint 60 ezer 
darabot gyárt a különféle 
alkatrészekből. 

A megnövekedet.t igények 
kielégítése érdekében új gé-
pek beállítását határozták el. 

indul a Filmtéka 

Tudományos megbeszélés 
Tegnap, szerdán Szegeden, 

a SZOTE Mikrobiológiai In-
tézetében tudományos ta-
nácskozás kezdődött. AzActa 
Virológica (Pozsony) nem-
zetközi szerkesztő bizottsá-
gának ülésén a szerkesztés-
sel kapcsolatos ügyeket be-

szélik meg a szovjet, a len-
gyel, a csehszlovák, az NDK, 
a jugoszláv és a román 
résztvevők. A tanácskozást 
dr. Bélád! Ilona egyetemi ta-
nár, a szerkesztő bizottság 
magyar tagia vezeti. A meg-
beszélés holnap ér véget. 

Új film 

Vendégek vadnyugaton 
Színes román western- élvezeteknek is hódoló) morv 

film. Irta: Titus Popovici, mon pap ellenfelei ezúttal 
rendezte: Dan Pita, zené- nem nagyszivü amerikai cow-
jét szerezte: Adrián Enes- boyok, hanem erdélyi román 
cu, kép: Nicolae Margineau. parasztok. Akik a hazai vi-
Főbb szereplők: Ilarion Cio- szontaeságok elől az újvilág-
banu (Tralán) és Mircca ha vitorlázván. Idővel Jobb 

fegyverforgatókká váltak, 
mint a helybéli, ugyancsak 
elegy népség, íay nem csoda, 
ha sikerrel pályáznak (há-
rom fivérről van szó) a be-
csapott aranybányászok pén-
zét és szabadságát kivívó 

Diaconu (Romi). 
Sikerült hamisítatlan újvi-

lági környezetet teremteni a 
román westernfilmben: a 
kocsmabelső például pont 
olyan, amilyennek az ameri-
kai westernekböl megismer-
tük. Vannak aztán égbenyúló népvezérl babérokra. 
hegyek is, zuhogó folyók, 
keskeny, orvlövészeknek jól 
szolgáló kanyonok sfb. A szá-
zadvégi amerikai Nyugat jel-
legzetes kisvárosát persze 
nem építették föl a díszlet 
mesterei, talán túl költséges-
nek bizonyult, különben ls a 
film egyik legzajosabb lövöl-
dözését a kisvárosi vasútállo-
máson éppúgy meg lehetett 
ejteni, mint máskor, más 
filmekben a házak között. A 
helyszínekről még csak any-

Amíg a szokványos lövöl-
dözések, gonoszságok és be-
csületpéldák. rajtaütések és 
kiszabadítások közepette vá-
runk a végső győzelmükre, 
részünk lehet kellemes hu-
morban, amelyre főként az 
erdélvleknek a vadnvugati 
szokásokban való Járatlansá-
ga. valamint a mormonok 
soknejűséee ad alkalmat. 
Mód nyílik a hazájuktól tá-
volra szakadt fivérek haza-
fiúi tetteinek és érzelmeinek 

A Csongrád megyei Mozi-
üzemi Vállalat és a Móra 
Ferenc Múzeum együttmű-
ködésének eredményeként az 
idén márciusban szervezett 
múzeum-mozi, a Filmtéka a 
nyári szünet után meskezd! 
műsorát. Az első előadás 
ma este 6 órakor lesz a mú-
zeum kiállítási termében. A 

filmvetítés után a múzeumi 
hónap rendezvénysorozatához 
kapcsolódva beszélgetés lesz 
történész szakemberekkel. 

Ezen a héten a Fjlmtéka 
csütörtök, péntek, szombati 
vetítési renddel működik, a 
lövő hónaptól viszont kedd, 
szerda és csütörtök lesz az 
előadások napja. 

nyit: mintha a homokos.szik- megidézésére is. de a soron 
lás préri kevesebb lett vol- következő lőpárbaj gyors ki-
na. mint Amerikában.. . bontakozása miatt csak rövi-

Ugyanannyi viszont a pisz- Vien. Az operatőr profi mtin-
tolypárbaj — következéskép- kát végzett, a film zenéje is 
pen a hullák száma —. a lo-
vas mutatvány, még a vad-
romantika és a nyers humor 
is mint általában a wester-
nekben ez szokásos. Lénye-
aileg a sztori sem különb a 
többinél. Fűszere annyi, hogy 
a vidék aranyásóit pisztoly-
iVal és lelkifröccsel sakkban 
tartó, sokfeleségü (és egyéb 

kellemes, a srinés+ek íkörtük 
Bács Ferenc és V O D T O Z hol-
tán) kitűnőek. éWteli figu-
rákat f o r m á l c k . fzy hét aki 
kedveli a műf«nt. és nem 
bónia az emlegeW. megszo-
kottól eltérő „fűszerezést," 
sem. annak jó szívvel atánl-
hatjuk a román westemt. 

S. E. 
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