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Megyei ifjúsági 
küldöttség 
Jugoszláviában 

Négynapos látogatásra Ju-
goszláviába utazott hétfőn a 
KISZ Csongrád megyei Bi-
zottságának küldöttsége. Az 
ifjúsági szövetség jugoszlá-
viai testvérszervezete vajda-
sági vezetőségének meghívá-
sára tanulmányozza a fiata-
lok körében folyó politikai, 
mozgalmi tevékenység otta-
ni tapasztalatait. Megbeszé-
lik a két ország szomszédos 
határterületeinek együtt-
működésével kapcsolatos ed-
digi tapasztalatokat, és a to-
vábbi lehetőségeket. Tár-
gyalnak a két ifjúsági szö-
vetség közös akcióinak, ta-
lálkozóinak kibővítéséről is. 

A Csongrád megyei i f jú-
sági delegációt Szögi Béla, 
a KISZ KB tagja, a szövet-
ség megyei első titkára ve-
zeti. 

Mire gyűjtünk, 
hogyan gyűjtünk? 

Több vas 
A Dunai Vasmű nagyol-

vasztóművének szocialista 
brigádjai az év eleje óta 
egyenletes kohóüzemeltetés-
sel dolgoznak, a napi 1940 
tonnás tervüket rendszeresen 
túlteljesítik. Az év eleje óta 
naponta átlagosan száz ton-
na vasat csapoltak terven 
felül. (MTI) 

ö t év alatt csaknem meg-
kétszereződött hazánkban a 
takarékbetét-állomány, 1971-
ben elérte az 50 milliárdot. 
Csongrád megye takarékbe-
tét-állománya 1971. decem-
ber 31-én: 2 milliárd 132 
millió, az idei március 31-i 
adat: 2 milliárd 262 millió 
forint. Szeged varos lakói-
nak 865 millió 84 ezer fo-
rintját őrzik a takarékbeté-
tek. A megyében december 
31-én 159 ezer 533 darab ta-
karékbetétkönyv volt (10 
ezerrel több, mint 1970-ben), 
és a megyék között a leg-
magasabb az egy lakosra 
jutó megtakarított pénzösz-
szeg! 

Hogy mennyi pénzt te-
szünk takarékba, sokféle po-
litikai, gazdasági és társa-
dalmi tényező határozza meg. 
Mást ne említsünk: 10—15 
éve nem is volt olyan nagy 
az áruválaszték, nem volt 
annyiféle „elköltési lehető-
ség", mint manapság, ami-
kor „nagy dolgokra" — la-
kásra, telekre, autóra, kül-
földi utazásra — gyűjtjük 
forintjainkat. Mert hogy ki 
mennyit tud félretenni, és 

sebbek teszik ezt); a felmé-
rés szerint lakásvásárlásra 
és építkezésre a betéttulaj-
donosok 23 százaléka, autó-
ra pedig 17 százaléka, tartós 
fogyasztási cikkre 8 száza-
léka, telekre, nyaralásra 6 
százaléka, 3 százaléknál pe-
dig utazás a gyűjtés célja. 
Vagyis: nem harácsolás, 
pénzgyűjtési szenvedély ra-
katja velünk élére a forin-
tokat, inkább józan előrelá-
tás. Érdekes, hogy az ú j la-
kásrendelet életbe lépése óta 
több a takarékoskodó fiatal 
is, hiszen a lakások „beug-
ró" összegét elő kell terem-
teni. Y 

Az a tény, hogy lakásra 
sokan gyűjtenek. Az OTP sa-
ját beruházásban is építtet 
lakásokat, Csongrád megyé-
ben a negyedik ötéves terv-
ben például 3201 lakás fel-
építését tervezte a takarék-
pénztár, ebből 1476-ot Sze-
geden építenek. A tervidő-
szak első évében, 1971-ben 
430 társasházi lakást már át 
is adtak. Az autóra takaré-
koskodók próbára teszik sze-
rencséjüket is, 1961 óta 43 
alkalommal volt gépkocsi-
nyereménybetét-sorsolás, s 

egyáltalán: takarékosan Csongrád megye betéttulaj-
akar-e élni, az egyéni dolog, 
de az ország betétállomá-
nyának alakulásában szinte 
irányadó, hogy mennyire 
tudja felhasználni a lakos-
ság a jövedelmét 

Egy felmérés megállapí-
totta, hogy az emberek ál-
talában a rendkívüli bevé-
telekből gyarapítják pénzü-
ket. Legtöbb ember nem 
„biztonsági tartalékként" 
gyűjt (inkább csak az idő-

Lottó-jutalomsorsolás 
a 18. hét szelvényei között 

Hétfőn Budapesten, az Országos Takarékpénztár 
Münnich Ferenc utcai székházában tartották a lottó má-
jus havi jutalomsorsolását, amelyen a 18. hét szelvényei 
vettek részt. 

Alább közöljük a szegedi totó—lottó körzeti iroda 
területén vásárolt és nyereménnyel kisorsolt szelvények 
számát, és a nyereményeket. 

0 006 764 éléskamra-utal-
vány. 0 009 833 hűtőgép. 
0 047 243 színes televízió. 
0 051 032 rádió. 0 052 763 ki 
mit választ? 0 066 844 óra. 
0 072 996 bútor. 0 078 839 
mosógép. 0 080 759 éléskam-
ra-utalvány. 0 087 839 élés-
kamra-utalvány. 0 092 322 
éléskamra-utalvány. 0 094 121 
háztartási gép. 0 108 832 óra. 
0 117 118 televízió. 0 123 562 
ruházati cikk. 0 129180 élés-
kamra-utalvány. 0 129 414 
éléskamra-utalvány. 0 131 707 
külföldi társasutazás. 
0 166 272 hűtőgép. 0 166 664 
mosógép. 0 201 672 televízió. 
0 205 808 ki mit választ? 
0 210 812 magnó. 0 236 326 

OFOTÉRT-utalvány. 
0 275 896 utalvány. 0 284 030 
hűtőgép. 0 287 239 háztartá-
si gép. 0 301 700 éléskamra-
utalvány. 0 303 026 óra. 
0 303 296 magnó. 0 308 396 
éléskamra-utalvány. 0 333 988 
varrógép. 

0 340 350 ki mit választ? 
0 344 438 táskarádió. 0 367 900 
varrógép. 0 396 169 éléskam-
ra-utalvány. 0 406 047 ki mit 
választ? 0 428 609 éléskam-
ra-utalvány. 0 428 614 méter-
áru. 0 469 279 éléskamra-
utalvány. 0 497 266 rádió. 
0 502 892 OFOTÉRT-utal-
vány. 0 533 211 éléskamra-
utalvány. 0 550 033 külföldi 
társasutazás. 0 562 729 televí-
zió. 0 573 869 rádió. 0 582 059 
motorkerékpár. 0 599 999 la-

kástextil. 0 603 712 méteráru. 
0 616 140 táskarádió. 0 627 482 
utalvány. 0 636 356 lakástex-
til. 0 657 451 televízió. 
0 660 995 utalvány. 0 662 771 
utalvány. 0 663 623 rádió. 
0 677 419 OFOTÉRT-utal-
vány. 0 687 796 utalvány. 
5 856 164 éléskamra-utal-
vány. 5 856 470 rádió. 
5 858 192 hűtőgép. 6 048 366 
háztartási gép. 6 050 873 író-
gép. 6 053 840 éléskamra-
utalvány. 6 071 351 bútor-
lakberendezés. 6 092 560 ru-
házati cikkek. 

7 224142 ki mit választ? 
7 253 693 táskarádió. 7 287 200 
rádió. 7 293 207 éléskamra-
utalvány. 7 303 923 lakástex-
til. 7 351 579 éléskamra-utal-
vány. 8 185 654 OFOTÉRT-
utalvány. 8 215 740 televízió. 
8 222 511 méteráru. 8 231 510 
utalvány. 8 252 601 hűtőgép. 
8 268 392 lakástextil. 8 275 830 
hűtőgép. 8 276 009 éléskam-
ra-utalvány. 8 279 044 utal-
vány. 8 290 245 utalvány. 
8 303 017 éléskamra-utalvány. 
8 303 109 méteráru. 8 841 590 
hűtőgép. 8 854 535 méteráru. 
8 860 685 utalvány. 8 861 506 
óra. 8 862 226 óra. 9 072 136 
éléskamra-utalvány. 9 091 142 
OFOTÉRT-utalvány. 

A gyorslista közvetlenül a 
húzás után készült, az eset-
leges hibákért felelősséget 
nem vállalunk. 

donosai a 43 sorsoláson 467 
autót nyertek! (Érdekes a 
felmérésnek az az adata, 
hogy autóra a 30—40 évesek 
korosztálya gyűjt.) 

A világ minden országa 
reklámozza a takarékossá-
got, a leggazdagabb éppúgy, 
mint a kevésbé tehetősek. 
Mindenkinek hasznos, ha a 
pénz nem a „ládafiában" 
gyűlik. Már csak azért is — 
ne részletezzük most —, mert 
a takarékoskodó hitelt is 
előbb kaphat az OTP-től. 
De a jelenlegi betétállo-
mányra már 70—80 millió 
forint kamatot kapnak az 
év végén a megye takarékos 
lakosai. 

Sz. M. 

Filmek, 
egészségügyi 

neveléshez 
A közeljövőben megjele-

nik az egészségügyi nevelést 
szolgáló filmek katalógusa, 
amely témák szerinti csopor-
tosításban — például bőr-
gyógyászat, csecsemő- és kis-
dedgondozás, a dohányzás 
ártalmai, nőgyógyászat-szü-
lészet, rehabilitáció, szűrő-
vizsgálatok, véradás, fertőző 
betegségek, kórházi beteglá-
togatás, fogápolás, abortusz-

megelőzés-fogamzásgátlás, 
gyógyszerügy stb. — tartal-
mazza a kölcsönözhető fil-
meket. 

A katalógusban mintegy 
350-féle, 16 milliméteres film 
címét, rövid tartalmát, mé-
terhosszát egyaránt megta-
lálhatják az érdeklődők, s a 
katalógus a filmekhez elő-
adói, módszertani tanácsokat 
is nyújt. 

Gyermeknap Szegeden 
Úttörők és kisdobosok díszelgése — Kitüntetések, 

jutalmak 
A város 25 úttörőcsapatá-

nak díszszemléjével kezdő-
dött vasárnap a gyermek-
nap. Tízezer egyenruhás út-
törő és kisdobos sorakozott 
fel a Széchenyi téren fel-
állított dísztribün előtt, me-
lyen helyet foglaltak a me-
gye és a város párt- és ál-
lami szerveinek képviselői, 
az ifjúsági mozgalom veze-
tői és a Szegeden tartózko-
dó finn turisták is. Ott volt 
a gyerekek között a szegedi 
úttörők testvérvárosának, 
Szabadkának ' pionírdelegá-
ciója is. A jelentéstétel és 
üdvözlések után Kovács Jó-
zsef, a városi tanács műve-
lődésügyi osztályvezetője 
mondott ünnepi beszédet. 

Az ünnepi beszédet köve-
tően kitüntetéseket adtak át 
a legeredményesebben dol-
gozó úttörőcsapatnak, úttö-
rőknek, ifivezetőknek és út-
törővezetőknek. Kiváló út-
törőmunkáért kitüntetést 
adott át Pádár Lászlóné, a 
megyei úttörőelnökség elnö-
ke a 2136. számú Dózsa 
György úttörőcsapatnak. Ki-
váló úttörőmunkáért kitün-
tetésben és kéthetes csille-
bérci táborozásban részesül-
tek: Szekeres Éva, a mihály-
telki Gárdonyi Géza általá-
nos iskola hatodikos úttörő-

je, Bérezi Mihály, a Ságvári 
Endre gyakorló iskola hete-
dikes úttörője, Engi Katalin, 
a ságváritelepi általános Is-
kola hetedikes úttörője, Ba-
logh Éva, a Hámán Kató 
általános iskola hetedikes 
úttörője, Sáró Árpád, az I. 
számú gyakorló iskola hato-
dik osztályos úttörője, Tódor 
Mária, a Gera Sándor álta-
lános iskola hetedikes úttö-
rője, Sztankovics Edit, a 
Szilléri sugárúti általános is-
kola hatodikos úttörője, 
Rósa Ágnes, a Béke 
utcai iskola hetedikes úttö-
rője, Sípos Márta, a Mező 
Imre általános iskola hete-
dikes úttörője, Tulkán Ist-
ván, a tarjántelepi I. számú 
általános iskoja hatodikos 
úttörője, Vér László, a Ma-
dách utcai általános iskola 
nyolcadikos úttörője és An-

Szövetsége Országos Elnök-
sége Kiváló úttörővezető ki-
tüntetésben részesítette Tóth 
Gyulánét, a Tanárképző Fő-
iskola II. sz. gyakorló álta-
lános iskolájának kisdobos-
vezetőjét, Szalai Józsefet, a 
Madách Imre általános is-
kola csapatvezetőjét és Já-
ger Lászlót, a Tanárképző 
Főiskola II. sz. gyakorló ál-
talános iskolájának csapat-
vezetőjét. A kitüntetéseket 
Gazdik Gyula, a városi út-
törőelnökség elnöke adta át. 

A kitüntetések átadása 
után a rh int egy tízezer kis-
dobos és úttörő diszmeneíét 
láthatta a sok ezer érdek-
lődő. 

Délben a gyerekek birto-
kukba vették a várost. A 
Széchenyi téren sok-sok 
gyerek feküdt neki az asz-
faltnak, s szebbnél szebb, 

nus Zoltán, a gedól általá- ötletesebbnél ötletesebb raj-
nos iskolai hetedikes úttörő-
je. 

A városi úttörőelnökség 
Kiváló Ifjúvezetői munkáért 
kitüntetést adományozott 
négy középiskolásnak, Rese-
terits Juliannának, Nagy 
Katalinnak és Szeles Zol-
tánnak, a Radnóti gimnázi-
um tanulóinak, valamint 
Dósa Erikának, a Tömör-
kény gimnázium tanulójá-
nak. A Magyar Üttörők 

zok születtek. A legjobb ra j -
zot készítő 26 pajtásnak a 
zsürí jutalomkönyveket adott 
át. Száz és száz gyerek él-
vezte a filmvetítéseket, a 
bábelőadásokat, s a délután 
folyamán több mint 8 ezren 
szórakoztak az új szegedi vi-
dám parkban. Ott volt az a 
3000 úttörő is, aki jó mun-
kájával érdemelte ki a vi-
dám park igazgatóságának 
ingyenjegyét. 

Egy kiállítás képei 
Magyar naiv művészek a X X . században 

Naiv művésznek lenni 
nemcsak állapot. Tehát 
nemcsak az, hogy az ilyen 
művész nem iskolákon ta-
nulja a szakmát. A naiv fes-
tő vagy szobrász mindenek-
előtt abban különbözik a 
tanult, iskolázott művészek-
től, hogy másféle látásmó-
dot, másféle előadási stílust 
képvisel. A valóságos világ 
jelenik meg az ő alkotásai-
kon is, de valamiféle sajá-
tos egyszerűséggel, „naivi-
tással", „primitívséggel". 

Ez a naivitás persze egy-
részt nagyon sokszínű, más-
részt bonyolultabb, mint a 
felületes szemlélő gondolná. 
A budapesti Nemzeti Galé-
riában Magyar naiv művé-
szet a XX. században cím-
mel szombaton nyílt meg a 
parasztművészek, festők és 
szobrászok eddigi legna-
gyobb kiállítása. A sokszí-
nűséget és a bonyolultságot 
ez a seregszemle igazán 
meggyőzően dokumentálja. 
Nem egyformák ezek a fes-
tők; eredeti tehetségek, ké-
peiket nem lehet összeté-
veszteni másokéval. Csak a 
„naiv" látásmód közös ben-
nük, de mondjuk Dudás Jú-
lia jobban különbözik a sze-
gedi Süli Andrástól, mint 
Munkácsy Benczúrtól. 

És az a bizonyos egysze-
rűség sem olyan egyszerű. 
Talán túlzásnak tűnik, de 
tény, hogy az egész művé-
szettörténetben nincs kép, 
amelyik a vallási szertar-

tások lenyűgöző-összerop-
pantó hatását úgy kifejezné, 
mint Gajdos János A nagy 
körmenet című monumentá-
lis festménye. A vallás, 
mint hatalom, mint az em-
beren uralkodó erő, ilyen 
intenzitással a legnagyobb-
legismertebb művészek ké-
pein sem fogalmazódott 
meg. Ki merné azt állítani, 
hogy ez naiv mondaniva-
ló? 

Szegedet és Csongrád me-
gyét meglepően szép és gaz-
dag anyag képviseli ezen a 
kiállításon. Legismertebb 
naiv művészünknek, az al-
győi-szegedi Süli Andrásnak 
10 csodálatos dekorativitású 
képe látható a tárlaton. A 
vásárhelyi Kovács Mári há-
rom szép képpel szerepel a 
szintén hódmezővásárhelyi 
Markovits Horváth Antal, aki 
1933-ban halt meg, hat szo-
borral. A sándorfalvi cite-
rakészítő mester Budai Sán-
dor hét szép képet mutat 
be, a mindszenti Gyovai Pál 
hat szobrot. A csongrádi 

/Gyovai Esztertől két szob-
rot, a makói Mihalovlts 
Sándortól — aki egyébként 

a naiv művészet sokszínűsé-
gére is példa: nem paraszt, 
hanem nyugdíjas főorvos — 
két olajképet. A szintén ma-
kói Pethő János nyolc ké-
pet állított ki. összesen te-
hát nyolc művész való Sze-
gedről és környékéről. Nem 
rossz statisztika ez: 63 mű-
vész alkotásait láthatjuk 
ezen az országos kiállítá-
son. 

A tárlat szegedi szemlélő-
jének nyilvánvalóan eszébe 
jut. hogy — a Délmagyaror-
szágban néhány hete meg-
jelent vita után — most ér-
lelődik a naiv festők mú-
zeumának terve. Az illeté-
kesek támogatják a kezde-
ményezést, de biztosan lö-
kést adna az ügynek, ha ezt 
a kiállítást Szegeden ls be-
mutatnák. A város közönsé-
ge jobban megismerné ezt a 
művészetet, s a tárlat doku-
mentálhatná, hogy itt egy-
általán nem valami primitív 
dekorativitású alkotásokról 
van szó. Komoly művészet 
ez, amelynek érdemes és 
szükséges házat — múzeu-
mot emelni. 

ö . L. 

rongygyűjtők 
Vasárnap délben, abban a 

háromszobás, teraszos nya-
ralóházban húzták ki a 
„Rongygyűjtő hetek" legsze-
rencsésebb sorsjegyét, ame-
lyik maga volt a főnyere-
mény. 

Az idén, április 29-e és 
május 10-e között rendezett 
heteken, a MÉH több mint 
háromezer tonna rongyot 
vásárolt a lakosságtól. Mind-
azok, akik a „Rongygyűjtő 
hetek" idején, legalább egy 
kiló tiszta, háztartási pamut-
rongyot vagy öt kiló vegyes 
rongyot adtak a MÉH-nek,a 

vételáron felül sorsjegyet is 
kaptak. 

A nyaralóházat a 27 874 
(I. osztály) számú sorsjegy 
nyerte. Ezenkívül IBUSZ 
külföldi társasutazások, 
Orlon-televíziók, valamint 
ezer, ötszáz és kétszáz fo-
rintos vásárlási utalványok 
találtak gazdára a húzás 
során. A vásárlási utalvá-
nyokat egyébként június 
10-től augusztus 9-ig a 
Centrum-áruházakban és az 
ÁFÉSZ-boltokban lehet be-
váltani. 

Könyvheti 
irodalmi est 

. Az ünnepi könyvhét leg-
rangosabb szegedi rendez-
vényét tartották tegnap es-
te a Bartók Béla Művelődé-
si Központban. A könyvheti 
irodalmi estnek három író-
vendége volt: Dér Endre 
József Attila-díjas, Kárász 
József ós Vészi Endre Jó-
zsef Attila-díjas. Hegedűs 
András, a Szegedi Tanárkép-
ző Főiskola főigazgatója 
mondott bevezetőt. Az író-
ember és az olvasó ember 
közötti kapocsról, a könyv-
ről szólt, az íróember és az 
olvasó ember felelősségét 
hangsúlyozta. Kiemelte az 
író-olvasó találkozók szük-
ségességét és hasznosságát. 

Az Irodalmi műsorban az 
írók vallottak pályájukról, 
Dér Endre a szülőföldjéről 
és elődeiről szólt őszinte, 
tiszta szóval, Kárász József 
Árva madár című regényé-

nek indíttatásáról beszélt. 
Vészi Endre pedig a költői 
indulás élményeit elevení-
tette fel. Részletet hallhat-
tunk Dér Endre nemrég 
megjelent regényéből, a Mi, 
pulóveresek címűből és Ká-
rász József Árva madár cí-
mű, Ifjúsági Kiadó által 
megjelentetett, de felnőttek-
hez is szóló regényéből Ko-
vács János Jászai-díjas szín-
művész tolmácsolásában. 
Vészi Endre és a betegsége 
miatt távolmaradt Rákos 
Sándor verseit Szentpál Mó-
nika és Bitskey Tibor Já-
szai-díjas mondta el. 

Méltó eseménye volt az 
ünnepi könyvhétnek a teg-
napi irodalmi est, az írott 
és kimondott szó segítségé-
vel közelebb került egymás-
hoz íróember és olvasó em-
ber. 

T. L. 


