
Beates „urak" 
mulatsága 
Fesztiválselejtező Szegeden 

Somogyi Káro lyné felvétele 

Garai Márta és a Kristály együttes 

Kedvenceik egybehangzón 

a Beatles, hazai pályán job-

bára az Illés és Omega ne-

vet hallani, egyikük pedig 

hozzáteszi: számukra nincs 

határon inneni példakép. 

Családias csevegés, purpar-

lézás, onnan a színpadról 

errefelé, a nézőtéren besózott 

drukkerekkel, imitt-amott 

ügyetlenül palástolt feltűné-

si viszketegség, a nagyoktól 

ellesett all round virganc-

ság, ami mesterkélten csak 

megmosolyogtató; tinédzser 

hangulat és türelmetlenkedő 

rongyrázás. íme a hétfői 

színházi könnyűzene est 

utóhatása. Ennyi maradt 

bennem, az amatőr sze-

gedi együttesek bő négyórás-

ra nyúlt fesztiválselejtezőjé-

ről. Értelmetlen leplezni el-

fogultságomat: ha fiatal ze-

nésztehetségek szerénytele-

nül óhajtjók belopni magu-

kat (és szerényebb tudásu 

kat) a hallgatóság szívébe, 

az az ő dolguk. De hogy 

feltupírözzák a nézőtéri ro-

konlelkek idegzetét, s úgy 

adják-vegyék a lapot a szo-

lidabb publikum feje fölött 

egymásnak, hogy közben 

csak rájuk lehessen figyelni 

— az már túlzás. A rendező 

szerveknek (tudtommal töb-

ben voltak) pedig fontos ta-

nulság: attól, mert eladnak 

leltháznyi jegyet, még nem 

szerveztek jól koncertet. 

Tűrhetetlen, • liugy serdült 

lelkek zavartalanul csivitol 

nak kényükre-kedvükre, s 

nincs senki, aki figyelmez-

tetné, vagy adott esetben 

kivezetné őket. Szervezés 

dolgában tehát megbukott a 

salgótarjáni elővetélkedő. 

Tiszaszigeti 
példa 

A szegedi véradó ál-
lomás a napokban vér 
adó napot tartott Tisza-
sziget községben. A vér-
adó nap kimagasló sike-
rű volt, amilyenre ed-
dig még nem volt példa 
a faluban. A rendkiviili 
időjárás által okozott út-
nehézsegeket és távolsá-
gokat leküzdve, délután 
5 oraig 111 ember nyúj-
totta karját térítés men-
tes véradásra, hogy ezzei 
segítséget nyújtson vér-
re szoruló beteg ember-
társainak. 

Az emberi összefogás 
nagyszerű példaját adták 
a tiszaszigetiek, s a vér-
adó állomás lapunk út-
ján is köszönetet mond 
a falu, a helyi tsz veze-
tőinek, akik lehetőséget 
nyújtottak a véradás 
szervezésére és zavarta-
lan lebonyolítására. S 
természetesen tisztelet 
és köszönet illeti az ál-
dozatkész véradókat! 

Műsora pedig meglepő 
fordulatokban bővelkedett. 
Tizenhárom rajtengedélyt 
osztottak: az együttesek ne-
gyedórás, a szólisták két 
számra terjedő műsoridőt 
kaptak. Általában olyan el-
osztásban, hogy szünet előtt 
az újak, az ismeretleneb-
bek, később a már rangot 
szerzett, tekintélyesebb sze-
gedi zenekarok. A hallottak 
színvonala is nagyjából iga-
zolta az elosztást. Meglepe-
tés csak a Fortuna zenekar 
kitűnő teljesítménye volt. 
Hazai pályán (a színház 
több zenés darabjában sze-
repeltek) valósággal lelép-
ték korábbi riválisaikat. Jó 
benyomást keltett a Kris-
tály: Molnár Gyula sokolda-
lúan képzett egyénisége ut-
cahosszal nőtt a beat-me-
zőny fölé, ó volt a lelke a 
Dixieland-nak is, s személye 
még mindig garancia együt-
tese egészének produkciójá-
ra A Móra ebben a felállás-
ban szárnyaszegett. Nem 
tudták feledtetni a közeli 
napok belső válságát, s 
egyelőre úgy tűnik, Dósa 
Gábor nélkül nehezen fog 
menni — annak ellenére, 
hogy áz újak komoly erős-
ségei lehetnék az együttes-
nek. A többiek közül csu-
pán a Rokonok bemutatko-
zása sikerült — elsősorban 
azért, mert a zenei szem-
pontokra érzékenyebben fi-
gyellek, mint a beat lát-
ványelemeire. Ami induló 
együttesnél kulcskérdés. 

Tetszett a Kerti—Takács 

volk-beat páros és két szó-

lista: Garai Márta, Hornyuk 

Vilma. A Szegedi Dzsessz-

trió, számára méltatlan kör-

nyezetben, a legmagasabb 

szintű műélvezetet nyújtotta 

volna ebben a mezőnyben 

— iia nem zavarják a fen-

tebb említett csatakiáltások. 

A dzsessz és a beat közön-

sége ezúttal túl látványosán 

polarizálódott. 

N. I. 

€>qy szög 
naplójából 

196 . . . március 3. Nagyon unal-
mas itt az üzletben, ezért elhatároz-
tam, hogy naplót írok. Csupa szür-
ke és mogorva szög vesz körül, 
amolyan tucatszögek mind, nincs 
egyiknek sem egyénisége. A na-
gyobbak persze gőgösen elnéznek a 
fejem fölött, a kisebbekkel meg 
nincs miről beszélnem. Mennyivel 
másnak képzeltem el az életet, 
amikor a gyárból kikerültem! Ter-
veim voltak, micsoda terveim! Nem 
arra gondoltam, persze, hogy azon-
nal érvényesülni fogok, nem va-
gyok karrierista, de arra azért szá-
mítottam, hogy felismerik értékei-
met és képességeimhez mérten 
megállhatom a helyemet valami 
nyugodt, de mégis fejlődőképes fal-
ban. Most meg . . . Hiába, nem érté-
kelik eléggé a fiatal szakszögeket! 

196.. . március 20. Heuréka! Nem 
hiába vagyok egyenes gerincű szög. 
Ma kinyílt a fiók, természetesen 
azonnal felcsörögtem a felszínre, 
hogy nehogy eltakarjanak a tucat-
szögek. Aztán csak azt éreztem 
nagy izgalmamban, hogy nem va-
gyok már a többi között. Kiemel-
tek . . . 

196... április 8. Phű! Ügy lát-
szik, a karrierért is meg kell szen-
vedni. Én nem vagyok különöseDben 
kényes, de azt mégis felháborítónak 
tartottam, hogy miféle ócska, öreg, 
görbe és — ez szinte hihetetlen — 
rozsdás vasak közé kerültem. Rá-
adásul állandóan nyöszörögnek és 
morognak arról, iiogy nem becsülik 
r.'.eg az öregeket. A vén trottyók 
mindig pletykálnak rólam is, isten 
tudja, honnan szerzik be az értesü-
léseiket, de már azt is tudják, hogy 
hamarosan megbízást kapok, mint 
képtartó szög. 

196 . . . május 20. Micsoda balsze-
rencse! A kezek, melyek nemrégi-
ben kiemeltek, ma délelőtt ki is tet-
tek az asztalra. Éppen kedélyesen 
csevegtem Kalapács kollégával — 
bár ő kissé nagyképű és durva —, 
amikor ajtó csattant, közös főnö-
künk dühös szavak kíséretében lö-
kött vissza bennünket a fiókba. — 
Még kérvényt is írjak ahhoz, hogy 
egy rohadt szöget beverhetek-e a 
fa lba . . . — morogta magában. Fáj-
dalmasan érintett ez a megjegyzés, 
de nem szóltam senkinek róla, el-
végre mégiscsak ő a főnök, és bizto-
san csak dühében mondta ezt ró-
lam. 

196 . . . december 2. Micsoda una-
lom! Micsoda szégyen! Még mindig 
nem léptettek elő. Mostanában so-
kat beszélek ezekkel az öreg tapasz-
talt szögekkel, van abban valami, 
amit mesélnek. Azt állítják, hogy 
néha egy év is beletelik, amíg egy 
ilyen kérvényt jóváhagynak. 

197.. .október 21. Hát már örök-
ké ittfelejtenek? Ennyit ér egy 
érett, komoly de aktív szakszög? 

198 . . . január 9. Megismerkedtem 
főnököm fiókjában egy törött vonal-
zóval. Ö azt mondja, hogy kissé 
lassú itt az ügyintézés de annál 
alaposabb. Beszelgettünk aztán sok 
minden másról is. de úgy vettem 
észre, hogy egy kissé vonalas. 

198 . . . március 12. Szörnyű tra-
gédia történt. Főnököm, aki kissé 
megöregedett, mióta utoljára láttam, 
remegő kézzel, ám töretlen hittel 
vett elő engem és a kalapácsot. Már 
láttam a képet is az asztalon, azon 
az engedélyt, tudtam, hogy elérke-
zett a várva várt perc. Ügy látszik 
azonban a hosszú évek tétlensége 
nem tett jót a gerincemnek, mert 
amikor az ötödik kalapácsütést mér-
te rám, meggörbültem s hősiesen 
magammal rántva egy darab falat 
is, lezuhantam a mélybe . . . 

198 . . . március 13. Megérdemelt 
pihenésemet élvezve megpróbáltam 
szóba elegyedni az utódommal, de 
nagyon gőgös egy szög az Istenadta. 
Azt hiszi, hogy a fiatalsága többet 
számít, mint a tapasztalat. Én már 
csendes iróniával szemlélem vára-
kozását: majd tíz év múlva, amikor 
engedélyezik, hogy a falat kijavít-
sák és a képet felakasszák, már ó is 
lejjebb adja biztosan Pedig meg azt 
sem tudja akkor, hogy az a fái be-
tonból van. Figyelem hát őt, és éle-
tem bearanyozza a rozsda és a csen-
des káröröm. 

Veress Miklós 

V D 
Bárányból — jegesmedve — Tímár Mátyás előadása. 

Dr. Tímár Mátyás, a Minisz-
tertanács elnökhelyettese 
kedden A gazdasági mecha-
nizmus cg)' éve címmel elő-
adást tartott a Budapesten 

gazdasági és kereskedelmi 
kérdésekkel foglalkozó dip-
lomatái részére a Magyar 

— A Magyar Posta 1918— 
19-ben. A postás hagyomá-
nyok és emlékek bemutatá-
sára nagyszabású kiállítást 
rendez a Szegedi Postaigaz-
gatóság pártalapszervezete és 
szakszervezete, valamint az 
igazgatóság a Magyar Ta-
nácsköztársaság kikiáltásá-
nak félévszázados évforduló-
ja alkalmából. A Magyar 
Posta az 1918—19-es forra-
dalmakban címmel rendezett 
kiállítást a Móra Ferenc Mú-
zeum Horváth Mihály utcai 
képtárában február 22-én, 
szombaton délelőtt 11 órakor 
nyitják meg. 

— Zsukov marsall emléte. 

Báránybörböl készítenek jegesmedvét utánzó szőnye-
get a Pannónia Szőrmekikészítő és Szórmekonfekció Vál-
lalat szegedi üzemében. A gyári szűcsök technológiája le-
hetővé teszi, a „megszólalásig" hű utánzást. A medvefe-

szobadíszhez, s 
ugyancsak műanyagból „fejelik" meg az agyaras vadkant 
mímelő szőnyegkülönlegességet is. 

A bárányszelíd nagyvadakból nemrég készültek el az 

Túdományos A k a d é m i a " ! ^ e l s ő Példányok. 
termében. _ Homok raktáron. A Fó- — Hazaérkezett Pullai Ar-

— Virágzik a Vanda Tri- ka telepén egyre apadnak a pád. Kedden hazaérkezett iratainak NSZK-beli kiadási 
tolo. A Szegedi József Attila homokkészletek. Valószínűleg Koppenhágából Pullai Ar- jogát megvásárolta a stutt-
Tudományegyetem botani- azonban nem lesz zavar az pád, a Magyar Szocialista g^-t; nyugatnémet kiadóvál-
kus kertjében virágzik a ellátásban, hiszen a kotró- Munkáspárt Központi Bízott- , . . , . , , , „ 
Trikolór-orchidea, amelynek hajók téli javítása hamaro- ságának titkára, aki részt l l t- M m t a i u a a o KOZ° l l e-
tudományos neve Vanda Tri- san befejeződik, s ha az idő- vett a Dán Kommunista Párt a z emlékiratokat rövidesen 
colo. A Jáva szigetén honos járás iá kedvez, néhány héten kongresszusa. könyvalakban megjelenteti, 
növény Dél-Ázsia monszun belül megkezdődhet a ho-
Gvezetében Élő-Indiától egé- mokbányászat A telep szak-
szen Üj Guineáig fellelhető embereinek véleménye sze-
Elnevezését három színe r int 'a hátralevő hetekre ele-
miatt kapta. Fürtös, illatos 
virágai, fehér, bíbor és hal-
vány lila színben pompáz-
nak. 

gendő a megmaradt homok-
készlet 

Magyarázat 

— Dolgoznak a 
Tarjántelepcn. Még javában 
benne járunk a télben, de 
Szeged legnagyobb lakásépít-
kezésén, a Tarjántelepen 
azonban már megkezdődött a 
„tavaszi" építő szezon. A 
hét elején hozzákészülődtek, 
inajci tegnap megkezdték a 
munkát a festők. Először a 

— Találmány. A Csepel 
, . . . Fémmű műszaki kollektívája 

újfajta acélszalagot talált fel. 
amelynek szabadalmát 26 
országban védetté nyilvání-
tották. A találmányt Di-
narmatur-nak nevezték el, 
jelezve, hogy új módszerük-
kel különleges dinamószala-
gokat és híradástechnikai ar-
matúrákat lehet készíteni. A 

Inc T I - u m * találmány lényege, hogy a 
106-os szamu épület belső s z a i a g anyagának hőkezelését 

sokszázszorosára gyorsítot-
indított ták. Izzításkor percenként 

falalt festik be. 

— Sikkasztásért 
eljárást a rendőrség Tóth 
Molnár Ferencné 34 éves. 
büntetett előéletű. Szeged. 
József Attila sugárút 13. szám 
alatti lakos ellen. Munkatár-
saitol különféle ruhaneműket 
vett át értékesítésre, a hol-
mikért kapott pénzt azonban 
megtartotta magának. Ügyét mágneses 

több száz fokkal növelik a 
hőmérsékletet, s a szokásos 
tíz. sőt némelyik anyagnál 
száz óra helyett csupán per-
cekig tart a hőkezelés. A 
gyors hőemelkedés és a hő-
kezelési idő nagymérvű csök-
kenésének hatáséra az anyag 

vádemelésre hamarosan 
adják az ügyészségnek. 

át-
tulajdonságai 

rendkívüli módon megjavul-
nak. 

— Tudod, gyakran elmerülök a gondolataimban. 

Gondoskodjék 

állatainak 

változatos 

takarmányozásáról! 
Kiváló étrendi hatású, amidokban gazdag 

takarmányrépát termeljen1 

Ilyen 

a Bábolnai Sárgahenger es 

a Beta Poly Rózsacukor répafajta. 

Megrendeléseit 

a VETŐMAG VÁLLALAT területi központjai 

korlátlanul teljesítik 

Utánvétes postai megrendelésre is szállítunk. 

HK 20 

— Szovjet geológusok gaz-
dag márványlelőhelyre buk-
kantak Ukrajnában A körül-

— Borzsomi. Grúzia híres — Munkakerülő. Megélhe-
ásványvizét, az egész Szov- tést biztosító munkát több-
jetunióban közkedvelt Bor- szőri figyelmeztetésre sem 

belül kétmilliárd éves 700— zsomi-t hamarosan poralak- vállalt Soós Istvánné 28 
800 méter vastagságú hófe- ban is lehet vásárolni. Ku- éves, Szeged, Petőfitelep, Lő-
her. kékes és zöldesfekete lulasvili mérnök és Erisztavi wi Sándor utca 2. szám alatti 
színben tündöklő márványré- akadémiai levelező tag dol- lakos. Közveszélyes munka-
teg minősége felülmúlja a gozta ki azt az eljárást kerülés miatt 25 napi elzá-
világhírű carrarai márvá- amellyel vízben oldódó pasz- rásra bírságolta a rendőrség, 
nyét. A szakemberek 200 tillákba sűrítik a kitűnő 

ital összes tulajdonságait. Az — Baltával kereste a fele-
olcsó. bárhová exportálható s c » é t Papdi Szilveszter 50 

, .. „száraz Borzsomi" gyártása éves, Asotthalom, II. kerület 
penzet. a közeljövőben megkezdődik. 70- s z a m alatti lakos. Elet-

módjára jellemző, hogytöbb-
— Figyelmetlenség okozott szőr különélt a családjától, 

balesetet az E—5-ös úton. a Mivel feleségét a keresett 
pusztaszeri elágazásnál, köz- helyen nem talalta. a szom-

szám alatti lakos, büntetett vetlenül az autóbuszmegálló- széd tanya lakásában össze-
A .betöri kirakatból ^ Mihálkovics Eszter 78 verte a bútorokat, majd ott 

- S S v í T 4 ? . T S S S S — . ^ - n o s t o r a . Lebegő g - j - l ^ r u V n t S 
1500 forint volt. Társadalmi duloi lakos egy álló autó- ágyneműt, azokat felgyúj-
lulajdon elleni lopás büntette busz mögül lépett a főútra, totta. Mintegy 6 ezer forint 

miljió tonnára becsülik a fel-
lelt márvány készleteit 

— Elkártyázta 
majd leittasodva kővel be-
ütötte a kisteleki áruház ki-
rakatát Pető József 22 éves. 
Kistelek. Szabadság utca 1. 

miatt jogerősen 10 hónapi 
szigorított börtönre ítélte a 
szegedi megyei bíróság. 

— Farsangolás Dócon. Az 

egész falut szórakoztató szí-
nes vasárnapi karnevál foly-
tatásaként vidám műsorral 
búcsúztatták el kedden este 
a farsangot Docon. 

ahol elütötte egy személy- kárt okozott. Rongálás bűn-
gépkocsi. A gyalogost súlyos V^íf, m i a t t P a p d l t jogerősen 

. , , . * ' 4 hónapi szabadsagvesztesre 
serulesekkel szállították a ítélte a szegedi megyei bíró-
mentők kórházba. ság. 

SZERDA, 
1969. FEBRUÁR 19. DÉLMAGYARORSZÁG 


