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Jutalmak a legjobb Megkoszorúzták
Nagy Lajos
ötletekért
síremlékét
Befejeződött a módszervásár
A II. Országos Módszervásár a háromnapos program
értékelésével, a legjobb módszereket bemutató
Ifjúsági
klubok jutalmazásával fejeződött be vasárnap. A klubfoglalkozási formák
közül,
amelyeket az ország minden
részéből érkezett fiatalok bemutattak,
szakemberekből
álló zsürl választotta ki a
legötletesebbeket, a legjobbakat. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola, a pécsi Postás és a budapesti Kassák
ifjúsági klub került az első
három helyre. Rajtuk kivül
tíz klub kapott még pénzju-

talmat, nyolc pedig hanglemezeket.
A vásáron, amelyen nemcsak a módszerek cseréltek
gazdát, hanem
kiállítások
alapján ismerkedhettek
a
klubok életével a fiatalok,
Hajdú-Bihar, Somogy. Fejér
és Szolnok megye kiállított
anyagát ítélték legjobbnak.
A vendéglátó vásárhelyi Ifjúsági kluboknak az
esti
bemutató
foglalkozásokért,
valamint a jó szervezésért
10 ezer forint jutalmat ítéltek oda a rendező szervek
képviselői, és a zsürl tagjai.

Kegyeletes emlékünnepség
színhelye volt hétfőn a Mező Imre úti temető. Nagy
Lajosnak, a XX. századi prózairodalom egyik kimagasló
képviselőjének
síremlékét
halálának 20. évfordulója alkalmából a Magyar
írók
Szövetsége, a Kulturális Minisztérium, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a
Petőfi Irodalmi
Múzeum
képviseletében megkoszorúzták.
Goda Gábor Kossuth-díjas
író mondott beszédet, amelyben felidézte a modern magyar irodalom egyik legnagyobb mestereként számontartott író emberi-alkotói vonásait.

nem részesítenék őket idejében szakszerű elsősegélynyújtásban. S bár az elsósegélynyújtással kapcsolatos
feladatokat az 1972-ben megjelent ú j egészségügyi törvény részleteiben is szabályozta, az elsősegélynyújtás
gyakorlati feladatai, és az
ezzel összefüggő felelősség
továbbra ls elsősorban a Vöröskereszt hálózatára hárül.
E mellett számos
szakmai
probléma ls akadályozza az
elsősegélynyújtó-hálózat működésének hatékonyságát.
A salgótarjáni tanácskozáson az elsősegélynyújtásban
érdekelt szervek, az Egészségügyi Minisztérium, az Országos Mentőszolgálat, és a
Magyar Vöröskereszt képviselői ezért vitatják meg az
elsősegélynyújtás
oktatásának időszerű kérdéseit.

lakástextil. 50 481 677 kl mit
választ? 50 490 097 lakástextil. 50 494 912 háztartási gépek. 51 003 749 háztartási gépek. 51 007 646 külföldi társasutazás. 51 012 051 utalvány.
51 015 264 rádió lemezjátszóval és utalvány. 51 027 163
éléskamra-utalvány.
51 030 184
éléskamra-utalvány. 31 036 54p utalvány.
31 036 697 ki mit választ?
51 038 760 kl mit választ?
51 047 797 lakástextil.
51 055 278 tv.
51 056 052
háztartási gépek. 31 074 395
olaj kályha.
52 003 041 utalvány. 32 008 226
utalvány. 52 031 104 sztereó
lemezjátszó
és
utalvány.
52 034 664 10 000 Ft-os vásárlási utalvány. 52 046 396 sztereó lemezjátszó és utalvány
32 068 302 háztartási gépek.
52 071 494 háztartási gépek.
52 083 096 éléskamra utal-

vény. 52 086 303 háztartási
gépek. 52 091 591 háztartási
gépek. 52 116 441 olajkályha.
52 124 729 hűtőgép. 52 137 182
utalvány. 52 138 348 utalvány
52 165 377 bútor-lakberendezés. 52 199 968 háztartási gépek. 52 201 577 olajkályha.
52 201 740 háztartási gépek.
52 204 138 lakástextil.
55 552 386 külföldi társasutazás. 55 565 611 ki ml választ. 55 573 410 éléskamrautalvány. 55 859 178 utalvány
35 871 800 háztartási gépek.
35 884 484 háztartási gépek.
A fenti szövegben használt
rövidítések:
Hűtőgép: Lehel hűtőgép
175 literes, Lehel hűtőgép 210
literes. Olajkályha: Gemenc
olajkályha, valamint szekszárdi H 88 olajkályha. Tv:
Elektron TA 5201 és ezer
forint antennára. Utalvány:
vásárlási utalvány.

A MÁV és a Volán együttműködése

A
vállalatok,
üzemek
nagy többsége példamutatóan és dicséretesen segített.
Elsősorban vonatkozik ez a
megállapítás a DÉLÉP-re és
az
Orosházi
Üveggyárra,
amelyek telepein éjszaka ls
mentesítették hasznos
térti Októl — kavicstól, homoktól, cementtől, s egyéb anyagoktól — a vagonokat.
Az exportrakodás
vasárnap a szegedi, a kecskeméti
és a békéscsabai konzervgyárakban kétszeresen meg haladta a korábbi ünnepnapok átlagát. Az
Orosházi
Üveggyár harminc vagonból
álló irányvonatot indított a
szigetvári konzervgyárba.

A cukorrépa szállítási ütemének újbóli meggyorsulása
várható. Ennek előjeléi máitegnap mutatkoztak: négy
Irányvonalot indíthattak
a
dél-alföldi gazdaságok fontos
élelmiszeripari nyersanyagával, több mint százhúsz vagon termessel.
A MÁV Szegedi Igazgatósága a társigazgatóságokkal
összehangolja tevékenységét.

A Magyar Vöröskereszt
országos elnöksége a napokban Salgótarjánban kétnapos országos
tanácskozást
rendez, az elsősegélynyújtás
időszerű feladatairól. A jelentős tanácskozásról hétfőn
a Magyar Vöröskereszt székházában dr. Gyüszü Miklós
orvos-alezredes, a
Magyar
Vöröskereszt főtitkárhelyettese tartott sajtótájékoztatót.
Egyebek között elmondotta:
évről évre jelentős mértékben emelkedik a balesetek
száma.
1973-ban
például
több mint* 280 000-ren szenvedtek baleseteket, s a különböző sérülések, egészségkárosodások miatt csaknem
3500-an vesztették életüket.
Egyes vizsgálatok szerint a
sérültek 23 százaléka veszítené életét, ha az
orvosi,
szakorvosi beavatkozás előtt

szelvényeire

Tegnap délután Budapesten, a Sportfogadási és Lottó
Igazgatóság Münnich Ferenc utcai székházában kisorsolták a lottó október havi tárgy nyereményeit — a 41. hét
szelvényei között.
Az alábbiakban közöljük a szegedi totó-lottó körzeti
iroda területén eladott és nyereménnyel kisorsolt lottószelvények számát és a nyereményt.
2 800 340
éléskamra-utalvány.
2 824 693
utalvány.
2 829 322 utalvány. 2 850 797
10 000 forintos vásárlási utalvány. 2 893 291
éléskamrautalvány. 2 861 432 lakástextil. 2 943 966 kl mit választ.
2 950 625 háztartási gépek.
2 951 261 sztereó rádió lemezj á t s z ó és Utalvány. 2 954 467

kl mit választ. 2 972 681 utalvány.
2 980 759 külföldi társasutazás. 2 992 892 éléskamra-utalvány. 10 542 430
utalvány.
10 545 187 háztartási gépek.
10 545 654 háztartási gépek.
10 84S061 utalvány. 10555 783

Ennek köszönhető a vagonok
optimális kihasználása. Mindent megtesznek a kocslfordulási Idő további rövidítésére. Ez azonban a vállalatokon, az üzemeken is múlik.
Népgazdasági érdek, hogy ne
vesztegeljenek vagonok nap k i g , mert nagyon
nagy
szükség van rájuk a szállítás
„vérkeringésében".

fiz elsősegélynyújtás
időszerű kérdései

II lottó október havi
tárgynyereményei
— a 41. hét

A múzeumi hónap programjából

Az Idei, Immár 13. alkalommal megrendezett múzeumi és műemléki hónap rendezvénysorozata befejezéséhez közeledik. Ebben a hónapban a múzeumok, a múzeumi kutatás került az érdeklődés
reflektorfényébe.
Különösen így van ez nálunk, Csongrád megyében és
Szeged
városában, amely
igen rangos helyet foglal el
az országos múzeumi hálózatban. 1985-ben Csongrád
megye múzeumait 165 ezer
14-en
látogatták, közülük
135 ezer 276-an a szegedi
múzeum kiállításait tekinlették meg. 1973-ra c»aknem kétszeresére emelkedett
li múzeum- és tárlatlátogatók száma, a megye rhúzeumait és kiállításait az elmúlt
évben 321 ezer 170-en tekintették meg. míg Szegeden
250 ezer 235-en
látogatták
meg a múzeum állandó és
Időszaki kiállításait. (Az elmúlt héten megjelent Korunk múzeuma című írásunkban téves adatok szerepeltek.)
Az idei múzeumi
hónap
kiállítás- és bemutatósorozata mellett jó néhány jelentős tudományos és ismeretterjesztő programra
is sor
került. A hónap elején a 21.
Vásárhelyi Öszi Tárlat megnyitásának
másnapján
a
dél-magyarországi képzőművészek tanácskoztak a jugoszláviai Vajdaság képzőművészeinek küldötteivel a tízéves
múltra visszatekintő
kapcsolatok
szervezettebbé,
összehangoltabbá tételéről, a
találkozók és kiállítások tudatos szervezéséről és a közösen rendezett képzőművészeti programokról. A tanácskozáson kifejtették véleményüket a jugoszláviai és a
magyar képzőművészek delegátusai és javaslatok, határozatok is születtek. Többek
között
elhatározták,
hogy növelni kell a vajdasági és a dél-magyarországi
képzőművészek és kulturális
Intézmények közötti dokumentációs cserét, a kölcsönös információt. Kezdeményezték művészettörténészek
rendszeres
találkozóját ls.
Javasolták, hogy Vásárhely
és Zenta kapcsolatának 10.
évfordulóján
retrospektív
vándorkiállítást rendezzenek
a Vajdaság, illetve Dél-Magyarország városaiban.
A Szentesi Hetek keretében a Koszta József Múzeumban rendezték meg
a
VIII. Alföldi Régészeti Ülésszak háromnapos programsorózatát 70 régész és tudományos kutató részvételével.
Az ülésszak célja a legfrts-

Kiemelkedő
rakodási eredmény
Kedvező időjárási viszonyok között vasárnap nagyszerű
szállítási eredmény
született a MÁV
Szegedi
Igazgatóságának öt megyére
kiterjedő
munkaterületén.
Mintegy 1 ezer 400 vagont
ürítettek ki. és
csaknem
650-et megraktak, illetve indítottak rendeltetési helyére. a Volán-vállalatok valamennyi megyében jól szervezett felkészültséggel, csaknem teljes hétköznapi kapacitással segítették az
őszi
csúcsforgalom
zavartalan
menetét. A 10-es számú Volán Vállalat csupán a szegedi
vasúti pályaudvarokon
hatvannyolc szállító-, rakodóeszközzel: billenőplatós és
egyéb járművekkel,
valamint markológépekkel, autódarukkal, az ezeket működtető teljes létszámú személyzettel gyorsította a munkákat.

Tudományos munka,
a kapcsolatok fejlesztése

háztartási gépek. 10 363 703
lakástextil. 10 566 236 háztartási gépek. 10 881 029 10 000
forintos vásárlási utalvány.
50 401 669 lakástextil.
50 404 117 éléskamra- utalvány. 50 411 608 éléskamrautalvány. 50 422 681 háztartási gépék. 50 426 050 háztartási gépek. 50 430 724 utalvány. 50 439 043 háztartási
gépek. 50 442 187 sztereó rádió lemezjátszó és utalvány
50 444 401 háztartási gépek.
50 449 560 lakástextil.
50 450185 kl mit választ?
50 460 784 utalvány. 50 477 010

A nyertes szelvényeket 1974. november 20-ig kell a
totó-lottó kirendeletségek, az OTP-fiókok, vagy a posta
útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatósághoz (1875 Bu
dapesl V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni.
A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az
esetleges hibákért felelősseget nem vállalunk.

sebb tudományos informáclók cseréje és a folyamatban
levő kutatómunka eredményeinek ismertetése volt. A
program során három referátum hangzott el, melyhez
15 korreferátum csatlakozott,
Kaltez Nándor Az Alföld ú j kőkori kutatásának helyzete
és feladatai címmel,
Hóna
István Germánok az Alföldön, Dienes István pedig A
honfoglaló magyarok hltvilágának
kérdései címmel
tartott vitaindító előadást. A
vitában fölszólalók
beszámoltak legújabb leleteikről,
melyeket diapozltívekkel 11lusztráltak. Kis kamaraklállítás is társult a tudományos
ülésszakhoz, amely a Vésztő
melletti Mágorhalom körzetében végzett ásatások leleteit mutatta be. A rendezvény keretében két. egyenként egy óra hosszás tudományos film került közönség
elé, a Pannónia és A népvándorlás népei című tudományos filmek. Az utóbbit a
szegedi filmszínházakban kísérőműsorként láthatta a közönség.
Tegnap, hétfőn délelőtt a
szegedi Móra Ferenc Múzeum Galéria-termében a múzeuml és műemléki
hónap
egylk záíó rendezvényeként
nyilvános tudományos
elő-

adóülést rendeztek. Az ülésen 11 előadás hangzott eL
A Csongrád megyei múzeumokhoz tartozó muzeológusok és tudományos kutatók
számoltak be legújabb kutatási eredményeikről. A tudományos előadóülés egyik
célja az volt, hogy a Csongrád megyei múzeumok munkalársai megismerjék
egymás legfrissebb tudományos
eredményeit, másrészt a z é r deklődők
információkat
nyerjenek a megye múzeumaiban folyó kutafómunkáról. Az előadások jórészt a
Szegeden megrendezett slkeres
kamaraklállításokhoz
kapcsolódtak, így az érdeklődők hallhattak Szeged régi
címereiről és pecsétjeiről, a
pusztaszeri ásatások
újabb
eredményeiről, a finnugor
őshazaku'atás
állásáról,
a Szegedjelenlegi
vidéki gyermekjáték-kutatásról
és a
Szeged környékének Cerambyclade faunájáról.
Megismerhették az érdeklődők a
legújabb adatokat a szegedi
tanyák kialakulásáról, a makói parasztházak telkeit, a
középkori
kályhacsempék
népi motívumalt, a Csongrádi „kubikosok"-klállítást,
a
vésztői ásatások eredményeIt és a llchenológiai adatokat a jugoszláviai Vajdaság
flórájához.

Az Országház építője

Születésének 135. évíorduAz 1884
és 1904 között
lóján, 1974. október 29-én, épült Országház kétemeletes,
Steindl Imrére, az Ország- 265 méter hosszú, szabályos
ház építőjére, a reneszánsz, tégla alakú, a leggondosabb
később a gótlka hangulat- szimmetriával épült, két naés formavilágában
alkotó gyobb és négy kisebb udművészre, a Magyar Tudo- vart magába záró alkotás.
mányos
Akadémia tagjára A két különálló üléstermet,
emlékezünk, amikor felidéz- a monumentális főlépcsőhúzük élete és munkássága zat,
a
kupolacsarnokot
néhány momentumát.
Steindl igen gazdagon díszíSteindl Imre 1839. október tette. Az egész épületet 233
29-én született Pesten. Édes- szobor ékesíti, amelyekhez
apja az Ausztriából Ide te- Munkácsy, Lotz és mások
lepült kiváló asztalosés freskói méltón járulnak. Az
ácsmester, Széchenyi István egész épületet külső és beláltal patronált, ügyes kezű,] ső kiképzésében vizsgálva,
a művészetek
felé hajló minden bizonnyal, részremesterember. Az apja mű- hojlus nélkül
állapíthatjuk
helyében nevelkedett fiú ha- meg, hogy az egész világon
mar a művészetek felé foraldul, jó rajzkészségét édes- páratlan. Előszeretettel
apja nemegyszer fel is hasz- kalmazta minden épületén a
nálja. Felsőfokú tanulmá- majolika dekorációkat,
de
nyait a budai műegyetemen az Országháza
udvarában
és a bécsi képzőművészeti
.
részleteket
produakadémián végezte.
Bécsi m «»teri
tanulmányainak befejeztével kélt ezzel a szines i pítőhazatér. és a műegyetemen anyaggal, amelyet
elsőnek
kap tanársegédi állást, majd Y b ) M l k l ó s a l k a l m a z o t t a z
1869-ben helyettes tanárrá,
.
.
egy évre rá egyetemi tanár- Operaház boltozatain, majd
rá nevezik kl. Ettől kezdve később Lechner Ödön emelépltett nagyszerű épületei te igazi rangjára,
méltán kapnak helyet ma 1B A vajdahunyadi vár újjáépítömüvészetünk történeté- épitése után került Szegedben. Első szép alkotásai kö- re, és itt az alsóvárosi (volt
zül említést érdemel a Bu- ferences) templomot
1870dal Ipar- és Kereskedelmi ben az ő körültekintő tervei
Bank számára készített neo- alapján restaurálták,
reneszánsz vörösmárványból
s t e i n d l t m r e h a t a l m a g épí_
való kútja. Szintén még neo- tőmüvész géniuszát talán az
reneszánsz stílusban tervez- országház angol gótikáját
te az 1875-rc felépült buda- é g n é h o i b a r o k k o g
eleme)t
pesti ú j városháza épületét, f e l v o n u l t a t ó egységes szima Múzeum körúti kétemele- m e t r i a i g a z o , j a i m i n t e g y a z t
tes
egyetemi
épületet,
„
^
i(| b i z o n y ( t v a > h o g y
amelynek színes téglaés t é s z l g a z l t e h e t s é g e a b b a n
kerámiadíszítése
korának r e j l i k ? h o g y a a ^ t
hely
legjobb
mesterére
Ugyanez vonatkozik az vall.
ud kötöttségeit és hibáit müvészépségeivé tudja avatvari rész
kiképzésére is. nek
ni.
Ezeken
túlmenőleg
több
Nem túl korosán, 63 éve*
épületének
reneszánszban
fogant felépítését követően korában halt meg BudapesSteindl lgazl és nagyvona- ten, 1902. augusztus 31-én.
Bátyai Jenő
lúbb művészi énje a neogótikus formanyelvben bontakozott ki igazán. Az erzsébetvárosi plébánia templom,
de még inkább ragyogó
munkája ebből a korszakból
az Országház.

*

Az évforduló alkalmából
ma, kedden a panteonban
levő szöbrán az
MTESZ
Csongrád megyei szervezete
koszorút helyez el.

