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Uj szereplők 
a Mathis-ban 

Kedden negyedszer került szehangoltsága. Harmath 
színre Hindemith Mathis, a Éva hangbeli fejlődése „ki-
festö-je, s a Nemzeti Szín- nyitotta" magasságát és le-
ház operai tagozatának va- heletnyi pianói segítségével 
lóban jelentős állomása a a szoprán változatok bár-
századunkban született al- melyikét vállalhatja. Lengyel 
kotás. A legfrissebb előadás Ildikó Helfenstein grófnő ki-
mind a színpadon, mind a s e b b szerepének is súlyt 
zenekarban fejlődött, sőt a adott vivőképes hangjónak 
zenekari hangzásban beérett, bársonyos fényével és játé-
Ebben a keretben került sor kának mértéktartásával. Em-
két új női szereplő bemutat- bersége triég a drámai vlas-
kozására. Harmath Éva Re- kodásban is megtalálta a 
gina szerepében a felkelők bar>8 természetes kifejezését, 
vezére lányának alakját Az előadás őre Vaszy Vlk-
igen vonzóan formálta meg, tor az opera drámai folya-
s már az első jelenetben matosságát biztosította, a 
megcsillogtatta hangjának muzsika színeivel és dina-
puha lírai színeit. A Ma- mikájával pedig a partitúra 
ihissal való menekülés ké- szellemében nyújtotta Hin-
pében megkapó volt a drá- demith költőlségét. 
mai és zenei hangvétel ösz- Szatmári Géza 

Lemezalbum 
Két nagyszerű újdonsággal Sándor, Bendé Zsolt és Ko-

lepte meg a zenekedvelőket rács Péter. A nagy fontos-
a Magyar Hanglemezgyártó ságú orgonaszólamot Margít-
Vállalat. Az egyik Liszt rit- tay Sándor játssza. A leg-
lsán hallható puritán hang- fontosabb szólamot, az ének-
vételű Requiem-je, a másik karét, a Magyar Néphadse-
valogatás Bizet Carmen- reg férfikara énekli, 
jeböl. Bár mindkét szerző a Az aszkétikus Liszt-művel 
zenei romantika jellegzetes Szemben a Carmen-lemez a 
kepviselője, a két Qualiton- zene egészen más világát, a 
lemezen egymástól tóvolólló szenvedélyek romantikus 
zenei világ szólal meg, s áradását, magávalragadó 
hogy mindkét produkciót, dallamosságát képviseli. A 
Fcrencsik János vezényli, az válogatás ennek jegyében 
nem köti őket össze, nem 
mossa el a stíluskülönbsé-
geket, ellenkezőleg: éppen 
ezeket emeli ki. 

Közönségsikert mindkét 
lemeznek bátran jósolhatunk. 
Akit a zene igazi, nagy 

történt. Nemcsak egyszerű-
en részletek hangzanak el 
Bizet operájából, hanem a 
legszebbek, söt valójában 
minden szép részlet. Többek 
között a Habanéra, a torre-
édor-dal, a kvintett, a kár-

mélységei vonzanak, btzo- tyaária, Micaela áriája, a 
nyára őszinte gyönyörűséget virágária, s néhány kettős 
talál a középkori és a 19. szá- az első, illetve a IV. felvonás-
zadi hangzásvilágot páratlan bői. 
művészettel összefoglaló. Az előadók élén Komlóssy 
ez^rt meglepő modernségű Erzsebel (Carmen) és Jám-
Lisü t Requiemben. A Requiemben. A szikár 
monumentalltású mű előadá-
sában olyan kitűnő énekmű-
vészek működnek közre, 
mint Bartha Alfonz, Palcsó 

bor László (Escamillo) áll. 
De igazán színvonalas SzŐ-
nyi Ferenc (Don Jose) és 
László Margit (Micaela) köz-
reműködése is. 

Páros vezénylés 

— Mór számtalanszor megmondtam, ne avatkozz az 
én munkámba! 

Központban 
a pedagógiai szociológia 

A nyári egyetem program/a 
A Szegedi Ünnepi Hetek legkiemelke-

dőbb tudományos eseménye a külföldön 
is jól ismert, hagyományos nyári egye-
tem. melyet ötödször rendez meg az idén 
a TIT és a József Attila Tudományegye-
tem, július 20-án kezdődik és augusztus 1-
ig tart Témája ismét pedagógiai: a részt-
vevők a tudomány legújabb eredményei-
ről, legaktuálisabb problémáiról hallanak 
előadásokdt. Az ünnepélyes megnyitóra 
július 21-én kerül sor. utána Szegedről, az 
iskolavárosról hangzik el előadás. 

A szakmai előadások másnap kezdőd-
nek. A megnyitóelőadást dr. Pataki Fe-
renc kandidátus tartja a pedagógiai szo-
ciológia fogalmáról, tárgyáról. Előadást 
tart az egyetemen a hazai szakemberek 
közül dr. Ágoston György egyetemi tanár, 
Gazsó Ferenc gimnáziumi igazgató, dr. 

Duró Lajos egyetemi docens, Kovács D, 
Gábor általános iskolai igazgató, dr. 
Riesz Béla főiskolai adjunktus, dr. Kom-
lósi Sándor főiskolai docens, dr. Rózsa 
Éva egyetemi tanársegéd, dr. Beretzk 
Péter c. egytemi tanár, dr. Veszprémi 
László tanulmányi felügyelő. Vajó Pé-
ter, a KISZ KB titkára, dr. Kunsági Ele-
mér egyetemi adjunktus és Várhegyi 
György gimnáziumi igazgató. A külföldi 
előadók között van Gulka Géza és Cza-
pár József szabadkai tanácsos, valamint 
az NDK-ból Karl-Erich Brinckmann ta-
nácsos. 

A gazdag tudományos programot ba-
latoni és gyulai kirándulás, tárlatláto-
gatás és szabadtéri előadások megtekin-
tése színesíti. 

Új utazási irodák 
Április végén, május elején 

— a korai jó idővel — más 
évekénél nagyobb mértékben 
megkezdődött az idegenfor-
galom. A belföldön utazók 
mellett egyre nagyobb a szá- ralis rendezvények mégtektn-

zásra is jogosító vásári belé- leg az IBUSZ foglalkozik, 
pőket. Ezenkívül az üzemek- amely idei programjában Ju-
ben, intézményekben, válla- goezláviába, CselunaováKiába, 
latoknál utazó csoportokat az NDK-ba, Lengyelország-
szervez főleg a hazai kultu- ba, Bulgáriába, a Szovjet-

ma azoknak a turistáknak, 
akik szomszédos és távolabbi 

tésére. Ezeken az utakon biz-
tosítja a szállást és a teljes 

országokat keresnek fel. Az ellátást utasainak. 
utazások, az ezzel kapcsola-
tos elszállásolások, útiprog-
ramok fő szervezője az 

A Volán, az autóbuszköz-
lekedési vállalat irodája 
már január óta működik az 

IBUSZ, amelynek a legtöbb AKÖV-ön belül (egyébként 
külföldi hasonló jellegű iro-
dával nemzetközi kapcsolata 
van. 

a jövő évtől saját hivatali 
helyiséget rendez be a Baj-
csy-Zsilinszky utcában). Ed-
dig is szervezeti már több 
belföldi és külföldi utat 
a Volán, ezeken termé-

Az utazások és az ezekkel 
összefüggő szolgáltatások 
szervezésében azonban ma 
már korántsem egyedülálló 
vállalkozás az IBUSZ. Eddi- h n m „ „ „ . , . , . . 

Kaim/6 hfvatil t i r a t r A ° k V « 
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unióba, Románlába és Aqszt 
ríába szervez társasutazáso-
kat, ezek között szerepel az 
a 600 személyes különvonat, 
amelynek utasai az őszi lip-
csei vásárt tekinthetik majd 
meg. Belföldre, az ország 
szinte minden részébe 100— 
120 autóbusz-különjáratot 
indítanak ebben az évben. 

A turista tehát már válo-
gathat az utazási irodák 
ajánlatai között s nyilván 
azt fogadja el, amely a re-

szetesen a teljes ellá- mélhetóleg korrekt verseny-
tást is biztosítja. Tekintve, ben számára a legelőnyösebb. 

Filmfesztivál 
Miskolcon 

Hat napon át filmközpont 
lesz Miskolc. Május 20 és 
25-e között itt tartják meg a 
rövid- is tévéfilmek hagyo-
mányos fesztiválját. 

Az immár ötödik alkalom-
mal megrendezésre kerülő 
filmes találkozó rendezői a 
tegnap, szerdán délelőtt Bu-
dapesten az Üjságírószövet-
ség székházában rendezett 
sajtótájékoztatójukon el-
mondották, hogy több mint 
200 híradó-, riport-, rajz-, 
báb-, kísérleti és kisjátékfil-
met pergetnek majd le a 
fesztivál hat napján. 

Az clőzsüri által tovább 
engedett alkotásokat Má-
riássy Félix vezette bíráló 
bizottság értékeli. A legjobb 
alkotásokat díjazzák. 

A döntőbe jutott filmeket 
nyolc vetítésen mutatják be; 
a legjobb tévéfilmek tíz elő-
adásban kerülnek a közön-
ség elé. A filmfesztivál ren-
dezői nemcsak Miskolcon 
pergetik le az alkotásokai: 
Borsod megye más helysé-
geit is felkeresik a celluloid 
tekercsekkel. Lesz filmvetí-
tés Tiizaszcderként/ben, Me-
zőkövesden, Tolcsván és Rc-
pashután is. 

A nagyszabású filmes ta-
lálkozóra mintegy 35 küfiildi 
filmszakembert várnák-

A vetítések mellett anké-
tok ts lesznek Miskolcon. 
Többek között a tudomá-

nyos filmstúdió munkájáról, 
a dokumentumfilmek készí-
téséről rendeznek megbeszé-
léseket. 

A. L. 

ezentúl is együttműködnek, 
de ugyanakkor önállóan is 
szerveznek utazásokat, igye-
keznek minél több saját ügy-
felet szerezni. 

A Szegedi Idegenforgalmi 

latot termetett elsősorban a 
pécsi, a debreceni, a miskol-
ci, az ózdi. a tatabányai és a 
győri irodákkal, amelyek 
ezen az úton igényeltek Sze-
gedre látogató turistáik ré-
szére jegyeket a szabadtéri 

Hivatal például május l-től játékokra. A Volán a jövő 
megkezdte a belföldi és a évtől ügyfeleinek külföldi út-
külföldi autóbuszjegyek áru- leveleit is beszerzi, biztosítja 
sitását. június l-t.61 pedig az utazáshoz jogos valuta-
belföldi vasúti jegyeket is ad szükségletet s ugyancsak 
el. Jelenleg is árusítja a Bu- árusít vasúti Jegyeket is. 
dapestt Nemzetközi Vásárra 
szóló, a kedvezményes uta-

Űtlevélbeszerzéssel, valu-
taeladással és vétellel jelen-

Az Országos Pályaválasz- kelésé, s a pályaválasztási 
tási Tanács szerdán ülést országos hálózat szakembe-
tartott, amelyen Nagy Imre reinek véleménye alapján el-
munkaügyi miniszterhelyet- készült a tervezet, amely 
tes elnökletével megvitatta a összefoglalja és sokoldalúan 
pályaválasztási tanácsadás elemzi a rendszeres tanáes-
helvzetét felmérő kormány- adás megkezdése óta — öt 
előterjesztés tervezetét Oon- év alatt — végzett munkát 
dos előkészületek után, töb- A tervezet megallapitja. 
bek között 24 megyei és me- hogy a tanácsadás lrányítá-
gyei jogú városi tanács vég-
rehajtó bizottságának érté-

Meglátogattam egy 
színészbarátomat a 
kórházban. Hosszú 
ideig volt súlyos be-
teg. de lassan mégis-
csak javult az álla-
pota. Amikor jól el-
nyúlt beszélgetésünk, 
vagy inkább terjen-
gős panaszkodása 
után búcsúzni kezd-
tem tőle, vigasztal-
tam, hogy már csak 
napok kérdése a tel-
jes gyógyulás, mert 
hiszen valóban szé-
pen javul. 

— Javulok, javu-
lok . . . — mondja 
színészbarátom mali-
ciózus hangsúllyal—, 
de azért egy Ilyen 
kórházi ágy majd-
nem minden eset-
ben a haléi díszletes 
és jelmezes főpró-
b á j a . . . 

Szerencsére az „elő-
adás" elmaradt Ba-

M O R Z S Á K 
rátom tényleg 
gyógyult. 

adáson. A mögöttem 
levő sorokban 8—10 
fiatal foglalt helyet, 
és olyan minősíthe-
tetlen zajongással 
voltak, ízléstelen, 

meg- Nemsokéra nyílik hangos megjegyzése-
a halaszcsérda ajtaja k e t tettek és artiku-
és kilép rajta két nő látlanul röhögtek az 

A hét egyik est- meg egy férfi, s a egész előadás alatt, 
jén a Roosevelt téri kocsi felé tartanak, hogy többen a jegy-
Halászcsárda előtt A férfi kiveszi az.se- s 2 ed6, Vagy rendőr 
egy kisebb csoport béből a slusszkulcsot, segítségét kérték 
alít körül egy kül- K közben odaszól az megfékezésükre, 
földi rendszámú egyik nőnek vRlamit, Eszembe jutott ekkor 
luxus-személyautót, mire az felkacag és a színházért nem ra-

Utasai bizonyára bent nangosan imígyen vá- jongó görög Epikré-
vacsoráztak. Miköz- laszol: tos mondása, mely 
ben az ámuló körül- — A fene, aki m a a mozira is vo-
állók csodálkozva megette . . . natkoztatható: „Le-
vizsgálgatták az autó Most már helyben hetőleg egyáltalán ne 
külsejét, belsejét, voltunk. Mindenki járjunk színházba, 
egyszerre megszóialt tudta, hogy miféle de ha mér elme-
egy hozzáértőnek lát- nemzetiségűek: biz- gyünk, viselkedjünk 
szó férfi: tos, hogy „idegenből szerényen és csende-

—• Ez aztán a ko- visszaszakadt hazánk- sen . . Ü g y látszik, | az 
, , . ., fiai". ók erről a „bölcse-

csi! Vajon milyen * l e t r ő l „ n e m h a l l o t _ 
nemzetiségű a tulaj- a minap moziban tak. 
d o n o s a ? v o l t a m az első elő- Jenő, István 

sára és lebonyolítására ki-
alakított szervezeti forrnák 
beváltak. Fokozottabb támo-
gatást adhatnának azonban 
az iskolák, ha nagyobb gond-
dal foglalkoznának egyénen-
ként is a tanulók pálya-
választási problémaival. A 
tervezet javaslata szerint a 
nagyobb iskolai tantestüle-
tekben hozzáértő felelősre 
kell bízni a pályaválasztási 
tanácsadás irányítását, szer-
vezését. 

Az ország évi új munka-
erő-szükségletének és az if-
júsági munkaerő-forrás he-
lyes összhangjának helyes 
kibontakozását nehezíti, hogy 
az idén és a jövő évben vé-
gez az általános iskolások 
legnépesebb korosztálya. 1970 
után pedig a kilépők száma 
hirtelen lecsökken. 1975-ben 
már csak 125 000-en, majd a 
továbbiakban tartósan évi 
120 000-en fejezik be általá-
nos iskolai tanulmányaikat. 
A demográfiai hullám prob-
lémáinak megoldására tett 
országos intézkedések ked-
vező hatása azonban már 

idén érvényesül, egye-
bek között a szakmunkás-
képzésben mintegy 23 000 je-
lentkezővel többet vesznek 
fel, mint az előző években. 

Jó szóra a jó ügyért 
Véradók a cipész ktsz-ben 

Éppen délben érték el a ezelőtti súlyos műtétem tor-
cipész ktsz-ben a tavalyi vér- ténetét, amikor 2 liter vért 
adó létszámot. kaptam. — Kollárné mondja 

— Lakatos János a száz- ezeket, de hasonló büszke-
kilencedik, s még majd ez- seggel számol be brigádja 
után Jön a délutáni mű- tagjainak véradásáról Gabi-
szak. Előzetesen 156-an je- na József is, aki egymaga 
lentkeztek, de ennél jóval négy deciliter vert adott, 
többre számítunk. A véradóállomás orvosa és 

Tasi János iparitanuló-ok- asszisztensei is csak di-
tato a ktsz» vöröskeresztes csérő szavakat mondanak, 
titkára. Öt dicséri Kenés — Reggel hét óra óta, 
Antalné, a városi Vöröske- szervezetten, fegyelmezetten 
reszt vezetője: már meg es állandóan jönnek. Más 
kapta a kiváló véradó ki- években is hasonló rendet 
tüntetést is a több mint hat- tapasztaltunk** A mostani 
vanszori véradásért. Jó szer- véradáson a ktsz dolgozóitól 
vező munkájának köszönhe- 50 liter vérre számítunk. 
tő, hogy ebben az üzemben 
minden évben több az ön-
kéntes véradó. S köztük sok 
olyan, aki rendszeresen segí-
ti a legértékesebb gyógyító-
szerrel a kórházak, klinikák 
életmentő munkáját. Thébesz 
Antalné, Novadovszki Ist-
ván négyszer, Hell László, 
Nyári. László. Tulka András-
né, Kollár Jánosné, Ben csík 
Alajosné, Heiler István öt-
ször, Lakatos János — aki 
múlt nyáron ezért két heti 
jutalomüdülést kapott a Ba-
latonon — hatszor, dr. Áren-
dás György főkönyvelő hét-
szer adott már vért. 

Tasi János mondja: 
— Május elején összehív-

tuk a szocialista brigádok 
vezetőit, hogy tagjaikkal be-
széljék meg a vérrel való 
gyógyítás fontosságát. Vala-
mennyien jelentkeztek bri-
gádjukkal együtt. 

S a brigádokból: elsők 
között Kollár Jánosné Há-
mán Kató brigádja jött el 
az üzembe kitelepült véradó-
állomásra. A kis Kovács 
Kati volt egyedül közülük, 
aki elöször adott vért, a 
többiek már ..megszokták". 

— A brigádértekezlet előtt 
balesetvédelmi oktatáson 
voltunk, ott filmet is láttunk 
arról, hogyan alkalmazzák a 
gyógyításban a vért. Jóma-
gam is többször elmondtam 
munkatársaimnak hat évvel 

Hányan köszönhetik majd 
gyógyulásukat, talán az éle-
tüket a cipész ktsz dolgőzót-
n * k ? K. J. 

Sérti 
a vendégeket 

Az Éva-presszót jóhírű szó-
rakozóhelynek tartják a ven-
dégek, de még jobban annak 
tartanák, ha a Csongrád me-
gyei Vendéglátó Vállalat va-
lóban első osztályúvá tenhe 
az egyébként másodosztályú-
nak is aligha elfogadható 
üzlet berendezését. 

A székek huzatainak sár-
ga-fehér kockás mintáit alig-
ha lehet felismerni. A ven-
dégnek az a gyanúja támad, 
hogy a huzatokat azóta nem 
mosatták ki, mióta megnyílt 
az üzlet. Ezt a felismerést 6z 
is bizonyítani látszik, hogy 
a székek karfáin a huzat tel-
jesen elrongyolódott. Ilyen 
rongálódáshoz hosszú hóna-
pok kellenek, vagy azóta eb-
ben az üzletben nem járt a 
vállalatnak egyik ellenőre 
sem? 

L. F. 
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