
A z öregedés 
és a táplálkozás 

A tudósok különféle elmé-
leteket áll ítottak fel az öre-
gedésről, de magát az öre-
gedós okát még nem sikerült 

tisztázniuk. Bebizonyosodott, 
hogy a szervezet nem egysé-
ges egészként öregszik meg, 
hanem egyes sejtjei haszná-
lódnak el. A biokémikusok 
figyelme ezzel kapcsolatban 
a fehérjék, közöttük a kola-
gén felépítésére terelődött — 
ez utóbbi alkotja a fehérjék 
40 százalékát, vagyis a test 
súlyának 5—7 százalékát. 

A harántkapcsolatokat, ame-
lyek a kolagén molekulákat 

egyesítik és amelyek az öre-

gedés bizonyos változásait 

véghezviszik, nemcsak hogy 

mesterségesen reprodukálni 

lehet, hanem sajátos módon 

meg is lehet előzni kialaku-

lásukat. Z. Deil, a Cseh-

szlovák Tudományos Akadé-

mia fiziológiai intézetének 

munkatársa kísérletileg be-

bizonyította, hogy a magas 

zsírtartalmú táplálék nagy-

mértékben befolyásolja a 

szövetek elöregedését meg-

gyorsító harántkapcsolatok 

k ia laku lását 

A veterán 

olajkút 
Is imbaj városa közelében 

1932-ben tört fel az első 

basklrial olaj. Az akkor fúrt 

olajkút azóta sem apadt el. 

1932 óta a baskiriai olaj-

bányászok 500 mi l l ió tonna 

„fekete aranyat" adtak az 

országnak. A Baskirianyefty 

tröszt termelése a második 

helyen á l l a Szovjetunióban. 

A sürgősnél is 
ffontosabb perek 

JA földrendezéssel összefüggő hagyatéki ügyek intézése 
Tavaly december 31 -ével 

lezárult a földtörvény vég-
rehajtásának első szakasza, 
amelynek eredményeként a 
telekkönyvek most má r a 
valóságos helyzetet tükrö-
zik. A második szakaszba 
eső munka viszont ez év 
január jáva l kezdődött meg, 
és felöleli a megváltással és 
a mentesítéssel kapcsolatos 
határozatok kiadását. Hogy 
éz azonban mindenüt t za-
vartalanul mehessen, rendez-
ni kell a hagyatéki ügyeket. 
Vonatkozik ez Szegedre, a 
szegedi járásra és Csongrád 
megyére ls. A földtörvény 
Végrehajtásának első sza-
kaszában — a tulajdoni vi-
szonyok felülvizsgálata kap-
csán — ugyanis az derült 
k i , hogy sok olyan föld van 
tsz-ek, á l l ami gazdaságok 
használatában, amelyeknek 
tulajdonosai má r elhaláloz-
tak, hagytékuk rendezése 
viszont nem történt meg. 
Olyan esetek is felszínre 
kerültek, hogy a tsz-be lé-
pést megelőzően az elhaltak 
földjeire vonatkozó hagyaté-
kukat sem rendezték, vagy 
legalábbis nem teljesen. 

A hagyatéki tárgyaláso-
kon most derül ki , hogy tu-
lajdonképpen kié a föld, egy 
örökösé-e. vagy többé, illet-
ve azok leszármazottait il-
leti-e meg a megvallással 
j á ró összeg. Az örökhagyók 
többsége 1930—1965 között 
halálozott el. A hagyatékok 
rendezése egyrészt az örökö-
sök érdektelensége, más-
részt az öröklési illeték alóli 
mentesülés miat t szenvedett 
többnyire hátrányt, noha a 
hagyatéki leltárt ilyen ese-
tekben — és folyamatosan 
— a községi tanácsok, váro-
st, il letve kerületi tanácsok 
esetében az illetékes szak-
igazgatási szervek kötelesek 
elkészíteni, s azt megkülde-

ni a közjegyzőnek az el járás 
lefolytatására. 

Hagyatéki ügyek eddig ls 
rendszeresen érkeztek a 
Csongrád megyei bíróságok-
hoz. Tavaly szeptember óta 
azonban ugrásszerűen meg-
nőtt az ügyek száma. Ko-
rábbról elmaradt restanciá-
kat küldenek meg a taná-
csok a közjegyzőknek, hogy 
az ügyek végérvényesen el-
rendeződjenek, ahogy azt a 
földtörvény végrehajtása 
megköveteli. 

A folyamatos munkában , 
rendes körülmények között 
például a szegedi járásbíró-
sághoz évente mintegy 1900 
—2000 hagyatéki ügy érke-
zik rendezésre. A mú l t év 
utolsó negyedének kezdeté-
től viszont havonta érkezik 
csak ehhez a bírósághoz 
mintegy ezer ügy. Nyilván-
valóan a feldolgozás na-
gyobb apparátust igényel az 
eddiginél, s ehhez biztosí-
totta is a feltételeket a sze-
gedi járásbíróság anélkül, 
hogy ítélkezési munká j a 
más ügyekben emiatt lénye-
gesen hátrányt szenvedne. A 
földhivatali összeírás szerint 
az eddig beérkezett hagya-
téki ügyeken k ívü l mintegy 
3300 ügydarab érkezését 
vár ják . Ez a szám természe-
tesen csak viszonylagos, 
azért, mert az ügyek elinté-
zési módja i esetleg keresz-
tezhetik egymást a közbeeső 
szerveknél. 

Anny i bizonyos, hogy a 
tanácsoknak, tanácsi szak-
igazgatási szerveknek folya-
matosan kell kü ldeniük a 
bíróságoknak a hagyatéki 
ügyeket, hogy azokat fél 
éven belül rendezhesse az 
igazságügyi apparátus. A 
tanácsoktól a bíróságokhoz 
március 15-ig minden ilyen 
ügynek be kell érkeznie. 

ÉRTESÍTJÜK A V A R O S LAKOSSÁGÁT , 

hogy a Széchenyi tér 1. sz. alatt levő 

postahivatalban födémmegerősítés miat t 

a csomagfelvétel 
— január 28-tól a munka befejezéséig, 

kb. 10-15 napig szünetel 
Ezen idő alatt 

csomagokat a következő posta-
hivatalokban lehet feladni: 
a Nagyállomáson levő postahivatalban 8—21, 

9—17, 

9—17, 

a Petőfi Sándor sugárúton 

a Kossuth Lajos sugárúton 

a József Att i la sugárúton 

és Újszegeden 

óra közö t t 

Postahivatal, Szeged 1 

8 — 1 6 

8 — 1 6 

máskülönben, aligha képzel-
hető el az elmaradt restan-
cia rendezése, feldolgozása. 

• 

Hogyan zaj l ik le az ügyek 
rendezése? A hagyatéki lel-
tár beérkezése után a köz-
jegyző beszerzi a telekköny-
vi adatokat kitűzi a tár-
gyalását, megidézi a hagya-
ték érdekelt örököseit. A 
leltárnak ós a hagyatéki 
adatoknak pontosan egyez-
niök kell, hogy korrekcióra 
ne legyen szükség, mert az 
csak elodázza a tökéletes 
rendezést. A tanácsoknál az 
ilyen ügyekkel foglalkozó 
előadóknak nemcsak gyor-
san kell most dolgozniuk, 
hanem nagyon pontosan is. 
Hagyatéki ügyekben a ren-
delkezésükre á l ló korábbi 
adatokat feltétlenül ellenő-
rizniük kell, hogy az örökö-
sölt nyilatkozatával meg-
egyezzenek a valóságos té-
nyek. Á pontos hagyatéki 
letár a lap ján dönthető csak 
el, hogy a törvény szerint 
kik jogosultak az örökségre. 

Olyan esetek például nem 
adódhatnak a leltár és a te-
lekkönyvi adatok összeveté-
séből, hogy egyik helyen 
nyolc, a másik helyen tíz 
hold szerepeljen. Nem vesz-
het el ugyanis a két hold 
semmiképpen, hiszen a föld 
nem lyukas. A hányzó hol-
daknak minden esetben elő 
kell kerülniük. I lyen „hi-
ányzó holdak viszont szép 
számmal vannak Csongrád 
megyében, most azonban az 
utolsó parcelláig előkerül-
nek. 

Ha tisztázódik, hogy mi a 
hagyatéki vagyon és kik az 
örökösök, akkor a közjegy-
ző dönthet, átadhat ja az 
örökséget. A földtörvény 
végrehajtását természetesen 
nem késleltethetik eseten-
ként az olyan ügyek sem, 
amikor a hagyaték miatt 
egyik örökös megtámadja a 
más ika t Az ügy lezárásása 
nem szenvedhet csorbát, a 
vitát ma j d eldöntik az örö-
kösök, illetve a bíróság az 
álta luk kezdeményezett pol-
gári perben. Az ilyen esetek 
általában ritkák, viszont a 
jogerős döntés megnyugtat-
ja ma jd az érdekelt tsz-eket, 
hogy a hagyatéki föld után 
a megváltást kinek kell fi-
zetniük. 

A földrendezéssel össze-
függő hagyatéki ügyek ren-
dezése most a legsürgősebb 
tárgyalások sorába tartozik 
az igazságügyi apparátus 
munká jában , hogy késede-
lem nélkü l eleget lehessen 
tenni a törvényesen előirt 
követelményeknek. 

Lődi Ferenc 

Ismerkedés 
színházi 

a szovjet 
élettel 

A Szegedi Szabadtéri Játé-
kok színpadának ismertté 
válását a szovjet művész-
együttesek jelentős mérték-
ben elősegítették országunk-
ban és határainkon kívül 
egyaránt. 1959-ben, 1960-ban 
a * Moszkvai Nyemirovics-
Dancsenko Színház balett-
együttese, 1961-ben a Bolsoj 
Teater Balettkara, 1966 -ban a 
Tbiliszi Opera- és Balett-
színház balettegyüttese, 1967-
ben a Mojszejev-együttes, 
1968-ban a rigai balettegyüt-
tes szerepelt szabadtéri szín-
padunkon, s a tánc- és ba-
lettkultúra terjesztéséért — 
népszínházi értelemben — és 
a színpad híréért, patinájá-
ért sokat tettek. 

1969-ben és a következő 
években is szeretnénk szov-
jet együtteseket felléptetni a 
Szegedi Szabadtéri Játéko-
kon. Rúgsz Ferenccel és Fo-
dor Lajossal ezért is utaztunk 
körülbelül 14 ezer kilométert 
a Szovjetunióban, s különbö-
ző előadásokat tekintettünk 
meg Moszkvában, Leningrád-
ban, Novoszibirszkben. A 
szovjet Művelődésügyi Mi-
nisztérium részéről a „látha-
tatlan'' Gal ina gondoskodott 
rólunk körültekintően, s a 
Goszkoncert megbízásából 
Ir ina Lugavaja kalauzolt 
bennünket, s biztosított zöld 
utat, hogy jegyünk ls legyen 
a zsúfolt nézőterű előadások-
ra. 
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gyongy-
szem-hídjával, világviszony-
latban egyedülálló építészeti 
remekeivel, pezsgő tudomá-
nyos és kulturál is életével — 
mindenekelőtt mint az ú j 
társadalmi rend bölcsőjének 
ringatója — nagy hatással 
van minden külföldire. Szín-
házi élete ismert sok or-
szágban, s balettegyüttesük 
művészi felfogása, szólistáik 
képzettsége sok európai ba-
lettegyüttesnek mintáu l szol-
gál. A Leningrádi Musik Hol l 
számunkra még nem ismert 
műsorukat látva mondhat-
juk : művészileg, elegánciá-
ban, dekadenciától mentesen, 
kimagasló teljesítményt nyúj-
tanak, s felvehetik a ver-
seny bármely nagy revü mű-
sorával. Remél jük, a magyar 
közönség is megismerheti 
őket. Az igazgatósággal foly-
tatott baráti beszélgetés so-
rán kiderült, hogy ismerik a 
Szegedi Szabadtéri Játékokat, 
s egyszer — ha nagy elfog-
laltságuk megengedi — szí-
vesen fellépnének országunk-
ban is. 

Jelenet a Bahcsiszeráji Szőkőkút-ból: 
Zaréma és Gire j khán 
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balett) megtekintése a Bol-
soj Teater nézőteréről, Rigo-
letto megelevenedése a 
Kreml Színház impozáns 
színpadán, mind olyan él-
mény, melynek következté-
ben akarat lanul ls hallhatóvá 
teszi a gondolatot, mi ly nagy 
gondoskodás és szeretet nyil-
vánul meg e sokat szenve-
dett nép részéről a művésze-
tek, az előadóművészet iránt 
— a X X . század második fe-
lében minden színházi szak-
embernek érdemes szemét a 
szovjet előadóművészetre 
fordítani. 

S egyetlen operával foglal-
kozó művészeti vezető sem 
bán ja meg, ha megismer 
olyan pá lyá juk kezdetén le-
vő fiatal énekeseket, m in t 
Atlantov, Nyeszterenko. 

Meg-
lepett 

az egyetemi város színháza 
technikai, műszaki felszere-
lésével, láthattuk magas-
szintű. gördülékeny előadásu-
kat. Látogatásunk alkalmá-
val találkoztunk C. Zvigina 
balettmesterrel ls, aki Le-
ningrádban, Moszkvában is 
dolgozott, s jelenleg nagy-
szerűen munká lkod ik a száz-
tagú balettkar k ivá ló elő-
adásainak megteremtéséért-
A színház igazgatóságától he-
lyi kalauzunktól , Volngya 
színházi titkártól megtudjuk, 
hogy e balettegyüttes ven-
dégszerepelt Japánban , 
Egyiptomban, s 1968-ban két 
hétig turnézott Franciaor-
szágban, Párizsban. 

Mi t is lehet mondani az 
együttesről? K ivá ló tánckar, 
k iváló szólisták, s am i egy 
balettegyüttesnél nem is 
másodlagos szempont, ' nagy-
szerű férfi szólistáik és kar-
láncosaik vannak. Repertoár-
juk gazdagsága nemzetközi 
viszonylatban elismerést ér-
demel. 

Novoszibirszkben jelentős a 
magyarok iránti szimpátia, 
ennek magyarázatát vendég-
látóink, mindenekelőtt Puh-
nacsov, a k ivá ló író, adták 
közvetlenül. Ezer és ezer 
magyar ál lt az első világhá-
ború végén a bolsevikok 
mellé, s Zalka Máték irányí-
tásával tevőlegesen és elis-
merten vettek részt a szov-
jet hatalom megteremtéséért 
vívott fegyveres harcban, 
épí tőmunkában. Ezért talán 
nem ls véletlen, hogy Erkel: 
Bánk bán c ímű operáját a 
Szovjetunióban először No-
voszibirszkben mutatták be. 
Bensőséges fogadtatásunk ta-
lán ebben ls gyökerezik, hogy 
ismerik országunkat, olvas-
tak a magyar nyári rendez-
vényekről. 

Amikor elmondottuk ne-
k ik : utunk célja a szovjet 
színházi élettel való ismer-
kedés, hogy minél több 
együttes jö j jön el hozzánk, 
megjegyezték, örömmel jön-
nek Magyarországra, ha ilyen 
döntés születik, hiszen régi 
ismerősökhöz, barátokhoz lá-
togatnak. s a magyar közön-
ség műveléséért, szórakozta-

tásáért mindent megtesznek, 
s nem utolsósorban azért is 
jönnek örömmel, hogy . be 
tudják mutatni nyugat-szibé-
riai ku l túrá jának egy kis ré-
szét; balettművészetét, mely 
nagy népszerűségre tett szert 
Japánban . Franciaországban, 
mely együttest nagyra be-
csülnek Novoszibirszk kör-
nyékén és az egész Szovjet-
unióban. 

Hat nagy színház működ ik 
Novoszibirszkben, a Bolsoj 
Teater befogadóképessége 
több mint kétezer fő, s e mo-
numentál is épületben talál-
ható a kiváló próbaterme 
mellett a nagyszerű akuszti-
ká jú , 900 férőhelyes koncert-
terem ls. A transzszibériai 
vasútvonalat építő munkások, 
a magyar internacionalisták 
nem gondolták, hogy ötven 
év elteltével milliós. mo-
dern kul túrát és tudományt 
maximál isan támogató és 
művelő város épül fel a tajga 
mellett az O b folyó két part-
ján. 

Milyenek az emberek e tá-

voli tá jon? Ahogy szokás 

mondan i : talpraesettek, ha-

zájukat. szülőföldjüket szere-

tő alkotó emberek. A téli hií-

nusz 35—45 fok, vagy a nyári 

plusz 25—35 fok teszi ta lán? 

Lehet, hogy ez ls, de min-

denekelőtt a szovjet hatalom, 

az Itteni lakosság akaratere-

je. Lát tuk a Korzar c. balet-

tet az egyetemváros ultramo-

dern színházában. Az Aka-

démiai Nagyszínházban a 

Trubadúrt, a Csipkerózsikát, 

megnéztük a balett próbáját , 

s tapasztalataink alapján bát-

ran á l l í that juk: a Szegedi 

Szabadtéri Játékokon 1969. 

júl ius 20-án, 23-án és 25-én 

a novoszibirszki balettegyüt-

tes vendégjátékában színre 

kerülő Aszafjev: Bahcsisze-

ráj i szökőkút c. balett elő-

adása feledhetetlen élményt 

fog jelenteni minden hazai és 

külföldi néző számára. 

Dr. Tari János, 

a Szegedi Szabadtéri Játékok 

igazgatója 

NOVOSZ IB IRSZK . 

bennünket a több mint egy-
mil l ió lakosú város szépsége, 
színház iránti szeretete. Fe-
ledhetetlen élmény számunk-
ra, hogy megismerkedhettünk 
A. Csugukov igazgató segít-
ségével a színház kiválóságai-
val, vezető művészeivel és a 
Novoszibirszki Bolsoj Teater 

Hajvágási ünnepség 

2. DÉL-MAGYARORSZÁG (Folytatása következik.) 

VASÁRNAP , 

1969. J A N U Á R 26. 

Sóder kapható 
vagonba rakva 75,— Ft, 

bányában 30,— Ft köbmétere. 

M Á R C I U S 15. MGTSZ, KÁL . 

Rózsa u. 27. sz. Telefon: 26. 

Vállalatoknak és Isz-eknek inkasszóra, 

magánosoknak utánvéttel szállítunk. 

A sóder agyag- és iszapmentes. 
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A gyermekek 
első hajvágása — 
régi szokás sze-
rint — ünnepet 
jelent Mongóliá-
ban. A mongol la-
kosság nagy több-
ségét alkotó khal-
kák három-, a 
zakhcsinok há-
rom- vagy hét-, a 
darigangík öt-
vagy hétéves ko-
rában vágják le 
először a fiú ha-
ját a kislányét 
pedig négyéves 
korában. 

A ceremónia 

nagy családi ün-

nepség keretében 
zajlik, amelyre 

minden rokont és 
barátot meghív-
nak. Az ünnepség-
nek megvan a 
maga rituáléja A 
legidősebb vendé-
get ültetik a fő 
helyre a jurtában 
Az ő tisztsége az 
első hajfürt levá-
gása. Megáldja a 
gyermeket és a 
szülőket. miköz-
ben levág egy tin-
cset a gyermek 
bal halántékáról 
és azt egy „kha-
dag"-ba, hosszú 

selyemdarabba 
csomagolja, amely 
a boldogságot 

szimbolizálja, 
majd ajándékot 
nyújt át a gyer-
meknek. Ezt kö-
vetően az anya, 
majd az apa és a 
vendégek nyírnak 
le egy-egy dara-
bot a gyermek ha-
jából. A hajvágás 
végeztével a ven-
dégeket leültetik, 
kumisszal, borral, 
hússal és édessé-
gekkel kínálják 
őket. 

Az ünnepséget 
énekek kisérik. 


