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Dombay János emlékezete Pécsi orvosegyetemi napok
Dr. Dombay János múzeu
mi főigazgató sírjánál a köz.
ponti temetőben tart megem
lékezést október 14-én
11
órakor a Baranya megyei Ta
nács művelődésügyi osztálya
valamint a Baranyai Múzeu
mok Igazgatósága. Dr. Dom
bay János (1900— 1961) ama
tőr régészként kezdte mun
kásságát, elmélyült és a la 
pos kutatásaival azonban or

szágos tekintélyre tett szert.
Ásatásainak anyagával ő volt
a megye múzeumi gyűjtemé
nyének megalapozója. Nagy
szerepet játszott a felszaba
dulás után a minisztériumtól
független egységes megyei
múzeumi szervezet megalapí.
tásában, melynek 1958-ban
főigazgatója lett. Szervező te
vékenységéhez tartozik a mú.
zeumi évkönyv megindítása,

ahol azóta is helyet kapnak
a megyei kutatások publiká
ciói,.
Dr. Dombay János
ugyanakkor úttörő szerepet
játszott Tolna és főként Ba
ranya megye régészeti feltá
rásában: őskori, római, kelta,
népvándorlás- és Árpád-kori
feltárásainak eredményei az
óta beépültek a magyar tu 
dományos életbe.

Egészségügyi szakdolgozók tudományos ülése
Tudományos ülésekkel, elő
adásokkal folytatódott tegnap
délelőtt a POTE központi épü
letében a XII. orvosegyetemi na
pok programja. Nagy számú
érdeklődő gyűlt össze a 4. szá
mú előadóteremben a volt kol
légák és tanítványok köréből,
hogy meghallgassa az egyetem
tegnap avatott két díszdoktorának tudományos előadását.
Dr. Flerkó Béla rektor köszön
tötte a jelenlévőket, majd dr.
Ernst lenő akadémikus, nyugal
mazott egyetemi tanár lépett az
előadói emelvényre. A matema
tika szerepe a biológiában cí
mű előadásában híven érzékel
tette, hogy a természettudomá.
nyos szemlélet legalkalmasabb
módszere a matematikai leve
zetés, így a biológia is az átmatematizálás révén válhat va
lóban egzakt tudománnyá. Dr.
Szentágothai János agykutató,
neuroanatámus, a Magyar Tu

dományos Akadémia elnöke az
agykéreg 10 milliárd idegsejt
ből álló egységét elemezte elő
adásában, azt a mechanizmust
melyben lezajlik minden, amit
az ember tud, akar és érez.
Jelezte azt a megvalósítható
modern igényt, melynek célja
azonosítani, meghatározni vala
mennyi idegkapcsolatot.
Az előadásokkal párhuzamo
san zajlott a fiatal egészségügyi szakdolgozók ötödik tudo
mányos ülése. Itt kapnak alkal
mat évről évre az egészségügyi
szakdolgozók, ápolónők, labo
ránsok, hogy az egyetemi napok
keretében beszámoljanak mun
kájukról, átadják tapasztalatai
kat, és javaslatokat tegyenek e
munka feltételeinek javítására,
ülésüket dr. Harsányi László
professzor, a POTE Igazságügyi
Orvostani Intézetének igazgató
ja, az egyetem szakszervezeti

bizottságának
elnöke nyitotta
meg. Hangsúlyozta, hogy az or.
vostudomány elméleti és gya
korlati megvalósítása
semmi
képpen
sem nélkülözheti az
egészségügyi szakdolgozók mun
káját. Magas szakképzettséget
és felelősségérzetet követelnek
tőlük azok a gyógyító eljárások,
melyekben egyre nagyobb mér
tékben vesznek részt a nővérek,
laboránsok. Ezt a magas szintű
fhunkát tükrözték a tegnap el
hangzó előadások többek között
az ápolónői tevékenység alaku
lásáról a pécsi klinikákon, az
orvos— nővér kapcsolat tovább
fejlesztéséről, a laboratóriumi
módszerekről és az urológiai
klinika művese osztályáról, ahol
hat megye betegeit ápolják.
Este rektori fogadással zá
rult a pécsi orvosegyetemi na
pok programja.
Gállos Orsolya

Muzeum es gyerekek

Tüzesetek

Feledékenységből
- felelőtlenségből
Mortyn Ferenc rajza 1950-ben készült, Dombay

János egyik pécsi előadásán

Nagy vallató
Dombay János régész élő szellemének
A múltat szóra bírni: hallja a ma s a holnap,
mert van üzenete minden emberi kornak. —
Mikor a láb megindul, hogy lépjen a jövőbe,
szem, fül még múltba leskel, tanácsot kérni tőle.

Makacs, nagy vallató s nagy álmodó is egyben,
ki valót álmodott egy álomtalan közegben,
hogy sáros gödrök és idétlen semmiségek
fölött, alatt, között újjáéledt az élet,

Szilárdabb lesz a járás, ha járt nyomok tanítják,
de önként mindenik nyom meg nem mutatja
titkát.
Az idő kérdez, és válaszokat csikar ki.
Elmúlik az idő, s lassan nem érti senki.

s áradt, zengett, virult, és jött felénk, előre,
küszködvén, hogy az ember ember-rangját elérje.
Te győzelmet, kudarcot fontolva számba vettél,
s okos tapasztalást tanulságul szereztél.

Szakmai látogatás a Szabadság úti galerit

ÓvónőktovábbképzFse

mindezt lépésről lépésre miként
is lehetne földolgozni a gyere
kekkel, azt még pontosan nem
tudom, de a továbbképzés vé
gére bizonyára erre is kapunk
Makacs, nagy vallató, ki romok, csonka tárgyak Idők hű vándora, az idő, lám, legyőzött,
— Az óvodában nagy gondot
de itt maradt nekünk, amit szavad megőrzött,
választ.
némaságában a némult szót megtaláltad,
jelent
a
vizuális
nevelés,
az
és itt moradt, amit lényed lényünkbe vésett:
A pécsi Modern Magyar
hogy értetlen fülünk, a rég hallása-vesztett
ábrázolással való foglalkozás. Képtárban szombat délelőtt
fentebbre izgató fentebb viselkedésed.
váratlan jóhírek meghallásába kezdett:
A módszertani könyv sem túl harmincöt óvónő hallgatta meg
megfelelő,
segédkönyvünk Romváry Ferenc művészettörté
ma már sokat tudunk, amit még nélküled nem, Magába nyelt a föld; hanem te még halotton,
egyáltalán nincs, sehol
nem nész tárlatvezetését és utána
és fognak tudni később többen s
nyilván nyugvóhelyed ölén is nyughatatlan
talál az ember fogódzót. A Lantos Ferenc képzőművésszel
termékenyebben, fürkészed — szüntelen kiváncsi — s egyre
képzőben elsajátított rajzisme elindultunk a Nevelők Házába.
évezredek ködén túlról szelíd mosollyal
járod
retek nem nyújtanak segítsé Kezdődik a gyakorlati foglal
arcok hajolnak hozzánk meleg, baráti gonddal. ott lent a rengeteg kincset rejtő világot
get a gyakorlati oktatáshoz.
kozás. Színes ceruzák, papír
— És az itt látottakat, tanul lapok kerülnek elő, az óvónők
Mert onnét is, ma is, mindenhogyan, ha tudnál,
takat hogyan tudja alkalmazni is rajzolnak. Mi a célja mind
miként halálodig, kedved szerint csak adnál,
ennek és mi is történik itt va
majd az óvodában?
új és új fényt a csak lustán oszló sötétben,
makacs, nagy vallató és valló egy személyben.
— Már az nagy előny, hogy lójában?
— Másfél éves továbbképzé
mélyebben megismerjük a ké
pek alkotórészeit, hogy a fel si tanfolyamot szervezett a me
Csorba Győző
szín mögé is belátunk.
Hogy gye óvónőinek a Janus Panno
_ l
nius Múzeum, a megyei műve
lődési osztály és a Pedagógus
Továbbképző Intézet. Azok az
óvónők jöttek el erre elsősor
ban, akik zenei vagy ábrázo
lási munkaközösséget
vezet
nek az óvodákban, akik érdek
A Sopianae ,.élettörténetét”
lődnek a művészetek iránt —
egy grafikonon mutatja Vár
mondja a megyei óvodai szakhelyi József, a Pécsi Dohány
felügyelő, Gyüdi Sándorné.
|
gyár főmérnöke. Eszerint a
A gyakorlati-alkotó foglalko
kezdetkor — 1973-ban — mind
zásokat Lantos Ferenc vezeti:
össze 70 millió darab hagyta
— Havonként egy szombaton
el a gyárat, ezt követően
A bolt havonta két alkalom
a Sopianae és a füstszűrös a megrendeléstől számítva több jönnek össze az óvónők. Az el
azonban szinte példátlan mér
Symphonia felé.
hónap múlva érkeznek
csak ső öt alkalommal előadást ta r
tékben
megnőtt az igény e mal kap cigarettaszállítmányt.
— Egyetlen
vásárlónk
a meg. Másrészt a gyárban — tottunk és ez a második alka
cigaretta iránt. Anélkül, hogy Az így rendelt összesen 140
DOHÉK — hallottuk Várhelyi egyik legsikeresebb,
„saját lom, hogy múzeumban járunk
számokkal akarnánk
untatni karton - különféle fajta ciga
rendje- Józseftől. — Ők jelzik nekünk szülésű" termékük — vigyáznak és utána feldolgozzuk a látot
az olvasót, érdemes
megje rettákból — annak
Le takat. A rajz elemeivel foglal
gyezni: ebben
az évben a módja szerint el is fogyott. az igényeket. Eszerint 1980-ra a Sopianae minőségére.
Most jópárszor csak néhány
2 milliárd 980 millió Sopia hetne ugyan többet gyártani, kozunk, a szimmetriával, az
gyár terve csaknem 3 milliárd
megnyugtató szót tudnak mon
naet, 100 millió darab Met- de az esetleg már nem lenne aszimmetriával, a párhuzamok
darab Sopianae.
dani a dohányosoknak, ciga ropolt és Pécsről további 3,1 az „igazi” Sopianae,
azaz kal, az ellentétekkel.
Pontok
S hogy miért említjük mind
retta helyett. Annyit adnak el, milliárd Fecskét kért a válla nem is vásárolnák annyian.
ból, vonalakból, foltokból raj
ezt? Pothorczki János, a 14.
amennyit a DOHÉK szállít. lat. Sopianaeból — ismerve a
A megnövekedett
kereslet zoljuk föl például a szimmet
számú kertvárosi ABC vezető
Benke Vilmosné, a Dohányér meg növekedett
igényeket
— parancsát azonban a lehető rikus helyzeteket. A komplex
je:
tékesítő és Szolgáltató Közös várhatóan több mint 3,5 mil ségeiken belül a Pécsi Dohány vizualitásra törekedünk, a sza
— Mintegy 2—3 hónap óta Vállalat Bacsó Béla utcai el liárd darabot szállítunk,
ami gyárban is figyelembe veszik. bad kreativitásra, a jelenség
nem kapunk kellő mennyiségű osztójának vezetője:
azt jelenti, hogy az előző év A jövő évben tovább emelik szint túlhaladására, a vizuális
— Mi pedig annyit tudunk hez viszonyítva ebből a ciga a Sopianae gyártását, s vár beszélgetésre!
Sopianaet a
Dohányértékesí
tő és Szolgáltató Közös Válla elosztani, amennyit a gyártól rettafajtából 18—19 százalékkal hatóan 4 milliárd 250
millió
A szakmai továbbképzés be
lattól. Általában 12 kartonnal kapunk. Ha kevesebb a So emeltük a termelésünket.
darab hagyja majd el a gyá fejezéseként
szakdolgozatot
kell rendelnünk ahhoz, hogy pianae, akkor csak annyit te
Felvetődik a kérdés: a meg rat, de ha kell, a megszokott írnak az óvónők, s ami ennél
a nálunk jelentkező keresletet hetünk, hogy „lefaragunk” a növekedett kereslet kielégítése hoz
hasonló
minőségben is fontosabb: nagyobb
ered
valamennyi érdekében nem lehetne-e még ennél 150 millióval többet is ménnyel formálják a kisgyere
ki tudjuk elégíteni. Legutóbb rendelésekből,
Úgy több Sopianaet gyártani? En tudnak csinálni. További bizto kek ábrázolási szemléletmód
is ennyit kértünk, de csak öt minden boltnak jusson.
kartonnal kaptunk. Kevés a tűnik: az utóbbi időben töb nek azonban több
korlátja sítékot jelent a VI. ötéves terv ját, jobban
kibontakoztatják
Kossuth és a füstszűrös Simpho- bet dohányoznak az emberek, van. Többek között az is, hogy időszak idejére tervezett kapa alkotó készségüket, megmoz
nia is. Ez utóbbiból 15 kar másrészt a kereslet a Fecske a termelés során sok import citásbővítés is.
gatják a fantáziájukat,
gon
tonnal kértünk, 10-et kaptunk. és a Románc felől eltolódott anyagot használnak fel, s ezek
M. A.
dolkodásukat.
B. A.

T Ö B B E T

Hasznosnak tartja ezt az ú j
fajta továbbképzést? Kesztyűs
Zsuzsa komlói óvónő határo
zottan bólint:

D O H Á N Y Z U N K

M ié rt kevés a Sopianae?

Két 12—14 éves fiú dohány
zott —a cigaretta helyett a nyugotszenterzsébeti
szántóföldön
összehúzott 20 tonnányi szalmá
ra gyújtottak rá! A kár meg
haladta a tízezer forintot, a két
gyerek
szüleit feljelentették,
mert hozzáférhető helyen tartót,
kők a gyufát. Lám. nemcsak az
egészségre, de anyagi javakra
is káros a dohányzási! Újabb
példák: Pécsett a toronyházban
férfi dohányzott kényelmesen,
fotelban ülve és az égő csikket
nem a hamutartóban, hanem a
fotel karfáján nyomta' el . . . A
fotel elégett, a feledékeny férfi
szabálysértési feljelentést ka
pott, mert tüzet okozott, azt is
a számlájára írták, hogy kése
delmesen jelentette a
tüzet.
Más: Kozármislenyben ittas fér
fi ágyban dohányzott, észrevé
ve a tüzet megijedt, az ablakon
menekült, a bal kezét elvágta az
üveg. A tüzet eloltották.
A szeptemberi megyei tűzstatiszti'kában 7 esetben szerepei
tűzokozóként a dohányzás . . . A
tűzkakas felröppenését 8 eset
ben elektromos áram, ötször
gépkocsi
műszaki hibája
—
Komlón négyszer —, nyílt láng
ötször és a szabadban tüzelés
4 esetben segítette. A baranyai
tűzoltókat 47 riasztás hívta tűz
esethez. Megsemmisült 400 ezer
forint érték, ketten megsérültek,
8 személy ellen tettek szabály
sértési feljelentést.
Saját érdekünkben is érde
mes megszívlelni: a' keletkezett
tüzet még ha el is oltottuk, 24
órán belül jelenteni tartozunk.
A feledékenység, felelőtlen
ség újabb tűzkár-bizonyítékai:
Szigetváron
autófényező mű.
helyben az acetilén gázfejlesz
tő üzeméről megfeledkeztek.
Csak a robbanás juttatta eszük
be . . . A túlnyomás kinyomta a
tömítést, a közelben rágyújtot
tak, a robbanás következtében
az egyik férfi 8 napon túl gyó
gyuló égési sérüléseket szenve
dett. Pécsett: a rekamién felej
tették az égve hagyott olvasó
lámpát. A kárpit kigyulladt —
a lakók a tüzet azonnal elol
tották és jelentették is a tűz
oltóságnak.
Műszaki hiba is okozott tüzet.
Mozsgón fürdőszobai villanyboj
ler zárlatos vezetéke miatt ki
gyulladt az elosztódoboz fede
le . . . Égett a szennyes ruhane.
mű és a mosógép is. Komlón
javítás közben elektromos zár
lat miatt kigyulladt egy Polski
Fiat, a személyautóban 14 ezer
forint kár keletkezett.
Szeptemberben 400 ezer fo
rint értéket semmisítettek meg
a lángok. Kár érte!
Murányi L.

