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Alkotó gyerekek 

Csongrád megye több mint 80 iskolájának tanulói küldték el 
a nemzetközi gyermekév tiszteletére rendezett kiállításra 
képzőművészeti alkotásaikat, hobbitárgyaikat, modelljeiket. 
A legsikeresebb munkákból szerdán kiállítás nyílt Szege-
den, a Bartók Béla Művelődési Központban. Dr. Müller Jó-
zsef,íe, a megyei tanács vb művelődésügyi osztályának ve-
zetője mondott megnyitót, majd a legjobb alkotásokat ké-
szítő gyerekeknek, iskoláknak és szakköröknek jutalmakat 
adtak át. A kiállítás május 27-ig látható, naponta 10-tól 

18 óráig 

Postások 
országos 

munkaértekezlete 
Kétnapos tapasztalatcsere 

jellegű értekezlet kezdődött 
tegnap, szerdán délelőtt Sze-
geden, a Postaigazgatóság 
székházában. A 19 postaszerv 
tájékoztatással és propagan-
dával foglalkozó postásait 
Rózsa István, a Szegedi Pos-
taigazgatóság vezetője kö-
szöntötte. Ezt követően dr. 
Nemesi Konrád, a Postave-
zérigazgatóság osztályvezető-
je tartott tájékoztatót. El-
mondotta többek között, hogy 
a munkaértekezleten két 
szekcióban vi tat ják meg azo-
kat a feladatokat, melyek 
elősegítik a postai szolgálta-
tások megismertetését a la-
kossággal. Külön szólt a tá-
jékoztatás és sajtószolgálat 
fontosságáról. 

A munkacsoportokban rész-
leteiben is megvitatják azo-
kat a teendőket., melyek ja-
vítják a lakosság tájékozta-
tását és a postai propagan-
dát. 

Kiállítási napló 

Sokszínű lengyel paletta 
Elevenen él még bennünk 

az öt évvel ezelőtti magyar— 
lengyel barátsági hét kiállí-
tásainak emléke. Nagyszabá-
sú bemutatókon ismerhettük 
mek akkor Lódz vajdaság 
népművészetét, kortárs kép-
zőművészetét, iparművészeté-
nek keresztmetszetét és a 
messze földön híres lengyel 
plakátművészet remekeit. 
A lengyel vizuális művésze-
teknek elismert rangjuk van 
a nemzetközi mezőnyben. A 
legnemesebb hagyományokra 
építve kialakították friss 
szellemű, ötletgazdag, letisz-
tult technikájú művészetü-
ket, mely mindenkor érzé-
kenyen reagált és elkötele-
zetten politizált napjaink 
sokszínű világában. 

Most öt év elteltével ismét 
gazdag művészeti anyagot 
mutatnak be Csongrád me-
gyében. öt kiállítás repre-
zentálja a vizuális művésze-
tek mai helyzetét, elsősorban 

a lódzi művészek tehetségét, 
felkészültségét. A Csongrád 
megyei tanács székházának 
előcsarnokában Andrzej 
Wach fotóművész mintegy 
150 képből álló tárlata, a 
Lódz múltja, jelene, jövője 
címet viseli; a város realista 
iskolájának és e hagyomá-
nyok követőinek kiállítása a 
hódmezővásárhelyi Tornyai 
János Múzeumban tekinthető 
meg — tíz művész 54 alko-
tása bizonyítja, hogy a rea-
lizmus az egyik leggazda-
gabb forrásvidéke a kifeje-
zésmódoknak, s a modern 
törekvések mellett is létjogo-
sultsága, hitele és feladata 
van napjainkban is —; a 
lódzi grafikusok lapjait és a 
korszerű, kísérletező törekvé-
sek képviselői — a Vonal — 
tér — forma című kiállítással 
— az Ifjúsági Házban sora-
koznak fel; a mai lengyel 
plakátművészet ízelítőéül pe-
dig a Sajtóház klubjában 

Bélyeggyűjtőknek 
Májusban Szófiában a 

Bolgár Bélyeggyűjtő Szövet-
ség nagy nemzetközi bélyeg-
kiállítást rendez. A bolgár 
főváros helyén egykor a t rá-
kok, majd később a római-
ak települése, Serdica állott. 
Erre emlékezve alakították 
ki a kiállítás Philaserdica 
nevét. A kiállítás — amely 
a bolgár posta alapításának 
és az első bolgár bélyeg ki-
bocsátásának századik évfor-
dulóját ünnepli — jelszava: 
„A bélyeggyűjtés a béke 
szolgálatában." Ez a rendez-
vény egyben emléket állít 
az 1981-ben alakulásának 
1300. évfordulóját ünneplő 
bolgár államnak is. A kiál-
lítás népszerűsítésére a bol-
gár posta hét alkalmi bé-
lyegsorozatot adott ki. A ki-
állítás ideje alatt az első 
bolgár bélyeg reprodukció-
jával egy kis példányszámú 
blokkot is kiadnak. A világ-
kiállítást a Magyar Posta 3 
darab azonos ábrá jú három 
forint névértékű szelvényes 
bélyeget magában foglaló kis 
ívvel köszöntötte. 

* 

Június 29.—július 8. kö-
zött Szegeden rendezik meg 
a XV. országos úttörő-olim-
piát. Ebből az alkalomból 
sport és olimpia tárgyú bé-
lyegekből kiállítást rendez-
nek az úttörő-olimpiai köz-
pontban (Üjszeged, odesszai 
II. sz. ált. iskola). A kiállí-
táson alkalmi postahivatal 
működik, és alkalmi bélyeg-
zés is lesz. 

A szovjet posta 4 kopek 
névértékű bélyeggel köszön-
tötte a Magyar Tanácsköz-
társaság kikiáltásának 60. 
évfordulóját. A bélyeg r a j -
za Berény Róbert 1919-es, 
Fegyverbe! című plakátja 
alapján készült. A vörös 
zászlót lobogtató munkás 
mögött a háttér zöld, így a 
bélyegkép nemzeti színein-
ket is ábrázolja. 

* 

A Magyar Posta rendezé-
sében „Irányítószámok a vi-
lágban" címmel nemzetközi 
kiállítást rendez a Posta-
múzeumban (Budapest VI., 
Népköztársaság út ja 3.). A 
kiállítás május 17-től szep-
tember 9-ig tart nyitva, me-
lyen megtekinthetők az irá-
nyítószámot használó orszá-
gok postáinak irányítószám-
rendszerei, a levelek feldol-
gozása, az irányítószámot 
propagáló jelképek, mint 
amilyen a Magyar Posta 
hollója. A kiállítási anyag 
sok-sok érdekességet és 
meglepetést tartalmaz a bé-
lyeggyűjtők számára is. 

* 
Május 26-án az V. orszá-

gos véradó konferencia al-
kalmából Szeged 1. postahi-
vatal rajzos alkalmi bélyeg-
zőt használ. Sándorfalva 
postahivatala június 3-ig 
használ alkalmi bélyegzőt, 
abból az alkalomból, hogy a 
nagyközség fennállásának 
századik évfordulóiát ünnep-
li. 

Deák Endre 

rendezett kulturális témájú 
kamarakiállítás szolgál. 

A kiállítások egyrészt be-
mutat ják a művészek látásá-
val, szeretetteljes ragaszko-
dásává! Lódzot, Lengyelor-
szág harmadik legnagyobb 
városát. Talán elsősorban 
Andrzej Wach fotóin és a 
realista művészek alkotásain 
érhető tetten a művek pri-
mér szintjén az azonosuló 
ragaszkodás, az őszinte val-
lató szándék. 

Vizuális kultúránk ú j nyel-
vezetéhez kötődik a grafikai 
tárlat, a plakálkiállítás és 
a Vonal — tér — forma című 
bemutató. A lódzi grafikusok 
finom lapjain — karcok, 
nyomatok, metszetek — a 
bravúros rajzkészség, a vir-
tuóz technikai felkészültség, 
az ötletbőség és az ironikus, 
néhol groteszk szemlélet ta-
lálkozik a korszerű, elmélyült 
tartalmakkal. A konstrukti-
vizmus szelleme a legerőtel-
jesebb vonulat azon a kiállí-
táson, melynek alkotásai a 
hagyományos műfajok hatá-
rait tördelik. Kilépnek a fest-
mény síkjából, összekapcsol-
ják a kifejezésmódok sok-
féleségét, keresik a vonal, a 
tér és forma kapcsolatait. A 
lengyel plakátok egyesítik a 
hagyományos művészeti eljá-
rásokat, a fotótechnika lehe-
tőségeivel, az ötletet a mon-
danivaló tőmondatos summá-
zatával. S ugyanakkor ezek 
a kulturális plakátok feltéte-
lezik és bizonyítják a művé-
szetek — képzőművészet és 
színház, irodalom, zene — 
testvériségét, irigylésre méltó 
együttműködését. 

Tandi Lajos 

Anakronisztikus sóhajok 

Takarékosságról 
Csikorgott az ajtó, recse-

gett-ropogott, míg a lakat 
vaszárja megszelídítette, s 
úgy-ahogy becsukhattuk a 
szekrényt. A tanítónő lepo-
rolta a köpenyét. „Tele az 
iskola limlom bútorokkal, 
itt az osztályban is, nézzen 
csak körül — füstölgött 
csöndesen. Pedig van asz-
talosműhelyünk, dolgoznak 
is benne, csuda se érti, 
miért hagyjuk ebek har-
mincadjára. Ügyes mester-
emberek mi mindent hoz-
hatnának ki ezekből, hi-
szen nem állunk fényesen. 
Az oktatás tárgyi feltételei 
bizonyos Iskolában maxi-
málisak, máshol elkeserí-
tőek, de hát magunk is 
tehetünk olykor róla." 

Az óraközi szünetet diá-
kok ricsaja veri föl. Betó-
dul az osztály, csattognak 
a padok. „Sokszor elnézem 
e pöttöm legényeket —kul -
csolja össze ujjait. — Ta-
nítás után tucatszám elha-
gyott ceruzák, csipegetem 
a földről, akár a madarak 
a búzaszemet. Kitört a .he-
gyük, inkább eldobják, lesz 
másik, s az egészben az az 
érdekes, hogy tényleg kap-

nak másikat, a szülőknek 
sincs idejük piszlicsáré dol-
gokkal vesződni." Lesütött 
szemmel hallgatom, mint 
aki rossz fát tett a tűzre. 
Minálunk is éjnek évadján 
— tűnődöm közben —, ha 
valami botorság nem hagy 
nyugodni, sebesen skiccel-
ném papírra, de nincs mi-
vel, a gyerek tolltartójából 
guberálok a sötétben, mert 
ceruza nála van tíz-tizenöt. 
Az irón persze csepp a ten-
gerben. Inkább a takaré-
kosságról beszélgetünk, úgy 
általában, a tanítónővel. A 
takarékosság köznapi igé-
nyéről és szemléletéről, 
mely kiveszett kényelmes 
életünkből. A módi ténye 
és illúziója itatta föl, ahon-
nan a tényekkel semmi 
baj, az illúziókkal meg las-
sacskán ideje leszámolni. 
Filléres dolgokkal nem sikk 
bíbelődni. Szívesebben cse-
rélünk ú j ra kiszikkadt go-
lyóstollat, elszakadt trikót, 
semmint töltenénk vagy 
megvarrnánk, hasonló a 
helyzet cipővel, fehérnemű-
vel, elfirkált füzettel, be-
piszkolt olvasókönyvvel — 
mindez kisdiákoknál, akik 

akarva, nem akarva, hoz-
zászoknak ahhoz a terülj-
asztalkámhoz, melyről 
előbb-utóbb keservesebb 
lesz lemondaniuk, mint 
amilyen könnyű volt elfo-
gadniuk. MÉH-kampány 
persze van. Gyerekek csön-
getik föl kettesével-hárma-
sával a lakásokat, újságo-
kat gyűjtenek, tehát hasz-
nossá teszik magukat. Gya-
nítom viszont, az ilyen ak-
ciók alig érnek többet a 
föladatokra mindig serken-
tő korosztály lelkes sorka-
tonáinak romantikus buz-
galmával. Illetve hát érnek 
azért többet, mert haszno-
sat cselekszenek, csupán a 
szükség fedezete, az er-
kölcstartalmi mögöttes bi-
zonytalan mindaddig, amíg 
ugyanazt a háztáji kacatot 
bőkezűen selejtezi a család, 
amire az utódok máskülön-
ben, iskolai akcióprogra-
mok révén, lelkesen vadász-
nak. Mit ér hát ap iskolák 
nevelőmunkája, ha az ott-
honi mindennapok szemlé-
letéből hiányzik annak foly-
tatása, meghosszabbítása, 
értelmezése, prakticizálá-
sa? 

Pocsékolásról 
Mert napjainkban egyre 

több szó esik a takarékos-
ságról, illetve ijesztő szük-
ségének látványos kiraka-
tában: a pocsékolásról. 

Nyilvánvaló, e sorok nem 
az első és nem is az utol-
só sóhajok. Még a tipikus 
és elrettentő példák sem 
túl változatosak. Mást ne 
mondjunk, a kenyérpocsé-
kolásról speciel terjedelmes 
sajtóirodalom éli reneszán-
szát, üres gyógyszeresüveget 
visszavinni (holott az ipar 
igényelné) hovatovább szé-
gyenteljes pitiség, de hogy 
mi minden megy bután ve-
szendőbe, mely máshol ér-
telmes használatra fogható, 
megmondhatói a szemetes-
kukák, utcai konténerek 
szorgalmas magánzói. Elég-
telen munkaszervezés kö-
vetkeztében pocsékolás fo-
lyik parlagon heverő, va-
donatúj berendezésekkel; le-
zserség, közöny vagy egy-
szerű figyelmetlenség nyo-

mán a villanyárammal, 
vízzel (nemcsak a háztar-
tásokban); véget nem érő 
l 'art pour l 'art értekezlete-
ken az unatkozó munkaerő-
vel, tehát az idővel, mely 
köztudomásúan pénz, sa-
többi, satöbbi. Kézzel fog-
ható vagy áttételesen fer-
tőző anomáliák ezek, mert 
mondjuk egy kihasználat-
lan gépet az üzemi mecha-
nizmus korrekciójával 
(esetleg) munkára lehet 
sürgetni, de például a ti-
pikussá terebélyesedett ülé-
sek, munkamegbeszélések, 
értekezletek irracionális 
modelljén egyszerűen nem 
fog a kritika, már a gú-
nyos köznyelv, a csípős ka-
baré sem. Ráálltunk a 
sokszor és hosszan ülésező 
ország hullámhosszára. Va-
lahogy olyaténképpen, 
mintha természetes jelen-
ség volna, hogy az áruhá-
zak pult jánál hosszú sor-
ban topognak a türelmet-

len vevők, míg odabenn a 
kiszolgálás gyorsításának 
módozatairól értekeznek. 
Mindenki hozzászól, ha van 
ötlete, ha nincs. Legalább 
lát ják a főnökei, érdeklő-
dik, töri magát a köz, a 
vállalat javáért. 

Máskor meg ugyanez a 
rejtőjenői Buzgó Mócsing 
mosolyogja le kollégáját, 
mert szóba hozta neki, tá-
vozáskor kapcsolná ki a 
villanyt, ne hagyja a taka-
rítószemélyzetre: figyel-
meztetni a takarékosságra, 
illetve a pocsékolásra, nép-
szerűtlen dolog. Látszólag 
apróságok ezek (a pocsékolás 
jelentősebb tételei jogi ka-
tegóriák), ám a kicsiből lesz 
a sok, pontosabban sok ki-
csi sokra megy —, hogy 
csöppentsünk valamit a 
közhelyek igazságaiból is. 
Mert e füstölgés tetszőlege-
sen bővíthető volna. De 
legalább ezegyszer takaré-
koskodjék a papírral 

Nikolényi István 

Orosz nyelvi 
tábor 

Elkészült a Szovjetunióba, 
nyelvi táborozásra utazó ma-
gyar fiatalok programja. Az 
idén — immár a tizedik nyá-
ron — a korábbiakhoz ha-
sonlóan 300 magyar diák lá-
togat a Szovjetunióba — 
Kurszkba, Jaroszlavlba és 
L.ugába — egyhónapos orosz 
nyelvi táborba. A fiatalok 
június végén, július elején 
utaznak. 

Tanév vége 
az általános iskolákban 

Az általános iskolákban a 
tanítás legkorábban június 
10-én, legkésőbb pedig jú-
nius 20-án fejeződik be. 
Ugyanis az idei tanévben 
vált egyöntetűvé a 11 napos 
tanítási munkarend; és a 
kéthetenkénti szabad szom-
bat némileg módosította a 
tanítás befejezésének az 
időpontját — mondotta Sza-
bó László, az Oktatási Mi-
nisztérium főosztályvezetője. 
Legkésőbb június 25-ig min-
denütt kézhez kapják a diá-
kok a bizonyítványt is. 

— Ehhez igazítottuk a 
középfokú iskolákban a be-
iratkozás napját, erre min-
denütt egységesen június 
25-én kerül eor. Előfordulhat, 

hogy néhány tanuló családi 
beutalóval a tanítás utolsó 
napjaiban kezdené meg az 
üdülést. Lehetővé tettük, 
hogy — megfelelő tanulmá-
nyi eredmény esetén — a 
pedagógusok elengedjék őket. 
A szülők a tanítás befejezé-
séről abban az iskolában kap-
hatnak pontos tájékoztatást, 
ahová gyermekük jár. 

Az utolsó tanítási napot 
követően a napközi otthonok 
természetesen mindenütt 
nyitva tartanak. 

A tanév hátralevő heteiben 
— éppen a kötelező tanítási 
napok teljesítése érdekében 
— sok helyütt módosíthatják 
a pedagógusok az órarendet 

Új film 

A bajkeverő 
Színes, magyarul beszé-

lő francia—olasz film. A 
szerződés című regényét 
filmre irta Francis Veber. 
Operatőr: Raoul Coutard. 
Rendező: Edouard Molina-
ro. Főszereplők: Lino Ven-
tura és Jacques Brel. 

Ügy fest, a bűnügyi fil-
mek lehetőségei kimeríthe-
tetlenek. Ez a legújabb pél-
dány egy gyilkossági kísérlet 
meghiúsulásának mulatságos 
történetét meséli el. S mint-
hogy hullagyártás és mulat-
ság egymást nem éppen ta-
karó fogalmak, a rendező, 
Molinaro úgy egyensúlyoz 
tragikum és komikum kö-
zött, hogy végeredményben 
az utóbbival rokonszenvezve 
a műfa j persziflázsára tesz 
kísérletet. 

A bírósági palotával szem-
közti szállóban szomszédos 
szobát bérel a hivatásos 
gyilkos (Lino Ventura), meg 
a hűtlen feleségének vissza-
szerzésére érkezett ing-
ügynök (Jacques Brel). Ök 
történetünk hősei. Olyannyi-
ra, hogy eltartói lesznek a 
filmnek, ra j tuk áll vagy bu-
kik a siker, s minthogy re-
mek színészek, nem mulat 
rosszul a közönség. Félreér-
tések, jobbára előre kiszá-
mítható kínos intermezzók, 
az elhagyott fé r j rapszodikus 
elgyöngülései akadályozzák 

bérgyilkosunkat a körülte-
kintő előkészületekben, hogy 
már-már sajnálni kezdjük. 
Kényszeredett, emberbaráti 
cselekedetei, hogy nyugodtan 
hagyják, fölkeltik szobatár-
sának rokonszenvét, aki az-
tán le nem megy a nyaká-
ról: hiába, egy bérgyilkos-
nak sincs már ijyugodalma 
ezen a földön, ő sem mehet 
biztosra. A szállóban való-
sággal hemzsegnek a rend-
őrök, hiszen alapos okuk 
van félteni a bíróságra várt 
fontos ember életét. A film 
pikantériája, hogy a gyilkos 
felőlük nyugodtan élhetne, 
csak a kelekótya szomszéd 
tesz neki rendre keresztbe, 
minek utána a humor egyet-
len forrása, ez a késleltető 
cselekmény marad, s az er -
re épülő helyzetkomikum, 
üldözési és féltékenységi je-
lenetekkel, apró-cseprő köz-
játékokkal stb. Nem rossz, 
bár az első fél órában ne-
hezen lendül a film, sok aá? 
üresjárat, de hát később né-
miképp kárpótolják a nézőt, 
mint említettük volt. első-
sorban Lino Ventura és 
Jacques Brel. 

A Vörös Csillag mozi né-
zői Molinaro krimije előtt 
rövidfilmet láthatnak a ma-
gyar szecesszióról, benne a 
szegedi Reök-palotáról is. 

N. L 

V 


