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A nemzetközi gyermekév 
hazai mériege 

Befejezte munkájá t a nem- társadalom célja, hogy o fel-
Zetközi gyermekév nemzeti növekvő nemzedék tagjai, a 
bizottsága, amely tegnap, gyermekek mindinkább 
kedden Aczél Györgynek, a egyenlő eséllyel induljanak a 
Minisztertanács elnökhelyet- tanulás, a szakma, a pálya-
lesének, az Állami Ifjúsági választás, a tehetség kibonta-
Bizottság elnökének vezeté- koztatásának útján, hogy az 
sével tartotta záróülését a emberek képességeik szerint 
Parlamentben. A társadalom dolgozzanak és érvényesülje-
széles rétegeit képviselő 45 nek. 
tagú testület munkájának A nemzetközi gyermekév 
mérlegét Nádor György, a nemzeti bizotsága ezután fel -
Magyar Nemzeti Bizottság hívást fogadott el. 
t i tkára vonta meg. Elmon- A nemzeti bizottság — Ö6Z-
dotta, hogy a nemzetközi szegezve a tapasztalatokat — 
gyermekév hazai rendez- megállapítja, hogy a gyer-
vénysorozata ráirányította rnekév nemes célkitűzései-
éi közfigyelmet a tennivalók nek hazai megvalósítására 
ra, erősítette a gyermekekért mozgosító felhívása találko-
érzett társadalmi felelősséget, zott népünknek, a társada-
A tanácsok, a minisztériu- lom 6zéles rétegeinek szán-
mok, az országos főhatóöá- dékaival és az ügyhöz mél-
gok és a társadalmi szerve- tó tettrekészséget, széles kö-
zetek szinte kivétel nélkül rű aktivitást váltott ki. 
kötelességüknek érezték. Amikor a nemzeti bizott-
hogy bekapcsolódjanak áz ság tisztelettel köszönetet 
ENSZ kezdeményezésére ki 
bontakozó világméretű meg-
mozdulás hazai programjába. 

A bizottság tagjainak, s ra j -
tuk keresztül mindazoknak a 
tíz- és százezreknek, akik a 
gyermekév során is ered-
ménnyel munkálkodtak a jö-
vő nemzedékének ügyében szeknek, 
Aczél György mondott kö- televízió 

mond egész társadalmunk-
nak, a felnőtteknek és a fia-
taloknak, a szülőknek, az ál-
lami és társadalmi szerveze-
teknek, az egyházaknak, a 
vállalatok és szövetkezetek 
dolgozóinak, a pedagógusok-
nak, a tudósoknak, a művé-

a saj tó a rádió és 
munka társai nak a 

szönetet. 
A hazai 

nemzetközi gyermekév hazai 
eredményekről, programjának sikeres meg-

tennivalókról szólva elmon-
dotta: 

— A gondokkal, a felada-
tokkal a felelősség is megnö-
vekedett. A mi társadalmunk 
szocialista társadalom, neve-
lő társadalom. A szocialista 

valósításáért — minden ma-
gyar állampolgárt felhív és 
kér : továbbra is munkál 
kodjunk együtt mindannyi-
unk közös ügyéért, gyerme-
keinkért — hangsúlyozza a 
felhívás. (MTI) 

Építészeti 
nívódíjak 

Az Építésügyi- és Város-
fejlesztési Minisztériumban 
kedden Ábrahám Kálmán' 
miniszter kiosztotta az utób-
bi egy évben átadott magas 
színvonalú építészeti alkotá-
sok tervezőinek és kivitele-
zőinek munkáját elismerő 
1979. évi építészeti nívódíja-
kat. 

Nívódíjat kapott a székes-
fehérvári Clasp H—X. típusú 
első könnyűszerkezetes álta-
lános iskola létrehozásáért a 
Tervezésfejlesztési és Típus-
tervező Intézet és a Fejér 
megyei Állami Építőipari 
Vállalat; a zalaegerszegi ú j 
városközpont első ütemében 
épített létesítményekért a 
budapesti Városépítési Ter-
vező Vállalat és a Zala me-
gyei Állami Építőipari Vál-
lalat; a budapesti központi 
állami kórház rekonstrukció-
jáért az Általános Épületter-
vező Vállalat és a Középü-
letépítő Vállalat; a győri 
Kisfaludy Színházért a Győ-
ri Tervező Vállalat, a győri 
Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Főiskoláért a Köz-
épülettervező Vállalat, s e 
két létesítmény, tehát a szín-
ház és a főiskola kivitelezé-
séért egyaránt a Győr me-
gyei Állami Építőipari Vál-
lalat. 

Ezenkívül miniszteri dicsé-
retet érdemeltek ki a buda-
pesti Hotel Thermál, az új-
lipótvárosi lakótelep második 
ütemében épített lakóházak 
és Miskolc Vologda városré-
szében átadott szolgáltatóház 
alkotói. (MTI) 

II közlekedés biztonsága 
társadalmi érdekünk 

Átalakult a városi KBT szervezető 

Kiál l í tás i n a p l ó 
A Stúdió Pécsett beütések és szürreális utánér- pai Antal és Fontos Sándor 

zések. Ügy érzem, a díjak bi- jelentkezik önálló kiállítás-
zonyítják. hogy az emberköz- sal a képtárban. Az évfordu-

A Fiatal Képzőművészek pontú, humánus töltésű mú- lókhoz kapcsolódik a Tanács-
Stúdiója tavaly nagy vissz- Vek is szólhatnak korszerűen, köztársaság grafikáit bemuta-
liangot keltő jubileumi tár- eredeti eszközökkel. Dienes tó tárlat és a József Attila-
latot rendezett a Magyar Gábor. Földi Péter. Nagy Gá- emlékkiállítás. 
Nemzeti Galériában. Jól em- b o r Kárpáti Tamás. Püspöky A Bartók Béla Művelődési 
lékszünk még a bokszok mi- István. Tornay Endre. Pauli- Központ B Galériája sok ér-
nigalériáira. ahol nagyszerű kovits Iván. Záborszky Gá- dekességet tartogat. Bemutat-
alkotásokkal éppúgy találkoz- bor. Balla Margit. Lóránt j á k Moholy Nagy László és 
hattunk. mint előremutató ki- Zsuzsa. Palotás József és ef. Bálint Endre fotómontázsait, 
térietekkel, kritikuspukkasztó Zámbó István munkái ezt a Gácsi Mihály Kovács Tamás 
nyelvöltésekkel és izzadság- törekvést igazolják. grafikáit Pintér József Cs. 
szagú „inásolatokkal". kiváló t e r e p e i a Stúdió Pataí Mihály. Pataki Ferenc 
mesterségbeli tudással meg- J * * * ™ * " * * ™ ^ festményeit. Az Ifjúsági Ház 
oldott gondolattalan bravu- P 6 ^ 1 tárlatán olyan rnuve- b e k ' o l ó d l k a kiállítások 
rokkni npmps „nnríékhól szek, akiknek munkaival l s ^Kapc^oioai t a 
roKKai es nemes szanaeKDoi , taiáikrwhaH-nnk a rendezésebe. Toboek kozott a 
született félreértésekkel. A minigalériában Czakó Gábor, 
Stúdió lényege éppen az. " ^ e e v é b e n é ne va^v rend- Egresi Zsuzsa. Szabados Mar-
hogy a pályakezdő, a 35 ev " m a l ó ? " l - Hévízi Éva. Brutyó Má-
alatti fiatal képzőművészek- £úvé S r te - "ia. Asziai Csaba alkotásaival 
zr t í lepnek H ^ d * u t \ j a T ^ k találkozhatunk. 
fa£J"XS5& S S T o g T a Hódmezővásárhelyen, a 
Stúdió évi seregszemléin min- "lényeire. Szabados Árpad Tornyai János Muzeumban 
dig kiforrott művekkel talál- g r a f i k a i r a vagy Tóth Julián- b e m u t a t k o z n a k a szentendrei 
kozzanak az érdeklődők. A ™ meszko dombormuveire. 

Az elmúlt évben Csongrád 
megyében 88 ezer 433 vizs-
gára és nyilvántartásra köte-
lezett gépjárművet tartottak 
nyilván, s egyre több segéd-
motoros és kerékpáros vesz 
részt a közúti forgalomban. 
Ugyancsak erőteljes az ide-
genforgalom, a „motorizált"' 
turizmus fejlődése i s :a rösz-
kei határállomáson tavaly 1 
millió 110 ezer járművel há-
rom és fél millióan utaztak 
át. A dinamikus forgalomnö-

akinek munkájá t ezentúl 
társelnök, dr. Karsai Árpád-
né, a járási hivatal elnökhe-
lyettese segíti. Az újjáalakult 
szervezet ügyvezető elnöke 

közlekedési erkölccsel össze-
függő kérdések elemzésében, 
a balesetmegelőzési mozga-
lom kiterjesztésében keres-
heti meg ki-ki a maga fel-

dr. Barna Sándor rendőr őr- adatát — s ez természetesen 
nagy, a szegedi városi és já-
rási rendőrkapitányság veze-
tője lett. Nacsa László rend-
őr századosnak, a KBT titká-
rának helyettese pedig ezen-

nem csupán a közlekedési 
vállalatok, a tanácsok, ha-
tóságok, a társadalmi szer-
vezetek „hivatásosaira" és 
önkéntes aktivistáira vonat-

tál Sánta János rendőr fő- kőzik, hanem a közlekedés 
hadnagy. Az alakuló ülésen a 
járási pártbizottság képvise-

vekedés nem csupán az út- letében Gila Ferenc, a mc-
hálózat terhelésén észlelhető, 
hanem megmutatkozik a köz-
lekedés „árnyoldalán", azaz a 
baleseti statisztikában is. A 
Csongrád megyei számada-
tokból kiolvasható: az idei év 
első kilenc hónapjában a bal-
esetek 59 százaléka Szegeden 
és környékén következett be. 

Nagyobb 
hatáskörrel 

valamennyi résztvevőiére is. 
A közlekedés — ki ne 

tudná? — veszélyes üzem, 
mely lehet örömök forrása, 
a pihenés. kikapcsolódás 
szolgálója, de lehet családi, 
és nagyobb közösségek tra-
gédiáinak okozója is. Csak-
hogy ne feledjük: a közle-
kedés önmagában nem okoz 
fájdalmat. A járművezetők, 
vagy gyalogosok és utasok 
könnyelműsége, felelőtlensé-
ge, meggondolatlansága — s 

eredményeiről szólva Prágai csak nagyon ri tkán szándé-

gyei KBT vezetői közül pe-
dig Oszlár György rendőr őr-
nagy vett részt. 

Legfontosabb: 
a megelőzés 

A közlekedés biztonságát 
szolgáló megelőző munka idei 

Szegéden a 
tíz végződött 

216 balesetből 
tragikusan, 84 

kossága, vagy a .iármfi mű-
szaki-hibája — idézi elő a 
baleseteket. S ki ne gondolt 
volna még ar ra egy-egy ú j -
sághír olvastán, hogv ha-
sonló helyzetet már ő is á t -
élt, csak szerencséje volt? 

Haiszálon 
múlik? 

Tibor elmondotta: a TIT-tel 
közösen szervezett közlekedé-
si akadémia 22 tanfolyamán 
1780-an vettek részt; az üze-
mékben, lakótelepi körzetek-

súlyos, s 122 könnyű sérülés- ben rendezett előadásoknak, 
sel. A szegedi járás terüle- filmvetítéseknek ötezer 300 
tén 14-szer hívták a helyszí- nézőjük, hallgatójuk volt. A 
nelőket halálos kimenetelű Nemzetközi Iskola Kupa és 
balesethez, 57 súlyos és 55 Ifjúsági Kupa vetélkedősoro-
könnyebb sérüléssel végződő zaton 55 általános és 10 kö-
karambolhoz. E balesetek zépiskola 16 ezer 250 tanuló-
utólagos elemzése segíti ja vett részt Szegeden és a 
ugyan a megelőző munkát is, járásban, hat nyári napközis 
mégis fontosabb társadalmi táborban pedig közel négy-
érdek, hogy az úthálózat, a ezer gyermek ismerhette meg 
jelzőrendszer mindenkor a legfontosabb szabályokat. A 
együtt fejlődjék a járműpark közlekedési úttörők szakpró-
gyarapodásával s hogy az bája, a májusi közlekedési E g y hajs tá tan múlt ' 
emberek közlekedési moralja ípermekjáték-akció sikere, a t u k i I y e n k o r mondán! s 
ne maradjon le a technika. Szegedi Ifjúsági Napok ide- legszívesebben mást okol-
haladastol. Egyre inkább jen rendezett KRESZ-ver- n á n k magunk helvett Hogv 
szükség van hát a r ra a tár- seny jelzője volt annak hogy k i _ k i m é g i s megfogalmazza 
sadalmi bázisra akt . vistaha- a KBT a gyermekek fe ke- _ l e g a l á b b saját magának 
lozatra, amely eddig is segi- sziteset a balesetmegelozo _ a z i l y e n > > h a J s z á l o n múl t -
tette a kozuti kozlekedes munka legfontosabb reszenek 
megteremtésére, védelmére tekinti. 

létrehozott szervezeteket: a Szerényebb eredmények 
mutathatók föl a felnőttek 
körében, annak ellenére, 
hogy a társadalmi szervek, 
a tömegszervezetek segítsé-
ge egyre erőteljesebb. Ép-
pen a megnövekedett fel-

Valijuk meg: tökéletes 
járművezetők, utasok, gyalo-
gosok sosem leszünk, min-
dig jöhet a melegfront, egy 
figyelemelvonó gondolat, 
egy szerencsétlen mozdulat. 

közlekedésbiztonsági tanácso-
kat. A szegedi városi szerve-
zet hatékony működését a 
nyolctagú óvónői önkéntes 
rendőri csoporton, az öttagú 
önkéntes rendőri propagan-

lényeg inkább az. hogy eze-
ken a tárlatokon fölvázolód-
janak és nyilvánvalóvá vál-
janak az egyéni műhelyek 
belső erővonalai, a közös tö-
rekvések, a legéletképesebb 
szándékok. A tavalyi, jubileu-

Tárlatok 
1980-ban 

A Csongrád megyei tanács 

képzőművészek, a képzőmű-
vészeli főiskolások és a már-
télyi tábor hallgatói, s termé-
szetesen láthat juk a követke-
ző évi őszi tárlatot is. 

T. L. 

dacsoporton, a nyolcvantagú adatokra tekintettel volt te-
KRESZ-előadói csoporton kí- hát időszerű a szegedi tá-
vúi segítette a KBT^mellett rásban dolgozó aktivistákat 
működő szakbizottságok hat- ; s bevonni a bizottságokba 
van tagja, a fél ezernél is _ hangsúlyozta beszámoló-
több úttörőt foglalkoztató iában a KBT elnöke, maid 
közlekedési századók együt- Bzólt a következő év tenni-
tese. s az I f j ú Gárda közle- valóinak általános iellem-
kedási alegysége. E kiterjedt zőirő! Elsősorban a nevelé-
és szervezett hálózat bővíté- Ei és propagandamunkában, 
sét teszi lehetővé most a me- a z ismeretek felújításában, a 
gyei KBT döntése: az eddig 
városi hatáskörű szegedi szer-
vezethez tartoznak ezután a 
szegedi járás községei is. 

Az immár szegedi városi és 
járási KBT első, alakuló ülé-
sét tegnap tartották Prágai 
Tibor nak, a városi tanács ál-
talános elnökhelyettesének, a 
KBT elnökének vezetésével, 

pillanatok következtetéseit, 
nos, ezért is tevékenyked-
nek a közlekedésbiztonsági 
tanácsok. Ezért. rendeznek 
jövőre is előadásokat, játé-
kos vetélkedőket, szervezik 
meg az idős emberek közle-
kedési he té t ezért hívták 
önkéntes gépjármű-felül-
vizsgálatra a tulajdonoso-
kat. S ezért dolgozott ki a 
szegedi városi és járási Köz-
lekedésbiztonsági Tanács 
részletes munkaprogramot a 
iövő évre a tegnapi elnök-
ségi ülésen. Bízva abban, 
hogy az akciók sora nem 
marad az aktivisták magán-
ügye. 

P. K. 

mi tárlat után ú j lehetősége- végrehajtó bizottsága mellett 
ket és közönséget keresve ju- működő Művészeti Tanácsadó 
tottak el ahhoz az elhatáro- Testület legutóbbi ülésén 
záshoz. hogy ezentúl kétéven- megvitatta és elfogadta az 
ként más-más vidéki város- I930-as kiállítási tervet. A 
ban adnak számot a Stúdióba megye múzeumai és közmú-
tömörült fiatal magyar kép- velődési intézményei az előző 
zőmúvészek törekvéseikről. A évekhez képest körültekin-
mostani átfogó bemutatkozás többen készítették el tervei-
három helyszínen — a Pécsi ket. több érdekesnek ígérke-
Galéria Széchenyi és Színház ző program várható, 
téri kiállítótermében és az If- A hagyományos és jól be-
júsági Házban — a közel 120 v á l t rendezvények a jövő évi 
fiatal művész több mint 300 tervekben is szerepelnek. Sze-
munkája sokféle törekvést g eden. ' a Móra Ferenc Mú-
reprezentá! Szembetűnő a 
festmények nagy mérete, a 
sok applikáció, a fotonatura-
lizmus térhódítása, az asszo-

a 
zeum Képtárában ismét lesz 
iparművészeti bemutató, lát-
hat juk a Makrisz Agamem-
non életművét reprezentáló 

Kerfbaráfek 
évzáró számadása 

Hatodik éve járnak össze lekre a 64 tagot számláló 
Szegeden kéthetenként a kis- közösségből, 
kertet szerető emberek, hogy Az év végi számadáson ju-
kicseréljék véleményeiket,- talmazták a jó gazdákat. Dr. 

eiatív gondolkodásmód, a ba- tárlatot és a Miskolci Gra-
rokkos gazdagság, s mintha fikai Biennalé díjazottjainak 
háttérbe szorult volna a ke- kiállítását. A Szegedi Unne-
mény szerkezetesség. pi Hetek idején a nyári tár-

A munkák döntő többsége lat és a tavalyi díjazott szob-
az emberről és emberi vi- rász, Tóth Valéria alkotásai 
szonylatokról igyekszik szól- várják az érdeklődőket. a 
ni. természetesen különböző múzeumi hónap csemegéje 
formában és színvonalon. Ro- száz év magyar csendéletfes-
mantikus felhangok éppúgy tészetének válogatása lesz. A 
fölfedezhetők, mint szecessziós szegedi művészek közül Tá-

átadják egymásnak a jó ta-
pasztalatokat A Hazafias 
Népfront és a Bartók Béla 
Művelődési Központ vállalta 
a házigazda szerepét, hogy 
legyen szervezett formája a 
mozgalomnak, öt tagú veze-
tőséget választottak maguk-
nak a kertbarátok és éven-
ként értékelik a végzett 
munkát. Az idei esztendőről 
Galgóczy Konrád titkár szá-
molt be tegnap, a városi 
népfrontszékházban rende-
zett évzáró összejövetelen. A 
szakmai ismeretek bővítésén 
kívül a szabad idő hasznos 
eltöltését is célul tűzték ma-
guk elé a kertek kedvelői. 
Ebben az évben átlagosan 

Berencst György, a Hazafias 
Népfront Szeged városi bi-
zottságának elnöke adta át 
az oklevelet a megyei mező-
gazdasági kistermelők és kis-
állattenyésztők kiállításán 
jól szereplő szőregi kertba-
rátkör tagjainak és a szege-
di kertbarátkörnek. Kiváló 
Társadalmi Munkás érmet 
kapott Galgóczy Konrád, 
Szabó Árpád, Ónozó Ferenc, 
Zádori János, dr. Kovács 
Andor és Csonka János. Sza-
bó Antal, a HFN munkatár-
sa 13 kiskerttulajdonosnak 
adta át a Mintakert-plaket-
tet, ötnek pedig oklevelet. 

Végül szakmai és kulturá-
lis vetélkedőn mérték össze 
tudásukat a kertbarátkörök 
tagjai. A legjobban szerep-

40-en jártak az összejövete- lök könyvutalványt kaptak. 

Tízezren tanulnak 
Csongrád megye 
középiskoláiban 

Az. általános iskola befe-
jezése után a gyerekek na-
gyobb része továbbtanul, igen 
sokan szakmát választanak 
és valamelyik szakmunkás-

intézetben 6542 diák In-
dult. 

A szakközépiskolai tanulók 
15 százaléka az elmúlt tan-
évben benevezett ú j oktatási 

tanuló intézetben kapnak formában — a szakmunkás-
képzési célú szakközépiskolá-
ban — kezdte meg tanulmá-
nya i t Az idén az oktatotl 
szakmák száma jelentősen 

illet- bővül t és kétszer annyi el-
időben szakmai ké- ső osztály indult, mint ta-

és továbbtanulásra valy. A tanulók száma aa 
ipari és a mezőgazdasági 
szakmákban több mint há-
romszorosára, a hírközlési 
szakmákban pedig közel két-
szeresére nőtt. 

A középfokú képzési célú 

képzést és sa já t í t ják el mes 
térségükét. A megye közép-
iskoláiba is egyre többen 
iratkoznak be, hogy szak-
munkásbizony ítvámyt, 
ve egy 
pesítést 
jogosító érettségi bizonyít-
ványt szerezzenek. 

A szegedi és a környékbeli 
középiskolákba az előző évi 
csökkenés után újból emel-
kedett a beiratkozottak szá-
ma. Az 1979/80-as tanévre szakközépiskolai oktatásban a 
a megye középiskoláinak 
nappali tagozatára mintegy 
10 ezer diák iratkozott be 
és kezdte el tanulmányait. A 
megoszlás hasonlít a tava-
lyihoz, kétszer annyian jár-

lelenleg is legnagyobb arányt 
képviselő ipari. építőipari 
iellegú szakképesítést nyújtó 
iskolákban csökkent legjob-
ban — közel egyötödével — 
a tanulók száma, ami az új 

nak szakközépiskolába, mint szakmunkásképzési forma el-
gimnáziumokba. A számok szívó hatásának tudható be 

A művészeti, a kereskedelmi 
és a postaforgalmi képzés-
ben részt vevők száma cse-

, , , . kély mértékben nőtt, a töb-
szakmunkaskepzesi celu es b i s z a k o n pedig valamelyest 
középfokú képzési célú tan- visszaesett a létszám. 

ezt a képet muta t ják : gim-
náziumban kezdte meg ta-
nulmányait 3476 fiatal, míg 


