
Hz eszperantó nyári kempingje Ma este mutatják be a West Side storyt 
Munkában a szegeti i eszperantó tábor 

Per Esperanto por la az egyetemen vagy főisko- tékes amazon közül a len-
mondpaco — hirdeti a Ián a tanárjelölteknél. Ezek gyei Ziotkowska Malgorzata 
transzparens az Április 4 a gyakorlati tanítások a déli 
útján levő MAV Fiúnevelő érákban folynak, s délelőtt 
Intézet előtt, s vallja jelsza- és délutón vannak a meghí-
vónak az a 255 lengyel, né- volt előadók előadásai, me-

a szegedi szabadtérin 
lett e büszke cím tulajdo-
nosa, Három Szegeden tanu-
ló afrikai egyetemista: U 
Myat Ko, Sámuel N. Ababio 

met, cseh. román, belga, ju- lyet kezdők és haladók egy- és Joseph O. Wilte csupán 
az újságból értesült a tábor 
megnyitásóról. de többen el-

goszláv, bolgár, szovjet, gha- aránt látogathatnak. A vizs-
nai. kenyai, burmai és ma- gák augusztus 19-én és 20-
gyár cszperantista, aki itt án lesznek. Ezt természete- jöttek, s annyira megtetszett 
adott egymásnak találkozót sen nem kötelező letenni, de nekik, hogy elhatározták: ha 
immár másodízben Szege- körülbelül ötvenen jelezték hazatérnek. Kenyában, Bur-
den, az augusztus 10-től 20- mór Ilyen jellegű szándékú- mában és Ghanában ts fog-
ig tartó II. Nemzetközi Pe-
dagógus Eszperantó Tábor-
ban. Tavaly még a Tisza 
partján sátrakban, üdülőhá-
zakban valóban kempingsze-
;űen szervezte meg a Pedu 

kat — zömmel külföldlek. nak szervezni 11 ven összejö-
vetelt. 

De nemcsak ők, hanem 
több külföldi résztvevő is 

De a többi résztvevő szá- olyan elhatározásra jutott. 
hogy szegedi mintára 'saját 

Miss Esperamo 

mára is - rendkívül gazdag H W H H H O T H H 
gógus Eszperantó Csoport szórakozási lehetőséget biz- hazájukban is megvalósítják 
ezt az összejövetelt, de idén tosítanak az előadások mel- ennek a nemzetközileg is 
már a rohamosan megnőve- ' e , t A minap például séta- egyre népszerűbbé váló 
kedett érdeklődés, no meg hajózáson vettek részt, ahol nyelvnek nyári kempingjét 
az Időjárástól való függetle- ú«>' összebarátkoztak az 
nítés miatt is beljebb köl- egyébként más okból Szege-
tftztek. 

Egv sikeres 
kezdeményezés 
kiszélesedése 

A tábor vezetője, a Peda-
gógus Eszperantó Csoport el-
nöke: dr. Szabó Tibor el-
mondja, céljuk eredetileg az 
volt, hogy minél több ma-
gyar pedagógusnak adjanak 
lehetőséget arra, hogy az 
eszperantó nyelv alapjait itt 
elsajátítva, az iskolában en-
nek az internacionális nyelv-
nek a terjesztői, ha kell, 
prófétái legyenek. A tanfo-
íyam végeztével ugyanis 
vagy alapfokú nyelvkészségi, 
vagy felsőfokú oktatói vizs-
gát tehetnek a résztvevők. 
Erről oklevelet kapnak, s 
magukat ezután már autodi-
dakta módon továbbképezve, 
lényegében tanulva taníta-
nak. S hogy ezt a kezdetben 
szerény összejövetelt von-
zóbbá tegyék: meghívtak 
külföldleket ts, s az ered-
mény az lett. hogy az Idén 
mór egy csomó jelentkezést 
vissza is kellett utasítani — 
hely hiánya miatt. 

I problémák 

— Mert ugye azok ls van-
nak — veszt át a szót Szé-
kely Imre tanár, az ifjúsági 
részleg vezetője. — Legfő-
képpen az, hogy semmi álla-
mi támogatást sem kapunk! 
A Jelentkezők 600 forintot 
fizetnek, ebből 400 a szállás 
és étkezés, 100 forint a kü-
lönféle szervezett program: 
szabadtéri előadások megte-
kintése, mikrobusz stb. — 
melyek szükségszerűen egé-
szítik kl a napirendet és bi-
zonyos vakációjelleget is köl-
csönöznek a tábornak, s a 
maradó száz forintokkal kell 
gazdálkodnunk. Ez pedig 
csak éppenhogy elég. 

Mint a tanárjelöltek 
Ezután fellátogattunk az 

emeletre, ahol a foglalkozá-
sok folynak. Éppen egy cseh 
ügyvéd, nyelvoktató tartotta 
próbatanítását: egy azok kö-
zül, akik oktatói vizsgát 
akarnak tenni. Az órát meg-
vitatják, megbírálják, mint 

den tartózkodó franciákkal. 

Ez ad igazi, mély értelmet 
ennek a szegedi kezdemé-
nyezésnek, s így válik a 

hogy sörösüvegek mellett, gyakorlatban is teljessé 
hangos nótaszóval éltették a transzparensen hirdetett mé-
bará tsáfo t Pénteken dél- lyen humanista jelmondat: 
után megválasztották az esz- Eszperantóval a világbéké-
peranttsták szépségkirálynő-
jét: a mintegy 12 erre lilé-

ért! 
Nlkolényl István 

Hegnyílt 
a munkásvédelmi kiállítás 

Gazdag balesetelhárítási „tananyag" 

Tegnap délelőtt ünnepé- megteremtésére, a védőbe-
lyesen megnyitották a Kis- rendezések és egyéni vé-
ipari Szövetkezetek Csöng- dőeszközök fokozottabb 
rád megyei Szövetségének használatára. 
munkásvédelmi kiállítását . .„ , , 

. . . - ttx ^ A Jövőben a ktsz-ek ve-az Ifjúsági Házban, . . . , . . , zetoinek a biztonsági tech-
A kiállítóteremben szövet- nika tökéletesítésére és fej-

kezeti vezetők, biztonsági lesztésére kell törekedniük, 
megbízottak, érdeklődők s á l U ü á b a n nagyobb gön-
gyöltek össze. Az CKISZ d 0 t k ° U f 0 r d í , a I , , 3 m u n ' 
képviseletében eljött a meg-
nyitóra Somogyi Ilona, 

kásvédelmi oktatásra. 

A vendégek ezután meg-
tekintették a kiállítást. A 

munkásvédelmi osztály ve- g a z d a g ^ ^ a > > h e l y e s_ 
zetője és dr. Marosi József helytelen'" ellentétpárjával 
főorvos. Horváth Sándor, a szemléltetően mutatja be 
KISZÖV elnöke megnyitó a f 6 b b baleseti forrásokat, s 
beszédében elmondotta, hogy a megelőzés legeredménye-
a balesetek nagy száma fi- módjait, 
gyelmeztet; többet kell ten- Takó Ernő, a KISZÖV 
ni a munkásvédelem érde- munkásvédelmi felügyelője 
kében. elmondotta, hogy a ldállí-

1965. I. félévében 137 tás tartama alatt a szövet-
baleset történt a Csongrád kezetl biztonsági megbízot-
megyel szövetkezetekben, és tak részére az érintésvéde-
ez 2472 munkanap kiesését lemről, a műszaki vezetők-
eredményezte. Az átlag el- nek az anyagmozgatásról 
szomorftó: egy balesetre 18 tartanak előadást; a raun-
munkakiesés jut — tehát a kásvédelmi szocialista bi-
sérülések zömmel súlyosak, zottságok elnökei pedig ér-
Az a tény, hogy a balesetek tekezleten tanácskozzék 
38,7 százaléka gépi eredetű meg legfontosabb tenniva-
volt, a védőberendezések lóikat 
használatának mellőzésére 
utaL 

— A munkásvédelmi ki-
állítás célja —, mondotta az 
elnök —, felhívni a szövet-
kezetek figyelmét a bizton-
ságos munkakörülmények 

(Somogy lné t e l f j 
Jelenet a West Slde story próbájáról 

Ma este kerül sor a Szege- először a szegedi szabadtérin, téren. Ennek alapja az Ang-
di Szabadtéri Játékok idei Érthető hát a nagy érdeklő- lia-szerte népszerű balettár-
előadásai közül a legnagyobb dés, amelyre jellemző, hogy sulat, a Harlequin-balett A 
érdeklődéssel várt produkció- a West Side story összes elő- főbb szerepeket Lucille Gra-
jának, a West Slde storynak adásának a jegyei jóval a ham (Maria), Brian Beaton 
a bemutatására. A világhírű mai bemutató előtt már elő- (Tony), Franklin Fox (Riff), 
musicalt hat esztendővel ez- vételben elkeltek. és Geoffrey Chard (Bernardo) 
előtt mutatták be New York- A világhírű musicalt — Je- játssza. 
ban. Azóta Leonard Bcrns- rome Robbins eredeti koreog- Az előadást William Reid 

vezényli. A díszleteket és tein műve bejárta a világot, • • • P B 
filmet is készítettek belőle, ráf iája alapján — John Gre- jelmezeket Helen Dines ter-
A magyar közönség azonban gory rendezésében a Nor- vezte. Balettmester Barbara 
ezt a filmet nem látta és a man McCann szervezte stag- Vernon. Közreműködik a 
darabbal is most találkozik gione együttes mutat ja be a szabadtéri játékok zenekara. 

Oh ás óin k ír fák 
A KÖSZÖNET HANGJÁN 

örömmel közlöm, hogy vízellátásáért a magam és a 
Petőfitelepen, a Szellő utcá- környék lakossága 
nak és környékének lakói 
megkapták a vízkifolyót. 
Kérésünk teljesült és már 
folyik is a víz. A megjavult 

nevében 
köszönetemet fejezem ki a 
II. területi tanácsnak. 

Szautler Gáborné, 
Petőfitelep, Göndör sor 37. 

EGY KELLEMETLEN EPIZÓD 
Egy hetet töltöttem Szege- mosra. Ezután azonnal a ko-

dén. Nagyon tetszett a város, esi hátsó részén ülő kalauz-
a helybeliek igen barátsá- hoz siettem s jegyet kértem, 
gosak, kedvesek voltak. A Erre a kalauz — egy 35 év 
Turandot előadásán a jegy- körüli szökés hölgy — mi-
kezelő még udvariasan hely- nősílhetetlen hangon rámtá-
re is vezetett. Mindezek el- madt: „Hallgasson, vagy 20 
lenére azonban most kissé forintos jegyet fizettetek." 
keserű szájízzel távoztam — kiáltotta, amikor meg 
Szegedről. Augusztus 7-én, akartam mondani, tudom, 
szombaton déltájban az 1- hogy rossz helyen szálltunk 
es vonalon közlekedő villa- fel, de sietünk, s jöttem is 
mosra akartam felszállni, jegyet váltani, 
szintén tatabányai sógor- Nem vitatkoztunk, csende-
nőmmel. A kocsi első a j ta já- sen előrementünk a kocsi-
hoz is éppen csak odaér- ban, de a kalauznö még 
tünk, de látva, hogy az csak utánunk is kiabált. Szomo-
leszállóknak szói, a középső rúan állapítottuk meg, hogy 
ajtóhoz siettünk. Mivel már ez a kellemetlen epizód 
éppen indulni akart a villa- mennyire hatással lehet az 
mos, a középső, szintén a le- összbenyomás kialakítására, 
szállóknak szóló ajtón lép- Metz Jenő tanár, 
tünk fel, a még álló villa- Tatabánya 

Növekszik 
a benzinfogyasztás 

Az AFOR kimutatása sze-
rint a tavalyi első félévhez 
viszonyítva az idén 10 száza-
lékkal több benzint vásárol-
tak a kutaknál a személy-
gépkocsi tulajdonosok. 

Vidéken nemrég helyezték 
üzembe a sümegi és a duna-
újvárosi ú j fűtőállómást, 
közforgalmúvá tették a pécs-
kővágószöllősi eddigi kerüle-
ti tankolóhelyet. Most ké-
szült el a győri, a váci és a 
nyíregyházi ú j kút. Jövőre 
Kiskunfélegyházán, Balaton-
füreden, Esztergombban, 
Miskolc-Hejőcsabán kezde-
nek kúttelepítéshez. Országo-
san összesen 34 ú j kút építé-
sét tervezik 1966-ban. Lénye-
gesen hozzájárult ezen a nyá-
ron a torlódások enyhítésé-
hez, különösen pedig a kül-
földi autósok tankolásának 
megkönnyítéséhez, hogy 50 
állomást készpénzfizetéses 
kúttá szervezett át az AFOR. 
(MTI) 

l l o l n n p a w a t e g p t l i r e p ü l ő t é r e n : 

Nagyszabású honvédelmi nap 
és légiparádé 

A szegedi repülőtéren hol- Lélegzetelállítóan izgal-
nap. vasárnap ismét meg- masnak ígérkezik az ejtőer-
rendezi az MHS megyei el- ligások bemutatója, valamint 
nökségc a honvédséggel és a magyar világbajnoki vá-
a társadalmi szervekkel lógatott műrepülő-keret tag-
cgyüttmüködve a honvé- jainak, továbbá a csehszlo-
delmi napot, cs a nemzetközi vák női és férfi műrepülök-
repülőbemulatót. A program nek egyéni és csoportos pro-

gazdag és sok maradandó dukciója. Nem mindennapi 
élményt, látnivalót. ígér látvány a repülőgépes bal-

A repülőtéren már reggel 8 lonvadászat sem. A helikop-
órdkor megnyílik a katonai terek is megjelennek a leve-
technikai kiállítás. Lövege- gőben, s bemutatót tartanak, 
ket, efyéb fegyvereket, gyors- vasárnap a Dugonics tér-
járatu motorizált munka- . 
eszközöket tekinthet meg a r ö 1 s u r í t c t t v U I a m o s ' e j a u " 
közönség. Ezután 10 órakor tobuszjaratok indulnak a 
kezdődik a honvédelmi nap. repülőtérre. Hűsítő Italról, 
Atomrobbantást játszanak továbbá ételről a Csongrád 
meg. s ezzel egyldőben kez- megyei Szálloda- és Ven-
dődik a harcászati gyakor- déglátóipari Vállalat, vala-
lat, a műszaki zár klalakf- mint a földművesszövetkezet 
tdsa. Az MHS motoros ak- gondoskodik. A gépjármű-
robatái különféle látványos, veknek u repülőtéren meg-
nagy ügyességet kívánó gya- felelő parkolóhelyek állnak 
korlatokat mutatnak be. rendelkezésre. 

Komlós János: 

MAJD KIALAKUL 
Minek ma konferálni? Azelőtt kel-

lett. Azelőtt ki se mertük nyitni a 
szánkat, örültünk, ha akadt egy kon-
feranszié, aki helyettünk is kinyitot-
ta kicsit. De ma? Mindenkinek jár a 
szája, reggeltől estig. Minek itt kon-
ferálni? 

Régen csak hallgattunk, és minden-
kire sandán néztünk, bizalmatlanul, 
és ha valaki visszanézett ugyanígy, 
ráfogtuk, hogy reakciós. 

Ma? Fő a bizalom. Már a reakciós 
sem reakciós többé, csak . . . vannak 
még fenntartásai. 

Es jó szakember! 
A tolvaj sem tolvaj már, c s a k . . . 

megtévedt. Mindig az.t hallotta: „Tied 
a gyár, tied a gyár!" Gondolta: saját 
gyára, vigye h a z a . . . hazavitte. 

Nálunk már a házastársak is bíz-
nak egymásban. A szomszédunkban 
lakik például egy asszony, akinek 25 
évi házasság után mostanában kezd 
kimaradozni a férje. Maga ezt tűri? 
— kérdeztem tőle. — hát mit tudok 
csinálni? — felelte az asszony. — És 
mit tud a férjem csinálni? 

Fő a bizalom. Es a nyugi. 
Ml már megbízunk az emberekben. 

Mindenkiben. Még a becsületesekben 
is. Rájuk bízzuk a gyárakat, a gazda-
ságokat, milliókat, mindent! 

Csak egyet nem bízunk rájuk. 
A liftet.. 
Az országot elvezethetik. Na, 

bumm! De a liftet? Észnél legyünk, 
emberek! 

Egyébként: fő a bizalom és a nyu-
gi. Mert nálunk nyugi van. Hiába, no, 
jól mennek a dolgok. Haladunk. Fej-
lődünk. És mennyi minden épül ná-
lunk! 

De nyugi, nyugi, majd kialakul. 
Hát kevés a munkae rő . . . No per-
sze, nem úgy kevés, hogy nincs, ha-
nem úgy kevés, h o g y . . . Van itt elég 
mérnök, építész, pedagógus, agronó-
mus, csak egyetem után mást csinál 
á tmenet i leg. . . tíz-húsz évig . . . 

De nyugi. Ami eltűnik, az előkerül. 
Egy időben eltűntek a külföldi ro-

konok Is. Senkinek sem volt Nyuga-
ton rokona évekig. Es most? Hány 
csomagot küldenek a nem létező tan-
tik? 

Mert rokon nem vész el, csak át-
alakul. Az egyikből Volkswagen lesz, 
a másikból IKKA-csomag. 

Ezt persze sokan ellenzik. Emlék-
szem. nagy vita folyt nálunk a kis-
polgári hóbortokról, Hogy vannak, 
akik az öreganylukat is eladnák egy 
mosógépért, Ami csakugyan képte-
lenség. Ha eladják a nRir.-mamát,. ki 
fog a gyerekekre vigyázni? 

Az írók is azt hajtogatják hogy 1-
gyázzunk. ne legyen frizsider-szocia-
lizmus. És igazuk van, elvileg. No, 
de nyugi! Hát lehet nálunk frizsidert 
kapni? 

Vannak még problémák persze. 
Egyes helyeken protekció nélkül meg 
«em lehet mozdulni. De nyugi Kis 
ország vagyunk. Kinek nincs nálunk 
protekciója' 

Korrupció is akad. Van még olyan 
hely, ahol pénz nélkül semmit sem 
lehet elintézni. No, de nyugi! Vannak 

helyek, ahol pénzzel sem lehet sem-
mit elintézni! 

Gyenge a futball is. Egyesek kifo-
gásolják, minek annyi futballcsapat 
nálunk. Mert a Vasas, az rendben 
van, annak vau egy stabil tábora. A 
Fradi, hát annak is szurkol néhány 
e m b e r . . . kétségtelen. De minek a 
többi? - teszik fel a kérdést. És mit 
felelünk? Nyugi, nyugi. Gólt nem 
rúgnak be a csapatok, ez igaz. De 
hány edzőt rúgnak ki! 

Nyugi; nyugi, majd kialakul — ez 
a jelszó nálunk. És nem indokolat-
lanul. Jól megy sorunk. Olyan jól 
élünk, mint régen a maszekok. Es 
hogyan fogunk élni? Ahogyan ma 
élnek a maszekok. 

Nálunk nyugi van. Itt nem izgul, 
nem csodálkozik senki. Űjságot is 
csak azért veszünk, hogy megnézzük, 
benne van-e már, amit úgyis tud min-
denki. Nincs benne ma? Benne lesz 
jövőre. Nyugi, nyugi. 

A g y e r e k e k s e m c s o d á l k o z n a k , ha 
szerelmes filmeket mutatunk nekik. 
Hogy születik a gyerek, azt minden 
gyerek tudja nálunk. De hogyan nem 
születik? Azt maid később . . . nyugi. 

Itt nem csodálkozik senki. Csak a 
nők néznek ránk nagy, csodálkozó 
szemmel. De az festve van, nem kell 
bedőlni. 

Hát erről van szó. Itt rendben 
mennek a dolgok, itt mindenről le-
het beszélni, fő a bizalom és fő a 
nyug i . . . Minek ide konferanszié? 
Mit mondhat itt egy konferanszié? 
Semmit. 

És vannak ugyan még problémák, 
de akkor is mi újat mondhatna a 
konferanszié? Semmit. Ha csak azt 
nem, h o g y . . . nyugi, nyugi, majd ki-
alakul! 

4 DÉL-MAGYARORSZÁG Szombat, 1965, augusztus 14 
t 


