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Úttörők KRESZvetélkedöje

Pedagógusok
kitüntetése

Büfé vagy bisztró?

A pedagógusnap alkalmából tegnap, hétfőn délelőtt a
Csongrád megyei művelődésügyi és módszertani központ Deák
Ferenc utcai
klubjában
kitüntetésátadó
ünnepségre került sor. Dr.
Szalontay József, a Csongrád megyei tanács művelődésügyi osztályának vezetője a következőknek nyújtotta át a szokásos évi pályázatok legjobb szerzői számára odaítélt jutalmakat: I.
díj, dr. Pataki József (Makó,
Járási Hivatal), XI. díj, Nacsa Imre (Makó,
Juhász
Gyula Szakközépiskola), Dabis Alajos—Kárpáti László—
lmolya Imre (Hódmezővásárhely, Bethlen Gimnázium), és II. díj — többek között —, Szántó Lajos (Szeged, tanárképző főiskola, I es gyakorló).
Jutalmazásban részesültek
többek között: Bálint István
(Szeged, Radnóti gimnázium), Vastag Aladárné (Pusztaszer, általános iskola), Kelemen Béla (Bordány, általanos iskola), Frányó Ferencné (Sándorfalva, általános iskola), Miskolczi Józsefné—Szántó Lajos,
(Szeged,
tanárképző, l-es
gyakorló),
Vida András filmtárvezető
(Szeged, művelődésügyi
és
módszertani központ), Molnár Istvánné (Szeged, JATE
Ságvári gyakorló). A kirándulásra jogosító
részvételi
jegyet kapta meg többek között Csépé Mihályné könyvtáros (Ásotthalom).

Nemrégiben a
Ludas
Matviban felsorolták
az
örökzöld újságírói témákat. A mulatságos listából
azonban
kimaradt
egy:
mindennapi
étkezőkocsinkat add meg nekünk ma!
Pedig ennek a témának ú j
hajtásái is vannak.
Az
egyik: a MÁV sajtótájékoztatóján egy illetékestől elhangzott az illetékes nyilatkozat. hogy az étkezőkocsikat akkor cserélendik
ki — fokozatosan —, amikor megérkeznek külföldről a mindenhol nagy népszerűségnek örvendő btaztrókocsik, amelyekben sok
vendég tudja gyorsan elfőgyasztani egytál-ételét, egy
pohár italát.
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Az úttörők közlekedésrendészeti vetélkedőjének résztvevői verseny közben
Vasárnap délelőtt
ötödszörre bonyolították le az
úttörők közlekedésrendészeti
vetélkedőjének
Csongrád
megyei döntőjét
Szegeden,
Az általános iskolák
VI—
VII. osztályában intézményesen folyik a KRESZ ©ktatása, S az idén
737 osztály
több mint 21 eaer tanulója
tanulta a közúti közlekedés
szabályait az iskolai oktatás
keretében.

A KRESZ-vetélkedő sorozata mór februárban elkezdődött. Először az Iskolákon
belül, később a vároeok, 11letve járások iskolái között
folytatódott a verseny.
A
megyei döntőbe az öt város
és a megye három járásán a k győztes csapatai jutottak
be.
Az
úttörők ez évi KRESZvetélkedője megyei döntő-

A képernyő

Az
említetteken
kívül
megjutalmazták még Keresztes János gimnáziumi igazgatót (Kistelek), Kaári Sándorné kollégiumi igazgatót
(Kistelek), és Miklós Sándor, a Csongrád megyei művelődésügyi és módszertani
központ igazgatóját.
Mint dr. Szalontay József,
a Csongrád megyei tanács
művelődésügyi
osztályának
vezetője elmondotta, a tíz
éve meghirdetett pedagógiapályázatok eredményeit immár nyolc
tanulmánykötet
őrzi; a legfrissebb pályamunkákat magában foglaló
újabb könyv
most v á r j a
megjelenését.

Tanácstalanul
forgatom,
hetek óta már, a televízió
műsorfüzetét. Hét végi főműszakoknak a
hétköznapóknál terjedelmesebb műsoridejében keresve a főműsorokat.
Hasztalan.
A
szombat-vasárnapi
prognózis elég vérszegény, némi
tűlzással úgy kínálja magát
az újságból, hogy a délelőtti
program akár az éjszakaitől, az éjszakai akár a reggelitől — tehát visszafelé,
tótágast állva — is kezdődhetne.
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jutalmaztak az elmúlt egy en azért,
mert a nyári ubork^zezonok idejen tobb szemévtized során.
pontbol is hasznos lehetne,
A Csongrád megyei tanács na televízió főszezont tart.
művelődésügyi osztálya ál- Nem csupán arról van szó,
emberek
tal értékelt és jutalmazott hogy a dolgozó
általában
nyáron
tanulmányok közül időköz- többsége
megy szabadságra, az iskoben számos aratott országos lák bezárnak, s a nyarak hét
sikert.
végi víkendje csalogatná a
^
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ítélkezés
gyorsított eljárással
Négyévi börtönbüntetésébői — az ott munkával keresett 15 ezer forinttal zsebében — mostanában szabadult a börtönből
Molnár
Gyula 41 éves, büntetett élőéletű, Makó, Kürt utca 41.
szám alatti lakos. Amíg a
szabadulási pénzből tartott,
addig nagy lábon élt, főleg
italozott Szegeden, Miskolcon, Budapesten. Miután elszórta a pénzt, családjához
vissza akart térjii, de
az

Károlyné

nem fogadta
be
korábbi
életmódja miatt, amelyet ott
folytatott, ahol abbahagytaMolnár emiatt — vallotta — követett el tiltott határátlépési kísérletet, Tiszasziget térségében. A határőrök ebbeli szándékát meghiúsították, s őrizetbe vették,
Molnár ügyét gyorsított eljárással, két nap múlva tárgyalta a szegedi megyei bíróság, amely jogerősen 1 évi
szigorított börtönte ítélte.
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Ebből a nyári két hónapra

szinte
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A legutóbbi hét végről
esak Molnár Ferenc egyfelvonásosának tévéjóték-változata kínálkozik méltatásra,
A Csendélet igazi, szellemes
bravúrdarab, Molnár Ferenc
hamisítatlan helyzethumorával, ötleteivel. A színház belső világa, ahonnan a vérbeli
színpadi szerző egy életmű
vígjátóktermésének
gazdag
forrását fakaszthatja
fel,
nem először nyílik ki a képernyőn; aki látta az Otelló
Gyulaházán
fesztelen
jókedvű, találó pillanatképeinek pazar komédiáját, most
visszakapja a kisvárosi színésztársaság„ jellegzetes
fi.
_
guráit. Körülbelül amit ott
Básti Lajos és Töröesik Mari játszott. A Csendélet az
Otelló Gyulaházán kamaraváltozata. S hogy sziporkáZóan szellemes, arról
nem
Utolsósorban a két remek
szinész. Dómján Edit és Bessenyei Ferenc is gondoskodik.
N. I.

A régi út helyett — L É G I Ú T !
Rövid idő: alatt — óriási távolság

205, 8. Szentesi járás csapata 204 ponttaL

A Vöröskereszt
és az emberi jogok

legtöbb embert
képernyő
elé — hanem arról is, hogy
az oly gyakran
emlegetett
társfórumokon,
színházakban, mozikban, hangversenytermekben, kultúrházakban
általában ilyenkor hal ki az
élet, szünetelnek, vagy minimális programokat terveznek. Nyáron egyeduralkodó a
képernyő. Persze tudom, a
televízió is napi műsoridőkben gondolkodik,
napokra
számol, percekre oszt be és
kalkulál — de hát a tervezésnek lehetnek távlati, szezonra figyelő szempontjai is.
k u it U rális,
nivelőMí
a
intézmények
szórakozUtó
évadsémája hagyományosan

nánk

jének végeredménye: 1. Makó (Vásárhelyi Kálmán és
Farkas Imre isk.) 266, 2. Vósárhely (Ságvóri Isk.) 254, 3.
Szentes (Deák F. u. isk.) 237,
4. Szeged (Hámán Kató u.
isk.) 236, 5. Makói járás (Pitvaros) 232, 6. Csongrád (Varosi válogatott csapat), 210,
7. Szegedi járás (Dorozsma),

„A Vöröskereszt-mozgalom
és
a
nemzetközi
emberi
jogok"
című
előterjesztés az egyik fontos témája annak a többnapos tanácskozásnak, amely
hétfőn délelőtt a
Magyar
Vöröskereszt
székházában
kezdődött meg a bolgár, a
csehszlovák, a lengyel, az
NDK, a román és a szovjet
Vöröskereszt
képviselőinek
részvételével.
Amint dr. Gegesi-Kiss Pál
akadémikus, a Magyar Vöröskereszt elnöke megnyitó
beszédében hangsúlyozta: az
emberiséget
foglalkoztató
nemzetközi eseményeket
a
Vöröskereszt-mozgalomnak is
figyelemmel kell kísérnie. A
szocialista országok Vöröskereszt-szervezetei ezt mindenkor meg is tették, s tevékenységüket a
szocialista
humanizmus
szellemében
végzik.
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ember edzésben van.
A bisztrókocsi intézményét ettől függetlenül észszerűnek találja mindenki
korban,
ebben a rohanó
amikor hovatovább nyolcvan kilométeres sebességgel száguldanak gyorsvonataink, s nemsokára hamarabb lesz az utas Buda-

rt£lzetóses

elődjeiből

A változás az élelmesebbeket nem érinti Nemrégiben egyik
ismerősömet
csillogó szemmel
láttam
felszállni a vonat végére,
távol a büfékocsitól. Kérdő
tekintetemre ősi magyar
csatakiáltással
(huk-huk)
válaszolt, s hozzáfűzte: Én,
öregem, már az állomáson
magamhoz veszem a három és fél órás útra szükséges mennyiséget,
Rel5Ie
1ÖV- h u k k o g o t t i
kétségtelenül. Az a meggy öz ődés. hogy mire az étkezőkocsi
kicserélésére
szánt bisztrókocsik
megérkeznek, már nem is lesz
szüksé
S rájuk, hiszen két
óra alatt felér szépséges
fővárosunkba a szomjas,
éhes utazó. Addig, s anynyit

ki

lehet

blrni
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Veress Miklós

Radnótisták sikere
Az idén már az ötödik alkalommal rendezték
meg
Kaposvárott, a Munkácsy
Mihály Gimnáziumban a középiskolai I. osztályos tanulók
„meghívásos földrajzi
vetélkedőjét".
/
A versenyen a budapesti
I. László Gimnázium, a pécsi Leöwey Klára Gimnázium, a siófoki Perczel Mór
Gimnázum,
kaposvári
a
Munkácsy Mihály Gimná-

István

Eddig kollektív fotótáriatok alkalmából írtunk Szónat/ István, fiatal szegedi fotós — a Délmagyarország
munkatársa — fényképfelvételeiről. Az a kiállítás azonban, amely újabb termésének javát mutatja be a Sajtóház klubjában, jó alkalmat ad arra, hogy képeit —
amelyeket Dér István festőművész tegnap, hétfőn este
adott át a Müvészktub
vendégeinek
a szokásosnál
hosszabban értékeljük.
Noha egy méltatója azt írW i * , „a
ta róla, hogy „művészetét
sajátosan intellektuális (fogalmi-gondolati)
ábrázolás
jellemzi", Szivay István fotóinak ez a válogatása mégi s
. ? , .
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egy erós erzelmt gazdagsagról, a lencse által felfedezett

ötlet

mar Hemingway is kitalálta, hogy célszerűbb állv a írni, mint ülve, mert
akkor az író
fegyelemre
szoktatja magát, s röviden
ír. (Fiatal prózaíróink valószínűleg — ülnek
írás
közben) Aztán kitalálták
az állófogadást is, azzal a
nyilvánvaló célzattal, hogy
a vendégek hamarabb elfáradnak. Az egésznek, persze, némileg ellentmond a
„tplponállók"
intézménye,
azt bizonyítva, hogy állva

pesten, mintsem Szegedről
elindult. Ezt előlegezi az az
intézkedés is, hogy a MAV
villámgyorsan kivonta
a
forgalomból ezen a vonaIon az étkezőkocsit, s meg
se várva a bisztrókocsikat,
már is — bizonyára átmenetileg — büfékocsival helyettesítve azokat. S ezek
már is rácáfolnak arra az
állításra, hogy a magyar
vendéglátóipar rosszul áll
a hűtőkapacitással: a Szégeden kifőtt virslit
már
Kecskeméten hidegen éhéti, aki elfelejtett
otthon
megreggelizni. Aztán meg
a büfékocsi sem különbözik az étkezőtől: árai tartiák a színvonalat, s Cegléd
"tán éppúgy kezdik kipakölni a vendégsereget,mint

fotói

látvány józanul
romantikus
megörökítéséről vall. A kíválasztott tárgyakhoz, jelenségekhez, ember-, vagy állatcsoportokhoz ugyan mindig
a valóságláttatás mértéktartásával
kötődik a képek
szerzője, ám a maga által
megszabott kereteken belül
nagyon gyakran talál alkalinat arra, hogy
egy-egy
..konkrét"
téma
kapcsán
kartonjain „elússzon", a motívumait félig a
népmesék,
félig a szürrealista
versek
StÜU
"
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ban dolgozza fel.
A Muvészkluh hétfői estjén Szabóky Zsolt fotoriporés Mezei
Ottó művészetÍter
Z,™
"'

zium és a szegedi Radnóti
Miklós Gimnázium diákjai
vettek részt, 4—4 fős csapattal.
Az elmúlt években a szegedi csapat a második helyen végzett, az idén azonban mind a csapatban, mind
az egyéniben a Radnóti gimnázium győzött. A győztes
szegedi csapat tagjai voltak:
Börcsök Mária, Szécsi János,
Kovács Ferenc, Puskás Lajos. Egyéni versenyben első
lett Börcsök Mária, 2. Kovács Ferenc. a szegedi Radnóti gimnáziumból. A szegedi tanulók közel 2 ezer
forint értékű könyvet kaptak szép eredményük jutalmául.
A Radnóti gimnáziumból
Rimóczy Károly tanár kísér*
te el a. tanulókat.

Or. Csanádi György
Svédországban

Dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter Bengt Norling svéd közlekedésügyi miniszter meghívására rövid látogatásra
ciok címmel tartott
még hétfőn, tegnap Stockholmba
előadást.
utazott. (MTI)
A. L.

Részletes felvilágosítás, helyfoglalás, jegyeladás:

M*C

Idegenforgalmi Hivatal

Budapest-Kijev
Repülési idő: 100 perc

A jegy ára: 447 Ft

SZEGED. Klauzál tér 7.

