November 7 alkalmából
ünnepi parinapok a szegedi jarásban
November
5„
szombat:
Roszke, 18 óra, előadó CsápenszKi István. — Mórohalom, 17 óra, Kiss István. —
Baks. ÍR óra. Gémes Ferenc.
— Pusztamérges,
17 óra,
Gabnai József. — Forráskút,
17 óra, Pesti Menyhért. —
Üttómos, 17 óra. Huszta József.
November 8.. vasárnap:
Balástya. in óra. Szilágyi
Júlia. — Sónriorfalva.
10
óra, Kiss István. — Deszk,
18 óra. Juhász Ferenc —
Kiskundorozsma. ÍR óra. Sritás Ágoston. — Üjszentiván,
15 óra. Horváth Irén — Szó.
r e g
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Jl
; '' .
™«— kubekhaza, ÍR ora. Zsotér András. - Csengele. 18
óra. Basi Tmréné — Tiszasziget, 11 óra, Márki István.

Tömörkényvándorgyűlés
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a TIT, a városi tanács
művelődésügyi
osztálya és a József Attila
Tudományegyetem
Tömörkény István születésének 100.
és Rotterdami Erasmus születésének 500. évfordulója alkalmából november 3 és 5-e
között háromnapos vándorgyűlést rendez Szegeden a
JATE aulájában. A tanácskozás november 3-án, csütörtökön délután 3 órakor Tömörkény-emléküléssel
kezdődik. A nagy szegedi író
munkásságáról Czinc Mihály,
a budapesti tudományegyetem docense emlékezik meg,
majd Madácsy László, a
JATE docense
Adalékok
Tömörkény István írói arcképéhez címmel tart
előadást
Mánap
Erasmus-problémákról tanácskozik a vándorgyűlés, november 5-én,
szombaton pedig — Diószegi
Andrásnak, a Kritika felelős
szerkesztőjének
referátuma
alapján — a szecesszió kérdéséit vitatják meg a gyűlés
résztvevői.

November 3 és 5 között
két országos orvostudományi
tanácskozás zajlik le Szegeden. Csütörtökön délelőtt 10
órakor a József Attila Tudományegyetem aulájában a
Magyar Fogorvasok Egyesüleiének IX. Arkövy-vándorgyűlése kezdődik. Ugyancsak
csütörtökön kezdődik — délelőtt fél 9 órakor a Szemészeti Klinika tantermében —
a Magyar Pathológusok Társaságának
nagygyűlése.
Ezen a tanácskozáson a három nap alatt — az igazságNovember 7.. hétfő: Tápé, ügyi orvostani szekció referátumait is számítva — ösz,1 1, o r a B_o d o,, I .s t.v a n.
.
szesen 224 előadás hangzik
Doc.
1" OI-a. Szarka Sándor. — el.
Algyő, 10 óra. Oláh Sándor.

— Zsombó, ÍR óra. Tóth Arpaci. — Pusztaszer, 18 óra,
Sebők József. — Gyálarét,
18 ora. Gerfielvfi Tamás. —
Sövényháza. 10 ora. Kecskeméti Gáspár. — Kistelek. 10
óra, Sejben Antal. — Borriány. 9 óra. Mihályfi Lajos.
— Zákányszék. 18 óra. Vörös
Antal. — Ásotthalom, Iá
óra, Murányi György. —
Szatymaz, 18 óra. Börcsök
József. — Rúzsa. 18 óra. Jójárt István. — Domaszék, It)
óra, Kispéter László. — Üllós. 9 óra. Ocskó Imre. —
Deszk, szanatórium, 18 óra,
Takács Péterné.

Ezerháromszáz koncert
vidéken
Az idei évadban 32 indéld
városban összesen 1300 hangversenyt rendez az Országos
Filharmónia neves zenekarok és ismert dirigensek közremüködésével. Ezen kívül
...
.•,
- u
......
150 kisközségben
ifjúság,
koncerteket, tartanak, hogy
a falvak fiataljaival is meg-

ismertessék a legszebb komolyzenei alkotásokat Elsősorban a zeneileg még „földerítetlen" területeken rendeznek hangversenyeket
Fontos
, törekvés a filharmonianak, hogy a mostani
s z e z o n b a n i s f 2 k o z a tOsan k ö .
életéz e lítse a vidék zenei
nek nívóját a fővároséhoz.

Peskó György

orgonaestje

Szép műsorral mutatkozott
be péntek este a zsúfolásig
megtöltött szegedi Dóm-ban
Peskó György, a fővárosi zeneakadémia
rokonszenves
muvésztanárn. Preklasszikus,
klasszikus, romantikus és
modern művek, a lehetőségekhez gondosan igazított, ízléses válogatása csiszolt stílusérzékéröl
tanúskodott
Buxtehude fisz-moll
preludiumaban
a kis
formák
plasztikus egymásra helyeze«c. Pachelbel művében a
fuga rész monumentális erejú tolmácsolása tetszett leg-

Inkább. A végletek Bachnál találkoztak —
C—dúr
toccata, adagio és fuga —,
Lisztnél pedig — az orgonahangversenyeken immár elmaradhatatlanul megszólaló
B—A—C—H preludium
és
fugában — kiteljesedtek Peskó György
interpretációjában.
Az est másik
szólistája
Berdál Valéria.
a Szegedi
Nemzeti Színház művésznője
volt. Hangi kvalitásait már
ismertük, és sejteni lehetett,
hogy törékeny, erősen lírai
beállítású szopránja nehezen
birkózik meg a Dóm roppant
j tömegének kegyellen akusztikájával. Ez végülis Mozart
híres II re pnsíore-jában sikerült. Ugyanitt működött
közre a Szegedi Zeneművészeti Szakiskola tanára, Rákosi Géza is, aki a mű obligát hegedűszólóját játszotta
— stílusosan.
N. I.

i Hatvanhét önkéntes
tüzoltócsapat működik
a megyében
Tegnap, szombaton délelőtt
tanácskozást rendezett Szegeden a tűzoltóparancsnokság épületében, a Csongrád
megyei Tűzrendészet!
Parancsnokság. A megbeszélő6en résztvettek a városi és
járási tűzoltóparancsnoksácok képviselői, valamint a
községi önkéntes tűzoltóparancsnokok Csongrád megyéből. A tanácskozáson jelen
volt Mosonyi Mihály őrnagy,
a BM Tűzrendészeti Országos Parancsnokság képviseletében. dr. Kovács Lajos,
az MSZMP Csongrád megyei bizottságának főelőadója, Csete György, a Csöngrád megyei
Tűzrendészeti
Parancsnokság vezetője
és
Tóth Mihály,
a Csongrád
megyei tanács igazgatási osztályának vezetője.
Csete György
megnyitó
szavai után a Csongrád megyei önkéntes tűzoltótestületek munkájáról Juhász L-ajos. a Csongrád megyei tuzrendészeti parancsnokság helyettes vezetője tartott beszámolót.
Hangsúlyozta,
hogy a v árosok és községek
területén levő ipari, niezőgazdasagi létesítmények, intézmények és lakóházak, valamint a termelt javak tuztöl való védelmében, a megelözö cs mentő tűzrendészeti
tevékenységben
aktiv szerepet játszanak nz
önkéntes
tűzoltó testületek is. Számuk
egvre gyarapszik és soraikban megtalálhatjuk a nőket
és az úttörőket. Csongrád
megyéhen az iskolákban 67
helyen működik
önkéntes
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Orvostudományi
tanácskozások

tűzoltói szakkör, közel 800
tanulóval. A jövőben ezekbol a fiatalokból lesznek a
községek önkéntes tűzoltói,
Az. előadó elemezte
a
megelőző tűzrendészet! munkát, majd kitért az idén keletkezett tűzesetekre, amelyeknek lokalizálásában, eloltásában eredményesen közreműködtek az önkéntes tűzoltók is. Csongrád megyében
nz év október l-ig 237 tűzeset keletkezett,
az okozott
kár 842 ezer forint. Eléggé
magas a villámcsapásból eredó
tűzkáresetek
száma,
Csongrád megyében az idén
17 esetben okozott tüzet a
villámcsapás, 70 ezer forint
kár keletkezett szabálytalan
villamoshálózat! bekötésből,
illetve villamos berendezések
helytelen használatából. Szeged környékén az olajnak és
a gáznak felhasználása fűtőanyagként, nagv körültekintéstigénycl, hogy az esetleges rendellenességeket időbpn m p g l e h ^ n
akadólyoz.
ni.
A beszámolót követő vitában felszólalt Szepesi Péter
dóci, Juhos János ásotthal- |
mi, Kormos Ferenc dorozs- !
mai, Juhász István deszki és
Keh^r ~ I s t v á n
önkén_
feg tűzoltó ^
K<n
'ács Lajos,
a Csongrád megyei pártbiTóth
Mihály,
a
zo ttság.
Csongrád megyei
tanács,
Mosonyi Mihály pedig, a BM
Tűzrendészeti Országos Parancsnokság nevében méltatta az önkéntes tűzoltók
munkáját, s mondott köszönetet eddigi fáradozásukért
és ezutáni aktivitásukért.
Vasárnap,

1966. október 30,

Takarékossági világnap
Október 31-e, takarékossági világnap. Az első takarek pénztarak megalapításénak századik évfordulóján,
1924. október 26—31-e kózött
elso izben rendeztek meg a
Takarékpénztárak Nemzetko! z j Kongresszusát, Milánóban,
i Ezen az összejövetelen megj beszélték a tákarékpénztá1
rak es a takarékoskodás kozos problémáit, a takarékosságra nevelés lehetőségeit. A
milónói kongresszus,
amelyen három világrész: Európa Amerika és Ausztrália
28 orszagának
megbízottai
vettek részt megalapította a
Takarékpénztarak
Nemzetkozi Intezetét, s a tanácskozás utolsó napiát a takarék
pénztarak közös ünnepévé
avatta. Ez a kongresszus hatórozta el art is. hogy a
! bankok minden ev oktober
utolsó munkanapján takarékossági világnapot rendeznek. A felszabadulás után
hazánk először tavaly kapcsolodott be a takarékossági
I világnapok
megrendezésébe
és az idén, október 31-en
tesszük ezt másodszor.

m
„Józan takarékosság, biztonságosabb élet", ez ennek
a napnak a jelszava. A jelszó hívem kifejezi a takarékossági napok eszméjét, célkitűzéseit es várható eredményét.
A józan, ésszerű takarékosság nem fukarságot, nem
zsugoriságot, hanem reális,
célszerű
megfontoltságot.
tervszerűen beoszto életrrvódot jelent- Ennek eredménve lehet a nyugodt, jelenben és jövőben egyaránt
biztonságos
élet,
amelyet
előre nem látott bajok, váratlan kiadások se tudnak
megingatni. A betétkönyvbe
tartalékolt póni átsegít az
átmeneti nehézségeken: betegségen. elemi csapásokon
is. anélkül, hogy a családnak
emiatt nélkülöznie kellene.
Persze nemcsak nálunk van
ezjgy, hanem az egész vilaIgaz. hogy nem azonos a
szocialista és a tőkés országokban a takarékoskodás
jellege. Máa társadalmi osztalyokból kerülnek ki a takarékoskodók is, de azonos
a takarékossági világnapok
célja: az emberek jobb életériek elősegítése.
A kapitalista országok dolBOZOÍ előttünk járnak a tokarékosságban. Az ó életükben inkább következnek be
óivá n események^^^melvek
— ha nem

ÉrdekességekaLuna-parkban

megfelelő tartalékokkal —
hosszú időre tönkretennék a
családok anyagi helyzetét, létfenntartását. A bérharcok
idejére eső hosszabb sztrájkok, a váratlan betegségek,
a
gazdasági
válságokkal
együttjáró munkanélküliség,
a gyerekek taníttatása, a
munkából való
kiöregedés
ídoszana csak akkor elviselhetö, ha a munkaképesség
idején jelentős összeget helyeznek el keresetükből takarék betét ben.
A nyugati
munkásság és a többi, bérbői, fizetésből éló dolgozó
előre számol ezekkel a körülmenyekkel, azért törekszik arra. hogy minden hónapban növelje takarékbetétjét.
*
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é

még
3Z1 „vonalunk
rrnndenütt
prt<> e l
gf, zc j afI
kapitalista

í t

nem is
néhány
ország
dolgozóinak nívóját —. megalapozottabb.
biztonságo
sabb
A betegség költségeit:
^ gyógyszer ellátást,
kórházi kiadásokat az állam
fedezi, akárcsak a gyerekek
iskoláztatását. A szocialista
viszonyok között, mindenkor
több a munkaalkalom, mint
a munkára jelentkezők száma. Az elöregedés nem jár
az elnyomorodás veszélyével,
A nyugdíjak, ha ma még
nem is kielégítóek
mindénütt, de emelkednek.

m
Mírdez természetesen nem
azt. jelenti, hogy nálunk felesleges a rendszeres takalékoskodás. A nagyobb célok elérését, az átmeneti nehézségek megszüntetését nálünk is csak az biztosítja a
család számára, aki tervszerüen osztja be keresetét és
abból hónapról hónapra tartalékol valamit. Nálunk igen
kevés családnak van olyan
jövedelme hogv egy-két hómegtakarításból tartós,
napi
^
^
javakat
szerez.'
^
^ Tfibbnyire
^ak
havszabb időn át történő takarékoskodás segítségével érheh el a nagyobb célját, váaárolhatja

meg

a

dragabb

cikket.
Az általános életszínvonal
híven
tükrözi
e melkedesot

autókból a Csongrád megyei
betétesek 119 darabot nyertek.

m
Ezek a számok sok mindent bizonyítanak.
Mindenekelőtt azt. hogy megyénk
lakossaga, hasonlóan az or52a
S
nepehez, szilardnak,
biztonságosnak tartja eletkörülményeinket. A takare.
kossag azt is mutatja, hogy
mindenki tisztában van azw»l: erdemes szorgalmasan
dolgozni es takarékoskodni,
m«"t a jobb eletkorulmenyek
megteremtesenek megvan a
reális alapja. Csak az az
takarékoskodik, aki
tudja, hogy van ertelme:
^
jövője erl
atKlüen
Megváltoznak a kamatviszon.vok — mint lapunk tegnapi szómában jelentettük.
Segítik a hosszabb lejáratú betétállományok gyarapodasát. A betétállományoknál az eddiRi kétfajta kamat
helyett
háromféle
kamat
lép életbe. Az 5 százalékos
kamatot, akkor fizeti az OTP
a betétállományok után, ha
az egv éven túli betét. A 3
százalékos kamat pedig a 90
napon túli betétekre vonatkőzik, míg a 2 százalékos
kamat a látra szóló betétek
után érvényes.
Persze régi igazság, hogy
azonos
körülmények
és
egyenlő kereset mellett is
azok a családok élnek jobban, kulturáltabban,
akik
rendszeresen
takarékoskodnak és előre megfontoltan
osztják be a jövedelmet. A
betétek utáni kamatok említett rendszerének bővülése
is ez irányba, a tartós betétek fokozására ösztönöz. A
takarékos családok lassanként gépesítik háztartásukat
új rádiót, televíziót vásárolnak
>
modern
bútorokkal
f S 0 r e " k , a t a regit, nyaralba 0ak
vagy
'
földön.
A részletre
vásárolható
áruk körének növelése is
takarékoskodásra
ösztönöz,
hiszen csak előleg lefizetése
után nyújt hitelt a takarékpénztár. Az idei év első
nyolc hónapjában 60%-kai

takarékbetétben
őrzött v o I t nagyobb a hitellevélmegtakarítások
összegének forgalom mint az előző é*
emelkedése is: 1966 szeptem- a 2 0 0 0 5 idoszakaban.
ber végén mintegy 23 millif w m t

vf)U a7

állományj

vagyis az év eleje óta az
emelkedés 2700 millió forint,
összehasonlításképpen: 1960
végén a betétek összege 5500
millió forint volt. A Csöng,
rád megyei adatok hasonló
emelkedést mutatnak. Míg
1960-ban
a betétállomány
199 millió 159 ezer forint
volt. addig 1966. október közepéig 1 milliárd 38 millió
310 ezer forintra emelkedett.
Érdekes képet mutat például
a KST-ben történő takarékoskodás is. Míg 1961-ben
38 millió 651 ezer forintot
| fizettek vissza KST útján,
' addig 196.5-ben már 54 miij lió 425 ezer forintot. Érdekes
] az is, hogy az OTP által
gépkocsin.veremény-betétJ könyv tulajdonosok részére
: megtartott sridigi 21 sorsola; son
kisorsolt
nyeremeny-

m

Takarékoskodás
nélkül
nem jut előbbre a család. A
világnap s az
takarekossági
azt követö takarékossági napok is ezekre, a gyakorlatból ismert tényekre hívják
fel a figyelmet, hangsúlyozva a takarékoskodás egyéni
és társadalmi jelentőségét, 3
a gazdaságosság fontosságát
a termelésben és a családi
otthonokban egyaránt.
Népünk boldogulása, szocialista építésünk gyarapodasa kedvező a családok kiegyensúlyozott életének biztositására, évről évre szebb,
kényelmesebb körülmények
megteremtésére.
De
miit
mindennek, a takarékosságnak is a becsületes, jó munka az alapja.

Hegnyitották a megyei
takarékossági napokat
Tegnap délelőtt tartották
S/entesen a takarékossági
napok
Csongrád
megyei
megnyitóját.
A rendezvenyen többek között megjelent H o f m a r n József, az
OTP budapesti központjanak kiküldötte.
A társadalmi és tömegszervezetek. a7 üzemek és
más intézmények meghívóttai előtt K a t o n a Sándor,
a Hazafias Népfront megyei
b.7ottságának
titkára, or-

nek kielégítését, a biztonságos életet szolgálja a takarákossá*. Az idén az országban 4 takarékbetét-állomány
összege meghaladja a 23
milliárd forintot, megyénkben az egymilliárd forintot,
es itt a betétkönyv-tula.jdonosok száma 120 ezer. Katona Sándor elvtárs végül
felkérte a jelenlevőket a takarckossági mozgalom meevei és hetvi feladatainak támogatásárn.

Forog a kerék, pörög a kocsisor, főnyereményt
gongot a szerencseasztal. Ragyogó fényköntössel péntek este
nyitotta meg kapuit Szegeden a Luna-park. Van itt minden. mi gyerekszívn-k,
a felnőttszemnek
érdekes. „Ringlispíl" és medvevadászat,
go-kart-pálya
és
halalkatlan.
kÓ
összesen 12 helyen költhetik el pénzüket a látogatók a anH^hlltéH
vKitért
- f r t am 0 nta"
A ,megnyitót követö
t
nott beszedet.
, . közös
különféle szórakozásokkal. Az április óta hazánkban ven- karekossági mozgalom euró- ™egbeszélesen B 1 r 11 n g Jodégszereplő NDK Luna-park utolsó, tizenkilencedik
állozsef
®s T ó t h
László, az
másként érkezett Szegedre. Közel két hétig, november 9-tg pai múltjára és hazánk nemzetközi
kapcsolataira.
Ma
a
OTP
megyei, illetve szentesi
lesz a város vendége, s az ő vendégük mi, szegediek
lakossag korszerű igényéi- vezetője is felszólalt.

