
Október 23-án k e z i i É 
a pécsi filmszemle 

A magyar játékfilmek ha-
gyományos pécsi seregszem-
léjét idén október 23—28 
között rendezik meg. A ver-
senyben hat magyar játék-
fi lm vesz részt, a Hideg na-
pok, a Tízezer nap, az Utó-
szezon, a Szevasz, Vera, a 
Hogy szaladnak a fák és az 
Apa, A zsűri, melynek elnö-
ke ismét Darvas József, az 
írószövetség elnöke lesz, a 
fesztivál utolsó napján, 
szombaton hirdeti ki a 
szemle eredményét, s átadja 
a fődíjat, valamint a közön-
ség dífát a legjobb alkotá-
soknak. A zsűri ezenkívül 
kiadhatja a legjobb forgató-
kőnyv, a legjobb női és fér-
fi színészi alakítás dijait. 

A szemle első napján, hét-
főn versenyen kívül mutat-
ják be Jancsó Miklós Csil-
lagosok, katonák című 
filmjét, amely a mai ma-
gyar filmművészet megem-
lékezése az októberi szo-
cialista forradalom 50. év-
fordulójáról. Még öt új ma-

gyar f i lm ősbemutatója sze-
repel a szemle programjá-
ban, köztük Bacsó Péter 
Nyár a hegyen című film-
je. 

A pécsi játékfilmszemle 
hagyományosan a magyar 
filmeké. Így lesz ez az idén 
is, de a vendégek részére 
bemutatják a nagy nemzet-
közi fesztiválok, a cannes-i, 
a moszkvai és a velencei 
idei díjnyertes alkotásait, a 
Nagyítás-t, az Újságíró-1 és 
A nap szépé-1. A progra-
mot a nemrég elhunyt vi-
lághírű magyar rendező, 
Fejős Pál hat filmjének ve-
títése teszi teljessé. 

A szemle összesen 58 ese-
ménnyel várja vendégeit. A 
bemutatókon kívül több an-
kétot, vitát is rendeznek. 
Közülük A magyar film he-
lye a nemzetközi filmélet-
ben című tarthat számot ta-
lán a legnagyobb érdeklő-
désre. Ezt a tanácskozást 
Bíró Yvett filmesztéta elő-
adása vezeti be. 

Dzsessz — Pantomim — Klubhangversenyek 

Ifjúsági művészegyüttes Szegeden 
Se pontos elnevezése, se 

hagyományai nincsenek ná-
lunk annak az ifjúsági ze-
nekarnak, amely műsorával 
nemsoltára megörvendezteti 
Szegedet. Szervezője," veze-
tője Joó Ete. középiskolai 
énektanár, aki számok kom-
ponálásával is lelke a vál-
lalkozásnak. 

Nyolcvan tagú 
kórus 

Íves, modern hangzású, 
elektromos hangszerekkel is 
felszerelt zenekarhoz társul 
egy 80 személyes énekkar. 
Nem csupán klasszikusokat, 
és nem csupán komoly ze-
nét kívánunk megszólaltat-
ni; lesz például önálló 
dzsesszhangverseny is mű-
soron, és szeretnénk egy 
..saját" szerzői gárdát is 
foglalkoztatni. 

Beszélgetések 
Legalább öt éve szeret- Q szereplőkkel nék ilyen zenekart szervez 

ni Szegeden. Én ifjúsági 
szimfonikus zenekarnak ne-
vezem, de ezt a fogalmat 
ebben az esetben, azt hi-
szem, módosítani kell. 
Együttesünk zenekari ré-
sze tulajdonképpen egy 
szimfonikus zenekar össze-
tételének felel meg, oboa, 
fagott és kürtök nélkül. S 
mindehhez a 30—40 szemé-

A képzőművészet szónokai 
Plakátkiállítás nyílik Budapesten 

Nemcsak a lovasok: a formák, foltok Is szinte vágtatnak ezen a sokatmondó 
modern bolgár kompozíción 

Lendületes lengyel grafi- leghatározottabb hangú mű-
kák, moderp csehszlovák faja, minden eszközt jól 
kompozíciók, határozott használhat igazsága hirdeté-
hangú bolgár, német és ma- séhez. 
gyar alkotások; öt szocialis-
ta ország plakátművészeté-
nek együttes kiállításával 
ünneplik október 14-től a 
nagy forradalom jubileumát 
a baráti országok kulturális 
képviseletei és a magyar 
társadalmi szervezetek. A 
műfaj legrangosabb szülöt-
tei, a politikai falragaszok 
láthatók a Néphadsereg 
Központi Klubjának nyári 
helyiségeiben; a forradalom 
évfordulóját köszöntő, a 
Szovjetunióval kötött barát-
ságot hirdető aktuális mű-
vek. 

A Magyar Tanácsköztár-
saság néhány nagyhírű pla-
kátja vezeti be időrendben 
a távlatot, Uitz Béla, Pór 
Bertalan művei, amelyek a 
késői utódoknak egyaránt 
mutatják, hogyan lelkese-
dett a magyar forradalom 
orosz példája nyomán, s 
hogyan teremtett új művé-' 
szetet ebben az időben. Er-
re példák a német forra-
dalmi munkásmozgalom 
ránk hagyott emlékei is, 
izgatott-lendületes kompozí-
ciók, amelyek október nyol-
cadik évfordulójára emlé-
keztettek 1925-ben, s lelke-
sítették a német munkás-
osztályt a tizedik jubileum 
alkalmából. 

A művészettörténet szá-
mára is igen fontos, modern 
művek ezek, amelyek koruk 
legfrissebb, legeredetibb al-
kotói eszközeivel hirdették 
az évszázad legkorszerűbb, 
leghaladóbb gondolatát. Lé-
tükkel igazolják, hogy a 
plakát, amely a képzőmű-
vészet legélesebben szóló, 

Ma is — e z a tanulság a 
kiállított mostani anyagból 
is leolvasható. Minden esz-
köz, stílus, módszer kitű-
nő, ha kitűnő kezekbe ke-
rül. Régi forradalmi film-
híradókat és egy lendülettel 

húzott harsány, szabályta-
lan foltokat, izgatott, kép-
szerű ábrázolásokat és tö-
mör jelképeket, népművé-
szeti motívumokat és ultra-
modern szín- és formakom-
pozíciókat használnak fel 
szocialista plakátjaink — a 
grafika legharcosabb alko-
tásai, a képzőművészet szó-
nokai. 

— A változatos non stop-
jellegü műsor után — 
amelynek keretében a mű-
veket megszólaltatjuk — a 
meghívott és bemutatkozó 
zeneszerzővel elbeszélget-
hetnek a résztvevők. Elő-
adásaink közvetlenségét sze-
retnénk formailag is alátá-
masztani, szakítunk tehát a 
hagyományos hangverseny-
pódiummal. Klubszerúen, s 
lehetőleg kevés számú hall-
gatóság előtt próbáljuk a 
művet előadni és zeneka-
runk sajátosságát, hangula-
tát is megteremteni. 

— Más stílusú művészet-
tel, például irodalommal, 
tánccal nem kívánják bőví-
teni zeneegyüttesük „ütőké-
pességét"? 

— De igen. A jövő évtől 
kezdve a tehetséges fiata-
lokból modern dzsesszpan-
tomim stúdiót, illetve együt-
test szervezünk, amelynek 
vezetésével egy nagyobb 
együttesből származó ko-
reográfust bíznánk meg. így 
aztán komplett művész-
együttessé válnánk. Hazánk-
ban mindennek nemigen 
vannak hagyományai, de 
Franciaországban, Lengyel-
országban és még néhány 
országban találkozhatunk 
ilyesfajta kezdeményezés-
sel. 

— Ez a fiataloknak ki-
bontakozást, szórakozást, el-
foglaltságot kereső cél az 
indítéka a zenekar szerve-
zésének is? 

— Majdnem. Szegeden 
sok diák tanul zeneiskolá-
ban, sokan járnak zeneta-
gozatú osztályokba és ezen-
kívül is sok a hangszeren 
játszani tudó fiatal. Iskolá-
juk végeztével ez a fajta 
zenei képzés és rendszeres 
foglalkoztatás megszűnik — 
magukra maradnak a gye-
rekek. Az együttes szervezé-
sével nem utolsósorban rá-
juk is gondoltunk. 

— Kinek a védnöksége 
alatt működnek? 

— A városi KISZ-bizott-
ság támogat bennünket. Bi-
zony ránk fér a segítség, 
hangszerek és különféle 
technikai berendezések dol-
gában nem állunk a legjob-
ban, A helyiséggondunk is 
égető. 

Bemutatkozás 
november 7-én 

— A bemutatkozás?. . : 
— ..Előzetes" már volt — 

júniusban irodalmi matiné-
val jelentkeztünk. Mellesleg 
jegyzem meg, hogy erre a 
műsorunkra érkezett két ju-
goszláviai meghívás is, a 
Mladost-egyiittes vendégsze-
replését kívánjuk visszaad-
ni. Legközelebb a novem-
ber 7-i ünnepségeken sze-
repelünk, egy végig meg-
komponált, már saját műfa-
jú. kétórás műsorral. 

Itt hangzik el egyébként 
ősbemutatóként Joó Ete 
kantátája is. 

— Meghatározott rend 
szerint, például a hónap bi-
zonyos vasárnapjain — és 
ez is fontos — meghatáro-
zott, állandó helyen kívá-
nunk szerepelni. 

A tervek jobbára készen 
vannak. A zenekar már 
próbál: az ifjúság, de Sze-
ged újdonság- és zeneszere-
tő közönsége is kíváncsian 
vánja az „igazi" bemutatko-
zás i 

J. A. 

Diákok 
Viefnamért 

A középiskolások az idén 
is segítették a gyárak, gaz-
daságok, termelőszövetkeze-
tek munkáját. A Radnóti 
Miklós, a Rózsa Ferenc, a 
Ságvári Endre, a Tömör-
kény István és Tisza-parti 
gimnáziumok több mint há-
romezer diákja dolgozott a 
tanév kezdetekor; megfor-
dultak többek között a kon-
zervgyárban, a paprikafel-
dolgozó vállalatnál, az ÉVM. 
Építőipari vállalatnál, a 
deszki Rákóczi Ferenc tsz-
ben is. 

A vietnami szolidaritási 
hét alkalmából több iskolá-
ban példamutató felajánlás 
született. A Tisza-parti gim-
názium 500 tanulója a KISZ-
bizottság kezdeményezésére 
hétfőn a deszki Rákóczi 
Tsz-ben dolgozott egy napot, 
s az ezért járó munkabért 
Vietnam megsegítésére küld-
ték el. Hasonló cselekedet-
re készülnek a Tömörkény 
István és a Rózsa Ferenc 

! gimnázium és szakközépis-
! kola diákjai, akik a jövő 
héten rendeznek Vietnami 
műszakokat 

Sofőrkísértő 
— Jó a féked? Hé, jó a Egy emeleti ablakból néz-

féked?! tem utánuk. Nem láthattam 
Ketten kiáltozzák ezt a a folytatást, mit tett végül 

korán leereszkedett, már ls a megizzasztott vezető, 
lámpavllágos estében. Két Eltűnt a nyolckerekű játék, 
kerékpáros suhanc. S akinek amelyet a két vakmerő fiú 
a kihívó csatakiáltás szól, az bizonyára nem először, s 
benn ül a T-jelú autóban, nem is utoljára játszott, ve-
az autóközlekedési taninté-
zet kocsijában, a volán mel-
lett. És tehetetlenül tülköl. 

Négy cikázó ördögkerék a 
simán gördülő autó körül. 
Hajszálra beérik a kocsit, 
aztán elébe vágnak, ugyan-
így. És a hetyke, szemtelen 
kihívás újra harsog, a csi-
korgást is túlharsogja: — 
Jó a féked? Hé, jó a féked?! 

Szomjaznak a „hatházak" 
Nem újkeletú az újszege-

di „hatházak" vízgondja, 
évek óta húzódik már, és az 
I. kerületi tanács szeptem-
ber 29-i ülésén ismételten 
kérelmezték megoldását. 
Most van ugyan vize az öt 
lakóház lakóinak és a hato-
dik házban levő óvodának, 
nem úgy, mint néhány éve, 
amikor egyáltalán nem 
volt, de ideje lenne nem-
csak tessék-lássék, hanem 
véglegesen megoldani ezt a 
problémát. 

Legelőször az IKV foglal-
kozott a magasnyomású víz 
bevezetésének gondolatával, 
de ez csupán gondolat ma-
radt. Időközben ugyanis 
olyan döntés született, hogy 
a víz bevezetését az I. ke-
rületi tanács végezteti el. 
Legutóbb augusztus 14-én 
tárgyalták az ügyet az I. 
kerületi tanács építési és 
közlekedési csoportjánál, s 
több elgondolást is megvi-
tattak. A Szegedi Víz- és 
Csatornaművek egyik terve 
szerint a Csanádi utcától az 
Alsó kikötő soron végigve-

zetve fektették volna le a 
vízvezetéket. A másik variá-
ció szerint az Üjszőregi út 
és a Vadrózsa utca találko-
zásánál levő vezetéktől el-
ágazással vitték volna el a 
vizet a házakhoz. A vízügyi 
igazgatóság mindkét javas-
latot megvétózta. mert 
mindegyik esetben át kellett 
volna vágni a védőgátat, s 
ez eléggé indokolttá is tet-
te a tervek elvetését. A töl-
téstől kifelé 10 méternyire 
már engedélyezték volna a 
vezetékek lefektetését, csak-
hogy akkor a csövek belte-
rületre kerültek volna, s így 
ez a mód sem volt használ-
ható. Végül is az illetékes 
szervek abban állapodtak 
meg, hogy az üjszőregi ve-
zetéktől a Lövölde utcán át 
kell a vizát a „hatházakig" 
elvinni. 

Igaz, hogy ez a terv el-
sősorban nem e házak víz-
ellátásának megoldására 
született, hanem az idehe-
lyezett UTC pálya építése 
miatt. E házak csak akkor 
látnak vizet, ha elkészül a 

pálya, amelynek egyelőre 
csak az alapozását végzik. 
Mégis, mindegy hogyan, 
csak víz legyen végre! És 
ez a terv olyan, amelynek 
kivitelezését pillanatnyilag 
semmi sem akadályozza. 
Csupán a DÁV szólhat be-' 
le a dologba, ha a csator-
názás tervei esetleg keresz-
teznék saját terveit 

Emiatt tehát egy zokszó 
sem esne. Van azonban 
más: az IKV ugyanis folya-
matosan végzi az említett 
házak felújítását. A belső 
munkák már elkészültek, a 
homlokzatok renoválása van 
még hátra. A felújítás össz-
költsége több mint egymil-
lió forint. Nem csekély pénz 
és munka, s mikor készen 
lesz minden, kezdődik az 
egész elölről. Az, hogy az 
elhanyagolt lakásokat rend-
behozzák, szükséges és csak 
dicsérhető. Hát még. ha a 
kellő sorrendben végeznék 
el az építők azt, amit meg 
kell csinálniuk, akkor mi-
lyen elégedettek lehetnének 
— a lakókkal együtt. 

II. Zs. 

szélyt hozva magukra is, 
másokra is. 

S mekkora veszélyt! Min-
dig megmarad emlékezetem-
ben az a való eseményen 
alapuló hangjáték, amely 
egy ilyen játszadozás követ-
kezményeit mutatta be. Egy 
autóbuszsofőrrel kezdett kl 
a kerékpáros, s a hosszú 
hajszában — és persze az 
egész napi vezetés fáradsá-
gától — kimerült pilóta ide-
gei végül is felmondták a 
szolgálatot. 

Most hát a valóságban is 
láttam, hogyan játsszák ezt 
a „soíőr-kisértőt". S szeret-
ném minden ilyen ifjú osto-
bának odakiáltani: Srácok, 
legyen eszetek! Az épsége-
tekkel, az élettel — a tié-
tekkel és a másokéval — 
játszadoztok. 

S. M. 

„ K i j ö t t a lépés" 
az építőknek 

Az Építésügyi és Városfej-
lesztési Minisztérium építő-
ipari vállalatainak dolgozói 
a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulójá-
nak tiszteletére kibontako-
zott jubileumi versenyben 
jelentősen túlteljesítették el-
ső háromnegyedévi tervü-
ket, mintegy 770 millió fo-
rint értékű építkezési és sze-
relési munkával tetézték 
meg az előirányzatot. Töb-
bek között az utóbbi hetek-
ben adták át a váci Forte-
gyár nagy emulziófőző üze-
mét, a csurgói faipari üze-
met, a debreceni 405 sze-
mélyes diákotthont, a put-
noki téglagyár új alagútke-
mencéjét. Budapesti és vidé-
ke ÉVM vállalatok ez év el-
ső kilenc hónapjában 11 675 
lakás építését fejezték be. 

Az utolsó negyedévben 
még nagy munkákat végez-
nek az építők. Október vé-
géig egyebek között befeje-
zik a tabi sütőüzem, a vas-
vári kenyérgyár, a zalaeger-
szegi és a szolnoki gépkocsi-
szervíz, valamint a balaton-
fűzfői növényvédőüzem, a 
Pest vidéki Gépgyár építését. 

Százéves lesz 
a levelezőlap 

Az első postai levelezőla-
pot Ausztriába adták kí 
1869. janárjában. A levele-
zésnek ezt a formáját Emá-
nuel Herrmann, a bécsi ka-
tonai akadémia professzora 
találta ki. 1894-ben, amikor 
a „feltaláló" még élt. az 
osztrák posta százmillió le-
velezőlapot adott el. A ké-
pes levelezőlapot London-
ban 1894-ben gyártotta e l ő -
ször egy Tock nevű ember, 
aki ezt a találmányát sza-
badalmaztatta. Mivel egye-
dül ő adhatott ki képes le-
velezőlapot, ezzel akkora va-
gyont szerzett, hogy Anglia 
egvik leggazdagabb embere 
lett. 

„Auróra" és ajándék 
A „Vörös zászló 

hőseinek útján" 
mozgalomban már 
eddig is jelesked-
tek a szegedi út-
törők. Most az 
..Auróra" nevű 
befejező akció 
mozgósítja őket; 
ennek keretében 
a legkülönfélébb 
ajándékokat ké-
szítik szovjet paj-
tásaiknak. Mint 
ismeretes, a Ba-
rátság expresszel 
nemcsak 300 úttö,-
rő. hanem ezek-
nek az ajándé-
koknak a legjava 
is elutazik majd 
a Szovjetunióba a 
Nagy Októberi 

Szocialista For-
radalom 50. év-
fordulója alkal-
mából. 

Több szegedi is-
kolában rendez-
nek most kiállí-
tást az ajándék-
tárgyakból. A 
Béke utcai általá-
nos iskola úttö-
rőinek kétnapos 
kiállítása tegnap 
zárult az ered-
ményhirdetéssel : 
a Vl/a osztályos 
lányok és fiúk 
Zrínyi raja bizo-
nyult a legjobb-
nak: ők hímzett 
terítőt, szép em-
lékdobozt készí-
tettek kis baráta-

iknak. A Il/a osz-
tály kisdobosai a 
második, a 
Vll /a-s Juhász 
Gyula raj tagjai 
pedig a harmadik 
helyet szerezték 
meg. A többi közt 
tehát az ő kezük 
munkája is beke-
rül a városi úttö-
rőelnökségre, ahol 
értékelik a sze-
gedi gyerekkezek 
ügyességét, s on-
nan juthatnak to-
vább a legkivá-
lóbb munkák a 
megyei úttörőel-
nökségre, majd 
Budapestre. 
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