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Két rendezvény, három 

előadás vet te igénybe a sze-
gedi színház épületeinek ha-
gyományos hétfői szabad-
n a p j á t A nagyszínházban 
műsoros divatbemutatót (ha 
tetszik; divatbemutatóval 
egybekötött könnyűzenei 
műsort) tar tot tak, kétszer 
egymás után, ahogy ORI-
rendezvényeknél megszok-
tuk —, míg a Játékszínben a 
városi KISZ Bizottság Ba-
lázs Béla Színpada igyeke-
zett kárpótlást nyúj tani 
azoknak, akik vagy nem ju t -
hat tak be a szórakoztató 
lá tványprogramra, vagy 
eleve az „irodalmat" válasz-
tották. S ha hozzávesszük, 
hogy az egyetemen Tisza-
tá j -es t volt ugyanekkor el-
ső kézből adódik az igény: 
egyszer, valahol, valamilyen 
formában meg kell oldani a 
rendezvények időpont jának 
egyeztetését, ésszerű, közön-
séget biztosító és nem meg-
osztó tervezését. 

Zarándokút 
a kolibri után 

Stefan Zary azonos című 
versével jelölte mondandó-
ját a Balazs Béla Színpad 
bemutatója . Csernák Ár-
pádnak, az együttes rende-
ző-vezetőjének irodalmi-
tudományos-zenés összeállí-
tása láthatóan évek szorgal-
mas gyűj teménye: széles ki-
tekintésű, koncentrált , sú-
lyos anyag, Bhrenburgtól 
Brechtig, József Attilától 
Örkény Istvánig, Fritz Baa-
detől Marx Györgyig, (Mó-
zes könyvétől Szent János 
evangéliumáig!), verstől az 
újságriportig, drámarész-
tettól a novellarészletig, 
polbeat-tói a virágénekig. A 
címében jelzett koiíbri 
amolyan „boldogság mada-
ra", az élet értelme, vagy 
ta lán Madách-tól kölcsön-
kérve : „a küzdelem maga", 
mely a háborúk esztelensé-
ge ellen éppoly vétót emel, 
miként „nem fogja be pörös 
szájá t" a mai valóság visz-
szásságaival szemben sem. 
De lelkesedik a még felfog-
hatat lan jövő máris racioná-
lis lehetőségeiért, s a szo-
cializmusért, kommunizmu-
sért, mint ennek egyedüli 
társadalmi esé lyéér t 

Az összeállítás sokoldalú 
múfa j i sága egy amatőr tá r -
sulat (mint megtudtam, 
mostoha próbalehetőségek-
kel dacoló lelkes kollektíva) 
vá rha tó képességeit több 
pont jában is meghaladta. S 
hogy mégis élményt hagyott, 
elsősorban az előadás póz-
talan-eszköztelen beállí tásá-
nak, a f iatalok dicséretes 
szorgalmának köszönhető. 
Horváth Péter. Nóvák Zol-
tán, Rácz Tibor figyelmet 
keltő tehetség, de nem le-
het panasz Ágoston Dénes-
re, Lovászi Józsefre. Tolnai 
Máriára, Botás Marióra. 
Elekes Mihályra. Horváth 
Katalinra, Fekete Gizellára 
és Zádori Fekete Máriára 
sem. Az Angyalok beat-
együttesnek viszont tudo-
másul kell venni, hogy az 
irodalmi műsor fegyelme 

4 for'ntért! 
Az utolsó 
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Azonnal 
beköltözhető 
bútorozott 
öröklakás, 
balatoni 
nyaraló 
autóval. 
15 ezer darab 
vásárlási 
utalvány 

somogyi Károlyné (elvétele 

Részlet a Balázs Béla Színpad előadásából 

r á juk is vonatkozik — az 
előadás egészébe csupán 
Vági László polbeat-számait 
lehet illeszteni. 

GUM-kavalkád 
A Május 1 Ruhagyár és a 

moszkvai GUM Áruház 
koprodukciója két táblás 
házat is becsalogatott a 
színházba. A szovjet divat-
tervezők és csinos maneke-
nek dekoratív modelleket 
sorakoztat tak fel a színpa-
don, őszi, téli kreációkat, s 
hogy a konferanszié Pálos 

Miklós győzte változatos 
jelzőkkel illusztrálni a 
szemrevaló ruhakavalkádot 
— minden elismerésünk az 
övé. A könnyűzenei műsor 
értékelése alól pedig az ol-
vasó szíves felmentését 
kell kérnem, mer t tartok 
tőle, népszerűtlen meg-
jegyzésekre szorítkoznék. 
Csak ízelítőül két nevet, 
akik „ott voltak a poron-
don": Honthy Hanna, Sárdy 
János. Akiknek nem jutot t 
belépő, most foghat ják fe-
jüket, mit is hagytak ki 
hétfő este Szegeden . . . 

Nlkolényl István 

fiz IBUSZ gazdag 
utazási programja 

Sajtótájékoztató Budapesten 

Kedden dr. Hetényi István 
vezérigazgató-helyettes s a j -
tótájékoztatóján ismertette 
az IBUSZ m u n k á j á t Az 
IBUSZ-nak Budapesten és a 
nagyobb vidéki városokban 
38 i rodaja van, ezenkívül 13 
szállodában 21 határátkelő-
helyen kirendeltsége műkö-
dik. A világ 60 országában 
mintegy 500 utazási irodával 
tar t üzleti kapcsolatokat. 
Rendszeresen hozzávetőleg 
40 országból fogad turistá-
k a t Az idén december l - ig 
a Magyarországot megláto-
gató 2 239 308 külföldi közül 
csaknem minden ötödik 
(419 271) érkezett az IBUSZ 
szervezésében. Az IBUSZ 
forgalma egyes országokból 
— például Bulgária, Cseh-
szlovákia. Románia, Szov-
jetunió, Svá jc Franciaország, 
USA — növekvő tendenciát 
m u t a t Ausztria, Anglia és 
a Benelux államok viszony-
latában stagnál. 

A jövő évi felkészülést 
előnyösen befolyásolja a be-
utazási feltételek ismert 
megkönnyítése. Az IBUSZ 
szélesíti a rokonlátogatással 
egybekötött utazásokat. 30 
napra szóló vízum esetén 
csak 10 napi valutát kell be-
vál taniuk és a vízum továb-

bi két hónapra meghosszab-
bítható. Az IBUSZ elsősor-
ban a tengerentúlról repü-
lős túráka t szervez a rokon-
látogatók részére, kedvez-
ményes áron. A jövőben a 
Bécsbe érkező rokonlátoga-
tó csoportokat a scwechati 
repülőtéren magyar autóbu-
szok és magyar idegenveze-
tők vár ják , s innen speciális 
túrákat indítanák. 

Az IBUSZ 1968-ban Prágá-
ban és F rankfu r tban állított 
fel, 1969-ben Moszkvában, 
Berlinben, Londonban létesít 
ú j képviseleteket, s tervei 
között szerepel, hogy Rómá-
ban, Brüsszelben is ú j iro-
dákat állít fel. 

Az IBUSZ gazdag utazási 
programot kínál a magyar 
turis táknak, szinte egész 
Európára, továbbá Közép-
Ázsiába, a Közel-Keletre és 
Afr ikába. 

A saj tótájékoztató után az 
újságírók kérdésére az 
IBUSZ szakemberei elmond-
ták, hogy mar készül az a 
program, amelyet azoknak 
az érdeklődőknek kínálnak, 
akik szabad szombat jukat 
illetve a szabadszombato 
heteket a hét végén kirán 
dulással. turizmussal kíván-
ják eltölteni. 

Tiszalái-est 
az egyetemen 

A tudomány otthona hét-
őn este vendégül látta a 

művészetet: ahogy az az egy-
nástól távol eső, de rend-
•zeresen megismétlődő idő-
pontokban lenni szokott, Ti-
zatáj-estet rendezett a Jó-

tsef Attila Tudományegye-
tem. 

A Szegeden megjelenő s 
Immár két évtizede hónapról 
íónapra szívesen kézbe vett 
folyóirat munkatársai t , az 
rodalmi est vendégeit dr. 

Kemenes Béla oktatási rek-
torhelyettes köszöntötte, 
majd dr. Kovács Sándor 
egyetemi adjunktus , a Ti-
••zatáj kritikai rovatának ve-
zetője tartot t előadást a sze-
gedi irodalom és a szegedi 
agyetem kapcsolatáról. 

Az örömmel hallott — 
több vonatkozásban is ú j a t 
mondó — előadás után pó-
diumra léptek az írók-köl-
tők, akik közül ezúttal And-
'ássy Lajossal, Lődi Ferenc-
cel, Papp Lajossal, Petri Fe-
renccel, Simái Mihállyal, 
Veres Miklóssal és Mocsár 
Gébor József Atti la-díjassal 
' smerkedhetet t meg szemé-
lyesen ls . a közönség. Az ő 
műveiken kívül még Dér 
Endre József Atti la-díjas, 
Tóth Béla írásai hangzottak 
el. Az irodalmi esten közre-
működött : Demjén Gyöngy-
vér és Szabó Kálmán, a Sze-
gedi Nemzeti Színház tagja. 

Fellépett az irodalmi esten 
a Szegedi Dzsessztrió is, 
amelynek tagjai — dr. Hulin 
István, Nyitrai Endre és Sze-
les András — ezúttal is si-
kerrel mutatkoztak be. 

Sajnos az est illetlenül 
késve kezdődött, másrészt 
némiképp szerkesztetlennek 
tűnt. ökönómikusabb, össze-
fogottabb, összeállításban 
minden bizonnyal hatáso-
sabb lett volna a versek, 
novellák előadása. 

A. L. 

A V A R O S R E N D J E 

Itt a legtöbb 
Bevallom töredelmesen, 

hogy nem értem, miért 
kellett a Bólyai János utcát 
néhány évvel ezelőtt ki-
aszfaltozni, amikor azon 
legfeljebb ha negyedórán-
ként megy el egy-egy autó. 
Igaz. amikor a Tolbuhin 
sugárút elejét hozták ép-
pen rendbe, akkor jól jött 
terelőútnak ez is. 

A keresztucák közül csak 
az Attila utca aszfaltos, a 
kisebb forgalmú Hajnóczy, 
és a nagyvárosi forga 'mú 
Mérey utca is mindeddig 
macskaköves vo l t De az 

utóbbi már csak vo l t Igaz, 
egyelőre csupán az alapo-
zás készült el, de talán 
nemsokára ra j ta lesz a 
végleges útburkolat ls, s 
akkor ez az utca végre 
megfelel maid a követel-
ményeknek. Nem hiszem, 
hogy forgalomszámlálást 
végeztek volna rai ta , de 
anélkül is tény, hogy a 
Kosuth Lajos sugárúton 
kívül talán a legtöbb autó-
busz, taxi. személygépkocsi 
itt szeli át a vá ros t 

Jobb későn, mint soha ' 

tAvaláe nélkül 
Szeged egyik epiteton 

ornansa . a szobrok városa. 
A sok díszífőjelző közül ez 
i s telitalálat. Már egyszer 
szóba került ebben a ro-
vatban. hogy a legváratla-
nabb helyeken előbukkan 
egy-egy szobor: a Honvéd 
téren, a szemklinika m ö : 
g ö t t a Semmelweis kollé-
gium kert jében. Szinte „tit-
kos" szobrok ezek, még a 
város lakói sem igen tud-
nak róluk. De talán ennél 
is nagyobb hiba, hogy jó 
néhány szép — vagy ke-
vésbé szép, de ebben az 

$6 és 
Prüszkölt ugyan az á ram-

szolgáltató a bírálatért , de 
attól fogva egészen más-
ként törődött azokkal a 
munkákkal , melyeket a hí-
don és a híd körül kellett 
elvégeznie. Javu l t a mun-
kaszervezés. kitették a for-
galmat szabályozó táblá-
kat, sőt — ami Szegeden 
szinte csodálatos —, most, 
miután a dolgukat befejez-
ték alig 24 óra alatt még 
a Tanácsköztársaság ú t jába 
vésett árkokat is betemet-
ték és újraaszfal tozták. 

esetben ez mindegy — szo-
bor „t i tokban" került je-
lenlegi helyére. Példát? Az 
Odessza lakónegved Tiszát 
szimbolizáló szobrát, az-
után a Rákóczi térről át tet t 
kútfigurát , vagy az Oskola 
utcai tömbbelső kedves kis 
szobrocskáját minden ava -
tás nélkül, csaknem suty-
tyomban helyezték oda. 

Nem parádét, ünnepséget 
hiányolok, csak a mű, az 
alkotó és az utca emberé-
nek — aki számára a szob-
rot felállították — megbe-
csülését. 

rossz 
Az előbbi a jó példa 

Hadd következzék utána a 
rossz. Hiába kér tük a lap-
ban is, hogy a Kállai ö d ö n 
utcát és a Széchenyi tér 
északi oldalát „rohammun-
kával" ha kell. éjjeli mű 
szak szervezésével hozzák 
rendbe, még ma is csata-
tér az ú t t e s t 

Ügy látszik, igaz; hogy 
minden fénynek van ár-
nyéka ís. 

Fehér Kálmán 

Hogyan lőhet 
lakást cserélni7 

Értesítjük: vevőinket, 
hogy 1968. december 30-án 
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Foírásziizletek ünnepi nyitvatartása 
A fodrászüzletek naptár szerint lesznek nyitva, 
az alábbi rendben: 

December 22-én zárva 
23-án és 24-én nyitva 
29-én zárva 
30-án és 31-én nyitva 
24-én és 31-én este 18 óráig 
lesznek nyitva. 

L. A.-nc szegedi olvá-
sónk kéri, hogy ismertes-
sük, lehet-e OTP-s és szö-
vetkezeti lakást tanácsi 
rendelkezésű lakással el-
cserélni? 
A lakásbérletről szóló ren-

delkezés értelmében a bér-
lők lakásukat kölcsönös 
megegyezéssel — a lakásügyi 
hatóság jóváhagyásával — 
elcserélhetik. Ilyen esetben 

, a lakás a cserére irányuló 
szándék bejelentésétől szá-
mított ha t hónapig mentes 
az igénybevételtől. A lakás-
csere-szerződés a lakásügyi 
hatóság jóváhagyásával vá-
lik érvényessé. A lakásügyi 
hatósághoz csak akkor kell 
a cserét bejelenteni, ha az 
egyik lakás tanácsi rendel-
kezésű. Szövetkezeti lakás 
cserélhető másik szövetke-
zeti lakással, nem szükséges 
hozzá a lakáshivatal enge-
délye. Ugvancsak szükségte-
len a lakáshivatal engedélye 
az öröklakások, illetve az 
OTP-lakások egymás közti 
cseréjénél. 

A lakáscserére i rányuló 
szándékot a lakásügyi ható-
ságnál írásban kell bele 'en-
teni. A lakáscsere szerződés* 
er re a célra előírt fo rma-
nyomtatványon kell meg-
kötni, és helves azt az in-
gatlanközvetítő irodába le-
adni. hogv továbbítsa a la-
káshiva tálhoz. A lakáscsere 
szerződé-t a bérbeadóna'-
fhár tula 'donosnak, az IKV 
nak) 'át tamozni kell. A 
szerződésre Illetékbélyege' 
ke't ragasztani. valamin ' 
-zobé"ként 50 forint ületé 
ket leróni. 

A rendelkezés ér te lmébe" 
a hériő togosult lakásá ' kA 

v a w több lakásra ls elese 
"élni. ha a mevsre-zendő la 
késők a vele együttlakó sze 
m s i v e k í oeos ' a k . ó s l e é n v é n e ' ' 
m é r t é v é nem ha 'ndiák me-
ísz^kö*tsrék. vagy összeköl 
tözők e«et*h»nV 

A lakásügyi hatóság a cse-

re jóváhagyását megtagad-
ja, ha a társbérleti lakrész-
be a csere folytán olyan 
személy kerülne, aki fertőző 
gümőkórban, vagy fertőző, 
illetőleg fertőzésre gyanús 
nemibetegségben szenved; á 
csere folytán a cserélő fél 
részére ju tó lakás a jogos 
lakásigényének mértékét 
meghalad ja ; valamely cse-
rélő félnek lakbérhátra léka 
vagy a bérlettel kapcsolat-
ban egyéb tartozása van — 
mindaddig amíg azt ki nem 
egyenlíti; ha csere következ-
tében valamelyik fél indo-
kolatlanul. lényegesen rosz-
szabb körülmények közé 

kerül. 

A rendelkezés értelmében 
a lakásügyi hatóság a kére-
lem beadasától számított 30 
napon belül köteles választ 
adni. 

Az elmondottak a l ap ján 
olvasónk szövetkezeti laká-
sát tanácsi rendelkezésű la-
kásra vagy fordítva ts el-
cserélheti. A lakáscserére 
vonatkozó részletes tájékoz-
tatást — ha szükséges — az 
ingatlanközvetítő irodában 
(Szeged. Zrínyi utca 2.) kap-
ha t j a meg. 

Dr. V. M. 

i f c a i c s s z f m á n y i 

A Csongrád megyei KI-
SZÖV tegnap választmányi 
ülést tar tot t a kisipari szö-
vetkezetek szegedi k lubjá-
ban. Az idén másodízben 
összehívott ülésen megjelent 
és hozzászólt Horváth J á -
nos, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának osz-
tályvezető helyettese, vala-
mint Csonka István, az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának munkatá rsa is. 

A megyében működő 54 
ktsz a harmadik ötéves terv 
első felében, valamint 1968-
ban végzett m u n k á j á t és az 
ú j gazdasági mechanizmus 
bevezetése óta szerzett ta-
pasztalatokat Horváth Sán-

dor, a KISZÖV elnöke is-
mertette. Elmondotta, hogy a 
szövetkezeti mozgalom ismét 
szép eredményeket ért el, az 
idén előreláthatólag 803 mil-
lió forintos termelési ér ték-
kel zár ja az esztendőt a ta-
valyi 694 millióval szemben. 
A KISZÖV ellenőrző bizott-
ságának jelentései Márton 
Ferenc, a bizottság elnöke 
terjesztet te a választmány 
elé. A tanácskozás végezetül 
Kováts Pált, a sándorfalvi 
Altalános Ktsz elnökét a 
KISZÖV vezetőségének tag-
jai sorába választotta, a ve-
zetőség tagjainak létszáma 
így kilencre egészült 
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