
Szoviet film-
szakemberek 
hazánkban 

Ezen a héten í r ják alá az 
1970—71-es évekre szóló 
magyar—szovjet együttmű-
ködési egyezményt a f i lm-
szakmában. Az egyezmény 
aláírására hétfőn délelőtt ha-
zánkba érkezett a szovjet 
küldöttség két szakértője: 
Teneisvilli, a Szovinfilm 
igazgatója és Jakovlev. a 
Szovjet Állami Filmbizottság 
külügyi osztályának vezető-
je. 

A tárgyalásokat magyar 
részről dr. Üjhelyi Szilárd, a 
Művelődésügyi Minisztérium 
filmművészeti főosztályának 
vezetője vezeti. Az egyez-
mény keretében megállapo-
dás születik a készülő kopro-
dukciós fi lmek befejezésé-
ről, illetve bemutatásáról és 
művészek tapasztalatcseréjé-
ről. 

V I T É Z l É N E K! Ma Szegeire érkezik 
az ifjúsági motoros túra A Néphadsereg Míívészegyiiitesenek szabadtéri műsora 

Horváth Mihály igazgató-
helyettes elnökletével teg-
nap délelőtt a Szabadtéri J á -
tékok igazgatóságán megtár-
gyalták a Magyar Néphad-
sereg Művészegyüttese idei 
szabadtéri szereplésének 
programját . A tárgyaláson 
részt vett Radovics Ferenc, 
az együttes parancsnoka, Ba-
logh Géza rendező és Nóvák 
Ferenc koreográfus, valamint 
a Játékok szegedi művészeti-
műszaki vezetői. 

A Néphadsereg Művész-
együttese idén augusztus 16-
án és 20-án első alkalom-
mal szerepel a Dóm előtti 
színpadon. Az 1948-ban ala-
kult kétszáz tagú együttes, 

, mely a legrégibb és a leg-
í nagyobb hivatásos művész-

csoport, Vitézi ének címmel 
I háromrészes műsort muta t 

Szombathelyre utaznak 

R e i g l Endre f e l v é t e l e 

Ket páros a nagysikerű verseny résztvevői közül 

Országos területi „B" osz-
tályos társastáncversenyt 
rendezett vasárnap délelőtt 
fél 11 órai kezdettel a Tisza 
Szálló hangversenytermében 
a KISZ Csongrád megyei bi-
zottsága, Csongrád megye és 
Szeged városi Népművelési 
Tanácsadója és az újszegedi 
November 7. Művelődési 
Központ. A nagv érdeklődés-
sel kisért és zökkenőmente-
sen rendezett vetélkedő ver-
senweze tő j e Gál Ferusz Jó-
zsef. a szombathelyi Savaria 
nemzetközi táncverseny fő-
rendezője volt. 

A békéscsabai, győri, oros-
házi. szegedi és szentesi pá-
rosok vetélkedőjén — egy 
békéscsabai kettős után — a 
szentesi Varjasi János— 
Földvári Júl ia pár lett a 

második. A negyedik, illetve 
ötödik helyet szegedi ver-
senyzők szerezték meg: Pusz-
tai István—Kátai Andrea, 
valamint Révész György és 
Révész Györgyné. A nyolca-
dik helyre ugyancsak szegedi 
fiatalokat, dr. Taródy Bélát 
és Fenyvesi Zsuzsannát je-
lölte a szakemberekből álló 
zsűri. 

A döntés szerint a szen-
tesi és a szegedi verseny-
zők valamennyien indulnak 
a Savaria nemzetközi tánc-
versennyel együtt megrende-
zésre kerülő magyar társas-
tánc-bajnokságon. 

A verseny keretében tánc-
bemutatót tar tot tak Maros 
Zoltán—Fodor Katalin és 
Palánkai Tibor—Jakab Ág-
nes „A" osztályos táncosok. 

Halálos ítélet 
a rendőrgyilkosok 

bűnperében 
A Fővárosi Bíróság hét-

főn délelőtt ítéletet hirdetett 
a rendörgyilkos bünperében. 

Az elsőrendű vádlott, a 29 
éves, többszörösen büntetet t 
előéletű Sági István, bala-
tonkenesei lakos különböző 
bűncselekmények miat t 
már 8 évet töltött börtön-
ben. Tavaly nyáron önké-
nyesen kilépett munkahelyé-
ről. azóta csavargó életmó-
dot folytatott, s részben 
egyedül, részben társaival — 
a 19. évében levő Berényi 
Sándor segédmunkással és 
a 18. évében levő S. Lajos 
fiatalkorúval, balatonkenesei 
lakosokkal — az ország kü-
lönböző részein sorozatos 
bűncselekményeket követett 
el. Rablás, betöréses lopás, 
szemérem elleni erőszak, 
erőszakos nemi közösülés, 
sikkasztás, lőfegyverrel és 
lőszerrel való visszaélés, 
sokrendbeli lopás, jogtalan 
gépjárműhasználat , tiltott 
határát lépés szerepelt a töb-
bi között bűnlajs tromán. 

A legsúlyosabb bűncselek-
ményt — amint ezt jelentet-
tük — tavaly október 24-én 
Balotaszállás határában kö-
vette el Sági és Berényi. A 
sorozatos bűncselekmények 
miatt Ságit körözték, s kéz-
rekeritósére nagy appará-
tussal folyt a nyomozás. 
Sági végül Berényivel Ro-
mániába akar t szökni. A 
rendörök üldözték őket. Elő-
lük menekülve — Berényi — 
Sági felhívására — lopott 
vadászfegyvered halálosan 
megsebesítette Börcsök 
András rendőr-főtörzsőrmes-
tert. Berényit a halálos lö-
vés után a helyszínen el-
fogtak, Ságinak sikerült á t -
szöknie Romániába. Ott 
később elfogták és á tadták a 
magyar hatóságoknak. 

A bíróság a sorozatos 
bűncselekményekért Sági 
Istvánt halálra. Berényi 
Sándort 20 évi, S. Lajost 6 
évi szabadságvesztésre ítél-
te. 

be. A szegedi vendégjátékon forrriájában azonban a Dóm 
a teljes gárda, a hatvanfős előtt kerül első ízben szín-
kórus. amely az egyetlen hi- re. A második oratórium 
vatásos fér f ikar az ország- Szervanszky Endre húsz év-
ban, ötvenfős szimfonikus ze- vei ezelőtt írt Honvédkantá-
nekar . 35 fős tánckar. vala- la. című műve. amelyet a 
mint népi zenekar, továbbá szerző a Dóm előtti előadás 
az összes szólista fellép. céljaira átdolgoz. A műsor 

Az együttes — mint veze- második felében tizenegy 
tői elmondották — nagy számból álló folklorisztikus 
örömmel és lelkesedéssel ké- összeállítás következik, 
szül Szegedre. A műsort hó- amelyben a tánckar és a né-
napok óta próbálják és re- pi zenekar játssza a fősze-
mélik, hogy amint sikereket repet. A harmadik rész egy 
a ra t tak a szocialista orszá- vidám katonatörténet a mai 
gokban és Franciaországban, időkből. Daróczy-Bárdos Ta-
Egyiptomban, Algériában, más (zene). Soós Zoltán, 
Ausztriában, megnyerik a (verse), és Nóvák Ferenc ko-
Dóm előtti színpad közönsé- reográfia) Tóbiás című mü-
gét is. sicalje. 

Háromrészes műsoruk el- A sokféle elemből összeól-
ső felében két szcenírozott ü töt t műsornak egységes ke-
oratóriumot mutatnak be. retet, kompozíciót ad a Szé-
Az első Szokolay Sándor Vi- y,eiv László tervezte díszlet, 
tézi ének című alkotása, amelynek alapelemei közép-
amelyet a Kossuth-díjas ze- kori várak, bástyák, formáit 
neszerző Balassi Bálint Vé- i d é z ő hata lmas oszlopok. A 
gek dicsérete című versére m á s o d i k e s h a r m a d i k r é s z 
az együttes szamara kompo-
nált. Hangversenydarabként díszítőelemeit ezeken az 
már előadták, szcenírozott oszlopokon helyezik el. 

Vasarnap reggel a buda-
pesti Szabadság téri szov-
jet hősi emlékműtől indult 
el az az ifjúsági menet, 
amelynek tagjai között hét 
szocialista ország: Bulgária, 
Csehszlovákia. Lengyelor-
szág. Magyarország. az 
NDK, Románia, és a Szov-
jetunió f ia tal jai j á r j ák végig 
a felszabadító hősök út jai t . 
A tavaly útnak indított — 
és a Szovjetuniót, Lengyel-
országot, Romániát és Bul-
gáriát megjár t — motoros-
csapat most Magyarországon 
vonul végig, es Bács-Kiskun 
megyéből érkezve ma, ked-
den délután fu t be Szegedre. 
Először a Belvárosi temető-
ben nyugvó román hősök 
emlékművét koszorúzzák 
meg a menet résztvevői, 
majd — 17 óra 20 perckor 
— a Széchenyi téri l -es 

A tulipánok 
városa 

Pécs a tulipánok városává 
változott. A vasárnapi és a 
hétfői nyárias meleg hatá-
sára egyszerre negyvenezer 
tulipán nyitotta ki a kely-
hét. Megkapó lá tványt nyú j -
tanak most a mecsek-aljai 
város parkja i és terei, vala-
mint a híres műemlékek kör-
nyéke, ahol piros, fehér és 
sárga színben pompáznak a 
gyönyörű virágok. 

A Kertészeti Vállalat Hol-
landiából, a tulipánok hazá-
jából importál ta a virág-
hagymákat. (MTI) 

Képernyő 

Ugyanarról 
komikusan 

Ha valakinek, Tabi László- rik, búskomorságba esik, ne-
nak igazán meggyőződése: tán pisztollyal tesz pontot 
ugyanarról a témáról ponto- sanyarú életének — ez a tra-
san olyan szenvedéllyel és gédia. 2. Ha.itócsy Zoltár. 
pontosan annyit el lehet képviselő elmegy Abonyba 
mondani komikusan, mint néhai képviseletjeihez két 
tragikusan. Hajtócsy Zoltán — zsák ruhá t l ibamájra , tojás-
if jonti fővel is néhai ország- ra. sonkára cserélni, mert 
gyűlési képviselő — a törté- ahhoz ugyebár, hogy „önma-
nelem vitorláinak fordulaté- gát átmentse jobb helyzet-
val az ..uralkodó osztályból" be", mégiscsak életben kell 
szinte egyik óráról a másik-
ra átkerült az „alávetett 
osztályba". Ha.itócsy Zoltán-
nak két lehetősége támad. 
1. Testileg, lelkileg összetö-

Zenei naptár 

Remek Bartók-koncert 
Egykori névadójának, Bar- utolsósorban a bartóki 

tók Bélának szentelte fel- muzsikát ugyancsak anya-
szabadulási jubileumi kon- nyelvnek tekintő Vaszy Vik-
cert jét a Szegedi Szimfoni- tor hónapokon át tartott be-
kus Zenekar. A vasárnapi tanító próbáinak jótékony 
filharmóniai matinén Bartók haásától) a zenekar elsőran-
szimfonikus hattyúdalát, a gű teljesítményt nyújtott . 
Concertót, Boda Eszter köz- Már a Galántai táncok ze-
reműködésével a 11. Hege- neileg-technikailag igényes 
dűversenyt mutat ták be, s — a fúvósállások ritmikailag, 
a műsor nyitányaként Ko-
dály Galántai táncok című 
konpozícióját. A programot 
vendégkarmester, Németh 
Gyula dirigálta. 

Pusztán a címlapról ítél-
ve: a szegedi együttes rö-
vid félesztendős önálló mű-
ködésének legnagyobb pró-
batételére vállalkozott. S ha 

intonációban kényes mene-
teinek elegáns vétele, tol-
mácsolása sejtetni engedte: 
erre a koncertre a szokott-
nál is figyelmesebb gonddal, 
alaposabban készültek -fel. 
A Concerto pedig látványo-
san bizonyította ugyanezt. 
A hegedűverseny szólistájá-
ban, Boda Eszterben tehet-

maradni . tehá t enni kell — 
ez a komédia. 

Tabi László, a várakozás-
nak megfelelően, a komédiát 
választotta. Vasárnap esti 
tévéjátékában (Végállomás, 
kiszállni!) szobaközelre zsú-
folta a történelmi sorsfordu-
ló .jellegzetes érintett jei t , aki-
ket kedvezően és akiket ked-
vezőtlenül érintett 1945. Tabi 
jó komikus: nála minden csak 
nézőpont kérdése. A néme-
tek áttörése éppúgy, mint 
Budapest elfoglalása. Ha 
ugyanis a németek nyugatra 
törnek át, az nem ugyanaz, 
mintha keletre; de ha Bu-
dapest elesik, az már azonos 
Budapest felszabadulásával. 
Ezek a nézőpontok ütköznek 
egy belvárosi, kilencszobás 
nemesi lakásba, álpatetikus 
hangon, elegánsan teremtet t 
szituációk sorozata közben. 
Lengyel György rendező át-
engedi a szót és a terepet a 
felszabadultan játszó-komé-
diázó színészeknek, a kitűnő 
Feleky Kamillnak. Lontay 
Margitnak. Huszti Péternek 
és a többieknek: a néző re-
mekül szórakozik. 

I. N. 

számú (a Kárasz utca felő-
li) szovjet hősi emlékműnél 
rendeznek számukra köszön-
tő ünnepséget. 

A mintegy 70 fős motoros-
csapat — amelyet a negyed-
századdal ezelőtti harcok 
veterán hősei kísérnek — 
magával hozza azt a zászlót 
is, amelyet 25 évvel ezelőtt 
a berlini Reichstag épületé-
re tűztek ki a szovjet kato-
nák. 

Dráma 
és opera 

A drámai és operai Bánk 
bán párhuzama volt t émája 
a TIT városi szervezete és a 
Bartók Béla Művelődési Köz-
pont vasárnap esti rendezvé-
nyének. A műsorban Katona 
József d rámájából vett jele-
netek váltakoztak az Erkel-
opera néhány ár iá jával és 
kettősével. Bárdos Pál egye-
temi ad junk tus átvezető, 
magyarázó előadásával. Az 
előadó sok elgondolkoztató 
anyaggal szolgált Katona 
drámai koncepciójához, ami 
az irodalomtörténész magas 
felkészültségét támaszt ja alá. 
Viszont az Erkel-operával 
kapcsolatos megállapításai 
vitathatók és ezekre elsősor-
ban az Erkel-zene adott meg-
nyugtató választ. 

A szereplők közül a Szege-
di Nemzeti Színház drámai 
együtteséből kiemeljük Bics-
key Károly és Stefanik Irén 
Bánk—Gertrúdis kettősének 
drámai sodrását és megrázó 
játékát, Kovács János Ti-
borcának őszinte emberi ar-
cát és Balogh Emese benső-
séges Melindájának érzelmi 
skálájá t . Ottó szerepében 
Janka Béla érdemel elisme-
rést. 

Az operái tagozatból el-
sőnek emlí t jük Sinkó György 
Tiborcát, amelyben az átélés 
heve, az ének súlya és a dal-
lamépítés biztonsága együt-
tesen szolgálta a zenei ha-
tást. Muzikális egyénisége 
Endre király az operát le-
záró jelenetét is remeklön 
oldotta meg. Lengyel Ildikó 
Gertrúdisza hangjának bár-
sonyos fényével és kiegyen-
lítettségével, valamint kifeje-
ző arcjátékával élménnyé 
avatta a Bánkkal való ket-
tős izzó drámaiságát. Me-
linda szerepében Karikó Te-
réz igazolta hangkul túrá já t 
és kivételes előadóművésze-
tét. Réti Csaba lírai tenor-
jával is meggyőzően tolmá-
csolta az első Bánk-áriát , 
valamint a királynővel való 
kettőst. Szalatsy István gon-
dosan látta el zenekari sze-
repkörét a zongorán. 

Szatmári Rcla 

a közönségfogadtatás nem is séges muzsikust ismertünk 
volt olyan harsány, oly bő-
kezűen elismerő — betudha-
tó ez ama egyszerű ténynek, 
hogy a századunk zenéjétől 
kissé elszoktatott szegedi 
koncertpublikum a műsor 
végére bizony elfáradt. Ami 
persze cseppet se von le a 
hangverseny értékéből. Sőt! 
A bartóki nyelvet őszintén, 
belső meggyőződéssel be-
szélő karmester, Németh 
Gyula irányításával (és nem 

meg. A mű szólóanvaga a 
műfa jban ritka állóképessé-
get, végig magas koncentrá-
ciót követel — ez esetben, 
azt hiszem, a kottahasználat 
is ..bocsánatos bűn." Boda 
Eszter végig bírta energiá-
val, s maradt e re je elmé-
lyedni a hegedűverseny Bar-
tóknál szokatlanul gazdag 
lírai hangjában is. 

N. I. 

Szeged szobrai 

A puli 750 kilót bír 
Hazai viszonylatban egé 

szen ritka példa, hogy egy állította a 750 kiló súlyt 
mezőgazdasági jellegű üzeni- szállító. Puli névre keresz-
ben autót gyártanak. A győ- t e l t t ö l . p e gépkocsi mintapél-
ri Mezogazdasagi Gépjavító , .. . 
Vállalat műszaki gárdája a d a n y a t - A z u ] m a g y a r g e p " 
napi munka — gépjavítás, kocsiba Trabant- es FIAT-
alkatrészgyártás, üvegházak motorok építhetők be. 

Kisteleki Ede 

(1861—1931) 
(223.) Egykori „tuszkulá-

numának" falán a Maros ut-
ca 39ja szám alatti házon 

I látható Kisteleki Ede költő 
készítése — mellett most elő- bronzreliefje. Az alkotás ké-

szítője: Keviczky Hugó. 
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