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Népszerű 
az átutalási betétszámla 

Az OTP szolgáltatásai kö- galom miatt a takarékpénz-
zül egyre népszerűbb az tár az egyszerűbb gépeken 
atutalási betétszámla. Éven- már nem győzte a feldolgo-
te 1000-1200-zal növekszik zást. Most a Számítéstech-
azoknak a száma, akik nikai és Adatfeldolgozó Ügy-
igénybe veszik ezt a szol- vitelszervezési Vállalat 
gáltatást. A szegediek át-
utalási betétszámláit az Ara-
di vértanúk terén levő OTP-
fiók kezeli. A fiók vezetője 
Odry Lajos tájékoztatott 
ezen számla nyitásáról, ke-
zeléséről, a forgalom ala-
kulásáról és a legfontosabb 
tudnivalókról. 

A betétszámla előnyös az 
ügyfeleknek, de minden 
szolgáltató vállalatnak is. Az 
állampolgárok időt, utazást, 
fáradtságot takarítanak meg] 
ha átutalási betétszámlát 
nyitnak. Nem kell külön 
törődniük azzal, hogy mi-
kor, hol fizessék a villany-
számlát. a napilap díját, a 
lakbért vagy a tévé előfi-
zetési díját. Az ember úgy 
egy szeréin the ti teendőit, .ha 
bemegy az Aradi vértanúk 
terén levő OTP-fi ókhoz, 
megnyitja betétszámláját, és 
minden hónapban megkapja 
az elszámolást. Az OTP ezt 
az ügyletet is úgy bonyo-
lítja le, mint a többit, te-
hát: titkosan. 

A betétszámla népszerű-
sége különösen két év óta 
igen nagy. A növekvő for-

elektronikus gépei szinte 24 
óra alatt feldolgozzák a 
számlákat. Igaz, ez a szá-
mítógépes megoldás jóval 
drágább, mint a korábbi 
ügykezelés, de ennek ter-
heit az OTP átvállalja, a 
lakosság ezt nem érzi. 

Kitüntetés 
A Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa Szabó Piroskának, 
az MSZMP budapesti bizott-
sága nyugdíjas osztályveze-
tőjének, a vasasszakszerve-
zet alelnökének a munkás-
mozgalomban kifejtett több 
évtizedes, aktív tevékeny-
sége elismeréseként a Szo-
cialista Magyarországért Ér-
demrend kitüntetést adomá-
nyozta. A kitüntetést Lo-
sonczi Pál, az Elnöki Ta-
nács elnöke adta át. Ott vol-
tak : Méhes Lajos, az 
MSZMP budapesti bizott-
ságának első titkára ésHer-
czeg Károly, a vasasszak-
szervezet főtitkára, 

Félmillió résztvevői várnak 
Együttműködés a népfront és a szocialista 

országok budapésti kulturális központjai között 
Barátsági napok és hetek, lamint a májusban kezdö-

politikai, tudományos, kul- dő béke-, barátság és szo-
turáiis előadások, valamint lidaritási hónap, és az őszi 
zenei rendezvények, kiál- antiimperialista szolidaritá-
lltások, filmvetítések fém- si akció programját gazda-
jelzik a Hazafias Népfront gító rendezvények. Tartal-
és a szocialista országok bu- mában változatos ós formá-

ték, hogy a Szabadság mo-
zinak színházzá alakítása ré-
vén a tavaszi bérlet szimfo-
nikus hangversenyeit már 

„Vár" állott, 
mos!" kőhalom 

„A Gizella tér és a Zrínyi hely és garázssor néhány 
utca sarkán egy kis műte- napja — joggal — téglara-
remben legújabb alkotásait kássá v á l t . . . 
állította ki Gergely Sándor Jeles művészek találkozó-
szobrász és Moholu-Nagy helye volt egykor a parányi 
László festő, e két Szegeden helyiség. Juhász Gyula miij-
tartózkodó művészünk, akik dennapos vendége volt Ger-
most külföldre készülnek, gely Sándor műtermének, 
Meg kell állapítanunk, hogy Kassák Lajos is megfordult 
ennyire európai értékű és ott, egyik alkalommal éppen 
jelentőségű művészet még a szegedi MA-matinét köve-
eddig ne íré nyilatkozott meg tőén, 1918 decemberében. 
városunkban, mint ami eb- Ezt az eseményt Kahána Mó-
ben a szerény szegedi ate- zes íratlan könyvek könyve 
lierben most válósággal ösz- c. önéletrajzi munkájában is 
szezsúfolva van. A legtisz- feleleveníti. Móra Ferenc 
tább és legkomolyabb mai munkatársaival együtt ott 
művészi törekvések nagysze- volt az említett kiállítás 
rűen bátor és erős eredmé- megnyitóján, megtekintette 
nyett láthatja itt az ember, azt de Tournarde tábornok, 
s akinek szíve és érzéke van francia városparancsnok, aki 
magasrendű artisztikum „az értékes művészetért leg-
iránt, kalapot emel ennyi nagyobb megelégedését fe-
müvészi becsület, tehetség iezte ki a kiállító kát mü-
és bátorság előtt" — írta vésznek". Az öt napig nyit-
ezeket a sorokat Juhász va tartó műteremtárlat (tu-
Gyula a Szeged és Vidéke lajdonképpen hármas kiállí-
cimű lap 1919. október 31-i tás volt, hiszen egy asztalon 
számában. Ugyanerről a kí- bemutatták Gergely felesé-
állításról — szinte. minden gének, Milkó Erzsébetnek 
helyi lap megemlékezik ró- ötvösmunkáit is) a művészek 
la! — a szociáldemokrata búcsúja volt Szegedtől, ha-
párt szegedi szerveztének zájuktól. Az ellenforradalom 
lapja, a Munka 1919. novem- mindkét kiváló alkotót 
ber 1-i száma megállapítja, emigrációba kényszerítette. 
hogy Gergely és Moholy- Gergely Sándor sokéves há-
Nagy „Munkáik legjavát ryattatás után 1932-ben ön-
gyűjtötték ezúttal össze, és a gyilkos lett, ám Moholy-
kis szürke helyiséget pazar Nagy pályája külföldön tel-
értékek kincsestárává avat- jesedett ki, ott vált az egye-
it) k." temes művészet kiemelkedő 

A művészettörténet azt alakjává, 
eddig is tudta, hogy ez a Tavaly ősszel eltűnt az 
műteremtárlat volt Moholy- Aradi vértanúk tere és Jó-
Nagy egyetlen haiai kiállí- kai utca sarkán álló ház, 
tása. Azt is tudták a kuta- melynek első emeletén 1919-
tók, hogy Gergely Sándor ben Moholy-Nagy László la-
bérelt műterme az Aradi kott. Az épülő új áruház te-
vértanúk tere (volt Gizella ret követelt magának. Most 
tér) 3. szám alatti házban téglarakássá vált az egyko-
volt. Azt azonban csak a ri Gergely-műterem, a két 
közelmúltban sikerült fölku- művész igazi hazai „végvá-
tatnia a helyi értékek szor- ra". Elszállt az udvari épület 
galmas és kiváló gyűjtője- fölött az idő. De nem száll-
nék, Apró Ferencnek, hogy hat el Moholy-Nagy és Ger-
Gergely műterme a Zrínyi gely hagyatéka, példája, em-
utcai oldalon, az udvarban léke fölött. Az Aradi vér-
álló kis épületben volt. tanúk tere 3. számú ház Zrí-
Mindezt a Délmagyarország ryi utcai oldalán felavatásra 
egykori munkatársának. Ma- vár egy emléktábla! Egy 
gyar Lászlónak özvegyétől mementó, mely megjelöli a 
tudta meg. akik abban a két haladó szellemű kiváló 
házban laktak, és többsz magyar művész emlékét, 

Koncertek 
a mozi-színházban 
A téli bérlet után itt a tavaszi 

Mint ismeretes, a szegedi jelekből ítélhetően. hamaro-
színházi épület rekonstruk- san birtokba veheti a filhar-
ciójával az 1978—79-es fii- mónia is, vasárnap délelőt-
harmóniai évadot két részre tönként, fél 11-től itt rende-
bontották. A téli bérlet kon- zik a nagyzenekari progra-
certjeinek színhelye a dóm mokat. 
és a Tisza-szálló voltak, és A • „ , . . . . . 
az évad elején úgy tervez- w f l í o s " t a v a s ? 1 

t&ir !„«„ „ a—^TY.í- lei február 25-en indul, ami-
kor is a szegedi zenekart 
Fischcr Iván vezényli, s a 
műsoron Liszt-művek sze-

„ j . »„ .*„,„ repelnek. A szólista Bacher oda hirdethetik. Az átala- M i M l y 2 0 n g 0 r a m ű v é s z I e s z , 
kitott Szabadság mozit. a a ki a Haláltáncot játssza. 

Március 18-án Szalatsy Ist-
ván dirigálja a szegedi szim-
fonikusokat, Honegger Gor-
donkaversenyének szólóját 
Onczay Csabától halljuk, s a 
programban még egy 
Franck-szimfónia és Vántus 
István Visszaverődések cí-
mű kompozíciója szerepel. 
Április 1-én Wagner-műsort 
rendeznek: a Rienzi nyitá-
nya és a Walkür első felvo-
nása hangzik el Pál Tamás 
dirigálásával, a szegedi 
szimfonikusok, a színház és 
az Állami Operaház ének-
művészeinek felléptével. 
Ugyancsak Pál Tamás diri-
gál Stravinsky-koncertet a 
szegedi szimfonikusoknak és 
az egyetemi énekkarnak 
(karigpzgató Szécsi József) a 
május 6-1 hangversenyen, 
majd a tavaszi bérlet május 
28-án, kivételesen a dómban 
zárul. A televízió utóbbi 
karmesterversenyének egyik 
díj nyertese, a görög Karolos 
Kaspar Trikolidis vezényel 
Bruckner-mfisort a szegedi 
szimfonikusoknak és a Ze-
nebarátok kórusának. 

A tavaszi kamarabérlet 
hangversenyeit változatlanul 
a Tisza-szálló nagytermében 
rendezik, este fél 8 órától. 
Először, február 28-án. ro-
mán gordonkaművész. Do-
rel Fodoreanu lép fel itt, 
Varga Csilla zongoramű-
vésznő közreműködésével. 
Az NDK-beli Berliner Ok-
tett hangversenyét március 
12-én tartják, április 25-én 
pedig Berkes Kálmán (klari-
nét), Perényi Miklós (gor-
donka) és Kocsis Zoltán 
(zongora) kamarahangverse-
nyét hallhatjuk Brahms mű-
veiből. A zongorabérletben 
— melynek színhelye ugyan-
csak a Tisza-szálló nagyter-
me — március 14-én a ja-
pán Sumiko Nagaoka mutat-
ja be Schumann—Chopin— 
Brahms-programját. a szov-
jet Jurij Gavrilovnak kon-
certjét április 6-ára tervezik. 

dapesti kulturális központ-
jainak 1979. évi együttmű-
ködését. 

A csehszlovák, a bolgár, a 
lengyel, az NDK-s és a szov-
jet budapesti kulturális köz-

jában is sokszínű a Nép-

veit tolmácsolják a nyári 
esztergomi hangversenyen, 
a nemzetközi nőnapnak pe-
dig Emília Tomanova és 
Éva Jandejakova grafikai ki-
állításával adóznak. A Len-
gyel Tájékoztató és Kultu-
rális Központ — országa-

pontok. valamint a Népfront fesztivált rendeznek, amely 
közös rendezvényeire az idéq 
mintegy félmillió látogatót 
várnak. Az első félév ki-
emelkedő eseményének ígér-
keznek a Tanácsköztársaság 
60. és a KGST megalaku-
lásának 30. évfordulójáról 
megemlékező programok, va-

front, valamint a Szovjet ink történelmi kapcsolatai-
nak bemutatása mellett — 
számos rétegtalálkozóra, ki-
állításra várja az érdeklődő-
ket. Az NDK kulturális és 
tájékoztató központja révén 

nek programja az előadás- Schwerin megye mutatko-

Tudomány és Kultúra há-
za közös programja. A ma-
gyar—bolgár barátság Jegyé-
ben Csongrád megyében 

tói, kiállításoktól, a film-
vetítésen, az irodalmi zenés 
műsoron áit a szocialista bri-
gádtalálkozóig terjed. A 
csehszlovák kulturális és tá-
jékoztatási központ szerve-
zésében egyebek között cseh 
és szlovák zeneszerzők mű-

zik be Baranyában, Ikladon, 
a téesz-tagok fórumán pe-
dig az NDK-ból érkező elő-
adók ismertetik a baráti or-
szág növénytermesztésének, 
állattenyésztésének eredmé-
nyeit 

megfordultak a szobrászn 
Az élet véletlen ellentmon-
dása. hogy mire kiderült, 
melyik is volt tulajdonkép-
pen az egykori műterem, 
addigra az rommá változott fiainak. 
Az életveszélyessé vált mű-

emlékeztet Mohö'v-Nagv 
Iászló egyetlen hazai önálló 
kiállításának helyére. Az út-
ra bocsátó Szeged^ tartozik 
ennyivel világhírűvé lett 

T. L. 

H é t 
e g y t é m á r ó l 

„Küldöttség helyett jöt- séggel ki kellene tépni a ke- ják, vigyázzák is a helyisé-
tünk, a többieket lebeszél- reteket, el kéne vágni a vil- geket! Különben a fészket el-
tük. Talán kettőnk szava lanyvezetéket, felszedni a foglalja egy igénytelen ka-
egyenértékű lesz tízünkével." padlót? Vagy száz szegedi kukkcsalád. . . s kezdődhet a 
Emeletes bérház, a város példát hozhatnánk rá: egyik tortúra: elhelyezési igény 
egyik főútvonalán. Az alag- megoldás sem akadályozza a nélküli kilakoltatás, a gye-
sori vizes, egészségtelen la- betelepedőket. Akkor talán rekek gondozását pedig át-
kásból lakótelepre költözik a házfelügyelők, a lakók vállalja az állam. Ez ugyanis 
egy család. Helyükre — a la- éberségén múlik? Ha a fel- kötelező. Hacsak a szülők alá 
káshivatal kiutaló határozata törés pillanatában rendőrt nem írnak egy nyilatkozatot, 
nélkül — betelepszik egy hívna a lakó, a legtöbb, amit miszerint a gyerekek elhe-
megállapíthatatlan létszámú a delikvens kaphat: pénzbír- lyezéséről maguk gondoskod-
társaság. „A lármából ítélve ság szabálysértésért. S ha nak. Elviszik rokonokhoz, 
esténként tizenöten is le- nincs — mert általában aztán másnap visszahozzák 
hetnek, nappal ritkán látni nincs — keresete, amiből le- őket. 
közülük kettőnél, háromnál vonják? S ha egy óra múlva Ötödik kérdés: Es ha mégis 
többet " A törvénytisztelő la- visszamegy és mégiscsak be- k i u t a l j i k a z eifoglaU iakást? 
koknak nem csupán igazság- költözik? Akkor — kilakol-
érzetük háborog: a vitáik, fe- tatható határozattal a zsebé- N. Ferenc hatgyerekes csa-
nyegetőzések miatt a nők ben — a lakáshivatal mun- ládapa. És önkényes beköl-
félnek esténként hazamenni, katársának kellene végrehaj- töző. A családra tekintettel 
a bejárati ajtókra kettős biz- tania az akciót. végül is felkerül a névjegy-
tonsági zárat szereltet min- H a m a d i k U r d é s . F e l t é t e . kiutalják nríci az el-
denki, a földszintiek kenvte- foglalt lakast. Aztán lakas-
len-kelletlen még takaríthat- csere-szerződést nyújt be a 
nak is a betolakodók után: a Hetente háromszor ügy- lakáshivatalnál: Orosházán 
közös illemhely az udvarban feleket fogadnak , ügyiratot házat kap a szegedi lakás fe-
van. „Es úgy látszik, nem- ezerszámra kezelnek, aztán jében. Azt a házat eladja, s 
csak mi vagyunk tehetetle- jogi végzettséggel álljanak visszajön családostul Szeged-
nek, hanem a hivatalos szer- oda fennmaradó egy-két óra- re. önkényes beköltözőként. 
vek is. Az IKV, a lakáshiva- jukban kiköltöztetni? Szem- Kilakoltatják. Sír fűnek-
tal és a rendőrség között benézni a gyűlölködő tekin- fának, a hat gyerekre hivat-

tetekkel, sőt az ökölbe szo- kőzik. A lakáshivatali elő-
rított kezekkel? A rendelet adók igazoló jelentések, em-
egyértelműen fogalmaz, ám lékeztetők tucatjait írják a 
végrehajtásának emberi fel- legkülönfélébb szervezetek-
tételei hiányoznak. Talán ha nek, magyarázzák, hogy nem 
a tanácsok is alkalmazhatná- szánni kell ezt a családfőt, 
nak — hasonlóan a bíró rá- hanem elítélni. A gyerekeket 
gokhoz — végrehajtót, alti végül is állami gondozásba 
hivatásszerűen vállalná ér- veszik, hogv ne érvelhessen 

gyermekük el tar tására . kép-. 2 a l m e i háttérbe szorí tását . . . velük. Botrányosan viselke-
telenek, bandába szerveződő r ' a n n f d<*?a elég: az igaz- dlft fenyegetőzik a lakashi-
lumpenek - s csak nagvon Sötási o * 2 ^ előadója he- vatalban. Kihívják az URH-t. 
ritkán olyanok, akik 
várják meg a kiutalást. 
t ö b b s é g n e k u g y a n i s n inc s is zusuarsa i , u v e n n e e i a z a s - Hatodik kérdés: És mikor 

ingázunk hónapok óta." 
Első kérdés: Kik lesznek 

önkényes beköltözők? 
Foglalkozás- és munkanél-

küliek, alkalmi keresetüket 
sebtiben elköltők, a társadal-
mi szervezettségbe beillesz-
kedni nem tudók, öt-hat 

Második kérdés: 
hetne megelőzni? 

A megüresedett 

Hogy le-

U|s ic is i a n k é t 
A KSZV újítói tegnap ta-

nácskozást tartottak. Érté-
kelték a vállalati újítómoz-
galom elmúlt évi eredmé-
nyeit. A beszámoló megál-
lapította, hogy tavaly nőtt a 
vállálatnál az újítási Javas-
latok száma, és az országos taárugyár előtt. Végezetül 
átlagnál magasabb az elfő- az ankét résztvevői hatá-
gadott újítások aránya. Ez rozatot fogadtak el a válla-
alkalommal hirdették ki a lati újítási munka javítá-
KSZV hat gyáregysége kö- sára. 

s csak "'áiyon l y e t t ő helyezné birtokába Feljelentést tesznek ellene. 
A vissza a lakásából kizárt há- Most itt tart az ügy. 
is zastársat, ő venné el az ak- Hatodik kérdés: És 

lakásigény lése. S vanfiak kor még ragaszkodó anyától lesz vége? 
r * S t Ó w V a g y e r e k é t ' h a a z á l ! a m i « d n - Mikor lesz vége N. Ferenc 

így előbb-utóbb csak^adnak d O Z f ™ ^ Z ^ u n f T i * Ü S y é n e k ? * k i 

lakást". A számítás nem vá- a z °-nhenyes beköltöző is ke- n l e g Szeged 12 ezer 600 La-
lik be, az utcára is kilakol- vesebb lenne tan, ha lenne kásigénylőjenek, hogy várjon 
tatható az önkényes beköltö- Uyen visszatartó e r ő . . . türelemmel? Albérletben, 
zo. Csakhogy mire ez bekó- . . ... , , „ ,, • 
vetkezik!. . . . Negyedik kerdes: Hasznai- faskamrában, ugyancsak kis-

hatatlanok-e a pincelakások? gyermekekkel? Mert a kl-
Sosem érnék utoj magukat utaló határozatot esetleg már 

lakást a 'adásokkal, helyiségekkel ma megkaphatná, csak ép. 
azonnal le kellene zárni, de gazdálkodók, ha alighogy ki- Pen az ügyintézőt kirendel-
biztonságosan, hogy álkulcs- emeltek egy családot az tók a soros kilakoltatáshoz.., 
csal, baltával, üvegvágóval egészségtelen körülmények És mit válaszoljunk végeze-
m e t j é k S n B e e k e l l ^ e t Ö t ^ ^ ^ ö l t ö z é - t01 a küldöttség helyett ér-
falazni az ajtókat, ablakokat? sét törvényesítenék. Halmo- kező két lakónak? Azt talán, 
Ez képtelenség. Vagy éppen- zódnának a lakásigénylések, hogy tűrjék békésen folyosó-

szaporodnának a városba juk, udvaruk, lépcsőházuk 
özönlők, más vidékről bete- bemocskolását, a fenyegető-
lepültek. Üresedés után tehát zéseket? Hogy hunyják be a 
villámgyorsan más célra kel- szemüket és hagyjanak fel 
lene használni az alagsori la- 8 2 IKV, a lakáshivatal és a 
kasokat. Raktárnak? Egyet- rendőrség közötti idegőrlő 
len vállalat sem tenné ki szí- ingázással? Ez utóbbi kérdé-
vesen termékeit a talajvíz, sekre könnyű nemmel vála-
a penész pusztí tásának.. . A szólni. Csakhogy ók érdemi 
házbeliek lomtárának? Bi- választ várnak. Szigorú és 
ciklitárolónak? Barkácsmű- következetes hatósági intez-
helynek? Ez járható út. Az kedést. 
IKV és a lakáshivatal meg- Hetedik kérdés: Hol ar.: a 
egyezésén múlik, meg azon, hatóság? 
hogy a lakók aztán használ- Pálfy Katalin 

zött 1977. november 1-től 
1978. október 31-ig meg-
tartott újítási verseny ered-
ményeit is. A versenyt a 
Szegedi Kenderfonógyár 
nyerte a Kornádi Kcncier-
fonógyár és i Sze/ecii Ju-


