
Szegedi 
művészek Cs. Pataj Mihály 

A „Cs." betű azt jelenti, 
hogy csabai; vagyishogy bé-
késcsabai. 

Persze, ennyi erővel egy 
nagy „B" betűt is illeszthe-
tett volna a neve elé Cs. Pa-
taj Mihály, hiszen élete sok-
kal inkább Békés megyéhez, 
mint annak fővárosához, Csa-
bához kapcsolódik. Dehát 
Pataj Mlhályból Cs. Pataj 
lett. tgy ismerték meg 1959-
ben Szegeden, s ígv emleget-
ték, emlegetik a város hatá-
rain túl. is . . . 

Merthogy emlegetik — ta-
gadhatatlan. Tetszett a kö-
zönségnek, amit szarvasi ta-
nárként, vízfestékkel karton-
ra vitt, fába metszett, s tet-
szik az Is, amit mostanában 
— immár a Szegedi Tanár-
képző Főiskola adjunktusa-
ként — olajjal fest a ki-
sebb-nagyobb pozdorjaleme-
zekre. 

— Melyik készül könnyeb-
ben: a kicsi vagy a nagy 
kép? 

— Egyelőre a kiesi! A 
szorosabb keretekben tömö-
rebben valósítható meg a té-
ma; szenvedélyesebb színek-
kel, nagvohb drámaisággal. 
A szélesebb méreteket vi-
szont nehezebb befogni; n 
tágasabb táblákkal keserve-
sebb a munka. 

De hát Cs. Pataj Mihály-
nak a nagyobb méretek sem 
maradnak idegenek. Ahogy 
mondja kijárja ő ezt az isko-
lát is, mint ahogy kijárta a 
korábbiakat. Az akvarell-
festését, a táblametszését, 
amelyekkel első sikereit 
aratta, s amelyekből első ki-
állításainak anyaga össze-
állt. 

— Hol is voltak etek az 
első tárlatok? 

— Szarvason, Békéscsabán, 
Gyulán, majd Szegeden. 

Később — az újabb mun-
kákból pedig — a budapesti 
Derkovits-teremben, ahol 
már a magára talált Alföld-
festőt ismerhette meg a fő-
várat közönsége. 

— Alföld-festő! „Elviseli" 
vagy vállalja ezt a minősí-
tést? 

— Vállalom! Paraszti In-
díttatásom. eddig leélt éle-
tem mindenképpen az Al-
földhöz köt. 

— A valóságos világot va-
lóságos motivtimok tanulmá-
nyozása után festi? 

— Nem! Már nem járom 
a határt, nem odakint, ha-
nem a magam emlékei kö-
zött keresek témát. Ez — vé-
leményem szerint — nem 
annyira az eltávolodás, mint 
inkább az érdeklődés, a 
szükséges elvonatkoztatás je-
le. 

Cs. Pataj Mihály műterem-
ben festett, de „műterem-
szagúnak" aligha nevezhető 
munkái, jelenleg határain-
kon túl is láthatók. Ott so-
rakoznak a szegedi képző-
művészek odesszai tárlatán 
éppűgv, mint az NDK fővá-
rosába. Berlinbe kiküldött. 
Alföld-kiállítás darabjai kö-
zött. 

Ami pedig munkásságának 
kritikai értékelését illeti, 
erről ugyancsak ide,legyez-
hető egy nem mindennapi új-
donság. A szovjet képzőmű-
vészeti folyóirat, az Jstkuszi-
ro márciusi számának cikk-
írója elemzi — több más 

szegedi pályatársáéval együtt 
— művészetét a következő 
szavakkal; erőteljes kont-
rasztokat, nagy dinamizmust 
mutatnak Cs. Pataj Mihály 
képel, s új faktúrát a felvil-
lanó falakkal megtört, barna 
világban. 

Felvillanó falak, barna vi-
lág. . 

Egeszében véve pontos is 
ez a minősítés, melyhez leg-
feljebb még a szerkesztés 
gondosságát, meg a gyakori 
szimbólumhasználatot kell 
hozzátenni. 

Tervek? 
Cs. Pataj Mihály a «—7 

éve megtalált önmagát akar-
ja a következő esztendőkben 
is kiteljesíteni, megmaradva 
az Alföld-témáknál, a drá-
mai előadásmód mellett. 

S természetesen próbálgat-
ni fogja azokat a bizonyos 
nagyobb méreteket ls. 

Akácz László 

Mellékfoglalkozásból 
havonként 57 ezer forint 

Folyik a vizsgálat 
A Csongrád megyei Népi 

Ellenőrzési Bizottsághoz a 
közelmúltban egymást köve-
tően érkeztek a bejelentések 
arról, hogy a szöregi Egyet-
értés Tsz kiegészítő tevé-
kenységet folytató gázszerelő 
részlegétől egyesek mellék-
foglalkozás címén hihetet-
lennek tűnő, nagy pénzös-
szegeket kapnak. A népi 
ellenőrök vizsgálata megál-
lapította, hogy a bejelentők 
jelzései megfelelnek a való-
ságnak. A tsz 1969-ben trtbb 
százezer forintot fizetett ki 
mellékfoglalkozás címén ter-
vezésért. szaktanácsokért. A 
szegedi Építőipari Ktsz egyik 
gépésztechnikusa. akinek 
munkahelyén 2300 forintos 
fizetése volt, május 1-től 
december 31-ig 458 318 fo-
rintot vett fel a termelőszö-

vetkezettől. Mellékfoglalko-
zása így ezen idő alatt ha-
vonta 57 000 forintot jöve-
delmezett. 

Sokan egyszeri megbíza-
tásként végeztek munkát a 
tsz-nek, amelyért 15 000-től 
39 000 forintig terjedő össze-
geket kaptak. Közülük töb-
ben budapesti székhelyű, 
nagyvállalati főosztályveze-
tők. főmérnökök és más ve-
zető beosztású dolgozók. 

A népi ellenőrök a szőregi 
Egyetértés melléküzemágá-
nak számláit sem találták 
rendben. Az egyik megvizs-
gált számlánál például 70 000 
forint helyett több mint 
100 000 forintot ezámláztuk 
és fizettek ki. 

A NEB által feltárt ügy-
ben az illetékes szervek 
folytatják a vizsgálatot. 

Ezernél 

több elsős 
Bár messze még az ősz, az 

ú j tanév kezdete, de már 
ilyenkor felmérik, hány kis-
gyerek fejezi be életének 
játékosabb felét, s kezdi 
szeptemberben a tanulást. 

Szegeden körülbelül any-
nyi lesz az általános iskolát 
kezdők száma, mint tavaly: 
1100 körül lesznek az első-
sök. Sem tanteremhiány, sem 
pedagógushiány nem lesz — 
az 5 tanítói állásra igen so-
kan küldtek be pályázatot. 
Csökkenni fog — a nagylét-
számú, végzős osztályok tá-
vozásával — a tanulók lét-
száma az általános iskolák-
ban, ezért is, meg a tarjáni 
iskola átadása miatt is ele-
gendő tanterem lesz. 

Nagy az érdeklődés a spe-
ciá! is osztályok, tagozatok 
Iránt is. Bár a n.velvtagnzH-
tok csak III, osztálytól mű-
ködnek, n szülők szeretnék 
— érthető módon —, ha ab-
ban az Iskolában kezd la-
nulni a gyerek, ahol majd a 
különleges osztályba léphet. 

Lesz-e hely az elsősök szá-
mára a napköziben? Ez nem 
mellékes szempont, hiszen 
sok családban mindkét szülő 
dolgozik és a gyermek étkez-
tetése, tanulása és felügyele-
le gondot okoz. Az iskolák az 
alsó tagozatos tanulók nap-
közibe vételével megkülön-
böztetett figyelemmel fog-
lalkoznak. Az új tarjáni is-
kolában 600 adagos napközis 
konyha Is lesz, ez nemcsak 
csökkenti az iskolai konyhák 
túlzott igénybevételét, de az 
alsótagozatosok elhelyezését, 
napközis ellátását biztosítja. 

Gazdasági élet 

Üzleti érzék 
Dicsérjük is néha. A di-

cséretre legalább annyi 
példu kínálkozik, mint a 
bírálatra. A csemege üzle-
tekben egy plakátocska ad-
ja közhírré, hogv tíz da-
rub presszó kávéra blokkot 
lehet váltani 20 forint el-
lenében, s a blokkot a ha-
zai csemege üzletek bárme-
lyikében beválthatja a 
kedves vásárló. Ez a kez-
deményezés elismerést ér-
demel. 

Miért? Elsősorban azért, 
mert nem úgy akarja a l'se-
mege kereskedelmi vállalat 
bevételét növelni, hogy fel-
felé srófol az árakon, ha-

nem éppen fordítva, áren-
gedménnyel „csalogatja' a 
vevői. Régi kereskedelmi 
gyakorlat ez: nagv forgg 
lom, kevés haszon. Persze 
a 2 forintos duplával nem 
lehet ráfizetni a boltra, 
s ő t . . . S aki már ott vá-
rakozik a kávéjára, le-
het, hogy eszébe jut, vásá 
rolni kellene valamit Sok 
szorozódhat a forgalom, ve-
le együtt a tisztes haszon is 

Továbbá: az. üzleti szfé-
ra nem elosztó, hanem ke-
reskedelmi szervezet. A ke-
reskedelmi gyakorlathoz 
pedig üzleti érzék kell. 

Ki tanyája í ? 
Egy ismert magvar nóta 

kezdődik így: ki tanyája ez, 
a nyárfás? Permé most 
nem tanyáról lesz szó. ha-
nem teherautóról, autóbu-
szokról. mikrobuszokróí és 
hozzájuk hasonló motorizált 
járművekről. Egy olyan 
vállalatról, amely legalább 
olyan kiválóan tudja „szí-
nét" változtatni, mint a ka-
méleon. De lássuk a med-
vet. Illetve a példát. 

Megyek az utcán és né-
zegetem a járműveket, ré-
gi magyar szokás ez. Meg-
akad a szemem egv mo-
dern, hatalmas tehergép-
kocsin. Olyanon, amelyiket 
már kamionnak is nézhet 
az ember. Nyerges vonta-
tó, mögötte hatalmas, 
ponyvával fedett teherko-
csi. Amikor ilyen szép 
konstrukciót látunk, érthe-

tően kíváncsiak vagyunk a 
cégre, amelyik tulajdono-
sának vallhatja magát. Ne-
tán fel is írnánk a note-
szünkbe a vállalat címét, 
hátha szükség lesz egyszer 
a szolgáltatására. 

De mit jegyezzünk a fü-
zeibe? A kocsi elején. a 
vezetőfülke oldalára az 
van írva. hogv V O L . A N 
Egy vállalat fantázianeve. 
A pótkocsi oldalán a köz-
ismert rövidítés: TEFU. Va-
lószínű B teherfuvarozás 
rövidítése. A járművet fe-
dő ponyván pedig: AKÖV. 
Ez a rövidítés az autóköz-
lekedési jelzi. R m| a neve 
a vállalatnak? Volán. TE-
FU. AKÖV. vagy valami 
más? Maradva a címnél: 
ki kocsija ez a tarkás? 

Gazdagh István 

Lehúzták a redőnyt 

Neon 
a bajban 

Amennyire díszítette, oly-
annyira csúfítja (s elég rég-
óta) a Kárász utcát az ó r a -
és Ékszerkereskedelmi Vál-
lalat leégett neonja. Több 
olvasónk — így G. R.-né Új-
szegedről — arról érdeklő-
dik, hogy mikor javítják meg 
végre az elromlott szerke-
zetet. Vagy legalább, miért 
nem távolítják el a haszna-
vehetetlen reklámot? 

A boltban megtudtuk, hogy 
azért húzódott el ennyire a 
várva várt javítás, s azért 
nem tudják még megmonda-
ni, hogy mikorra remélhet-
jük a szerkezet eltávolítását, 
mert az Óra- és Ekszerke-
reskedelmi Vállalat Pet"t in-
dított a neont gyártó kiskő-
rösi ktsz ellen. Mint ismere-
tes, a neonreklámot a múlt 
nyáron szerelték fel, tehát 
— márcsak az árából kiin-
dulva is — javítását az egy-
éves garancia keretében kel-
lene elvégezni a ktsz-nek. 
Arról folyik a vit«, hogy a 
kt$z hathónapos garancia-
időre hivatkozik, a vállalat 
pedig egyévesre. így addig 
kell várni a javításra, míg 
el nem dől a per. 

Tiltakozó levelet írtak a 
Béke utcának és környéké-
nek a lakói, mert az Élel-
miszer Kiskereskedelmi Vál-
lalat bezárta a Petőfi Sán-
dor sugárút és Földvári ut-
ca sarkán levő 21. számú fű-
szerboltjét. Negyvennégyen 
írták alá a levelet, amely-
ben arra hivatkoznak, hogy 
az üzlet megszüntetése tár-
sadalmi érdeket sért: így 
még több időt kell eltölteni a 
bevásárlással, hiszen csak tá-
volabb van bolt, és az is 
kicsi. 

Az Élelmiszer Kiskereske-
delmi Vállalatnál tudnak ar-
ról, hogy sokan háborog-
nak a kicsi, korszerűtlen, 
gazdaságtalan bolt bezárása 
miatt. Mégis, úgy gondolják, 
hogy a szegedi üzlethálózat 
fejlesztése, amelynek ez a 
mostani intézkedés egy fon-
tos láncszeme, legalább 

Keskenyfilm az oktatásban 

olyan társadajmt érdekű, 
mint amire levélíróink hi-
vatkoznak. Az a tervük 
ugyanis, hogy a két, egymás-
tól legfeljebb száz méterre 
levő fűszerből t helyett egy 
szebb, nagyobb és így a be-
vásárlást is megkönnyítő 
harmadikat létesítenek. Ez a 
bolt a Petőfi Sándor sugár-
út 27. számú házban lesz, a 
jelenlegi húsbolt, Illetve 
zöldségbolt helyén. A kör-
nyék azonban ígv sem ma-
rad húsbolt nélkül, mert azt 
átköltöztetik a 25. számú üz-
letbe, amely a sugárút és a 
Nemestakács utca sarkán 
van. Igy tehát két régi bol-
tocska helyett nem sokkal 
messzebbről, de kulturál-
tabb körülmények között 
szerezhetik be az ebédhez, 
vacsorához valót az egész 
környék lakói. 

Segítség 
a háziasszonyoknak 

Felháborodott levelet irt 
egy olvasónk — aki azt kér-
te, hogy csak „Egy dolgozó 
nő" megjelöléssel szerepel-
hessen — arról, hogy az 
olyan fontos szolgáltatás, 
mint az ablakmosás, nem-
hogy fejlődne, de visszafej-
lődik, Illetve — szerinte —• 
meg is szűnt. Azt is tudni 
véli, hogy azért szűnt meg, 
mert azok az asszonyok, akik 
a takarítás nehéz munkáját 
vállalták, nem kapták meg 
a kellő megbecsülést. 

Nem tudhatjuk, hogy ol-
vasónkban van-e a hiba, 
vagy pédig abban, hogy ném 
reklámozzák eléggé az Uni-
verzál Ktsz-nél a takarító-
szolgáltatást. A ktt/.-ben 
mindenesetre meglepődtek 
azon, hogy levélírónk nem 

tud a Gogol utcai szolgálta-
tórészlegről, ahol bármilyen 
takarítást megrendelhet, akár 
Ablaktisztítást ls. Olvasónk 
másik megjegyzésével kap-
csolatban azt is elmondták, 
hogy semmiféle megkülön-
böztetés nincs a vállalatnál 
a dolgozók között, ami a dí-
jazást és a részesedést ille-
ti. Az tagadhatatlan, hogy a 
takarítónő elnevezés már 
egymagában ls sokakat elri-
aszt ettől a munkától, s az 
ls, hogy néha a szolgálta-
tást kérő háziasszonyok nem 
adják meg azt a sokat em-
legetett megbecsülést á laká-
sukban dolgozó takarítónők-
nek. Az ilyen panasz azon-
ban meglehetősen kevés, ol-
vasónk valószínűleg egyedi 
esettel találkozhatott. 

Ma valóban elmondhatjuk, 
hogy az iskolai oktatásban 
valamiféle reformkort élünk 
át, sokszor már azt hinné 
az ember, hogy az „újítás az 
újításért" mozgalom minden 
hagyományt elsodor. Az Iga-
zi reformer azonban tudja, 
nemesak a világot, hanem az 
oktatás ügyét sem lehet meg-
váltani egyik napról a má-
sikra. 

A Ságvári Endre gyakorló 
gimnázium két tanára. Ka-
lcuszi László igazgatóhelyet-
tes és Horóczi Ferenc szak-
vezető sem azért kezdett fil-
met csinálni, mert ez lenne 
az egyedül üdvözítő módszer 
a tantárgyi ismeretek alapos 
elsajátításéban. 

A fizikai kísérletek között 
vannak olyanok, amelyeknek 
az előkészítése és bemutatá-
sa naRvon sok időt vesz 
igénybe, s ráadásul a sikere 
sem biztosított — mondja 
Kakuszi László. A szappan-
buborék például közismert, 
hogv „eloszlik", elpukkan. 
De több példát is mondhat-
nék. A ftlmtechnika sajátos 
eszközivei lehetővé válik, 
hogy több ilyen vagv ehhez 
hasonló kényes kísérletet 5 
—6 perces rövidfilmen mu-
tassunk be. Gyors mozgáso-
kat lelassítva, lassú mozgá-
sokat felgyorsítva láthatunk, 
részletekben figyelhetünk 
meg bizonyos folyamatokat. 
Arról nem is beszélve, hogv 
olyan tárgyakat „vihetünk 
be" az utcáról a tanterembe, 
amelyek egyébként méreteik 
miatt sem férnének be (moz-
gó járművek stb). 

— Az iskolai oktatófilmek-
nek hasonló szerepe van, s 
ugyanez n rendeltetése — 
vetjük közbe. 

— Ez igaz. Nagyon hasz-
nosak az ilyen filmek, De 
ezek 16 mm-es szalagra ké-
szülnek, s a 16 mm-es vetí-
tő kezelése nehézkes, sok 
munkával jár. 

Szereztünk egv 8 mm-es 
osztrák gyártmányú hangos 
vetítőt. nmelv félautomata, 
tehát rendkívül egyszerű a 
kezelése, súlya kicsi. Mi ilyen 
méretű filmeket csinálunk. 
Másrészt: a 16 mm-es. köz-
pontilag készített oktatófil-
mek 300—600 m hosszúak, 
más rendeltetésük van. mint 
a ml 5—6 perces darabjaink-
nak. 

— Ismeri-e munkájukat a 
szákmai közvélemény? 

— Április 2-án a fizika-
tanárok továbbképzése kere-
tében Szegeden 40 szakos 
kolléga előtt mutattuk be A 
felületi feszültség, A fonál-
inga, és Az egyenletesen 

változó mozgás című mun-
káinkat. A kollégák érdek-
lődve figyelték törekvésein-
ket. Annál is inkább, mert 
8 mm-es hangos oktatófil-
met Magyarországon még se-
hol sem készítettek. Ugyan-
ezeket a filmeket bemutat-
tuk április 9—11 között 
Debrecenben, az Eötvös Lo-
ránd fizikai Társulat közép-
iskolás tanárok részére ren-

dezett ankétján, tehét or-
szágos fórumon is. 

— Kik vettek részt a mun-
kában? Mik a terveik? 

— Néhány érdeklődő ta-
nulót vontunk be. számukat 
a jövőben növelni akarjuk. 
Nemcsak fizikából. hanem 
biológiából, s más tárgyak-
ból is készítünk filmeket, 
amelyeknek tehát úgv érez-
zük. megvan a sajátos lét-
jogosultsága a középiskolai 
oktatásban. A Művelődésügyi 
Minisztérium is támogatja 
munkánkat. 

Cs. Farkas István 

Szeged szobrai 

Keresztre feszítés 
(219.) Az ismeretlen művész 1792-ben készítette azt a 

barokk stílusú homokkő szobor'együttest, amely a felső-
városi templom szomszédságában látható. 
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