
fi rakétások 
eredményei 

Kilencvenkét százalékos 16-
eredményt értek el néphad-
*eregünk egyik páncéltörő 
rakéta alegységének katonái 
a kongresszusi szocialista 
versenyben. Ezzel 12 száza-
lékkal teljesítették túl fel-
ajánlásukat. 

A hosszú időszakon át tar-
tó rendszeres őrszogálat és 
más mindennapos katonai 
feladat teljesítése mellett 
csak úgy vált lehetségessé, 
hogy szabadidejükben — ön-
kéntes elhatározásuk alapján 
— naponta egy-két órát a 
gyakorló kocsiban töltöttek. 
Űjra és újra ismételték mind-
azt, amit az eredményes lö-
vészethez meg kellett tanul-
niuk. 

A szél játéka a tűzfallal 

— avagy: játék a felelősséggel 
Viszonylag új épület még olyan alaposan megnyomott szerkezetek című típusterv-

Szegeden, az Április 4. út- a „hulló" tűzfal, hogy kl gyűjtemény előírásai alap-
ján a József Attila Tud© kellett költöztetni belőle egy ján az iskola szélrács nél-
mányegyetem 16 tantermes családot. Lapunkban annak küli köracél tetőszerkezetét 
gyakorló általános iskolája, idején erről hírt adtunk ol- utólag meg kell erősíteni, 
hiszen rendeltetésének csak vasóinknak. Más oldalról viszont, mi-
1963. szeptember 20-án ad-
ták át. Ki gondolná, hogy 
ilyen fiatal, háromemeletes 
épületet kikezdhet az olyan 
erősségű szél, mint amilyen 
ez év november 4-én dél-

Az eset után 

Api 
Szabó István második film- falveszi a nyilasok ellen a 

je nagyon sok szempontból harcot. Ez a legenda tekin-
az Álmodozások kora folyta- télyt szerez n gyerek számá-
tásának tekinthető. Erre ra, a többiek vezetőjüknek 
olyan feltűnő mozzanatok is választják, 
utalnak, mint például az, A film első része ezzel 
hogy a fiatal rendező mind- záródik. Aztán a gyerek a 
két filmjének főszerepét Bd- felnőtt kor küszöbéhez ér. 
lint András játssza. S aztán és sok zűrzavar, ellentmon-
az is, hogy mindkettő az If- dás után elérkezik a felis-
júság problémáit, a felnőtté meréshez, hogy meg kell tud-
válás útjának nehézségeit nia, milyen ember volt va-
elemzi, tárgyalja. Azonos lójában az apja. Meg kell 
mindkét filmben a lírai ki- szabadulnia a legendáktól, a 
indulás, a költői hangvétel, kitalált meséktől. Felkeresi 
Azzal a különbséggel, hogy a apja régi barátait, beszélget 
második filmben, az Apában velük, munkatársaival, mű-
ez a lírai atmoszféra, a meg- tűsökkel. Kiderül, hogy apa 
formálásnak ez a költóisége nem volt különleges ember, 
erőteljesebb és egységesebb. 6enki nem tud róla többet, 
mint az első filmben. minthogy kedves és egyszerű 

Ilyen módon már azt is orvos volt 
megmondtuk, hogy az Apa Ebből a nyomozásból. a 
Szabó István művészi fejlő- kitalált meséktől és míto-
désének útján határozott lé- 6zoktól való megszabadulás-
pést jelent előre; a fiatal ren- ból azonban nem gyengéb-
dezönek sikerült azt megcsi- ben, hanem erősebben került 
nálnla, amit csak nagyon ki a lassan már felnőtté vá-
keveseknek: második müve ló fiú. Nem könnyű az útja, 
jobb, sikerültebb, mint az de ettől a felismeréstől 6Zi-
első. Az Apa érettebb, ki- lárdabb tartást kap, bizto-
forrottabb eszközökkel dolg© sabban áll a lábán, 
zó rendezőt mutat be, s en- Szabó István ezt az egy-
nek legfőbb bizonyítéka a séges. koncentrált történetet 
film koncentráltsága, egysé- nagyon egyszerű, de azért 
gessége, a mondanivaló és az hatásos eszközökkel mondja 
előadásmód harmonikus, za- el. Jellemző például, hogy 
vartalan megjelenési módja, sehol sem különbözteti meg 

A történet a háború végén mesterséges eszközökkel a 
kezdődik. Akkor hal meg valóságban és a képzelet sik-
dr. Takó. Kisfia, alig ismer- játszódó cselekményrész-
te, néhány emléke van csak leteket — erre egyedül Gon-
az apjáról. Megkezdődik az da János kitűnő zenéje utal 
újjáépítés, megindul az élet, —, mégis mindig teljesen és 
a tanítás, a gyereknek tá- félreérthetetlenül világos, 
maszra lenne szüksége. — hogy mi hol történik. 
Ha apád é l n e . . . a kisfiú Sára Sándor operatör jó 
folyton ezt hallja, szinte min- érzékkel követte a rendező 
den cselekedetének ez a elképzeléseit, és kitűnőek a 
visszhangja. A gyerek az a© közreműködő szereplők ts, 
ja emlékéhez menekül. Fan- mindenekelőtt Gdbor Miklós, 
táziája megjeníti apát, s ez- az apa szerepének alakítója, 
zel eröt ad magának, s ba- továbbá Bólint András és az 
rátokat is szerez. Apjából amatőr Sólyom Katalin. Az 
hőst csinál. Az épülő új tár- idősebb, illetve az ifjabb fe-
sadalom eszményeinek meg- leséget Tolnay Klári és a 
felelően: partizánt aki a lánya. Rátonyi Zsuzsa játsz-
kórház pincéjében üldözött g z a . 
embereket rejteget, s bátran ö . L. 
. 

Zorba, a görög 
„Élni annvi, mint megszo- A film mondanivalóját az 

rítani az övünket és elébe életszeretetről, a küzdelem 
menni a bajoknak. A baj© szépségéről, az optimizmus-
kat kikerülni annyi, mint a ról Zorba szimbolizálja, aki-
halált választani" — írja Ni- nek megszemélyesítője An-
kos Kazantzakis krétai író thony Quinn. élete egyik leg-
Alexis Zorba című regényé- jobb alakítását nyújtja, 
ben. Nagyszerű színésznőt ismer-

Ezt a gondolatot fordította hetünk meg Lila Kedrovában 
a film nyelvére Michael is. aki Madame Hortense szá-
Kakovannis. a rendkívül t© nalmasan megható figuráiét 
hetséges görög filmrendező, játssza kitűnően, de a többi 
Zorba, a görög című új film- színész — Irene Papas és 
jében Alan Bates — is nagyban 

Basil, az angol író Kréta hozzálárult a film sikeréhez, 
szigetére utazik, hogy átve- A festőien szép felvételek 
gyen egy használaton kívüli Walter Lassally operatőr ki-
örökölt lignitbányát. Zorbát váló munkáját dicsérik. Ka-
szolgálatába fogadja. A gö- koyannis új filmjével ismét 
rög _ életrevalósága, nagy m a r a d a n d ó h a t á s ú művet al-

után a József Attila Tudo-
mányegyetem 1964. április 
7-én átvette az Iskolát és 

Hogy csak most foglalk© vele a kivitelezési szerző-
zunk az esettel részleteseb- désből származó összes j© 
ben, annak az a magyard- gok gyakorlását is, attól fog-

után volt Szegeden? Az is- zata; a vizsgálati eredmé- va az épület üzemeltetésé-
kola tűzfala ledőlt. Ezersz© nyek azóta „összeálltak", a vei kapcsolatos mindennemű 
rencse, hogy nem zuhant va- tűzfalat is felrakták, s így hiányosságért is felelősség-
iakire a tégla. „Csak" köny- tisztább kép áll előttünk. Az gel tartozik, 
nyebben megsérült egy arra eset másnapján — a helyszí- s akárhonna nézzük most 
haladó kisgyerek és a szom- ni szemle után — összeült már a kérdés eldöntését, 
szédos házból egy asszony. A egy öttagú bizottság, mely- hogy miért ki a felelős, ilyet 
tűzoltók műszaki mentést b e n képviseltette magát az nem találni, a szakértőivé-
nyújtottak a szomszédos ^ f ^ J ^ J ^ ^ " l 0 m é " y • W ? ! a ' S z e g e d 

, .: , , . . . _ , . Ingatlankezelő Vallalat, a városi es járási rendorkapi-
foldszintes háznak, amelyet tudományegyetem és a tányság sem tudott bizo-

Csongrád megyei Építőipari nyosságot találni, s az ügyet 
Vállalat, mely a házat épí- „ad acta'' tette* 
tette. Az első fokú építési 
hatóság jegyzőkönyvi vél© lotőzás 
ménye szerint a tűzfal kidó- . . . . 
lését a szakszerűtlen kivit© ... , e , u t á " ™ s e m ,eh<f" 
lezés okozta tunk okosabbak, viszont né-

A tűzfalat'nem rögzítették h á , n y szerény kérdésünk 
kellőképpen, és a vakolat "F?18 v a ? ! I s k o I a tGI7e" 
minősége sem volt megfel© zeseben és költségvetésében 
lő. A tudományegyetem ké© "?em utal semmi jel a tűzfal 
viselője hatósági intézkedést es a tetőszerkezet bekötése-
kért a kár azonnali helyr© Ha igen, akkor ezt id© 
állítására, amelynek anyagi l é b e n é s z r e 

fedezetét egyelőre vállalja. 
Majd a felelősség megálla-

ÚJ F I L M E K 

Huszonegy tagegyesület 
— négyezer tag 

Tegnap délután Szegeden tének jelenleg 21 tagegye-
összeült a Műszaki és Ter- sülete működik, amelyek-
mészettudományi Egyesü- ben több mint négyezer tag 
letek Szövetsége Csongrád fejt ki munkát. Beszámoló-
megyei szervezetének vá- jában külön-külön is érté-
lasztmányi ülése. Ezen részt kelte a tagegyesületek mun-
vett Balog István, a Sze- káját és az állandó bizott-
ged városi párt-végrehajtó- ságok tevékenységét. A be-
bizottság tagja, a városi számolóban részletesen fog-
pártbizottság osztályvezetője lallcozott azzal a kérdéssel, 
ls. hogy a műszaki értelmi-

Az ülésen dr. Bátyai Je- ség miként segíthetne még 
nő, az MTESZ Csongrád jobban az új gazdasági 
megyei szervezetének mű- , . , . . ,, , 
szaki titkára számolt be mechanizmusra való felké-
egyéves munkájukról. El- szülésben. 
mondta, hogy az MTESZ A beszámolót vita követ-
Csongrád megyei szerveze- te. 

kellett volna 
venniük az illetékeseknek. 
Csak a jótállási ldö közvet-

pítása teszi bizonyossá, hogy |fn
4Jt letelte _ utánig ^arantái-

kit illet a helyreállítás költ-
sége. 

Ki a felelős? 

ható egy új épület épsége? 
Az építkezést megelőzte a 
tervezés, azt követte a terv-
bíráló bizottság elemző dön-
tése, ahol ott volt a megren-

« M.jt.i x delő a maga műszakiappa-
£ J M t * l ^ ^ í t rátusával, az építési hatósá-

gok, s végül a kivitelező. Si-
mán ment minden? 

Igaz, a 24 1963. ÉM. szá-
mú körrendelet előírja a 
CSRB, a TRB, az SRK tí 

nek elmondása szerint a ter-
vező az épület tűzfalánál 
nem tervezett bekötést, mert 
akkor úgy volt, hogy később 
folytatják majd az épitke-

£ Í t l a 7 t a f e l e S k k ° m e r i P i a c é i b ó l v a g y « 
szerinte a jótállási idő letel-
te után omlott le a tűzfal. 

A jegyzőkönyv nem is 

acélból készülő könnyűrá-
csos tetőfödémek ötévenként! 
ellenőrzését. Csakhogy jelen 
esetben nem a födémmel, 

L - n e ! * ? , f r a f f i S hanem a t S Z l ü voUpVób ban minden érdekelt azonos 
véleményt nyilvánítana. Meg léma. Vagy? mindkettővel? 
aztán mindez frissen-mele- Totózhatunk. A lényegen nem 
gében, másnap hangzott el. változtat semmit. Páratlan 
A Szeged megyei jogú vá- szerencse, hogy a tűzfal nem 
rosl tanács tervosztályán ka- a k k o r o m l o t t le> amikor a 
pott értesüles szerint a szó- _ 
ban forgó épület vasanyagú nagyforgalmu uton a gyere-
tetőszerkezetet kapott, s ez k e k csoportosan erkeznek az 
valóban nem volt bekötve iskolába, illetve mennek ha-
a tűzfalba, vagy fordítva. A zafelé. Az ügynek akkor bi-
bekötés mikéntje annak id© zonyára nagyobb visszhang-
ján ennél a teiőszerkezet-tí- j a , e t t V Q ] n a é m o s t 
pusnal még nem volt kidől- . . . . . . ,.., ,, 
gozva. Erre utal az ÉM Sz© okolhatnánk egyedül a szél 
gedi Tervező Vállalatnak erejét, amiért leszippantotta 
ebben az ügyben tett vizsgá- az „ideiglenes" jellegű tűz-
lódása. Ennek kapcsán ír- falat. Hát ennyit erről az 
ják, hogy az 1964-ben meg- ügyről. 
jelent MOT. III. C. 4. tető- L. F. 

Rózsato exportra 
Gyökeres fenyőfák karácsonyra 

A Szőregi Földművesszö- hetik a kis fenyőket, hog* 
vetkezet országszerte szállít- tavasszal kiültethessék a sz© 
ja a rózsatöveket, főleg a badba. 
Balaton környéki üdülőh© Jelentős szerepet vállalt • 
lyekre, Budapestre, Hajdú és Szőregi Föld mű vessző ve tk© 
Heves megyébe. Az elmúlt zet a házikertek felújításá-
hónapokban huszonötezer ban. Legalább háromszáz-
darab magastörzsű és bokor- ezer forint árú facsemetéi 
rózsát értékesítettek. Az idén adtak el. Szeged környékén 
jelentős exportmegrendelést mindinkább növekszik azér-
is teljesítettek: az osztrák deklődés a földieper term© 
főváros parkosítására mint- lése iránt. A szamóca me®. 
egy hatezer tövet küldtek. honosítása nem igényel ki© 

Másik fontos cikke a föld- lönösebb befektetést és az i© 
művesszövetkezetnek a já- latos gyümölcsnek mindig 
cint- és a tulipánhagyma, korlátlan piaca van. Most 
ezekből negyvenezer forint ősszel a szőregi földműves-
értékben hoztak forgalomba szövetkezeti teleptől kilen© 
az ősszel. Első ízben az idén venezer palántát vettek a kís-
gyökeres fenyőfát szállfta- termelők. Harmincezer pa-
nak karácsonyra — cser© l á n t a o l y a n ú j f a j t a volt* 
pekbe ültetve — a szegedi , . . ,., . 
és a békéscsabai üzleteknek, amelyet az elmúlt évekbe® 
A vásárlók az ünnepek után nemesítettek kl a hazai kf-
a cserepekben tovább nevel- sérletl gazdaságok. 

Verseny 63 szakmában 
a Kiváló tanuló elmért 

Soron kívül szakmunkád-bizonyítványt kúpnak 
a leg jobbak 

A felszabadulás 22. évfor- nyének győztesei kéthetes 
dulójának tiszteletére ebben külföldi jutalomüdülésen v© 
a tanévben is megrendezik hetnek részt, a második éa 
a szakmunkástanulók ha- harmadik helyezettek pedig 
gyományos versenyét. értékes tárgyjutalomban r© 

A fiatalok összesen 63 szesülnek. Az első három 
szakmában mérhetik össze helyezett ezenkívül elnyeri a 
tehetségüket, tudásukat; az KISZ Központi Bizottságá-
intézeti versenyek után előbb nak emlékplakettjét és dísz-
területi, majd országos dön- oklevelét, szakoktatójukat 
tőkre kerül sor. A legjob- pedig 1000, 700 és 500 f © 
bak elnyerik a Szakma ki- rinttal jutalmazzák. A díja-
váló tanulója címet, s a bi- kat vidéken április elsején* 
rálő bizottság javaslatára so- Budapesten április 2-án ü © 
ron kívül megkaphatják a nepségeken adják át. 
szakmunkás-bizonyítványt. A 
különböző szakmák verse-

Holnap kezdődnek 
a Tömörkény-emlékiinnepségek 

A Tömörkény-centenári-
um alkalmával szombattól 
kezdődően és a jövő hét ele-
jén gazdag programmal 
emlékeznek meg Szegeden 

energiája ellensúlvozza Basil 
gátlásos, tehetetlen termé-
szetét A két férfi közt ko-
moly barátság szövődik. A 

kotott, amely a forróvérű, 
keménvesontú görög embe-
rekről szól, az emberi gyen-

bánva üzembehelvezése ku- geségről, az élet értelméről, 
darrba fullad. Basil tönkre- G ö n v ö r ű M i k i s Theodorakis 
megv. Zorba életszeretete . 
azonhan megmenti a kétség- nosztalgikus zeneje is. 

a nagy író születésének 100. osztályának vezetője nyitja 
évfordulójáról. Tömörkény meg a Tömörkény gimná-
és a dal címmel rendez mű- zium és szakközépiskola em-
sort az iskolában délután 5 lékkiállítását, ahol a Ko-
órakor a Tömörkény István rányi rakparti épületben az 
gimnázium, ahol az első ze- iskola tantervi, politechni-

Tömörkény társadalmi típu- csapatgyűlést, mely egyben 
sai címmel tart referátumot, a már hetek óta tartó ak-
Ezen a napon déli 12 óra- ció — dokumentumok 
kor Kovács József, a váró- gyűjtése, vetélkedők — zá-
si tanács művelődésügyi róünnepsége is lesz. 

Meghirdették a szakmun-
kástanulók és szakközépis-
kolások tantárgyankénti ta-
nulmányi versenyét is. En-
nek résztvevői matematiká-
ból, történelemből, helyes-
írásból, esztergályos, lakatos* 
valamint kőműves szak- és 
anyagismeretből, vasipari* 
ács-állványozó, kőműves, bú-
toripari és női szabó szak-
rajzból vetélkedhetnek. A 
nyerteseket hasonló díjak-
kal jutalmazzák, mint a 
Szakma kiváló tanulója 
győzteseit. A vetélkedők 
nyilvánosak lesznek. (MTI) 

negimnazisták által az író kai és szakköri 
müveiből összegyűjtött nép-, mutatják be. 
mű-, katona- és betyárda-
lokat is megszólaltatja az 

munkáit 

Szerdán, 21-én délben a 
Közművelődési Palota ku-

osztály tagjaiból alakult 12 polacsarnnkában felállított 
tagú népi zenekar. Decem 
ber 19-én, hétfőn este 7 órai kor dr. 
kezdettel a Tisza Szálló egyetemi 

emlékkiállítás megnyitása-
Nacsády József, 

adjunktus mond 
koncerttermében nagyszabá- bevezetőt, majd a Tömör-
sú irodalmi est lesz, ahol kény-emlékbizottság koszo-
dr. Ortutay Gyula akadé- rút helyez el az író emlék-
mikus mond megnyitó elő- táblájánál és szobránál. Űj 
adást, s a Szász Károly ál- emléktáblát avatnak ugyan-
tal rendezett műsorban ezen a napon az író egy-
Jancsó Adrienne és Nagy kori lakásának színhelyén. 
Attila, fővárosi előadóművé- a Tömörkény utca 8. szám 
szek mellett a Szegedi Nem- alatt. Délután 2 órakor Mo-
zeti Színház színművészei csár Gábor, az írószövetség 
is fellépnek. Ugyancsak dr. Dél-magyarországi Csoport-
Ortutay Gyula nyitja meg 
kedden délután 5 órakor a 

jának titkára tart beszédet, 
Papp Lajos pedig versét 

Hazafias Népfront városi bi- mondja el. A Tömörkény-
zottságának Vörösmarty ut-
cai helyiségében megtartan-
dó emlékülést, 
többek között dr. 

centenárium során szerdán 
délben a Tanárképző Főis-

melyben kola I. számú gyakorló ál-
Katona talános iskolájában a neves 

beeséstőL K. Zs. 
Imre kandidátus, a Magyar szegedi író nevét viselő út-
Néprajzi Társaság főtitkára törőcsapat tart nagyszabású 

Tanári hangverseny 
A Budapesti 4. számú kör- vasztotta egybe a szipor-' 

zeti, a Nagykanizsai és a kázó témái ötleteket és 
Szegedi Zeneiskola növen- harmóniai köntöst. Debussy 
dékei után szerdán este a Klarinét rapszódiájának sz© 
három intézet tanárai lép- les hangszínskáláját és lí-
tek fel a szakiskola nagy- rai mondanivalóját Dill-
termében. A műsor néhány mann József és Aracsi Lász-
kiemelkedő művészi telje- lőné tolmácsolta őszinte át . 
sítménnyel lepett meg. A éléssel. A hangverseny ze-
zongoristák élén Esztó Zsu- nei csúcspontját jelentet-
zsát kell kivételes tehetség- te az igényes Hindemith 
ként említenünk. A pódi- hegedű-zongora szonáta fi-
úmra született, kiváló zenei noman kicsiszolt előadása 
és technikai tudással ren- és bensőséges kamarastíl© 
delkező fiatal muzsikus, sa, amelyért teljes elismerés 
Bartók Suite-jét kirobbanó illeti Stanics Bélát és dr. 
tűzzel tolmácsolta. Szalay Erdei Péternét. A klasszi-i 
Miklósné a másik zongoris- ka tiszta arányaival tűnd© 
taegyéniség, aki a keletné- költ Mozart II re pastera 
met Hans Poser 4 Baga- áriájának előadása: Szél 
telijének is komoly sikert Palné csengő szopránja • 
biztosított. Kováts Antalné Szél Pál hegedűszólója — 
és Gazdag István a román- Aracsi Lászlóné zongorakí-
tika színeit és költőiségét séretével — szép együttes 
villantotta fel Rachmaninov teljesítményt nvújtott Szat-
és Dohnányi egy-egy művé- mári László és Szatmári 

a e t l S jeUemzf^Bat-
la Gvörgy játékát. Lajos Ju-
dit Liszt Manók táncában 
a jó muzsika ízlésével ol-

fenkölt szépségében 
ták kifejezésre. 

Szatmári Géza 
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