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mentum-
Játék 

Érdekes kísérlet színhelye 
vol t tegnap este az If júsági 
H á z nagyterme: a Kisteleki 
Klubszínpad mutatta be itt 
— Szilágyi János feldolgozá-
sában és rendezésében — Ka-
tona Eva dokumentumri-
portját. 

A valóság tényeín alapuló 
pód iumjáték bebizonyította, 
hogy az ..emelvényről" is 
kellő erővel szólnak a ki-
nyomtatva annyira megdöb-
bentő mondatok, amelyek a 
megkövesedett erkölcsi néze-
tek továbbéléséről tudósíta-
nak. 

A „Terhes jegyesseg" cí-
mú produkcióban közremű-
ködött: Mihály fy György. 
Süli Eva, Farkas Mária, 
Róvó Geza. Hegedűs Mária. 
Faragó József. Horváth Ist-
vánné, Horváth István és 
Szilágyi János. 

gpa/t: 1957-1900 
Járunk, kelünk. ró juk 

Szeged utcáit, s ha nem 
nagyon sietünk, meg ls ál-
lunk néhány percre vala-
melyik építkezés nemrég 
elkészült háza előtt. Lát-
juk tehát, hogy épül, tere-
bélyesedik a város, de 
azért külön-külön és ösz-
szességében aligha tartjuk 
számon új. értékeit. Csak 
akkor vesszük igazán ész-
re, hogy mennyit változott, 
ha hosszabb ideig vagyunk 
távol tőle. Persze ezért nem 
érdemes elutazni: holnap-
tól kezdve heteken ét min-
dennap bemutatunk la-
punkban fénykép és né-
hány sór kíséretében — 
egy-egy 1Ö57 óta épül t lakó-
házat, középületet. Soroza-
tunknak nemcsak az a cél-
ja, hogy felhívja a figyel-

mét gazdagságunkra, (a 
tématerv összeállításakor 
magunk is meglepődtünk, 
mennyi minden épült alig 
12 év alatt Szegeden) egy-
úttal elmondjuk azt is, 
hogy ezek a házak meny-
nyire váltak be: miként il-
leszkednek a város az ut-
ca arculatába, hogyan lak-
hatók a lakásai. Sőt az is 
kiderül majd , hogy szám 
szerint mennyi ál lami és 
szövetkezeti lakás, társas-
ház, családi ház, iskola, 
óvoda, bölcsőde és más 
épült az utóbbi esztendők-
ben. 

Érdekes tallózásnak ígér-

kezik tehát Épül t : 1957— 

1969 című rovatunk a 

nagyvárossá fejlődő Sze-

ged történetéből. 

Nincs víz 

S S Q D d l e 
BE-BE-BE.. 

Már a beiskolázás szóért sem lelkesedtem valami túl-
ságosan, bár tudtam: terjedését már nem lehet megakadá-
lyozni. Most meg azt olvasom egy újdonatúj Jelentésben: 
ennyi meg ennyi gyerek „beóvodázására" kerül sor. 

Hát ez aztán végképp nem lelkesít föl. Sőt/ Azontúl pe-
dig mély töprengésre késztet. Az én fiam ugyan még kicsi, 
de máris előre félek, hogy maholnap rákerül, a sor a bé-
ből ... déz ... na segítsenek márt... Be-böl-cső-dé-zésé-re. 
A barátom kis-nagylányát pedig hovatovább — mert így 
akarja a família — be fogják egyetemezni. Vagy befőisko-
lazni; vagy mit-tudom-én-mizni! 

Valami majd csak lesz vele. Meg ezzel a szép magyar 
nyelvünkkel ls. 

S. M. 

Nyereség-
részesedés előtt 

— Kétemeletes vonatokat 
importált Bulgária rövid uta-
zások céljaira. A kétemele-
tes vonatok négy vagonból 
ál lnak, összesen 340 férő-
hellyel. A fülkék belső ki-
képzése színes, hangulatos, 
kényelmes. Még kellemesebb 
utazásokat ígérnek a hathe-
verős turistafülkék. Az ú j 
vasúti kocsi étkezőit elegáns 
szalonok mintá jára rende-
zik be. 

— Ű j folyóirat. Propagan-
dista címmel csütörtökön 
megjelent a K ISZ Központi 
Bizottsága ú j ideológiai, pe-
dagógiai és módszertani fo-
lyóiratának első száma. A fo-
lyóirat a jövőben havonta 
lát ma jd napvilágot és idő-
szerű politikai cikkekkel, át-
fogó tanulmányokkal k ívánja 
segíteni az elméleti, nevelési 
kérdésekkel foglalkozó szak-
embereket, ifjúsági vezető-
ket. 

— Rác? Laci sztorija. 
Makra Sándor mórágyi nép-
rajzkutató feljegyezte Rácz 
Aladár cimbalomművész 
Zsámbékon élő testvéröccse, 
a világot bejárt és több nyel-
ven beszélő Rácz Laci — 
ugyancsak kiváló cimbalmos 
— regényes élettörténetét, s 
annak egyik legérdekesebb 
epizódját veszi a tv most 
filmszalagra. Rácz Laci szto-
ri ja része lesz egy cigány-
történeteket bemutató foly-
tatásos tv-játékfilmnek. 

— Az Egyesült Arab Köz-
társaság Magyarországon 
vendégszereplő nemzeti mű-
vészegyüttesének vezetői csü-
törtökön sajtótájékoztatót 
tartottak a Magyar Sajtó 
Házában. Ragui Eneayat, az 
együttes igazgatója a többi 
közt elmondta, hogy a tár-
sulat 1960-ban a laku l t Az-
óta négy különböző összeál-
lítású műsort mutattak be 
szerte a világon. A művész-
együttes első európai turnéja 
során látogatott el hazankba. 

— Lapunk ú j munkatársai . 
A Dél-Magyarország oldal-
terjedelmének növelésével 
párhuzamosan ú j munkatár-
sak kezdik meg tevékenysé-
güket lapunknál . 1969. feb-
ruár 1-től Pünkösti Arpádné 
Szőke Már ia (cikkeit P. Sző-
ke Már ia aláírással szignál-
ja) és Veres Miklós a bel-
politikai rovat munkatársai-
ként dolgoznak szerkesztősé-
günkben; Horváth Dezső a 
gazdaságpolitikai rovat mun-
katársa, Tóth István pedig 
(aki a név gyakorisága miatt 
Tóth-Piusz István néven ír 
ezentúl) a gazdaságpolitikai 
rovat gyakornokaként dolgo-
zik szerkesztőségünkben. 

— Dr. Wi t tman Tibor, a 
történeti tudományok dokto-
ra, egyetemi tanár ma, pén-
teken délután 5 órai kezdet-
tel Latin-Amerika kultúrá-
jának és értelmiségének né-
hány problémája címmel elő-
adást tart a Szegedi Akadé-
mia Bizottság K lub jában 
(Somogyi Béla utca 7.). 

A Leningrádi TeehrtWógial 
Intézet tudományos tanácsa 
KoraCh Mór akadémikust az 
intézet díszdoktorává válasz-
totta. A díszdoktori d ip lomát 
— a leningrádi intézet rek-
torának felkérésére — csü-
törtökön Rusznyák István, a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia elnöke nyújtotta át Ko-
rach akadémikusnak. 

— Az egymtlliomodik ton-
na vasérc. Csütörtök reggel-
re kitermelték az egymillio-
modik tonna vasércet az 
1962-ben megnyitott rudabá-
nyai vasércbányában. 

— Fölgyújtotta a házat 
családi veszekedésből ere-
dően tegnap, csütörtökön La-
katos Lajos 72 éves, Szóreg, 
Szegfű utca 21. szám alatti 
lakos. Gázolajat öntött a la-
kásba, a mellékhelyiségekbe, 
a fáskamrába, ma jd ázt meg-
gyújtotta. A gyorsan elhara-
pódzó lángokat a szegedi 
tűzoltók fékezték meg. 

A vadász térdel hosszú mé-

la lesben. 

Udvarias kalauz 

Szabó Zsigmondné (Jósika 

utca 14.) olvasónk január 

21-én a kora délutáni órák-

ban gyógyfürdőből jövet az 

Anna-kúti villamosra akart 

felszállni. A kalauznő, lát-

va, hogy levélírónk nehezen 

megy, lelépett a kocsiból és 

felsegítette, helyet szerzett 

neki, ma jd leszálláskor Is-

mét segítségére volt. Ez a 

figyelmesség jól esett levél-

írónknak, s ezért lapunk út-

ján mond köszönetet az ud-

variasságért. 

Nem ért annyit 

Szakacs József (Csaba ut-

ca 60/b) rokon gyerekeknek 

rágógumit vásárolt a Ká-

rász utca és a Széchenyi tér 

sarkán levő édességből tban. 

Kétfajtát ls vett, ezeknek az 

ára is különböző. Még a 

boltban észrevette, hogy az 

olcsóbból adtak neki a drá-

gábbért fizetett áron. Rekla-

mált, s kicserélték a rágó-

gum i t Sietett a dolgára, 

csak útközben Látta, hogy 

(most meg hiányos csomago-

kat kapott. ÜJra visszament, 

s felindultan tett szemrehá-

nyást az eladónak. Vita után 

végül megkapta, ami t kért s 

amiért fizetett. Egy órát töl-

tött el rágógumi vásárlással 

és a bánásmód miatt felide-

gesítette magát. Há t megéri? 

Bál int András (Holt-Tisza 
sor 13.) olvasónk panaszos 
levelét huszonhatan írták 
alá az utcabeliek és a Nagy-
bercsényi utcából valók kö-
zül. „Itt lakunk Szeged pe-
remkerültében. Tőlünk két 
kilométerre ú j városrész 
épült, a Ságvári telep. Az ött-
lakóknak van vizük. Nekünk 
nincs, pedig ha kiépítenék 
a magasnyomású vezetéket, 
ml társadalmi munka mel-
lett az anyagi hozzájárulást 
sem sajnálnánk." í r ják, hogy 
egymás után épülnek az ú j 
lakások környékükön, fürdő-
szobával és beszerelt veze-
tékrendszerrel, ugyanakkor 
sorbanállnak a nemrég fú-
ratott egyetlen utcai kútnál 

a vízért. Haj landók törpe, 
v ízmű építéséhez vagy víz-
társulnt létrehozásához ls 
hozzájárulni. 

Aradi József (Világos ut-
ca 1/B) levelét tizenheten 
írták alá. A levél hasonló 
panaszt tartalmaz. Nemrég 
fektettek le gerincvezetéket, 
a Tompa Mihá ly utcában, 
amely közvetlen a Világos 
utca mellett van. Miért nem 
építették meg akkor a Vi-
lágos utca 1. számtól a Pap-
rika utcáig terjedő 150 mé-
teres szakaszon is — kérde-
zik levélíróink. „Valameny-
nyien vál la l juk a társadalmi 
munká t az árokásáshoz és 
-befödéshez" — teszik hózzá 
kérésükhöz ajánlatukat. 

Felvonulási épületek 
J anuá r 22-én cikket kö-

zöltünk lapunkban arról, 
hogy az úgynevezett felvo-
nulási épületek nagy helyet 
foglalnak el a közlekedéstől 
és rónt ják ls a városképet, 
llovszky Gyula olvasónk a 
cikkre hivatkozva azt java-
solja: az ú j építkezéseket 
kiszolgáló felvonulási épü-
leteket eleve úgy építsék fel, 

hogy azok később lakás cél-

jára alakíthatók es használ-

hatók legyenek. Ezáltal nem 

az utakat, járdákat foglal-

nák el, nem kellene lebonta-

ni később sem, s így nem 

veszne kárba annyi építési 

anyag, s legfőként sokan 

örülnének még ilyen átala-

kításból nyert lakásnak is. 

Lemaradnak a buszról 
Vass István (Zákányszék, 

I. kerület 97.) olvasónk so-
kadmagával naponta j á r 
Szegedre munkába. Autó-
buszbérletük van. de mióta 
Rúzsáig közlekedik a zá-
kánysaéki buszjárat, nem sok 
hasznát veszik a bérletnek. 
A belvárosi temetőnél ja-
nuár 18-án, de másnapokon 
is, több mint tizenkettőjüket 
nem vette fel a 14 óra 30 
perkor induló járat. A ve-
zető a félóra mú lva érkező 

halasi járatot ajánlotta a le-

maradottaknak, de az sem 

vette fel őket. Telefonáltak 

az autóbusz-pályaudvarra 

mentesítő kocsiért, ott az-

zal fizették ki őket, hógv 

vár ják meg a" 17 óra 5 

perckor a Marx térről In-

duló járatot. Azt kérik, hogy 

legalább szerdán és szomba-

ton állítson be az A K Ö V 

mentesítő járatot a 14 óra 

30 perces autóbuszhoz. 

Közvilágítás kell 

Z E N E I N A P T Á R 

Yoshio Uimo heieiesije 
Szerda este imét sokan Ül-

tek a Tisza Szálló hangver-
senytermében. A falak per-
sze nem roskadoztak, de akik 
eljöttek, azoknak feltétlenül 
megérte. (A város zenei éle-
lének szorgos munkásai — 
néhány kegyes kivételtől el-
tekintve — ugyan szemérme-
sen távolmaradtak, min t ál-
talában szokott volt lenni, 
de hát várható-e Ily munka-
erő-pazarlás tőlük, akik 
„csinálják a zenét", hogy 
még hallgassák is . . . ) A Fil-
harmónia szegedi vendége 
Yoshio Unno japán hegedű-
művész volt, a tokiói rádió-
zenekar koncertmestere. A 
nemzetközi hangversenyélet-
ben közelmúltban feltűnt 33 
éves művész neve Michael 
Schwalbe és Szigeti József 
iskolája nyomán a legjobb 
előjelekkel érkezett hózzánk. 
Katona Ágnessel remek mű-
sort ls mutattak be: Vitali: 
Chaconne-Ját, Mozart e-moll, 
Brahms d-moll, C. Franck A-
dúr szonátá já t Es természe-
tesen egész Sereg ráadást kö-
vetelt ki az állhatatos publi-
kum : Bachtól Saint-Sáens 
Rondó eapriccoso-ján át 
Sztraviszkljig. 

Yoshio Unno vérbeli ro-
mantikus alkat, ám, olyan 

egyéniség, akitől a romanti-
kus művek megszólaltatásá-
hoz talán semmi sem á l l tá-
volabb a szentimentális elő-
adói modortól. Érdekes pa-
radoxon: ízlése a romantiká-
nak klasszikus stílust paran-
csol, ugyanakkor a klasszi-
kus-barokk zenét számunkra 
szokatlan módon elromanti-
zálja. Kivál tképp Vitali Cha-
conne-Jában hatott ez szinte 
zavaróan. (Bach d-moll par-
tltájából vele a hallgató ha-
gyományos stílus tapasztalata 
már több rokonságra lelt.) 
Unno technikai képzettségé-
nek tökélye sohasem öncélú 
mindig a muzsikával együtt, 
azon á t derül ki, vlrtuózitása 
a zene őntörvényeln belül 
marad. Tulajdonképpen ez 
garantálja művészetének 
rangját. Ettől kapott nemes 
tartást, szenvedélyt Brahms 
és C. Franck szonátája. Ka-
tona Ágnes legnagyobb di-
csérete pedig, hogy végig ér-
tő-okos zongorista-partnere 
tudott maradni, s képes volt 
zeneileg mindig érzékelni, 
mikor mennyit kér tőle Yos-
hio Unno különös-kitűnő 
szólista egyénisége. 

N. L 

Közlemények 
(X) A Vasutas Művelődési H i z 

a legmodernebb táncokból tánc 
tanfolyamot Indít folyó hő 31-én 
este 18 órai kezdettel k e z d ő k és 
baladók részére. Diákok és ipart 
tanulók kedvezményben része-
sülnek Jelentkezni lehet a 
helyszínen. Táncoedagógue: Ker-
tész Éva. xS. 794 

(x) A változás kora a nó éle-

tében c. előadás ma este 6 óra-

kor a Postás Művelődési Ház-

ban. 6 814. 

B E M U T A T Ó A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZBAN 

szombaton, február 1-én 7 órakor: 

Molnár—Kelléf—Zerkovitz: 

(bemutató bérlet) Doktor úr 
Zenés komédia 

2-án du. Katona J. bérlet, este Tömörkény bérlet 

La jkó Mihá ly (Katona ut-
ca 24.) ós ifj. Varga Sán-
dor (Mihélytelek, Szivár-
vány köz 4.) sürgős intézke-
dést kér külön-külön szer-
kesztőségünknek írt levelé-
ben a Toibuhin sugárút vé-
gén, a textilműveken túl i ú t 
világítása ügyében. A vas-
úton tú l nagyon sokan jár-
nak dolgozni az ú j ipari ne-
gyedbe és bizony közvilágí-
tás h í j án nehéz, s nem biz-

tonságos a közlekedés. Az 
utóbbi időbem többször is 
előfordult, hogy a sötétben, 
a munkábó l jövő vagy oda 
igyekvő dolgozókat megtá-
madták ismeretlen egyének. 
Volt, akinelk pénzét elvettél:, 
volt akivel, n ő létére, erő-
szakoskodni próbáltak. A 
legrövidebb időn belül lám-
pákkal kell felszerelni ezt a 
részt, hogy hasonló esetek 
ne fordulhassanak, elő. 

Kerékpárút 
Berta Andor (Köztársaság 

tér 14.) olvasónk a falemez-
gyár dolgozója, kerékpárom 
jár munkahelyére. Kifogá-
solja, hogy a Kossuth Lajos 
sugárút két oldalán kötele-
zőleg előírt kerékpárút na-
gyon elhanyagolt ál lapotban 
van. Tapasztalata szerint a 
különböző közművesítést 

végző vál lalatok dolgozói, 

amikor árkot ásnak az úton 

át, munká juk befejeztével 

nem ál l í t ják azt helyre. 

Gödröket, kátyúkat hagynak, 

s a kerékpározóik csak ten-

gelytörés á rán tudnak a 

számukra kijelölt úton köz-

lekedni. 

Minden 
évben újra 

ÜJ FILMEK 

Két filmújdonságot mutattak be tegnap este a szege-
di mozik: a MilliárdOl<at érő ember című francia—olasz 
bűnügyi filmet és a nyugatnémet Ulrich Schamoni Min-
den évben újra című alkotását. Tegnap kezdták vetíteni 
a Nagy medve fiai cimü NDK filmet is. De nem elő-
ször: a művet évekkel ezelőtt már láthattuk a szegedi 
mozik műsorán. A produkció tehát egyszerű felújítás. 

A két premierfilm közül a nyugatnémet alkotás a 
jelentősebb. A Milliárdokat érő ember ügyes, dc végső 
fokon nevx több szabvány bűnügyi filmnél, a műfaj kel-
lékeihez nélkülözhetetlen eszközökkel, a mindig és ter-
mészetesen most is izgalmas hajszával, szép nőkkel, sok 
pénzzel és így tovább. Most is, mint mindig... 

S Z E G E D I J Á T É K S Z Í N B E N 

szombaton este, vasárnap délután és este 

L U L U z e n é s v í g j á t é k 

Ahogyan a plakáton ol-
vashatjuk, a Minden évben 
újra, polgári csendélet. Ki-
csit talán túlságosan is az. 
Minden nagyon csendes eb-
ben a f i lmben, a konflik-
tus, a cselekmény és a né-
zőtér hangulata is. Ha iro-
dalmi ősét keresnénk, azok-
ban a regényekben és elbe-
szélésekben talá lnánk hozzá 
hasonló alkotásokat, amelyek 
a mú l t századi úgynevezett 
realista regény szelleméből 
ki indulva, valamiféle tükör-
képet ál l í tanak a mai csa-

PENTEK, 
1969. J A N U Á R 31. 

ládi élet elé. Ez az indulás, 
ajcárcsak a regényekben, itt 
sem valami nagyigényű. Nem 
az az eredménye sem. Min-
den szempontból híg anyag 
ez. Híg, mert nem eredeti, 
híg, mert leleplező szándé-
kai túlságosan szelídek, híg 
mert alig mond valamit. 

Kitűnőek viszont a színé-
szek: a férj szerepét ját-
szó Hans-Dieter Schwarze. a 
ná lunk is jól ismert Ulla Ja-
cobsson, a (eleség, és a szép 
Sablne Sinjen, a baráttiö. 

Ö. L. 

M 


