
Kedd, 1978. május 23. 5 

Megnyílt a dél-alföldi tárlat"Í9yü,,agárda" 
9 r r • 

Jarasi 
Tizenharmadik alkalom-

mal nyílt meg a Magyar 
Képző- és Iparművészek 
Szövetsége dél-magyarorszá-
gi területi szervezetének 
évenkénti seregszemléie, a 
dél-alföldi tárlat. A Békés 
és Csongrád megyében élő 
képzőművészek bemutatóját 
ezúttal Szegeden, a Móra 
Ferenc Múzeum Horváth Mi-
hály utcai Képtárában ren-
dezték meg. Tavaly óta a két 
megye más-más városa ad 
otthont ennek az éves mun-
kát felmérő kiállításnak. 

Szentes után Szeged a házi-
gazda. 

A kiállítást népes érdek-
lődő jelenlétében vasárnap 
dr. Koncz János, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak t i tkára nyitotta meg 
dr. Trogmayer Ottó megyei 
múzeumigazgató köszöntő 
szavai után. Ott voltak a 
megnyitón Szabó G. László, 
a megyei tanács elnökhelyet-
tese, Deák Béla, a városi 
pártbizottság t i tkára. Bá-
nyainé dr. Birkás Mária, a 
városi tanács elnökhelyettese, 

a két megye városainak 
párt- , állami és társadalmi 
vezetői, D. Kurucz István fes-
tőművész, a dél-magyarorszá-
gi terülei szervezet t i tkára és 
az alkotó művészek. A tá r -
laton 52 művész (31 festő, 
10 grafikus, 8 szobrász, 3 
iparművész) 96 alkotása (56 
festmény, 14 grafikai lap, 20 
szobor és érem, 6 iparmű-
vészeti munka) látható. A 
XIII. dél-alföldi tárlat egy 
hónapig tekinthető meg. (A 
Koszta-plakettet idén nem 
adták ki.) 

Edzésben 
Lehet, hogy a tévé elszán-

ta magát : megedzi közönsé-
gét a foci-világbajnokságra. 
Lehet, hogy jól teszi. 

Hallom ugyanis a villamo-
son, a „nép" egy emberként 
készülődik arra , hogy fel se 
kelljen állnia a képernyő elől, 
nehogy kihagyjon valamit. 
Gondolom, van forgalom a 
GELKÁ-ban is, a készülék-
tulajdonosok sej tet t hibák 
után kutat ta tnak, nehogy ak-
kor mond ja föl a szolgálatot 
a doboz, amikor a nagy ese-
mények zaj lanak. 

De nézzük, hogyan is pró-
bál edzésbe hozni bennünket 
a tévé! Arról ugye senki sem 
tehet, hogy körülbelül há-
rom héttel ezelőtt kezdődött 
a jégkorong-világbajnokság. 
A nézőedzés tehát időben 
megkezdődött. Az volt a hely-
zet ugyanis, hogy a vi lágbaj-
noki mérkőzéseken kívül 
nemigen ta lá l tunk a műsor-
ban m á s „izgalmasat" és néz-
hető t. Azazhogy: ta lán a 
Fórumot — a labdarúgó VB-
ről. Volt még egy ki tűnő kis-
film, ez volt a címe: Csak az 
aréna? Magyar József ren-
dezte, arról szólt — egysze-
rűsítve —, hogy a sportver-
senyeket nem annyira a 
sport, min t az „aréna" mia t t 
látogatják, elengedik, kienge-
dik magukból mindazt , ami 
az arénán kívül, a munkás 
hétköznapok összes terepén 
visszatetsző arénázásnak mi-
nősülne. 

Aztán jött az ökölvívó-vi-
lágbajnokság, amelynek köz-
vetítései során döbbenten 
fedeztem föl, nemcsak ma-
gamon, hogy „át léptünk a 
második fokozatba", edzőink 
rákapcsoltak, és mi könnye-
dén áll juk a nagyobb te rhe-
lést. Egyik n a p például lá-
tom, indul a r ingbe a kö-
vetkező kettő, de a kép e l tű-
nik, és közli a bemondó, hogy 
a Híradó következik, Felpat-
tan tam és átkapcsoltam Belg-
rádra, ott m á r előbbre tar-
tottak a közvetítéssel, nem 

baj , mondom, legalább meg-
nézhetem még egyszer, ha 
visszakapcsolok Budapest 
l - r e . . . A riasztó jelek csak 
szaporodtak, valamelyik es-
te a szomjhalál küszöbén 
összeveszett a család, ki hoz-
zon be innivalót a konyhá-
ból, a gyerek szétverte a 
kedvenc játék m a j o m fejét, az 
unokahúgom meg szakított a 
vőlegényével, mer t Steven-
sont sokkal férf iasabbnak 
találta. 

A héten megnéztük még az 
1956-os melbourne-i olimpiá-
ról szóló dokumentumfi lmet . 
Mást? Nézhettünk volna Kí-

vánságműsort, VIT- é6 NDK 
—magyar vetélkedőt, Emmát, 
szombaton krimit , vasárnap 
Prémiumot. Ez utóbbit több-
ször láttuk, Emmából elég 
volt, a szolid egyéb vetélke-
dők rém unalmasak a ring-
ben prezentáltakhoz képest. 

Az igazi edzők tanulha tná-
nak a tévésektől: abszolút 
ingerszegény „környezetben" 
lehet koncentrálni — csak a 
sportra. Pillanatnyilag: türel-
metlenül vá r juk a szerdai 
angol—magyart, aztán m a j d 
csak eltelik valahogy az idő 
— a világbajnokságig. 

Sulyok Erzsébet 

Mindenhatónk: Mr. Money 

i M O 

Neve is számtalan: money, 
stex, zsozsó és még ki tud ja 
hányféle. Különböző nyelvi 
rétegekből átvet t szó. Ha j -
szoljuk, szidjuk, imádjuk. Ki-
szolgáltatottjai vagyunk, s 
általa lehetünk „menőbbek 
Az élet nélküle elképzelhe-
tetlen. mellékes — bizonyos, hogy 

Igen, őszentsége: a pénz. habozás nélkül baleknak 
A múl t héten főszereplővé néznék és minősítenék az il-
lépett elő a rádióban. A Nap- letőt. Ám az egyik kérdés 
jóink erkölcse-sorozatban, vonszolja a másikat : ha va-
Petress István műsorában, laki többet kap, mindez tá -
Mit fizetnek ér te? címmel, volról sem jelent kedvezőbb, 
Filozófusok — dr. Farkas magasabb rendű erkölcsi 
Endre, dr. Földesi Tamás és alapállást. (Sőt! A pénz az 
Kósa Erzsébet — próbál tak egyetlen mindenható, amiről 

kerekasztal-beszélgetésen halálos biztonsággal áll í tha-
válaszolni, vagy legalábbis tó, hogy teljesen hasztalan 
útmutatóikat adni korunk 
morá l jának ismeretében: 
csak a pénz-e a mozgató erő 
mindnyájunknak, hogyan is 
í tél jünk erkölcsileg minden-
ható urtmk, Mr. Money fe-
lett? 

Üdvösen mondta a filozó-
fus: a „kis pénz, kis f o c i . . ."-
elv bármilyen hasznos ta-
nács, de ha valakinek azt 
a jánlanák, dolgozzon csak 
annyit, amennyire igy ki 
tud ja fejezni önmagát, a 
pénz ebből a szempontból 

K ö i 
ba 

Szentes és Kunszentmár-
ton között a 23. kilométerkő 
közelében Misku János 40 
éves szentesi (Kilián Gy. u. 
21.) lakos motorkerékpárral 
nekiütközött egy előtte hala-
dó autóbusznak. Az ütközés-
től átesett az ellenkező ol-
dalra, ahol pedig egy szem-
ben közlekedő kisteherautó 
elgázolta. A szerencsétlen 
motoros a helyszínen meg-
halt. A baleset okát vizsgál-
ják. 

Deszk és Klárafalva kö-
zött a 11. kilométerkő kö-
zelében volt baleset. Szőnyi 
Mihály 66 éves deszki (Ta-
nya 8.) lakos a fűúton ke-
rékpározott, s tanyabejáró-
jukhoz érve minden körül-
tekintés, illetve irányjelzés 
nélkül balra kanyarodott. A 
következő pillanatban egy 
odaérkező autó elütötte. A 

gépkocsivezető rögtöni féke-
zésének köszönhető, hogy az 
idős kerékpáros sérülései vi-
szonylag könnyebbek. 

Sándorfalván a Hunyadi 
utca 6. számú ház előtt du r r -
defekt miatt felbukott mo-
tor jával és súlyosan megsérült 
Süli-Zakar István László 19 
éves szeged-algyői (Sövény 
u. 24.) lakos. 

A Nagykörútról a Kossuth 
Lajos sugárút ra akar t ka-
nyarodni autóval balra Nagy 
István 20 éves dóci (Bodor-
szék 28.) lakos. A sárga vil-
logóra állított lámpa előtt 
meg is állt a Párizsi körút 
irányából érkezve. Ám fi-
gyelmetlenül tovább indult, 
s az Anna-kút felől neki-
haj to t t egy motoros. A bal-
esetben vétlen motoros meg-
sérült . 

neki a könyörgés: ne vigy 
minket 'a k í sé r t é sbe . . . 
Ugyanis csak oda visz.) S a 
többi akadály: értelmetlen 
munkáér t értelmes ember-
nek fizethetnek bánmennyit, 
öröme úgysem lesz benne. 
Vagy a szomorú tény, hogy a 
jobb munká t társadalmunk-
ban általában még mindig 
nem sikerül elég pénzzel ho-
norálni. S a többi, s a többi. 

„Nincs ember, akit kizáró-
lag csak a pénz érdekelne." 
Így az egyik megállapítás. 
Egyszerre kell filozófiai, lo-
gikai és főleg lélektani ér te-
lemben megközelíteni az 
egész kérdéskört . A kérdező 
Petress István és a válaszoló 
filozófusok így is tettek. S 
végeredményben fölötte 
hasznos kis félóra volt ez a 
beszélgetés. Hiszen a min-
denható létéről-nemlétéről is 
jobb gondolkodni előbb, 
mintsem vakon hinni benne. 
S ne érdemelne ennyit éppen 
Mr. Money, ez a roppant 
tiszteletreméltó korú, na-
gyon-nagyon öreg életbútor-
darab? 

Hogyne! Csak egy dologról 
tilos megfeledkezni. A pén-
zen kívül még létezik vala-
mi, ami nála is öregebb. 

A munka. 
Domonkos László 

szemle 
az ásotthalmi erdőben 
Hét esztendeje, hogy a BM a mórahalmi csapat nyerte, 

határőrség támogatásával a második az ásotthalmi belte-
szegedi járás kilenc községé- rületi iskola, harmadik az 
nek 450 úttörője részvételé- Asotthalom, Gátsori iskola 
vei Mórahalmon megalakult csapata lett. Az évi kiképzési 
a Horváth Pál Úttörő Határőr eredmények alapján a zászló-
Zászlóalj. A honvédelmi ne- alj zászlaját egy évig a rösz-
velésben, a határőrizet segíté- keiek őrizhetik, második a ti-
sében kifej tet t kiemelkedő szaszigeti, harmadik a kübek-
munká ja elismeréséül a zász- házi alegység lett. 
lóalj 1975-ben megkapta a 
„Kiváló Határőr" kitüntetést. 
1976-ban a szegedi járás 25 
községében 70 honvédelmi út-
törőszakkör mintegy 1200 tag-
ja kérte felvételét az úttörő-
gárdába. A szegedi járási út-
törőgárda alegységei határőr, 
egészségőr, lövész, munkásőr, 
tűzoltó, közlekedési, modelle-
ző és rádiós szakterületen 
dolgoznak, s mint az elmúlt 
évben is, a kiképzési évet az 
1972-ben Asotthalmon 
alakult Udvardi János I f j ú 
Gárda Zászlóaljjal közösen 
vasárnap egyyüttes szemlével 
zárták az ásotthalmi erdőben. 

Egész napos program várta 
az 1100 versenyző úttörőgár-
distát és a 200 if júgárdistát , 
valamint a programokon 
részt vevő 1500 pedagógust, ki-
képzőt, patronáló szervek 
képviselőit és az érdeklődő-
ket. Délelőtt bonyolították le 
az I f j ú Gárda versenyeit és 
az Űttörő Gárda különböző 
szakterületeinek versenyeit. 

A szemlén ott volt Tóth 
Szilveszterné, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag-
ja, Bibók lstvánné, ország-
gyűlési képviselő, Szögi Béla, 
a járási pártbizottság ti tkára, 
Nagy Sándor, az Üttörőköz-
pont Űttörő Gárda országos 
parancsnokságának ti tkára, 
Dudás István ezredes, a BM 
határőrség kerületi parancs 

Az egészségőr alegységek 
akadályversenyét a sápdorfal-
vi csapat nyerte, a zászlót a 
deszkiek őrizhetik. A közle-
kedési alegységek akadály' 
versenyét és az évi kiképzési uttörogardista. 
eredmények a lap ján a zászlót 
is a forráskúti úttörők nyer-
ték. A tűzoltó alegységek aka-
dályversenyét, a zászlót és a 
kupát fiúk közül a ruzsaiak, 
lányok közül a kübekháziak 
érdemelték ki. A munkásőr 

iskolai tanárt , Ferró Máriát, 
az ásotthalom-gátsori általá-
nos iskola tanárát , Szkurák 
János, Bódi Géza és Babics 
József i f júgárdis tákat . Az 
„Egység Élenjáró Katonája" 
jelvényt kapott Kökény Lász-
ló (Üjszentiván), Rajtik And-
rás (Kübekháza), Borbély Jó-
zsef, Lep ár Ilona (Röszke), 
Guczi Aranka (Mórahalom), 
Papdi Gábor, Papp Tibor 
(Ásotthalom), Kiss Dezső, Ko-
csis Ferenc (Tiszasziget), és 
Balogh Rozália (Domaszék) 

Az I f j ú Gárda és Úttörő 
Gárda járási szemléhez kap-
csolódva az állami gazdaság 
kul túr termében kiállítás nyílt, 
mely bepillantást enged a ha-
tárőrök életébe, felvil lantja 
az MHSZ három évtizedes 

alegységek akadályversenyét tevékenységének állomásait, 
és az éves kiképzési eredmé-
nyek alapján a zászlóalj zász-
laját a kisteleki pajtások 
nyerték, második helyre a 
sándorfalviak, harmadikra a 
bordányiak kerültek. A lövész 
alegységek akadályversenyé-
ben az ásotthalmi úttörők 
diadalmaskodtak, második 
helyre az öttömösi, harmadik-
ra az üllési csapat került . A 

és bemuta t ja a szegedi járási 
polgári védelmi parancsnok-
ság által kiírt gyermekrajz-
pályázat legsikerültebb alko-
tásait. Az Ahogy én látom a 
polgári védelem feladatait ci-
mű pályázaton a következő 
úttörők nyertek di ja t : Gera 
Mária (Szatymaz), Balla Éva, 
Kovács Eszter (Domaszék), 
Czakó István, Masa Jenő (Ru-

modellező alegységek verse- z s a ) . Tóth Ágnes (Forráskút), 
nyéből a pusztaszeriek kerül- Karancsi Zoltán, Karancsi 
tek ki győztesen, a második Sándor, Pieman Jenő (Tisza-
hely az öttömösieké, a har-
madik a kisteleki Petőfi ál-
talános iskola csapatáé létt. 
A helyezést elért szakaszokat 
a patronáló szervek okleve-
lekkel, kitüntetésekkel és 
tárgyjuta lmakkal ajándékoz-
ták meg. 

A honvédelmi nevelömun-
ka eredményes végrehaj tá-

felada-noka, Mihalik Ferenc, az . . . • _ . . » . 
MHSZ megyei titkára, Oszlár s a e r t > a hataronzet i 
György, a Megyei Közlekedés- tokhoz nyúj tot t kiemelkedő 
biztonsági Tanács t i tkára, segítségéért a BM határőrség 
Bárdos Klára, a Csongrád 
megyei Úttörő Elnökség tit-
kára, dr. Dékány Klára, a 
KISZ Szeged városi bizottsá-
gának első ti tkára, Fodor Ist-
ván, a .járási hivatal osztály-
vezetője, az I f jú Gárda és az 
Űttörő Gárda képzését segítő 

országos parancsnoka „Kiváló 
Határőr" jelvénnyel tüntet te 
ki Sára Endrénét, röszkel ál-
talános iskolai tanárt . Ki-
emelkedő munká jáé r t juta-
lomban részesítették Kovács 

társszervek képviselői és Piroslca, mórahalmi általános 
Asotthalom község vezetői. 

sziget), Horváth Imre (Baks), 
Dudás Tibor, Németh András 
(Deszk). 

Az érdeklődők délelőtt hon-
védelmi fi lmek bemutatásán 
vehettek részt, az Erdészeti 
Szakközépiskola sportpályá-
ján pedig Ügyesség-bátorság 
címmel rendeztek sportverse-
nyeke t Az ízletes babgulyást 
a határőrség tábori konyhá-
ján készítették. 

A délutáni díszszemlét kö-
vetően a kiskunhalasi ha tár -
őr kerület Dózsa lovasszak-
osztályának tagjai és a járási-
városi tűzoltó parancsnokság 
úttörő, önkéntes és hivatásos 
tűzoltói tartottak látványos 
bemutatót. 

Délután a versenyek utáni 
díszszemlét Lovászi József, a 
KISZ szegedi járási bizottsá-
gának t i tkára nyitotta meg. 
Értékelte a járásban folyó 
honvédelmi nevelömunka 
eredményeit és a versenyek 
színvonalát. Megállapította, 
hogy az úttörő- és i f júgárdis-
ták eleget tettek vállalásaik-
nak, eredményesen, jól tanul-
tak és dolgoztak az elmúlt 
kiképzési év során, ezt az 
ásotthalmi versenyen is bi-
zonyították. Szólt a díszszem-
lén felsorakozott alegységek-
hez Prökai Béla őrnagy, a 
BM határőrség kiskunhalasi 
kerületi parancsnokságának 
politikai osztályvezetője, ér-
tékelte a szemlét Varga Ti-
bor hadnagy, az Udvardi Já -
nos I f jú Gárda zászlóalj pa-
rancsnoka és Dongó István, a 
járási Űttörő Gárda parancs-
noka. 

Az Ifjú Gárda alegységei-
nek versenyét az ásotthalmi 
Erdészeti Szakközépiskola el-
ső csapata nyerte (az iskoláé 
lett a zászlóalj zászló, me-
lyet egy évig őrizhetnek). Má-
sodik helyen az ásotthalmi 
Erdészeti Szakközépiskola 
második csapata, míg a har-
madikon a kisteleki gimná-
zium első csapata végzett. 

Az Úttörő Gárda tagjai 
szakáganként mérték össze 
felkészültségüket. A határőr 
alegységek akadályversenyét 

Kommunista műszak 
A Szegedi Hangszergyárban kommunista műszakot tar-

tottak a hét utolsó napján. Elsősorban az exportra kerülő 
termékek mennyiségének növelése volt a cél, de emellett az 
elavult és balesetveszélyessé vált anyagmozgatásra használt 
út egy darabjá t is felújí tották. A kommunista szombat be-
vételét gyermekintézmények támogatására a jánlot ták föl a 
hangszergyáriak., 

Anyaga szegedi 

Farmerek a Centrumban 
Két hét egy á ruház egész 

évéhez viszonyítva nem nagy 
idő, a tegnap, hétfőn indult 
és június 3-án befejeződő 
akció a Centrum Áruház-
ban feltehetően mégis a si-
keresebb, forgalmasabb he-
teiket idézi m a j d . A Ken-
der-fonó- és Szövőipari Vál-
lalat és az á ruház közös, á r u -
sítással egybekötött árube-
muta tó ja a vásárlók örö-
mére eddig nem látott „far-
merbőséget" kínál. Méter-
á ruk és a konfekcióipar, a 
zalaegerszegi, debreceni, 
soproni, kaposvári ruhagyár 
és a szegedi ruházat i szö-
vetkezet készruhái vásárol-
hatók meg, vagyis fa rmer 
minden faj tából, s mint hír-
lik, minden mennyiségben. 

A gyártók szerint az im-
portpótló termékek ma már 
minőségileg is kifogástala-
nok, bizonysáig rá, hogy a 
Nagyító márciusi teszt je a 
Levi Strauss m á r k a u tán a 
második helyre tet te a 
KSZV f a r m e r a n y a g á t A 
gyár körülbelül másfél éve 
indította a közkedvelt fa r -
merek programját , melynek 
épp fénykorában sckíéie 
külföldi fa rmer is érkezett, 
az országba, persze lénye-
gesen drágábban. Afféle 

kedvcsináló is hát a két-
hetes árubemutató, indigó" 
festésű kékek, homok-, 
nyers , és kekiszinü anya-
gok és készruhák kapha-
tók most, a férfi és női 
rnérettáhláaat minden nagy-
ságában. Elvis, Derszi, 
Jean's, Szafari és Joker — 
hirdetik a márkanevek, 
hogy körülbelül félmillió 
for int ér tékű készlet vár el-
adásra a Centrumban. (Ha 
nagyobb a kereslet, van 
még utánpótlás — nyugtat-
tak meg a szakemberek.) S 
igaz-e, hogy a magyar fa r -
mer egyetlen „bűne", hogy 
nem ta r t j a méretét , magya-
rán, összemegy a mosás-
ban? — kérdeztük a KSZV 
szakembereitől, akik szerint 
az ú j gépsorokon á t fu tó 
vásznak á l l ják a próbát, öt-
szöri mosással is csak ké t -
három centivel zsugorod-
nak, n e m többel hát, mint 
külföldi vetélytársaik. 

S végül egy jó hű" a f a r -
merbarátoknak. Az év má-
sodik felétől ugyanezekből 
az anyagokból táskákat, 
szatyrokat, öveket, cipőket, 
sapkákat is lehet majd kap-
ni az üzletelvben. 
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