
Képzőművészeti 
kiállítás Kisteleken 

A gazdasági reformtól so-
kan és nem teljesen indoko-
latlanul féltették a művelő-
dést, hiszen a kulturális alap 
felhasználásában az egyes 
vállalatok nagyobb önállósá-
got kaptak. Nos, a borúlá-
tókat a gyakorlat igazolta, de 
cáfolta is! 

A kisteleki áfész. a Ha-
zafias Népfront kisteleki 
szervezete és a helyi műve-
lődési ház kezdeményezése 
— amellyel dr. Bordás Fe-
rencnek, a firenzei akadémia 
tiszteletbeli tagjának, több 
külföldi művészeti kitüntetés 
birtokosának kiállítását meg-
rendezték — mindenképpen 
a dicsérendő cáfolatok közé 
sorolható. 

A hagyományteremtés szán-
dékával megrendezett kiál-
lítás a Temesvárt 1911-ben 
született, de iskoláit Szege-
den végzett — és művészi 
szárnypróbálgatásait ugyan-
csak itt, Buday György 
mellett kezdett — ötvös-

művész alkotásaiból mutat 
be mintegy két tucatra valót. 

A rézkarcok, linómetszetek 
és olajképek bizonysága sze-
rint dr. Bordás Ferenc pá-
lyája az utóbbi egy-két év-
ben kivirult. Amióta csak a 
festészetnek él, ragyogó szín-
világa, képépítésének sajátos, 
szürrealista rendje, különle-
ges technikája egyaránt egy 
öntörvényű művészet eszköze 
lett. 

Az úttörő jelentőségű tár-
lat — amelyet Szabó Mik-
lós szegedi festőművész be-
mutatkozása követ majd — 
május 1-én, délután 3 órakor 
nvílt meg a kisteleki műve-
lődési házban, Tóth Zoltán 
és Tóth Sándor helyi műba-
rátok rendezésében. 

Reméljük, hogy a családi 
kapcsolataival Kistelekhez 
kötődő festőművész egy tel-
jesebb kiállítási anyagával a 
szegedi művészetkedvelök-
nek is bemutatkozik! 

Varga József 

Győztes kispajtások 
A napokban fejeződtek 

be az úttörő kulturális szem-
le Szeged városi vetélkedői. 
A hosszú heteken át tartott 
verseny döntői után arany 
oklevéllel jutalmazták a ta-
nárképző faiskola I. számú 
gyakorló iskolájának vegyes 
kamarakórusát. valamint 
ugyanennek az iskolának 
éneklő csoportját, az Üttörő-
ház vonószenekarát és a Ró-
zsa Ferenc általános Í6kola 
Kamarakórusát. 

A szólisták közül 18 paj-
tás kapott aranyérmet. 

A kisdobosok megyei be-
mutatóira május 2-án. szom-
baton a szentesi Tóth Jó-
zsef Színházteremben került 
sor. Ezen — Szeged város 
kisdobosainak képviseleté-
ben — több szólista és cso-
port vett részt. A megyei be-
mutató valamennyi résztve-
vője — mintegy 150 pajtás 
— emléklapot kapott 

vUásr/ap 
Az előző napon rendszerint név-

nap van. vagy másefféle ünnepelves 
alkalom. Előfordulhat továbbá, hogv 
a dolgozó rosszkedvű, ám az is eset-
leg, hogy boldog. 

A nemzetek, népek fiai többnyire 
másként reasainak az élet produ-
kálta helyzetekre es alkalmakra Ki 
úgy. ahogyan. Vérmérséklet, szelle-
mi habitus, hagyomány, történelem, 
egyedi szokások: mind-mind alap-
vető meghatározó tényező. 

Mi rendszerint a pohár fenekére 
nézünk. (Már ebből is látható, hogy 
nem vagyunk alábbvalók másoknál.) 
Ráadásul többnyire énekszó közben 
(Átal mennék én a Tiszán ladikon 
stb.) Az akció tehát — ha jól bele-
gondolunk — tulajdonképpen audio-
vizuális. minek következtében: kor-
szerű. Amivel viszont azt akartam 
csupán jelezni, hogv együtt hala-
dunk mi a korral, sőt nemcsak a tu-
dományokban, hanem — íme! — az 
élet minden területén. 

A honpolgár tehát a pohár fene-
kére néz. Nem is egyszer. Aztán ha 
a több pohár közül az eayik konya-
kos volt, a másik netán sörös, és plá-
ne. ha a harmadik esetleg boros, 
akkor . . . Akkor jön , . . 

A másnap. 
Aminek legfőbb jellemvonása, 

hojy pontosan — de tényleg tövéről 
hegyére pontosan — az ellenkezője 
a megelőző napnak. Kezdődik azzal, 
hogy a dolgozót fölrázzák legszebb 
(?) álmából. Az első gondolata az: 
hol vagyok? Ha szerencséje van: 
otthon. (Sokéves népi megfigyelés 

szerint ilyenkor, reggel, mélv álom-
ból ébredve már jobb. sőt célszerűbb 
otthon lenni.) 

Aztán hősünk megpróbál az elő-
ző napra gondolni — miután fel: I 
az ágyban, és hátát nekivetette a 
nagypárnának. És akkor rendszerint 
könyörtelen élességgel belehasít fe-
jébe a fájdalom. Ügv érzi. mintha 
egy béka ugrálna szüntelenül hom-
loka csontpáncélja mögött, és hogy 
ez a béka ólomból van. Továbbá: 
mintha a Szahara kellős közepén ül-
ne. kobakjára merőlegesen tűzne a 
nap. Kínzó szomjúság gyötri. A nap 
azonban ez esetben alulról süt fölfe-
lé. Gyomornak — vö. még: pucnr, 
bendő, haskó stb. — hívják. Ezen-
kívül konstatálja a honpolgár, hogy 
íjvenge. mint akit hosszadalmas be-
tegség emésztett, és — mihelyt meg-
próbál feltápászkodni — szédül. Az 
első mozdulatoknál elsötétül előtte 
minden, majd tüzes karikák kezde-
nek ugrabugrálni látómezeje sötét 
égboltján. 

Am ez még csak a kezdet. Hiszen 
szereplőnknek nemesek teste van — 
amelyet ilyenkor kizökkent biológiai 
nvugalmából a macskajaj —. hanem 
lelke is. 

A lélek akkor kezd dramaturgiai 
funkcióhoz jutni e kibontakozó drá-
mában, amikor a dolgozó rádöbben, 
hogy a tegnapi nap eseményeit ille-
tően lyukak, hézagok, fehér foltok 
vannak emlékezetében. A honpolgár 
tudata ilyenkor erősen hasonlít egy 
formabontásos regényre, ahol meg-
zavarják az idő hagyományos rend-
jét, valamint bőségesen élnek a ki-
hagyás. valamint az elhallgatás 
technikai fogásaival. 

A lélektől viszont már mindössze 
csak egvét kell lépni, és máris ott 
vagyunk a lelkiösmeretnél, amelyet 

ilyenkor erősen furdalni kezdenek a 
tegnapi est (éjszaka) tisztázatlan ese-
ményei. 

E lelkifurdalás tartamát, tárgykö-
rét és okait tekintve többféle lehet. 

Lehet például politikai. A dolgozó 
bepárásodott tudattal elkezd töp-
rengeni azon. vajon az előző estén 
nem gyakorolta-e esetleg olyan in-
tenzitással a bírálatot. amelynek 
erőssége meghaladja a vállalatnál 
még kedvelt — tudomásul vett. el-
tűrt — fokot? Továbbá, hogy a szó-
rásba nem került-e bele valamelyik 
góré? Valamint: nem beszélt-e olyan 
dolgokról, amelyekről nem tudhat, 
mert annyira titkolják őket, hogy 
szinte már nincsenek i s ? . . . Hát 
nem könnyű percek . . . 

Lehet aztán — jellegét tekintve — 
e lelkiismeretfurdalás morális is. 
Jószerével totózhat a honpolgár, 
hogv — amikor az éjszaka már 
kezdtek összekeveredni a dolgok — 
vajon történt-e valami, s ha igen, 
mi. közte és a teltkarcsú intelligen-
ciájú Angéla között? . . . Vagy amit 
a dolgozó most gyanít, az nem több 
önnön végvainak az elnyerni re-
mélt tárgykörre való kivetítésénél... 

ölthet a lélek macskajaj-a filozó-
fiai színezetet is. Ilyenkor a reggeli 
jelenet szereplője úav érzi. hogv az 
élet sivár, szürke, értelmetlen. I Ié-
vén. hogv mindjárt el kell indulni 
dolgozni.) Majd átlendülve a pesszi-
mizmus holtpontján, elkezd fogad-
kozni. hogy soha többé . . . És ha ő. 
még egvszer . . . De ha esetleg . , . 

És ettől kezdve él. éldegél, vege-
tál. meghúzza macát. Egészen a leg-
kövelpbbi névnaoig. 

Flvésre: körforgás az élet — 
vallották már a régi görögök is. 

Papp Zoltán 

Növendékhangverseny 
helyi 

és vendégszereplőkkel 

Örök hűség 

Nagysikerű növendék-
hangverseny színhelye volt a 
Liszt Ferenc Zeneiskola. A 
rmtsor első felében a buda-
pesti VI. kerületi Állami 
Zeneiskola tanulói léptek-
dobogóra, majd szünet után 
a szegediek adtak bizonysá-
got felkészültségükről. A 
színvonalas, jól összeállított 
és rendezett műsort tetszés-
sel foifadta a népes hallga-
bság. Hiszen az ilyen ren-
dezvenyek alkalmat adnak 
arra, hogy a növendékek 
összemérhessék tudásukat és 

a zenekedvelő közönség is 
képet kaphasson az oktató 
munka eredményeiről. 

A hangverseny után a he-
lyi intézmény szülői munka-
közössége vendégül íátta a 
fővárosi zeneiskola váro-
sunkban vendégszerepelt 
növendékeit és a kísérő ta-
nárakat. 

A két intézmény vezetői 
megállapodtak abban, hogy 
a jövő évben hasonló ren-
dezvényre kerül majd sor 
Budapesten. — Asszonyom, vége a látogatási időnek! 

99 Vadmotorosok" Tarjánban 
Ahogy Tarján ben benépe-

sedtek a vadonatúj házak — 
úgy nótt meg a forgalom a 
bizony tágasnak egyáltalán 
nem nevezhető utcain. Reg-
gelente, munkavégeztekor 
kerékparkaravánok, személy-
autók. autóbuszok követik 
szorosan egymást, sem a 
gyaloglásoknak, sem a jár-
müvek vezetőinek nincs egy-

szerű dolguk. Különösen ak-
kor nincs, ha a KRESZ sza-
bályait megszegők feje tete-
jére állítják a zsúfolt utak 
íorgalmát. Sajnos az utóbbi 
időben egyre többen akad-
nak olyanok, akik a tarjáni 
utakat, a házak közötti tér-
ségeket sajátos belső udvar-
nak. valamiféle versenypá-
lyának tekintik. Az elmúlt 

A VÍZMÜVEK ÉS FÜRDŐK 
értesíti kedves fürdőző vendégeit, hogy 

a kertfürdőt 
1970. május 15-től üzemelteti, 
ahol gyermekpancsoló-medence, hideg, meleg zuha-
nyozó és napozási lehetőség van kedves vendégeink 
részére. A gőzfürdő a nyári idényben is váltözatlan 
nyitvatartassal üzemel. Várjuk kedves fürdőző ven-
dégeinket. 

A SZEGEDI PÁLYAFENNTARTÁSI FÖNÖKSÉG érte-
síti a lakosságot és a vasút mentén fekvő gazdaságokat, 
hogy Szeged—Kiskunfélegyháza állomások között május 
25—27-e között, a szegedi kisvasút összes vonalán má-
jus 18—21-e között. Újszeged—Mezőhegyes állomások 
között 11—13-a között. Mezőhegyes—Battonya állomá-
sok között május 7—9-e között, a mezőhegyesi gazda-
sági vasút összes vonalán május 11—15-e között 

vegyszeres gyomirtást végez 
Az alkalmazott vegyszer a kezdés napjától számított 30 
napon belül emberi és állati szervezetre mérgező ha-
tású. Ezen idő alatt a vasút területén sem legeltetni, 
sem a lekaszált füvet takarmányként felhasználni nem 
szabad Az ebből eredő károkért a vasút felelősséget 
nem vállal. 

napokban egy könnyen sú-
lyossá váló gyermekbaleset 
tanúskodik erről. A lakók, a 
gyermekeiket és magukat 
féltő emberek aggódva lát-
ják, hogy a tizen-húszonéves 
iiatalok újabban már a töl-
tésoldalon le és fel szágul-
doznak motorjaikkal, szabá-
lyos rallyet-t rendeznek a 
középső háztömb körül. 

ö k hiáha figyelmeztetnek, 
hiába fenyegetőznek, ez nem 
hasaiál. Valóban jó lenne 
megfontolni, milyen mód-
szerrel lehetne elejét venni 
az illegális lakótelepi verse-
nyeknek, a töltésoldal moto-
rozásnak, a szabálytalansá-
goknak. Talán, ha a közle-
kedési rendőrök nagyobb fi-
gyelmet szentelnének a tar-
jáni vad motorosoknak . . . 

M. L 

4, 62, 73, 79, 84 
A 18. játékhéten öttalála-

ios szelvény nem volt. Négy 
találatot. 48 fogadó ért el. 
nyereményük egyenként 
80 978 forint. Három találata 
3550 fogadónak volt nyere-
ményük egyenként 547 fo-
rint. A kéttalálatos szelvé-
nvek száma 107177, ezekre 
egyenként 20 forintot fizet-
nek. A nyereményösszegek 
a nyereményilleték levonása 
után értendők. Az adatok 
tájékoztató jellegűek. 

— Üj úttest. Teljes hosz-
szábam elkészült a Hétvezér 
utca útburkolata. Műszaki 
átadására ma kerül sor. Az 
ú j út teszi majd lehetővé, 
hogy a Kossuth Lajos sugár-
nt rekonstrukciója idején az 
E 3-06 út forgalma zavarta-
lan legyen. 

— Pedagógusok kitüntetése. 
Május 1. alkalmából az 
SZMT székházában kitüntet-
ték azokat a pedagógusokat 
akik a szakszervezeti mun-
kában 25 év óta tisztségvi-
selőként tevékenykedtek. A 
Szakszervezeti Munkáért jel-
vény ezüst fokozatát kapta 
Kéri Imre igazgatóhelyettes, 
kitüntető oklevelet vett át 
Árokszáüásy Dezső igiazgató. 
dr. Papós Mihály tanár, Re-
ményik Mária tanítónő 
(Tápé). Kispéter János igaz-
gatóhelyettes (Zákányszék). 
Honti Gyula adjunktus (ta-
nárképző főiskola). 

— Külpolitikai előadás. 
Ma. hétfőn délután a Sajtó-
ház klubjában, a Külpoliti-
kai Fórum előadás-sorozata 
keretében dr. Pirityi Sándor, 
az MTI bécsi tudósítója tart 
előadást „Szovjet—amerikai 
tárgyalások Bécsben a stra-
tégiai fegyverzet korlátozá-
sáról" címmel. Belépés csalt 
meghívóval. 

— Duhajkodtak a kocsmá-
ban. A rendőrség eljárást 
indított Hegyi Mihály. Sán-
dorfalva. Homok dűlő 2.. 
Zákány András. Akácfa utca 
48., Pásztor János, Brassói 
utca 25., Balogh Zoltán. 
Akácfa utca 30, és Kopasz 
Ferenc. Jókai utca 12. szám 
alatti lakosok ellen. A sán-
dorfalvi fiatalemberek a he-
lyi vendéglőben ittak, majd 
fel bori gi'tták az asztalokat, 
duhajkodtak, A cukrászdá-
ban — mivel nem szolgálták 
ki őket — azzal fenyegetőz-
tek, hogy felborítják a pul-
tot is. 

Ledőlt a malom fala 

Április 30-án este halálos 
baleset történt Kiskundo-
roasmán. Téeszdolgozók a 
Petőfi utca 25—27. szám 
alatti régi-romos Zádari-
malmot bontották, mikor a 
hátsó épületfal váratlanul le-
dőlt. A fal mellett foglala-
toskodó Czékus András 55 
éves téesztag, valamint Du-
dás Ferenc 39 éves segéd-
munkás a baleset következ-
tében oly súlyosan megsé-
rült, hogy a helyszínen meg-
halt; Marsi István 64 éves 
és Dudás Sándor 40 éves — 
valamennyien kiskundoroas-
mai lakosok — súlyos sérü-
léseket szenvedtek. Az eset 
körülményeinek tisztázására 
a rendőrség vizsgálatot in-
dí tot t 

— Villany, televizió. A 
szegedi járásban nemcsak 
villanyra áldoznak a tanya-
siak. hanem egyre több tele-
víziót háztartási gépet .is 
vásárolnak. Ma már a járás-
ban 10 ezer 381 tévét és 24 
ezer rádiót tartanak nyilván. 
A tanyai iskolák közül 66-be 
vezették be a villanyt. 

Szöveg nélkül 

Szerencsés ünnepnapok 

Védekezzünk idejében! 
Az őszibarackosokban újra 

megjelent a keleti gyümölcs-
tnoly. A kicsiny hernyók 
tömeges ke'ése május 5—10. 
körül várható, A fiatal haj-
tasok károsodását könnyen 
megelőzhetik a termelők, a 
közös gazdaságok, ha meg-
kezdik a védekezést. Ered-
ményesen alkalmazható a 
Ditrifon, Fiiból, Wofatox, stb. 
meghatározott töménységű 
oldata 

A korábbi hűvös idő ked-
vezett az őszibarack levél -
fodrosod ását okozó gombák-
nak. Virágzás végéin gonvba-

ö'ő szerrel permetezzenek. 
Legalkalmasabb szerek az 
Orthocid, Zineb és Maneb 
0.2—0,4 százalékos tömény-
ségben. Virágzás után a kör-
te és szilvafák gyümölcsének 
tömeges hullását a poloska-
szagú gyümölcsdarazsak 
okozzák. A gyümölcsbe fura-
kodó álhernygjcat május 3— 
10. között permetezéssel 
pusttí-hatják el. 

Egy-egy gyümölcsösben 
két-háromféle rovarölőszert 
alkalmazhatnak. A gondos 
növényvédelem megóvja a 
gyümölcsfák termését 

Május első két napján 
aránylag kevés baleset tör-
tént Csongrád megyében. 
Szegeden. Amint tegnap a 
rendőrségen közölték, az ün-
nepekben hét esetben hívták 
ki a közlekedési belesetvizs-
gálókat, s szerencsére ebből 
mindössze egy volt súlyo-
sabb. 

Május elsején Török Gyu-
la (Tápé. Orgona utca 1.) 
motorkerékpárjával ittasan 
közlekedett a Lenin körúton. 
A körűt és a Kossuth La-
jos sugárút kereszteződésé-
ben nem csökkentette se-
bességét. felszaladt a járda-
szigetre és elütötte Kiss Er-
zsébet Petőfi Sándor sugár-

út 32. szám alatti lako6t. Kiss 
Erzsébet súlyos, de nem élet-
veszélyes sérüléseket szenve-
dett. Török Gyula a baleset 
következtében nem szenve-
dett különösebb sérülést: 
összeszedte szétszóródott cso-
magjait és a kötelező segít-
ségnyújtásról is megfeled-
kezve, lakására hajtott. A 
rendőrség Törököt letartóz-
tatta. 

Közlemény 
(x) Moszkva szépségei címmel 

tar t színes diavetítéssel kísért 
előadást dr. Nóvák Akos. az 
Egyetemi Könyv tá r osztályveze-
tője ma. hét tőn este fél hét órai 
kezdettel a Juhász Gyula Műve-
lődési Központban. 
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