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Megyei 
KlSZ-delegáció 
utazott az NOK-ba 

Az NDK Ifjúsági szerve-
zete, az FDJ Halle megyei 
bizottságának meghívására 
háromtagú KISZ-delegáció 
utazott Haliéba megyénk-
ből Szögi Bélának, a KISZ 
KB tagjának, a KISZ Csong-
rád megyei bizottsága első 
titkárának vezetésével. A 
delegáció tagjai március 2-
től 9-ig tartózkodnak az 
NDK-ban, részt vesznek az 
FDJ megalakulásának 23. 
évfordulójának ünnepségein 
és a két megye ifjúsági szer-
vezete testvéri kapcsolatá-
nak erősítéséről tárgyalnak. 

Hullámtörés 
könnyűzenében 

Egyebek között a kétéven- mosódtak a beat szabvány- Gyula vezette Dixieland, 
] kénti salgótarjáni amatőr-
I fesztiválok teremtenek al-
' kaimat, hogy fölbecsüljük a 

sen 

Minőség-
hibásként 
árulható 
csizmák 

A vásárlói reklamációk és 
az üzlethálózati ellenőrzések 
alapján a Kereskedelmi Mi-
nőségellenőrző Intézet meg-
állapította, hogy a Minősé-
gi Cipőgyár ötfajta, kombi-
nált felsőrészű, gumitalpú, 

Xsztott eljárással készült 
csizmája nem felel meg 

a szabvány előírásainak. A 
kifogásolt csizmák a hasz-
nálati követelményeket csak 
kevéssé elégítik ki, egyebek 
között kéregbélésük ragasz-
tása rossz, a talp felerősítése 
gyenge. 

A megállapított hibák va-
lamennyi gyártott tételre 
jellemzőek. Ezért a kifogá-
solt csizmák értékesítését a 
KERMI — a Belkereskedel-
mi Minisztérium érvényes 
rendelete alapjón — kizá-
rólag minőséghibás áruként, 
a fogyasztói ár 70 százalékos 
mérséklésével engedélyezte. 

határai: a megfáradt gitár- Szaniszló János triója és a 
orgona-dob összeállításokba Vági László irányításával 
beleszoknak a fúvós hang- újszerű hangvételű, remek 

szórakozó fiatalok zenei íz- szerek, a monoton összhang- sóul- és blues-zenét játszó 
lését. Mit hallgatnak szívé- zattani meneteket merészebb Angyalok. Hagyományos 

szabad óráikban, mely színek, hangnemi fordula- tánczenében a szentesi Me-
tok. érdekes halások deko- teor-zenekar, énekesük: Fe-
ráljük Kezdenek odafigyel- hete Imre. a mérsékelt 

s színvonalú beatmezőnyből 
ami a legörvendetesebb: a pedig minimális előnnyel a 

B P O I _ . . szegedi Mák-együttes nyert 
ta a dzsesszmuzsikát. Égy- aranyminősítést — és rész-

nyűzene piacán. Persze az egy sikerültebb improvizá- vételi jogot a következő for-
immár ötödízben kiírt sal- elót spontán felszakadó taps- dulóra. A vásárhelyi Pira-

nem hullám fogadott. mis és Lído ezüst, a szen-
A vásárhelyi Petőfi mű- tesl Mandiner bronz fokoza-

velődési házban két-két he- tot. a szegedi Memphis 
lyl és szentesi zenekart, a ezüst, a Ciklon és a Béesz-

des gvakorlat szerint a beat szegedi vasútforgalmi tech- téesz pol-beat kettős bronz 
könyörtelenül leszorította nikumban hat szegedi együt- fokozatot kapott. A pergő 

hagyományos t e s t hallgattunk végig — ritmusban, ügyesen rende-
amott két énekes szólistát. Z e t t k é t n a p c > s könnvűzenei 
emitt egyetlen pol-beat du- . „. , , H , ' 
ót. A verseny feltételei kö- ^mutató közönségsikerét 
tetlen lehetőséget biztosítot- v nss István Zoltán rádió-
tak a résztvevőknek, lénye- riporter szellemes konfe-

muzslka hullámhosszára ál-
lítják a táskarádiót, válta-
nak belépőjegyet, merre ta- nl elfelejtett stílusokra 
jékozódnak, honnan szer-
zik meglepően friss, részié- fiatal közönség visszafogad-
lező információikat a köny-

gótarjáni Seregszemlét 
hirdetik gitárfesztiválnak, 
nem is hirdették kifejezet-
ten soha — bár az évtize-

az egyéb 
tánczenei vagy dzsesszes ka-
tegóriákat. Most. amikor 
tarjáni fanfárhivásra or-
szágszerte selejtezőket ren-
deznek. s a hét végén két 
napra a 'szervező megyei és Bében csak negyedórás mű- r a nsza tette teljessé. soridőt és annyit szabtak 

meg, hogy az énekes szá-
mokat magyarul adják elő 

babérokat pá- Vásárhely tapasztalata: a 
együtteseket- hagyomanyos és beatkategó-

riákban egyaránt pályázók 
nem értik, nem érzik még a 
stfluskülönbözőségeket — 
amihez a szegedi selejtező 

városi KISZ-bizottság Hód-
mezővásárhelyen és Szege-
den szólította közönség 
zsűri elé a 
lyézó helyi 
szólistákat, most ennek a 
két átmuzslkált napnak (jo-
gosan hihetjük) több figyel 

Nlkolényi István 

Kilencvenéves 
a Magyar Távirati Iroda 

Az MTI jelenti: perere ontják áz anyagot a 
Kilencvenéves lesz mar telexgépek az újságokhoz, a 

cius 3-án a sajtóvilág egyik rádióhoz, a tv-szerkesztőség-
legrégibb európai hírköz hez és a világ minden tá-
pontja: az MTI — a Magyal jára. 
Távirati Iroda. Alapítója a Az újságírói gárdához több 
hajdani országgyűlési gyors- mint 230-an tartoznak: a 
író Iroda két munkatársa budapesti eseményekre rend-
volt: Maszák Hugó és szeresen kijáró munkatársa-
Egycsy Géza. Az első idők- kon kívül 19 külföldi tudó-
ben kapcsolatot teremtettek sító — ők Moszkvából, Var-
az egykori híres sajtóügy- sóból, Prágából, Berlinbői, 
nökségekkel, köztük a Ion- Bukarestből, Belgrádból, 
doni Reuterrel (itt egyéb- Szófiából, Londonból, Pú-
ként mindmáig őrzik az rizsből, Bonnból, Rómából 
1881-ben kötött szerződés Washingtonból, Kairóból, 
eredeti példányát), a párizsi Pekingből és Tanzániából 
Havas, a berlini Wolff, a küldik jelentéseiket — mint-
római Stefani és a bécsi egy 40 fotóriporter, továbbá 
Korr—Bureau hírszolgálati a megyeszékhelyeken dolgo-
centrummal. zó 32 munka társ. Saját hír-

Jelenleg a nemzetközi saj- adásain kívül a világsajtó 
tó mintegy 40 hírügynökség 400 újságját és folyóiratát 
tői naponta több mint 30 kíséri figyelemmel és dol-
ezer sor jelentést, híranya- gozza fel az MTI. 
got. tudósítást küldenek a A központ „lelke" a leg-
Naphegven működő MTI-be. korszerűbb formában kialu-
ahonnan a hazai tudósítá- kított, 400 négyzetméter 
sokkal együtt — nonstop ttlarterületű nagyterem. A 
szerkesztéssel _ percről s z t ) R í m é b e n együtt * van itt minden: kartavolsag-

mes mozzanata örvendetes a n , t a n ú s ó g o t a z é r t h o z _ 
tanulsaga maradt mint az z á t t t h » k i j e l ö l t k a t e . 
eddigi fesztivalselejtezőknek g 6 r i á k * legszerencsé-
összesen. 

Megszelídült a beat 
dan heves Újhulláma. 
csendesedett odafönt, a pó 

sebbek. A következő verse-
haj- nyek feltételeit valószínűleg 
Le- úgy kell majd módosítani, 

hogy nem műfajskatulyák, 
dlumon — szerényebbé, vé- inkább az elhangzott pro-
leményezőbbé. diszkrétebbé dukciók jelentsék a minő-
vált fogadtatása lent a kö- s é g e t . Az. áprilisi fesztiválig 
zönség soraiban. Már nincs m ég márciusban területi 
siker csaíc sokkoló dobper 
géssel fülzsibbasztó Selme-
rekkel, szegényes fantáziá-
val. elemi hangszerismeret-
tel ; hangzáskultúra, kom-
pozíciós készség, kezdemé-
nyezés nélkül. A régóta ki 
játszott 

elődöntőket rendeznek. a 
hétvégi selejtezőkön tehát 
csak arról határoztak mely 
együttesek utazhatnak a 
kecskeméti elődöntőre. A 
verseny érdekessége, hogy 
dzsesszkategóriában három 

Dr. Török László 

sablonkártyákat szegedi együttes is arany-
visszadobja a publikum. El- fokozatot kapott: a Molnár 

Egy év Blatt: 

Csaknem félmilliárddá! nőtt 
a gyógyszerfogyasztás 

Tájékoztatás a gyógyszerek ésszerű felhasználásáról 
A hazai gyogyszerfogyasz- Tetrant) írjon fel. holott ha- vényíráskor tájékoztatjuk az 

tas az elmúlt évben ismét túsosabbak lennének a szar orvost arról, hogy milyen 
emelkedett, mintegy 14 szá- licil-készítmények, lázcsllla- gyógyszerünk van otthon, és 
zalékkal haladta meg az pítók, komplikáltabb esett mióta. Sohase feledkezzünk 
előző évit. ben, például szulfonamidok meg arról hogy még a leg-

Az 1969. évi 3976 millió (Triaseptyl sitb.). Ilyenkor közismertebb. egyszerű 
forinttal szemben 1970-ben az antibiotikumok használa- gyógyszerek is veszélyeztetik 
•1449 millió forintot tett ki ta nemhogy segítene, ha- gyermekeink életét, ezért 
a felhasznált gyógyszerek nem egyenesen ártalmas le- olyan helyen és biztosan el-
ertéke. A növekedés tehát het A károkozók ugyanis zárva tartsuk őket. hogy a 
csaknem félmilliárdos. mind több antibotikumot gyerekele semmiféleképpen 

— A gyógyszerfelhaszná- szoknak meg és nagyszám- se férhessenek hozzájuk. És 
las szintje, magas mértéke, mai alakulnak ki az antl- még egy tanács: akkor óv-
általában a lakosság egész- biotikumoknak ellenálló, re- juk egészségünket, ha házi-
ségügyi kulturáltságát és el- zisztens törzsek. patikánk „kincseit" is csak 
látottságát, növekvő igénye- — Világjelenség — és ez orvosi vélemények alapjan 
it,, életszínvonalát jelzi, en.v- alól sajnos, a magyar kö- vesszük be. (MTI) 
nyiben tehát pozitívum. Ha zönség sem kivétel — a 
azonban egyes fontos gyógy- nyugtatók és fájdalomcsilla- I 
szercsoportok forgalmát néz- pitok egyre növekvő, a | 
zük, korántsem jutunk ilyen szükségeset jóval meghala-
egyértelmű következtetésre dó fogyasztása. Megfeledke-
mondta a „gyógyszermérle zürnk arról hogy a gyógy-
get" értékelve Lázár Jenő, az szer nemcsak gyógyíthat, ha- | 
Egészségügyi Minisztérium nem komoly egészségkúroso- ! 
gyógyszerészeti főosztályá- dóst ls okozhat. Ezért ma j 
nak vezetője. már az Egészségügyi Vllág-

— Az 1970. év gyógyszer- szervezet ts kiterjedt felvt-
forgalmának forintértékben lágosító tevékenységet foly-
kifejezett 22 százalékát antl- tat. a túlzott és indokolatlan 
biotikumok tették ki gyógyszerszed ée ellen. 
Amennyire fontos, hogy — 1970-ben a vitaminok 
minden rászoruló beteg forgalma 300 millió forintot 
megkanla a sok esetben tett ki. A nagy mértékű vi-
mássa) nem pótolható, nagy taminfogyasztás már csak 
hatású: ko; szerű antlbiotlkus azért sem Indokolt, mert ha-
kezplést, annyira felesleges zánk élelmiszer-ellátást vl-
és káros túlzásokhoz vezet szonyai lehetővé teszik, hogy 
egy sajnos, a lakosság széles szervezetünket bőven ellás-
körében elterjedt tévhit. Az suk természetes vitaminok-
antibotikumokat. egész sor kai 
olyan betegségtől való gyors — Végül néhány szót az 
és könnyű megszabadulásra úgynevezett házipatikákról 
is fel szeretnék használni Ésszerű korlátok között 
amelvek ellen egyszerűen hasznos, ha egy-két egysze-
riem ís hatásosak, ley példá- rű, alapvető gyógyszer és 
ul a közönséges nátha, vagy főleg kötszer van otthon 
az influenza antibiotikum- Helytelen a megmaradt 
mai nem gyógyítható, sem gvóavszerek tárolása azon uz 
meg nem előzhető. A beteu alapon, hogy „hátha valaml-
sokszor valósággal követeli kor jriég jó lps^". A gv(5gv-
az orvostól, hogy antibioti- szerek korántsem tarthatók 
kumot (például Vegacillint, el korlátlan ideig. 

Ságuöiistak 
francia-estje 

A Ságvári Endre gyakorló működése emelte a műsor 
gimnázium és a Ságvári művészi színvonalát, 
gyakorló általános francia- Az emberek a népek kö-
tagozatos tanulói szombat zöttt barátság és megértés 

este az egyetem aulájában hitében megerősödve élmé-
mutatták be francia nyelvű nyekben gazdagon távozott 
műsorukat Századok hangja a n a g y nézősereg a kétórás 
címmel. Az előadótermet tartalmas műsor után, 

soratoan^ ott^áttuk M.̂ 'iDu- a m e ' v b e z csak grato.álni le-
moniet-1, a budapesti fran- h e t tanaroknak és diakok-
cia követség kulturális atta- nak egyaránt, 
séját és feleségét akik nagy 
elismeréssel nyilatkoztak a 
kis- és nagydiákok szép 
francia kiejtéséről szöveg-
mondásáról és ügyes játé-
káról. 

A Kovács Béla tanár által 
összefogott rendezőgárda, a 
két Iskola franciaszakos ta-
nárai — Gyémánt Ivánné, 
dr. Nagy László, dr. Nemes 
Gábor és Tátrai Barna — 
sikerrel mutatták be a kö-
zel tízesztendős nyelvokta-
tás teljes termését, hiszen a 
kis kezdő harmadikosok 
épp úgy színpadra léptek, 
mint a gimnazisták, sőt né-
hány volt tagozatos egyete-
mi hallgató is. A diák kor-
osztályoknak éppen ez a 
széles mezőnye tette a mű-
sort még érdekesebbé és 
vonzóbbá, amelyben a fran-
cia irodalom leghaladóbb 
műveinek szemelvényei 
hangzottak fel — a Róka-
regénytől Aragonig — a lel-
kes szereplők ajkán. Szinte 
lehetetlen névszerint ki-
emelni a nagyszámú diák 
szereplőgárdából a legjob-
bakat. mert valamennyien 
ielest érdemelnek lelkese-
désből szorgalomból és aka-
rásból. Várady Zoltánnak, a 
színház karnagyának ven-
dégszereplése és Szécsi Jó-
zsef karvezető tanár közre-

van itt minden: kartávolság-
nyira egymástól a szerkesz-
tők, a szüntelenül kopogó 
távgépírók, a világvárosok-
ból befutó telexvonalak, a 
hazai tudósítók, a sportri-
porterek, a sok nyelvein be-
szélő fordítógárda. Klíma-
berendezés temperálja a le-
vegőt, fényjelzéssel működ-
nek a telefonkészülékek, a 
fülhallgatóval dolgozó gép-
irónőktől csőpostán jutnak el 
az anyagok a rovatvezetők 
höz. az ügyeletes szerkesz 
tőkhöz, s onnan az adó-
telexgépekhez. Sürgős tudó-
sításokat — az események 
perceiben — egyenesen te-
lexgépbe diktálnak telefo-
non a tudósítók, s így a 
sajtó vérkeringése szinkron 
ban lehet az élet ritmusa 
val. 

Hangos irodalmi újság 
A Szépirodalmi Figyelő, a Domokos Mátyás főszerkesz-

legnagyobb magyar könyv- tő beszélgetése Borsos Mik-
kiadó. a Szépirodalmi han- lós európai hírű szobrász-
gos újságja, melynek új művésszel a könyvlllusztrá-
számával tegnap, hétfőn es- elók műhelytitkairól. Arról, 
te a Bartók Béla művelődési amire — mint Borsos Miklós 
házban találkoztunk, ötéves, kifejtette — a könyvnek a 
Ezalatt Szegeden is több- műnek, legyen az akar vers 
szőr volt alkalmunk élvezni vagy próza, semmi szüksége 
a szokatlan műfajú és han- nincs. mert nem szorul 
gulatú. szépirodalmat, érte- mankóra, kiegészítésre. de 
kezest, riportot egybefogó az embernek, az olvasónak 
irodalmi esteknek különös igen is szükséges van. 

A műsor harmadik na 
avobb blokkjában Réz Pál 
teodalomtörténész Saint Si-

varázsát. Ezt a varázst hor-
dozta-képviselte a tegnapi 
est is. nemcsak műfaji sok-
arcüságával, közreműködői- >"°n herceg emlékiratairól 
nek rangjával és tekintélyé-
vel hanem néhány szegedi 
érdekességgel is. 

Ilyen szegedi érdekesség-
gel kezdődött a műsor. Ba-

beszélt; az Illusztrációi 
Benkö Gyula olvasta fel 
hozzá. 

Elhangzott ezenkívül két 
monológ Illyés Gyula Tisz-

Vinkler László 
kamaratárlata 

Munkásságának utóbbi tíz Szelest Zoltán művészet-
esztendejéről ad számot történész bevezető szavai-
Vinkler László festőművész, ban Vinkler László munkás-
főiskolai tanár azon a ka- súgónak e stílusbeli és tar-
maratárlaton. amely teg- talmi gazdagságára hívta 

nap, héttőn este nyílt meg a tel a figyelmet; a feltet' 
Sajtóház klubjában. kérdésekre adott válaszai-

Á Müvészklub harminca- ban pedig a kiállító művész 
dlk rendezvényének kereté- maga is hosszan elemezte 
ben átadott kiállítás ügyes életművének eddigi szaka-
válogatásban reprezentálja szalt. 
az európai irányzatokat jól A Művészklub új kiállí-
ismerő és azokat sokoldalú- tója egyébként most készül 
an felhasználó művész mun- gyűjteményes kiállítására. 
kásságát. Igv egyszerre lát- ^ n t a k J u b v e n d £ g e L m e g " 

tudták. jövőre. 1972-ben. a 
Vfl~ Móra Ferenc Múzeum Hor-

gei Kezoooott a műsor, na- ... 
róti Dezső irodalomtörténész nmfi^drámájából, ame-
Radnóti Miklós úgynevezett 
Eaton Darr strófáit mutat-
ta be. Az angol hangzású 
név R valóságban — vissza-
felé olvasva — a költő ne-
ve. R Radnóti ezekben a 

lyet először a pécsi színház 
mutatott be az est színvo-
nalára jellemzően annak a 
színésznek az előadáséban, 
aki ennek az ősbemutatónak 
egyik főszerepét, játszotta. 

verseiben -,7 abszurd a gro Györgyében. Bozóky 
István Sánta Ferenc Nácik teszk játékosságával fejezi című novelláját olvasta fel. kl azt a tiltakozást a meg-

bolvdult világ ellen - 1941 a h o g y a n a z . í r a s . k í v a n t a 
orecíz. kíméletlenséggel 
Küldi Nóra fiatal szegedi 
költő Veress Mtlclús művei-
bő' szavalt. Orbán Tibor 
Bn'-lts Eratóiéból. Gordon 

annyit: a verseket Mensáros Dé?3 Tib<?". fkllak 

T.á.iiő niva.t- t J k o t \ verseiből mutatott be 

—43 között születtek ezek a 
versek —. amely egész köl-
tészetének alapja. S hogy 
•>z ténvleg nem akármilyen 
bemutató volt, arról csak 

László olvasta fel. 
Nem kevésbé volt ízgal-

íészleteket, s végül llosvay 
Katalin magas hévvel Pi-

hatók a klasszicizmus, 
lamlnt a szürrealizmus je-
gyében készült képek azok-
kal a táblákkal amelyek e 
két — látszólag ellentétes 
— irányzat szintézisét mu-

Jó, ha Itatják, 

váth Mihálv utcai kéotúrn-
ban válnak láthatóvá Vink-
ler László legszebb, legjel-
lemzőbb alkotasai amelyek 
a képtar mindhárom szint-
jét betöltik majd. 

A. L. 

mas a második műsorblokk, Hnszky-verseket adott elő. 

Ói müvek a Mücsarnokkan 
A képzőművész-szövetseg stílusirányzatokat képvise-

rendezésében szombaton dél- lik. 
ben nagyszabású kiállítás Érdekessége a három hé-
nyílt a budapesti Mücsar- ten ét nyitva tartó bemu-
nokban. A mintegy 200 mű- tatónak, hogy azon több sze-
vész által készített 500 al- gedi képzőművész alkotása 
kotás a szövetség megalaku- is szerepel így a festők to-
lása óta elért eredményeket zül egy-egy művével szere-
dokumentálja. így az érdek- pel Erdélyi Mihály, Nóvák 
lödők együtt láthatják u András, Pintér József, Zol-
hagyománvosabb szellemben 1ánfi István, Vincze András: 
fogant munkákat azokkal a Rd"r„ 
, . , , , . . , , vesz pedig egy női portréját, kepekkel, szobrokkal, grafi- i ] l e t v e n é h a n y é r m é t á n ( t o t -
kékkai, amelyek az újabb ta ki. 


