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Ünnepi csehszlovák 
filmbemutató Szegeden 

Csehszlovákia felszabadu-
lási évfordulója alkalmából 
ünnepi film bein utalót ren-
deztek Szegeden tegnap es-
te, a Vörös Csillag Film-
színházban. Az Üzlet a kor-
zón című Oscar-díjas 

Dr. Dömötör Ján®, a 
Hódmezővásárhelyi Tornyai 
Ján® Múzeum igazgatója 
üdvözölte a vendégeket, 
miajd néhány gondolatot 
mondott el a filmről és ál-

csehszlovák filmdráma tálában a csehszlovák film-
díszelőadásán megjelent Jo- gyártásról. Szavaina J. Ka-
sef Pucik, a Csehszlovák d á r válaszolt. 
Szocialista Köztársaság ma- A csehszlovák vendégek a 
gyanországi nagykövete, La- vetítés után ellátogattak a 
dislav Vince, a nagykövet- Sajtóház klubjába, ahol az 
ség kulturális attaséja, va- újságírók által feltett kér-
lamint Jan Kádár ós La- dásekre válaszoltak, és el-
dislav Grosman, a film beszélgettek a Sajtóház dol-
rendezője, illetve írója. gozóival. 

(Siflis felvétele) 

A csehszlovák filmművészeti küldöttség Szegeden. Bal-
oldalt Jan Ka-.: ir, jobboldalt Ladislav Grosmann, közé-
pen Petróczy Sándor, a Csongrád megyei Moziüzemi 

Vállalat munkatársa 

Üzlet a korzón t// tum 
Bármelyik magyarországi mutatója előtt alig néhány 

kisvár® korzóján is állha-
tott volna az öreg Dautman-
né röfösüzlete, s ahogy La-
dislav Grosman történetében 
a szigorú arcú szlovák me-
nyecskék, éppúgy járhattak 
volna hozzá gombért, szala-

héttel kapta meg Ameriká 
ban az év legjobb külföldi 
filmjének járó Oscar-díjat. A 
váratlan elismerés, amely 
egyszeriben világszerte is-
mertté tette ezt az alkotást, 
minden bizonnyal elsősorban 

gért. kivarrni való falvédőért a z öreg Lautmannet alakító 
a magyar parasztasszonyok. nagy lengyel színésznő, Ida 

Ez a helyszíni hasonlóság, Kaminska és a jámbor asz-
az utcák, házak „Jé, hát én talosmestert jatszo Josef 
ezt ismerem !"-féle felfedezé- Kroner ^neszA remekiese-
se fogja meg először a film nek köszönhető. Ida Kamms-
magyar nézőjét, de ahogy k a egy-egy fáradt madar-
lassan kibomlik előtte az mozdulatban, nagymamas 
öreg zsidóasszony meg az üz- Jokcdasaban minden idok 
letecskéiébe beültetett jó- minden megtört oregasszo-
szándékú „árjásító", Brtko "ya benne van, s Jraef 
asztalosmester története, már Kroner balga J ^ t e t e , 
nemcsak a helyszín egyezé- W ™ ™ " / " t b l ^ V d . 
sét látja, de az emberi szen- s bekesebb sorsra érde-
vedések okainak, formáinak mes kisembert idézi 

Ha a történet indítása ke-
», , „ ,„ . .„ . vésbé lenne vontatott, ha a 

^ T J E ^ szereplök bemutatásánál kis-
se differenciáltabb lenne a 
rendezés, s ha a manap-ság 
— sajnos — egyre inkább di-
vatossá váló „kifehérítés" he-
lyett más ábrázolásbeli meg-

hasonlóságát is. 

uralom alá került Szlovákia 
ban megkezdődött, és tragi-
kus gyorsasággal haladt elő-
re a zsidók üldözése, össze-
6zedése, majd deportálása, 

GYORSPOSTA« GYORSPOSTA \ Megyei 
GYORSPOSTA « GYORSPOSTA borverseny 

A SZIKRA-HAZ FELÜJlTASA 

A Tolbuhin sugárút S5. torták el. hogy a 
számú házban az úgy neve- alapterülete nem éri 

lakás van. A többi lakás jó-
val kisebb. A felújítás előtt 

m®dó e-gy szoba-konyhásak voltak 
e ' a a lakások, két lakáshoz ju-

zett Szikra-munkásla.kban törvényesen előírt négy négy- tott egy WC. Most a megle-
nagyarányú felújítási mun-
kát végeztet a Szegedi Ingat-

zetmétert. Valóban így is vŐ alapterületen másfél szo-
van, és mi tiszteljük a tör- ba konyhát alakítottak ki 

Iankezelő Vállalat. A korsze- vényt, az előírásokat. De ha előszobával, mosdóhelyiség-
rűsitéssel kapcsolatban a ház a 160x150 centiméter® he- gei amelyben WC is van. Az 
lakói a következő szövegű lviségbe is befér egy kisebb alapterület tehát nem lche-
levelet írták szerkesztősé- méretű fordőkád. nem ért- tett nagyobb, éppen azért 

jük. hogy miért akarnak másfél 'négyzetméteres alap-
bennünket megfosztani a területű helyiségben nem 
fürdőszoba örömeitől. tudnak kialakítani fürdő-

* szobát. Ha ezt megtennék, 
A 20 lakó panaszára vá- szabályellenesen cselekedné-

a felújítás megkezdésekor laszt kértünk az IKV-től. nek, amelyért felelősségre 
kijelentették, hogy fürdő- Pálfi László műszaki ellenőr vonnák az IKV-t. Ügyneve-
szoba -beren dez-ést nem tud- már tudott a dologról, hiszen zett padlóösszefolyós magol-
nak biztosítani, az nem fér a több lakó ebben az ügyben dással sem lehet a problé-
keretbe. Ügy terveztük, saját személyesen is megkereste, mát megoldani, mert az 

A műszaki ellenőr szerint a olyan nagy költséggel járna, 
felújításra került házban amelyet a lakók nem tudná-
négy nagyobb alapterületű nak megtéríteni. 

günknek: 
— Nagyon örülünk újjá-

varázsolt otthonunknak, kü-
lönösen a mosdóhelyiségnek. 
Igaz. az IKV illetékesei már 

költségünkön megvesszük a 
kisméretű fürdőkádat, gáz-
boylerokat, amit éppen a kis 
méret miatt a konyhába sze-
reltetnénk be, szintén saját 
költségünkön. A vállalattól 
azt kértük csupán, hogy a 
fürdőkád beállításához szük- tőségünknek: Pár nappal 
séges lefolyót a többi mun- korábban villamoson akart 
kákkal együtt szereltesse be. 
Ennek a költségtöbbletét is 

KIK NEM UTAZHATNAK VILLAMOSON? 
K. M. szegedi lak®, gáz- zés, hogy szerelőruhában nem 

szerelő panaszolta szerkesz- lehet villamoson utazni. 
* 

Pálinkó József, a villam®-
utazni, de mivel szerelőm- közlekedési vállalat forgal-
hában volt, az ellenőr nem mi osztályának vezetője a 

vállaljuk — írtuk az IKV- engedte felszállni. Szeretné kérdésre a következőket vá-
nak. Kérésünket azzal utasí- tudni, van-e olyan rendelke- la szólta: A Közlekedés- és 

Postaügyi Minisztérium által 
jóváhagyott forgalmi utasí-
tás szerint az utasok érdeké-
ben piszk®, szennyező öltö-
zetben nem lehet a villa-
mosra felszállni. Ez persze 
a tiszta szerelőruhára nem 
vonatkozik. Az utasítás tar-
talmazza továbbá azt is, 
hogy ittas, ragály® beteg-
ségben szenvedő, közmeg-
botránkozást okozó szemé-
lyek sem utazhatnak villa-
moson. 

Zenenaptár: 

Freso Tibor vezényelt 
Szegeden 

Ügy látszik, még mindig mai a nagyobb tempók vá-
tart az utóbbi hónapok ven- lasztásában jelentkezett. Az 
dégjárása a szegedi opera- énekesek gyakran csak ne-
társulatnál. A román, ju- hezen tudtak utána men-
goszláv és hazai művészek ni, a tercettek is ki-kihagy-
után az elmúlt héten cseh- tak a Varáasfuvolában, de 
szlovák kai-mester, a ma- a zenekart talán még soha-
gyar származású Freso Ti- sem hallottuk ilyen tisztán, 
bor, a pozsonyi Nemzeti plasztikusan és stílusosan, 
Színház főzeneigazgatója di- kevesebb hangerővel is szi-
l-igáit két alkalommal a nesen Mozartot játszani. Ér-
Szegedi Nemzeti Színhában. deikcs, hogy az énekesek 
Szerdán a Varázsfuvolát, közül, csak a kitűnően disz-
pénteken pedig az Aidát ponált főszereplők: Réti 
vezényelte. Csaba, Gyimesi Kálmán, 

A két előadás után, diri- Berdál Valéria és Sinkó 
gálása általán® jellemzője- György értették meg a ven-
ként először talán arra em- dégkarmester egyébként tel-
lékszünk, hogy kicsi, de na- jtsen világ® mozdulatait, 
gyon kifejező mozdulataival, Az Aidánál aztán fordult 
rendszerint gyorsabb tem- a kocka. Itt inkább az 
pókat véve hogyan próbái- énekesek próbáltak jobban 
ta a zenei egységeket össze- alkalmazkodni a változatla-
fogni. Mind a Mozart-, mind 
a Verdi-operát más-más fel-
fogásban szólaltatta meg, 
mint amihez hozzászoktunk, 
s ez a más felfogás zöm-

A megyei tané® székhá-
zában az idén is megrendez-
ték a hagyomány® megyei 
borversenyt, melyre összesen 
45 borminta érkezett be. A 
borokat 10 tagú zsűri — 
élén Tóth Mihály FM borá-
szati főelőadóval — bírálta 
el. 

A versenyen a legtöbb ba-
bér a Magyar Állami Pince-
gazdaság Csongrád—Szolnok 
vidéki üzemének termett 
Vellelini és kékfrankos bo-
ráért az első díjat kapta. 
Ezerjó és rajnai rizling, va-
lamint a csongrádi kadarka 
boráért pedig a második dí-
jat nyerte el. A bemutatott 
zöldszilvániért a harmadik 
díjjal jutalmazták a szegedi 
borászokat 

A szegedi járásból Gyu-
ris Mihály pusztamérges! 
termelő kövidinka borával 
nyert második dijat, míg 
Négyökrű Antal, a rúzsai 
Napsugár Tsz elnöke ugyan-
csak kövidinka borával a 
harmadik díjat nyerte eL 
Bába Pál domaszéki terme-
lő vei teli ni borával első dí-
jat, özv. Szűcs Ján®né. a 
puszta mérgesi Rizling Tsz 
tagja, 1964-es évjáratú olasz-
rizling boráért a harmadik 
díjat kapta. Harmadik díjjal 
jutalmazták a Dél-alföldi 
Mezőgazdasági Kísérleti In-
tézet öthalmi gazdaságának 
veltelini borát is. Szűcs Illés 
mórahalmi termelő musko-
tály borát szintén harmadik 
díjjal tüntették kl. 

nul gyorsabb tempókhoz, s 
a zenekar, különösen a fú-
vósok bizonytalankodtak 
helyenként. 

N. L 

éppúgy ment végbe az embe- 0
y

l d á - s 0 k a t alkalmaznának, 
riség történetének ez az 
egyik legszégyenletesebb fo-
lyamata minálunk is. 

Csak irigyelni lehet a Bar-
randovi Filmstúdió alkotó-
csoportját. elsősorban is Jan 
Kádárt és Elmar Klost, a 
két rendezőt, hogv ilyen meg-
rázó erővel tudták feleleve-
níteni ennek a közös és tra-
gikus korszaknak a hétköz-
napjait. 

A történet leginkább abból 
nyeri erejét és hitelét, hogv 
valóban a lenmindennapibb 
emberek sorsán át mutatja 
be a véres napokat. Ladislav 
Grosmav filmre írt novellá-
jának hősei annyira élők. 
annyira ..három dimenzió-
sak" hogy a néző kénytelen 
velük egvütt átélni minden 
külső és belső megrázkódta-
tást. 

Az Üzlet a korzón azonban 
mégsem egy az egy arányban 
közvetíti a történelmet. Van-
nak ennek a filmnek valami 
különös, groteszk felhangjai, 
amelyek még fájdalmasabbá, 
més emelkedettebbé teszik a 
történetet. Ezek a groteszk 
elemek leginkább a két fő-
szereplő iátékában és az 
egyes részletek fénvképezésé-
ben jutnak kifejezésre. 

A film magyarországi be-

egészen nagy filmet üdvözöl-
hetnénk. De az Üzlet a kor-
zón ezekkel az apróbb hi-
báival is maradandó alkotás. 
Azzá teszi őszintesége, em-
bersége. felrázó és figyel-
meztető hitelessége. 

A. L. 

Nagy sikerű hangverseny 
a szakiskolában 

Pénteken este tartotta dalomnak, s zömmel }e-
meg szokás® filharmóniai lentős, reprezentatív művek 
hangversenyét a tanárképző tolmácsolásával. A Paleszt-
főiskola női kara a Zene- rinától Bartók—Kodályig 
művészeti Szakiskola nagy- terjedő műsorból nehéz len-
termében, s e koncerten ke- n.e valamit a legjobb pro-
rült sor Bódás Péter és dukcióként regisztrálni, 
Delley József kétzongorás mégis hadd emeljük ki a 
műsorának bemutatására. Brahms Osszián dala — Ta-

A Kardos Pál vezette fő- m á s Tamás és Szabolcsi 
iskolai kórus ideálisan mu-
zsikái. Tökéletesen tiszta 
internálás, egység® hang-
szín. a legapróbb részlete-

Miklós közreműködésével — 
és a Pünkösdölő emlékeze-
tes előadását. 

Nagy közönségsikert ki-

eseménysorozatot tegnap 
délelőtt Dobos László III 
éves tanuló, az iskola KISZ 
bizottságának titkára nyitot-
ta meg, majd a diákok, ta-
nárok nevében az ifjúság 
megk®zorúz.ta az iskola név-
adójának, Vedres Istvánnak 
az iskola épületében elhelye-
zett szobrát. 

Az iskolanap ezután 
nyilvános szakköri előadá-
sokkal folytatódott. Ezeken 
a tanulók saját műveikből 
adtak elő. s bemutatót tar-
tott a technikum népitánc 
csoportja és irodalmi szín-
pada is. Nagy érdeklődés 

kis való kidolgozottság, váltó tolmácsolásban hal-
ugyanskkor a művek nagy- lottuk Pászti Miklós Altató-
szerű összefogása jellemzi dal-ót és Avasi Béla Kis-
munkáiát. Az előadásra ke- kunhalasi népdal-ét. A 

' rült művek mintegy kereszt- zongorakí.séretet Mészáros 
metszetét adták a kórusiro- Emma látta el, igényesen. 

— — Bódás Péter és Delley Jó-
zsef ebben az évben kezd-
ték el a kölcsönös megér-
tést és azon® művészi fel-
fogást igénylő kétzongorás 
munkát. S máris jelentős si-
kerrel állták meg helyüket 
a koncerten. A Bach C-dúr 
versenymű — különösen a 
fuga — pregnáns előadása, a 
Schumann Andante és va-
riációk szín® tolmácsolása, 
s a Szegeden újdonságszám-
ba menő Britten Bevezetés 
és rondo alla burle.sca vi-
lágosan értelmezett meg-
szólaltatása bizt®íték a két 
tehetség® művész további 
közös munkájának eredmé-
nyesiségére. 

Bódás és Delley műsorá-
nak legérettebb és legna-
gyobb sikert kiváltó száma 
Bartók két Mikrokozmosz 
dara b jának kétzon gorás 
változata volt — közöttük 
a hagy koncentráltságot és 
technikai tudást igénylő Os-
tinató-val. 

Vántus István 

Iskolan^a 
az építőkari tecfiii kumfian 
A tizenöt esztendős szegedi kísérte a tervezési, a szrf-

épitöipari technikum fennál- lárd.ságtani és a matemati-
lása óta első ízben rendezett ka—fizika szakkör előadá-
nyilvános iskolanapot. Az sait is. 

Ezt követően megnyitották 
a szakkörök kiállításait. A 
tanulók négy esztendős mun-
káit bemutató kilenc kiállí-
táson több mint ezer tárgv 
szereDeit. 

Délben ballagási ünnep-
séggel, délután sportbemuta-
tókkal folytatódott és este 
iskolabállal fejeződött be az 
építőipari technikum első 
nvilván® isko'anapja. A be-
mutatók iránt igen nagv ér-
deklődés nyilvánult meg. A 
különböző rendezvényeken 
mintegy 1500 vendég vett 
ré&zt. 

Drága Édesanyák! 
A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Szeged 

városi bizottsága, Szeged fiataljai, a kisdobosok, az úttö-
rők, a KISZ-tagok közel 30 ezres tábora nevében meleg sze-
retettel és hálával köszönti anyák napja alkalmából az 
édesanyákat. 

Köszöntjük örök, fáradhatatlan gondoskodásukat, tü-
relmüket, a sok megértést és biztatást. 

Csak az édesanyák szeretete lehet olyan kiapadhatat-
lan, hogy még az áldozat is könnyű, söt természetes öröm. 
Nem felejthetjük, hogy a legjobb falat mindig nekünk ju-
tott, mert édesanyánk elhitette még saját magával is, hogy 
ő azt nem szereti. Nem felejtjük el a hazulról küldött 
csomagok ízét, az értünk konyhában töltött vasárnapokat, 
a pihenésről, a szórakozásról való lemondást, éppen ak-
kor, amikor mi szórakoztunk és pihentünk. 

E sok szeretetet, gondoskodást úgy tudjuk meghálálni, 
ha megtanítjuk nemzedékünk fiait és leányait arra, ve-
gyék észre az édesanya gondoskodását, tiszteljék, becsül-
jék Öt. Segítsék mindennapi munkáját, legyenek minden-
ben támaszai. Ennek valóra váltása a mi ifjúsági szerve-
zetünk, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség egyik 
célja. 

Ha a mi fiataljaink őszinte szívvel szeretik szüleiket, 
becsülik munkájukat, akkor szeretni és becsülni fogják 
saját munkájukat, szakmájukat is. Becsületes emberek 
lesznek. Becsületes emberek, igazi hazafiak, és minden 
erejükkel részt vállalnak országunk építésében, az általá-
nos jólét és az igazságosság rendjének, a szocializmus tel-
jes felépítésének nagy munkájában. 

Meggyőződésünk, hogy a szülök is ezt akarjak. Ha pe-
dig együtt egyet akarunk, és egy célért, a fiataljainkért 
dolgozunk, akkor a közös erő nem lesz hiábavaló, a fára-
dozást siker követi. 

Kedves Édesanyák! 
Kívánjuk anyák napján szívünk teljes szeretetével, 

hogy békében, erőben, boldogságban, egészségben éljenek. 
Még hosszú ideig nevelhessék gyermekeiket, és megélhes-
sék, hogy olyan felnőtt váljék fiaikból, leányaikból, akik-
re az édesanya és az egész társadalom büszke. 

A KISE SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGA 

Vasárnap, H**. máius S. DÉL-MAGYARORSZÁG 


