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Az Erkel Diákünnepek 
városi győztesei 

Vasárnap délelőtt a Bar-
tók Béla Művelődési Köz-
pontban rendezte meg a 
KISZ városi bizottsága az 
Erkel Diákünnepek városi 
színvonalversenyeinek m ű -
sorral egybekötött ünnepé-
lyes eredményhirdetését . 

A rendezvényen — ame-
lyen megjelent Kovács Jó-
zsef, a tanács művelődés-
ügyi osztályának vezetője és 
He vér László, a városi 
KISZ-bizottság t i tkára is — 
Matusik Zsuzsa, a Közgaz-

(Rózsa), Szabó Mária (Tisza-
parti), Papp László, Bácsó 
Edit (Tömörkény), Geréb 
Ágnes, Károlyi Tamás, Kel-
ler Katalin (Radnóti). 

Énekesek: Tokodi Ilona, 
Varjas Ida, Vass Katalin, 
III. zg. quar te t t (Tömör-
kény), Rózsa Ildikó, Kószó 
Györgyi, Kozma Ilona, Se-
bestyén Magdolna (Ságvári). 

Hangszerszólisták: Faragó 
Klára, Laczó András, Lauter 
Csaba, Nagy Sándor, Tóth 
Márta, Pokorny Kornélia, 

dasági Szakközépiskola H. Kovács Benedek, Tornyai 
KISZ-t i tkára mondot t meg-
nyitó beszédet, m a j d dr. Mé-
száros Rezső, a városi KISZ-
bizottság iskolai t i tkára ér-
tékelte a színvonalversenye-
ket és ismertet te az EDÜ 
döntőjébe jutot t versenyzők 
névsorát. Közülük a legjob-

Kuris Erzsébet, Bodacz Győ-
ző (Tömörkény), Talmácsi 
Sándor, Bodacz Győző, Kon-
czos Pál, Mihály Béla, Ma-
rosvári Attila (Tömörkény), 
Tornyai Jenő, Erdélyi Klára, 
Vásárhelyi Emília (Tömör-
kény), Kurilla Margit, Lau-
ter Csaba, Szász Mihály, 
(Tömörkény), Kiss Ernő, 
Barta Miklós (Ságvári). 

Diákszínpadok: Tisza-parti 
Gimnázium, Ságvári E. 
Gyak. Gimnázium III/a osz-
tály. 

Tánczenekarok: Vasútfor-
galmi Szakközépiskola, Er-
dészeti Szakközépiskola. 

Pol-beat énekesek: Zoltán 
László (Radnóti). Rózsa 

György 

bak felléptek az eredmény-
hirdetés műsorában. 

Az Erkel Diákünnepek 
gyulai döntőjének szegedi 
résztvevői: 

Vers. és prózamondók: vári) 
Matejka Edit (Ságvári). Ma-
gyar Erzsébet, Csorba István 
(Vasútforgalmi), Bordán Irén 

Lilla, Maczelka Noémi, He-
gedűs Endre, Hernádi Hilda, 
Faragó Márta, Szipán Erzsé-
bet (Tömörkény), Jenei Jó-
zsef (Textilipari), Bán Éva, Imre—Losonczy 
Fekete Ágnes (Radnóti), (Rózsa F.). 
Kéri József (Vasútforgalmi), Társas táncosok: Csúri Jo-
Czikora Tibor, Döme Ferenc ián—Szegő István (Ságvári), 
(Tisza-parti), Barta Katalin, Tóth Pördi István—Zsiga 
Losonczi Éva, Otott Gizella Erzsébet, Gáti Mariann— 
(Ságvári). Hollós Ar túr (Rózsa), Papp 

Hangszeres kamaraegvüt - Klára—Magyarossy József 
tesek: harmonika trió (Ság- (Radnóti—Erdész), Fekete 

Edit—Csöke Szilveszter 
(Élelmiszeripari—Kereske-

—delmi), Laluska Zsuzsa-

ZENEI NAPTÁR 

műsor - szép koncert 
A várakozás feszült izgal-

ma előzte meg Jeanne Ma-
rié Darré és a Szegedi Szim-
fonikus Zenekar vasárnap 
délelőtti színházi koncert jét , 
hiszen a világhírű f rancia 
zongoraművésznő már több 
mint 16 alkalommal adott 
nagy sikerű hangversenye-
ket Magyarországon. A m ű -
vésznő ezúttal is bebizonyí-
totta, hogy méltó a világhír-
névre: Ravel G-dúr zongo-
raversenyét bravúros te-
chnikai tudással, elegáns 

a művészeti szakkö-
zépiskola hangszeres kama-
raegyüttese, Laczó András, 
Füzesi Márta, Bálint József, S2^nyi T toÓrTTÖmörkény 

—Radnóti), Türkössy Anikó 
—Búzási Csaba (Tömörkény 
—Ságvári), Kun Már ta—Ma-
rincs Ferenc (Tömörkény— 
Radnóti), Kátai Andrea— 
Pusztai István (Tömörkény 
—JATE). 

Énekkarok: Tömörkény I. 
Gimn., Radnóti M. Gimn., 
Ságvári E. Gyak. Gimn., 
Rózsa F. Szakközépiskola, 
Tisza-parti Gimn., Textil-
ipari Szakközépiskola. 

könnyedséggel 

előadásában. A Szalatsy Ist-
ván karmester által dirigált 
szimfonikus zenekar te l je-
sítményéről is csak dicséret-
tel szólhatunk. Nagyon hi-
ányzott már ez a r i tkán 
hal lható nagy művekből ösz-
szeállított hangverseny. Bár 
a kezdő műsorszám — Pro-
kofjev Rómeó és Júlia má-
sodik szvit — hangvétele 
még kissé elfogódott volt, a 
szünet után elhangzó Res-
pighi: Róma kútjai szimfo-
nikus költemény és Britten: 

Meteorológiai világnap 
Március 23-án, az ember és környezete témakörben 

rendezik meg a 11. meteorológiai világnapot, amelynek 
programjába 130 ország, közöttük hazánk meteorológusai 
kapcsolódnak be — mondotta dr. Dési Frigyes, az Országos 
Meteorológiai Szolgálat elnöke hétfői saj tótájékoztatóján 
Bejelentette, hogy jövőre készül el a köqx.nli előre elze 
intézet, ahol a legmodernebb berendezéseket és készüléke-
ket használják majd a prognózisokat összeállító szak-
emberek. (MTI) 

Szegedi táncosok sikerei 
A közönség élénk érdek- s tandard táncversenyt a 

lődése közepette a hét végén 
társas-táneversenyeket ren-
deztek Szegeden. Szombaton 

szentesi Mészáros L a j o s -
Patai Aliz páros nyerte a 
dr. Tarodi Béla—Tóth Er-

Mihályteleken, a helyi műve- zsébet és a Kazi Gábor— 
lődési otthonban, Baja , 
Orosháza, Szentes, Szeged, 
és Mihálytelek társastánc-
klubjainak 14 párosa mérte 
össze tudását a D l-es ka-
tegóriában. A győzelmet a 
Csöke Szilveszter—Fekete 

Csomor Anikó kettős előtt. 
Az Alföld Kupa egy évre 
ismét Szegedre került . Mint 
ismeretes, a négy éve alapí-
tott kupát tavaly nyerték 
először a szegediek, idén 
ismét, ami azt jelenti, hogy 

Edit mihályteleki páros sze- jövőre megint Szegeden ren-
dezik a versenyeket. A tá r -
sastánc mozgalomban ha-
marosan ismét jelentős ese-
mény lesz Szegeden: április 
17—18-án a Tisza Széllóban 
országos B osztályos területi 
döntőt rendeznek Szombat-
hely, Budapest, Orosháza, 

rezte meg a Szabó P á l -
Szekszárdi Margit mihály-
teleki kettős és Török Imre 
—Fodor Klára (Móra-klub) 
előtt. 

Vasárnap az Alföld Kupa 
immár hagyományos D osz-
tályos versenyeit bonyolí-
tották le. Délelőtt a Novem-
ber 7 művelődési központ- „ . _ . — — , 
ban lat in-amerikai táncokat S z t . n t e s tancosai-• kórházi gyógyszertárak kö 

nak reszvetelevel. I rében is. 

Gyógyszertárak 
korszerűsítése 

A harmadik ötéves terv 
időszakában befejeződött az 
ország gyógyszertári hálóza-
tának kiépítése: ötvenegy 
korszerű ú j gyógvszertár 
épült és a régiek közül 
mintegy 260-at korszerűsi-
tettek. Jelenleg átlagosan 
mintegy 7000 lakosra jut egy 
gyógyszertár, ami nemzetkö-
zi mércével mérve is ked-
vező arány. A továbbiakban 
nem a gyógyszertárak szá-
ntának növelése, hanem a 
meglövök korszerűsítése, 
fejlesztése, kapacitásuk bő-
vítése a fő feladat. A gyógy-
szertárak mintegy 40—45 
százaléka szorul korszerűsí-
tésre, bővítésre, vagy teljes 
rekonstrukcióra. 

Az elképzelés az, hogy a 
falusi ..egészségügyi kis-
kombinátokban" egy épület-
be vonják ösze a járóbeteg-
ellátás alapintézményeit, a 
körzeti orvosi és a fogorvosi 
rendelőt, az anya- és gyer-
mekvédelmi tanácsadót és a 
gyógyszertárat. Az egészen 
kis lélekszámú települések 
gyógyszerellátását a körzeti 
orvosok kezelésében levő, 
mintegy 600, úgynevezett ké-
zi gyógyszertár szolgálja. 
Nagyarányú fejlődés ment 
végbe az elmúlt években a 

muta t tak be, ahol a Kazi 
Gábor—Csomor Anikó ket -
tős győzött a dr. Tarodi 
Béla—Tóth Erzsébet és a 
Palánkai László—Hepp Éva 
páros előtt — valamennyien 
a Móra-klub tagjai. A Ság-
vári Endre művelődési ház-

i ban délután megtartot t 

meg, előadása az üres vir-
tuozitás öncélúsága nélkül, 

szólaltatta Változatok és fuga egy Pur-
cell témára című művének 
tolmácsolásán keresztül már 

Technika '71 
Hétfőn nyílt a BNV 26. Megtekinthető a többi között 

számú pavilonjában a Tech- a boltokban, rak tá rakban 
nika '71. kiállítás. A Belke- használható, lépcsőn is járó 
reskedelmi Minisztérium ál- szállítókocsi: a Varia. Be-
tal rendezett bemutatón ki- muta tnak különféle ú j t ípu-
ál l í t ják azokat a gépeket, sú konténereket, a nők mun-
felszereléseket, automatákat , ka já t könnyítő gépeket, auto-
amelyek a nehéz fizikai mun- matékat , ú j f a j t a pénztárgé-

ÜSS"^L-i S Z ^ f T L ^ ^ t kr̂ önnVtésrt szolgálják": péket? mély zeneiséggel tolmácsol-
ta a nagy zeneszerző mű-
vét. Darré zongorázásáról 
e lmondhat juk a legnagyobb 
elismerést: Ravel zongora-
versenye gyönyörűséget adó 
zenei remekmű, amelyet még 
sokszor szeretnénk hallani 

het tünk a változatos szín-
pompájú , felszabadult mu-
zsikálásban. Külön ki kell 
emelnünk a szólisták közül 
Weninger Richárd (hárfa) 
és Meszlényi László (oboa-
angol kürt ) szólójátékút. 

Kátai László 

ÚJ FILMEK 

Sárika, drágám 
Nem tizenéves csinilányt nak — és főleg mennyire 

szólít meg Sándor Pál ú j értik azoknak nyelvét, akik 
f i lmjének levélcíme, amint- mellett élnek, s akik mel-
hogy az Illés-együttes száma let tük mégis „különös embe-
« a rendező korábbi té- rek, különös anyagból gyúr-es 
matára nyomán vár rá a 
néző. Főleg a fiatalok. A 
Bohóc a falon, vagy akár a 
Szeressétek Odor Emíliát! 
szerzője ezúttal sem ál l í t ja 
messzibb látószöge kame-
rá já t . A fiatal korosztály, 
még az ötvenes évek elejé-

va". 
A különös generáció t ípu-

sa Sárika, az egykori for-
radalmár özvegye (Patkós 
Irma). A fiatal generációé 
pedig Bóna Péter f i lmrende-
ző (Kern András), aki stilu-

ről is alig valamit sej tök a o s a n .mutatkozik be: első 
érdeklik — pusztán annyi h . a za«sagibol válik. A szimp-
különbséggel, hogy most ar-
r a kíváncsi, mennyit tud-

Az 52. évfordulón 
Hanqt wersemj 

az újsáqirókiubban 
Az Országos Filharmónia 

jóvoltából két tehetséges, 
f ia tal zeneszerző — Bozay 
Attila és Balázs Árpád — 
volt a Saj tóház Művész-
k lubjának vendége szomba-
ton este. A két Erkel-dí jas 
zeneszerzővel dr. Nikolényi 
Is tván újságíró beszélgetett 
a kórusművészetről, a mo-
dern zenei törekvésekről és 
a jelenlevő két alkotó mun-
kásságáról. 

A két zeneszerző művei-
ből először dr. Mihálka 
György vezényletével a Tö-
mörkény István gimnázium 
énekkara muta to t t be né-

hány kórusművet, m a j d 
Körmendi Klára zongora-
művész interpretá l ta Bozay 
Attila egyik művét . 

A Saj tóház Művészklubjá-
nak következő rendezvényé-
re április 5-én kerül sor, 
amikor az országos kar ika-
túrakiáll í tást Akácz László 
ny i t j a meg, Veress Miklós 
költővel dr. Ilia Mihály iro-
dalomtörténész beszélget, 
Kutas Rudolf pedig „Szím-
és formakompozíció" cím-
mel tar t diavetítéssel illuszt-
rál t előadást. 

Polner Zoltán 

Megjutalmazták a legjobb 
vállalati gépkocsivezetőket 

A Csongrád megyei Rend- senymozgalmat Csáki László 
őr-főkapitanyság közlekedés- rendőr őrnagy értékelte a 
rendészeti osztálya vasárnup Szegeden megtartott ünne-
értékelte a „Vezess baleset pélyes eredményhirdetésen, 
rjélkül!" versenymozgalmat. A vállalatok közötti ver-
A versenyben 55 különböző seny eredménye: 
üzem, vallalat, állami és tá r - j , kategóriaban (60 gép-
sadalmi szerv 2 ezer 500 já rmű felett) : 1. Alsótisza-
gépkocsivezetője vett részt, vidéki Vízügyi Igazgatóság, 
akik között összesen 37 ezer g. Dél-magyarországi Építő 
forint ju ta lmat osztottak ki. vál la lat , 3. Dél-magyaror-
A legjobb vállalatok 2 kate 
górlában 12 oklevelet kap-
tak. Még egy ada t a ver-
senyben részt vett gépko-
csivezetőkről: az elmúlt év-
ben összesen 90 millió kilo 
méter t teljesítettek. A ver-

szági Áramszolgáltató Válla-
lat. II. kategóriában (60 
gépjármű alat t ) : 1. Délalföl-
di Erdő és Fafeldolgozó 
Vállalat, 2. Baromfiipari Or-
szágos Vállalat szentesi gyá-
ra, 3. Hódmezővásárhelyi 
Közúti Építő Vállalat. 

A történelem főszereplőit, de semmiképp sem hagyni kevésbé fogóznak a napi 
a nagy embereket, higgadt- figyelmen kívül. Szántó Elek gyakorlatba, a piszkos zűr-
ságuk, környezetükre biz- százados nemhiába fiigyei- zavar fölemészti az elvek 
tonságot árasztó nyugalmuk mezteti Latinka Sándort : tisztaságát, s ahogy pereg-
jelleinez a nagy pil lanatok- katonaliszteket összecsuk- nek a napok ebben a szoba-
ban. Az 1919-es változások ni néhány napra, akik az- drámában, ügy vetíti előre 
nagy a lakjának, Latinka, előtt hetek óta hármasával árnyékát a szép álmokra 
Sándor emlékének szánta sem mertek szót váltani, váró brutál is megtorlás, 
d rámá já t Csontos Gábor, vétkes tévedés, takt ikai ba- Csontos Gábor érdeme a 
52 évvel azután, hogy a ki. A százados anélkül is, remek fokozás, a dialógusok 
somogyi nóptribun nagysze- hogy igényt t a r tana a pali- feszessége, az ökonomikus 
r ű tet tek u tán bukásában is tizálásra, tisztán l á t j a : a építkezés, szerkesztés. Nagy 
nagy ember maradt . „A té- háború, az ellenségias túlerő, Attila pedig csak végszóra 

a szegénység, a belső meg- talál annyi töltést, erkölcsi 
osztottság túlságosan erős 
próbája , nehezen műthető 
születési fe j lődéshibája az 
ú j proletárnemzetnek. La- se lehessen 
tinikáék ellenérvei egyre N. I. 

vé-drámában — mondja a 
szerző előzetesében — ko-
moly húroltat pengetünk . . . 
a 19-es nagy idők legendás 
a lak jának, Lat inka Sándor-
nak a d r á m á j á t idézzük." 

A kifejezés pontos: a va-
sá rnap este bemutatot t tévé-
fi lm (A 144. napon) valóban 
csak idézi Lat inka d rámá-
ját, de nem azt komponál ja 
meg. A háromszereplős ka-
maradarab egyetlen ismert 
a lak ja Latinka, de nem fő-
szereplője: róla tudunk meg 
legkevesebbet, semmivel 
sem többet egy történelmi 
lexikon tőmondatos vázlat-
szövegénél. Sokkal inkább a 
Szántó testvérekről van i t t 
szó, s igazán csak a száza-
dos (Somogyvári Rudolf) 
f igurá ja izgalmas. A forra-
dalmat ugyanis ösztönös ér-
zékkel, politikai tá jékozat-
lanságát lépten-nyomon 
hangoztatva is jó ügynek 
tar t ja , csak korainalt — 
amiben igaza van. Így a bu-
kás szükségszerűségének 
ideje koráni felismerésével, 
a már bűzlő fehér terror 
egyik t ípusf igurájává válto-
zik. És típusa a régi rezsim 
azon katonatisztjeinek, akik-
kei szemben a tanácshata-
lom csak két alternatívái 
választhatott volna: meg-
nyerni az ügynek vagy ki-

tómák sem ismeretlenek, az 
időigényes munka és a fér-
ji kötelességek disszharmó-
niója. S hogy még tipiku-
sabb legyen a kórkép, gye-
rek is marad a kisiklott 
frigy után, melynek a f i lm-
ben csak az feltehető sze-
repe, hogy sürgőssé tegye a 
vagyonfelezést. A f iúnak te-
há t pénz kell. Ezért utazik 
le megmaradó ötszázas FI-
AT-jával a 15 éve nem lá-
tott rokonhoz, Sárikához, 
Pécs melletti magányos há-
zába. A film lényeges tar-
talmi része azon hatások 
összessége, melyek itt érik 
a fiút. A világ elől begom-
bolkozott özvegy munkás-
mozgalmi emlékeinek él, es 
öregségének fontos fordu-
lóján találkozik a f iúval : 
szeretetotthonba készül, va-
gyonát egy zeneiskola te-

fölényt Latinka szerepében, " " T , . f 
hogy néhány percre a da- remgondja tnak _ enyhítését;, 
r ab előre megtervezett főhő-

Fórum a tévében 
Szeged nézőinek is váiaszolnak 
Pénteken, 26-an este 20 rendjével . Budapesten 18 

órai kezdettel ismét Fő- órától egy telefonvonal ré-
rum-ra kerül sor a televí- vén, 20 órától pedig három 
zióban. A nézők kérdéseire telefonszám felhasznál ásá-
Bugár Jáno.sné, a Hazafias val. mintegy 20 telefonke-
Népfront főtitkárhelyettese, zelőnő közreműködésével 
dr. Korom Mihály, igazság-
ügyi miniszter, dr. Ortutay 
Gyula, a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának alelnö-
ke, dr. Papp Lajos, az Or-
szágos Választási Bizottság 
elnöke, és dr. Sarlós Ist-

kérdezh étnek a nézők. 
Ugyanakkor Nyíregyházán 
Pallay János rádióriporter, 
Pécsett László Lajos, Sze-
geden pedig Vass István 
Zoltán vár ja a helyi kérdé-
seket, amelyeket aztán a 

ván, a Népszabadság főszer- budapesti stúdióban dolgozó 
kesztője válaszol. 

Az adás során a válasz-
tások ú j rendjére, a taná-
csok ú j helyzetére és fel-
adataira, továbbá a szocia-
lista demokrat izmusra vo-
natkozó kérdéseket vár ják 
a Fórum résztvevői. 

A technikai lebonyolítás 
megegyezik az eddigi hazai 

kapcsolni a politikumból —Fórum-műsorok ismeri 

műsorvezetőnek, Szepesi 
Györgynek továbbítanak. 

A műsor szerkesztői 
egyébként szívesen veszik, 
ha a választás, a tanácsi 
munka és a demokrat izmus 
iránt érdeklődők kérdéseiket 
már a műsor előtt megkül-
dik. Cím: Magyar Televízió 
— Belpolitikai rovat. Buda-
pest, 5. Postafiók 250. 

a j án l j a fel. Négy és fél-
százezer forintból éppenség-
gel könnyen kisegíthetné a 
f iatalembert , ehhez képest 
tízezer nem pénz — de 
Sár ikának hiába beszélnek. 
Mert a hirtelen felfedezett 
rokonságot véletlenszerűnek 
és nagyon rámenősnek, ten-
denciózusnak érzi. És termé-
szetesen elvei vannak, amit 
hosszú évtizedeken át ma-
gára szabott. A f iút előbb-
utóbb meggyőzi különös, f á -
rasztó életének tanulságá-
ról, s a fiatal rendező ha 
pénzt nem is, annyi él-
ményt szerez magának, hogy 
őszinte érdeklődéssel for-
duljon a veteránok felé: fil-
met készít a szeretetotthon 
lakóiról. 

A fiú katharzisa a f i lm 
eszmei vonulata. Lírai hang-
nemben, ami Sándor Pálnak 
lassan modorává válik, se-
regnyi szépen megkompo-
nált, belülről fogalmazott 
jelenettel — és néhány ru-
tinmozdulattal, amit lassacs-
kán szintén modorrá fogad-
nak a hasonló svédájú mai 
filmek, ú jmagyar elszólá-
sokkal, körúti vaganciával, 
öltözetlen szerelmi snit tek-
kel. stb. 

L N. 
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