
SZOMBAT, l*TL ÁPRILIS S. 

Művészeti díjasok 
Hazánk felszabadulásának 26. évfordulója alkalmából 

pénteken, az Országház Vadász-termében művészeket 
tüntettek ki, a Magyar Népköztársaság kiváló, illetve 
érdemes művésze címmel. Az ünnepségen megjelent és 
az elnökségben foglalt helyet Fock Jenő, a kormány el-
nöke. a Politikai Bizottság tagja, Aczél György, a Politi-
kai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, dr. Slmó 
Jenő. művelődésügyi miniszterhelyettes. Ott volt politi-
kai. társadalmi, s művészeti életünk számos ismert sze-
mélyisége is. 

Dr. Ajtai Miklós, a kormány elnökhelyettese üdvö-
zölte a művészeket, majd átnyújtotta a kitüntetéseket. 

Felszabadulásunk 
ünnepére ^ " • t ü n t e t é s e k , 

jutalmak a munka élen járóinak 

A Magyar Népköztársaság 
kiváló művésze címmel tün-
tették ki: 

Csorba Géza Kossuth-
díjas szobrászművészt, élet-
művéért; Fülöp Viktort, a 
Magyar Állami Operaház 
Kossuth-díjas magántánco-
sát. a balettművészetben 
nyújtott kiváló teljesítmé-
nyéért; Gács Rezsőt (Ro-
dolíót), a Magyar Cirkusz 
és Varieté Vállalat bűvé-
szét, a Magyar Népköztár-
saság érdemes művészét, az 
artistaművészetben nyújtott 
teljesítményéért; Holló 
László Kossuth-díjas festő-
művészt, életmüvéért; Kun 
Zsuzsát, a Magyar Állami 
Operaház Kossuth-díjas ma-
gántáncosát, a Magyar Nép-
köztársaság érdemes művé-
szét, a balettművészetben 
nyújtott kiváló teljesítmé-
nyéért; Lakatos Gabriellát, 
a Magyar Állami Operaház 
Kossuth-dijas magéntánco-
sát, a Magyar Népköztársa-
ság érdemes művészét, a 
balettművészetben nyújtott 
kiváló teljesítményéért; Lu-
kács Pált. a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola ta-
nárát, Kossuth-díjas brá-
csaművészt, a Magyar Nép-
köztársaság érdemes művé-
szét, előadóművészi és zene-
pedagógiai munkásságáért: 
Ruttkai Évát a Vígszínház 
Kossuth-díjas színművészét, 
a Magyar Népköztársaság 
érdemes művészét, kiemel-
kedő és magas színvonalú 
művészi alakításaiért. 

A Magyar Népköztársaság 
érdemes művésze címet kap-
ta: 

JBánffy György, a Pécsi 
Nemzeti Színház Jászai-dí-
jas színművésze, színvona-
las művészi alakításaiért; 
Bende Zsolt, a Magyar Ál-
lami Operaház Liszt-díjas 
magánénekesét. az ope-
rairodalom főszerepeiben 
nyújtott művéBzi teljesít-
ményeiért; Berdál Valé-
ria, a Szegedi Nem-
zeti Színház Liszt-díjas 
magánénekese, operaéneke-
si művészi alakításáért; Dé-
ry Gabriella, a Magyar Ál-
lami Operaház Liszt-díjas 
magánénekese, színvonalas 
művészi teljesítményeiért; 
Farkas Aladár Munkácsy-
díjas szobrászművész, szob-
rászművészi tevékenységé-
ért, különösen a vietnami 
nép szabadságharcáról ké-
szített alkotásaiért; Jancsú 
Adrienne, az Irodalmi Szín-
pad Jászai-díjas előadómű-
vésze, előadóművészi mun-
kásságáért; Kerekes János, a 
Magyar Állami Operaház 
Erkel-díjas karmestere, több 
évtizedes művészi munkás-
ságáért; Kokas Ignác Mun-
kácsy-díjas festőművész, fes-
tőművészi tevékenységéért; 
Kurucz D. István Munká-
csy-díjas festőművész, fes-
tőművészi tevékenységéért: 
Lakatos Vince, a Magyar 
Filmgyártó Vállalat filmren-
dezője, a dokumentumfilm-
gyártásban nyújtott művészi 
teljesítményéért; Rácz 

György rendező, a közmű-
velődés céljait szolgáló mű-
vészi tevékenységéért; Reis-
mann János fotóművész, a 
fotóművészetben elért ered-
ményeiért; Solymos Péter 
Liszt-díjas zongoraművész, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola tanára, előadómű-
vészi és zenepedagógiai 
munkásságáért; Szécsi Fe-
renc, az állami Déryné Szín-
ház rendezője, több évtize-
des rendezői munkásságáért; 
Szönyi Olga. a Magyar Ál-
lami Operaház Liszt-díjas 
magánénekese, színvonalas 
művészi teljesítményeiért; 
Törőcsik Mari, a Npmzeti 
Színház Jászai-díjas és Ba-
lázs' Béla díjas színművésze, 
mugas színvonalú npívésfci 
alakításaiért: Üjlaky László, 
a Madách Színház színmű-
vésze, több evtigedee szín-

művészi munkásságáért; 
Varga Nándor Lajos grafi-
kusművész, művészi és 
művészetpedagógiai mun-
kásságáért. 

* 
A József Attila-díj I. fo-

kozatát kapta Goda Gábor 
író, Pilinszky János költő. 
Sípos Gyula és Urbán Ernő 
író. 

II. fokozatában Bertha 
Bulcsu, Gerő János és Hárs 
László író. III. fokozatában 
Kalász Márton költő és 
Thiery Árpád író részesült. 

Az idei Jászai Mari-dija-
sok: 

I. fokozat: Máté Erzsi, a 
Nemzeti Színház színművé-
sze, Schdffer Judit, a Nem-
zeti Színház jelmeztervező-
je, Vass Károly, a Szegedi 
Nemzeti Színház rendezője. 

II. fokozat: Benedek Ár-
pád, a József Attila Szín-
ház rendezője, Füföp Zsig-
mond, a Nemzeti Színház 
színművésze, Halász Judit, 
a Vígszínház színművésze. 
Huszti Péter, a Madách 
Színház színművésze, Kozák 
András, a Thália Színház 
színművésze, Mester János, 
a győri Kisfaludy Színház 
színművésze. 

III. fokozat: Forgács Ti-
bor, a kecskeméti Katona 
József Színház színművé-
sze, Szentirmai ÉVH, a bé-
késcsabai Jókai Színház 
színművésze. 

A Balázs Béla-díj 1. fo-
kozatát dr. Nemeskürty Ist-
ván filmesztétának és Né-
meth József fotóművésznek 
ítélték. 

II. fokozatát: Bodrossy 
Félix filmoperatőr, Gyön-
gyössy Imre rendező, Papp 
Jenő fotóművész, Szabó Sí-
pos Tamás rajzfilmrendező, 
Tóth János filmoperatőr és 
Zsigmondi Borbála, a Ma-
gyar Televízió rendezője 
kapta. 

III. fokozatában Romvári 
József díszlettervező és 
Schiffer Pál dokumentum-
film-rendező részesült. 

A Liszt t'erenc-dij I. fo-
kozatát Palcsó Sándor. az 
Állami Operaház magánéne-
kese ée Pongrácz Péter 
oboaművész, az Állami Ope-
raház tagja kapta. 

II. foko zatban Bogár Ri-
chárd. a Fővárosi Operett-
színház koreográfusa, Kiss 
István, a Magyar Néphad-
sereg Művészegyüttese kar-
nagya ée Szabó Csilla zon-
goraművész, az Országos 
Filharmónia szólistája ré-
szesült. 

III. fokozatát Baross Gá-
bor. az ELTE Bartók Béla 
ének- és zenekara karna-
gya. Molnár Lajos, az álla-
mi Budapest-együttes szóló-
táncosa, Szalatsy István, a 
Szegedi Nemzeti Színház 
karnagya és Varga Erzsébet 
az Állami Népi Együttes 
szólótáncosa kapta. 

Az Erkel Ferenc-díj I. fo-
kozatában: 

Szőllősy András zeneszer-
ző részesült. 

II. fokozatát: 
Kárpáti János zenetudós 

kapta. 
Az Erkel Ferenc-díj III. 

fokozatát az Idén nem osz-
tották ki. 

A Munkácsy Mihály-díj I. 
fokozatát Aradi Nóra mű-
vészettörténésznek, Diósy 
Antal festőművésznek, En-
gelsz József ötvösművész-
nek, Kondor Béla grafikus-
művésznek és Szántó Piros-
ka festőművésznek ítélték. 

II. fokozatát Kiss Kovács 
Gyula szobrászművésznek, 
Luzsicza Lajos festőművész-
nek, Németh Aladár forma-
tervező iparművésznek és 
Simon Béla festőművésznek 
nyújtottak át. 

A III. fokozatban Németh 
Eva textütprvező iparmű-
vész, Somogyi János festő-
művész és Vasas Károly 
szobrászművész részesült. 

Felszabadulásunk évfor-
dulója alkalmából tegnap 
délben a városi tanácshá-
zán dr. Biczó György, a 
városi tanács vb-elnöke mi-
niszteri kitüntetésieket adott 
át a munkában élen járó 
szeged! dolgozóknak. Az 
ünnepségen megjelent dr. 
Varga Dezső, a városi párt-
bizottság titkára és Árendás 
György, a téeszszövetség 
elnöke. 

A Mezőgazdaság kiváló 
dolgozója lett Rácz László-
né, a Felszabadulás Tsz fő-
könyvelő-helyettese. Herjte 
Józsefné, a téesz adminiszt-
rátora. Verők Ernőné, a 
téesz könyvelője és Karasz 
István, a téesz brigádvezető-
je, Bokor Andor, az ÜJ Élet 
Tsz főagronómusa és özv. 
Vass Károlyné, a téesz ba-
romfi gondozója, Szili Antal, 
a Móra Ferenc Tsz elnöke, 
Csányi Ferrencné, a téesz nö-
vénytermesztési dolgozója és 
yági István, a téesz trakto-
rosa, Gubacsi Béla. a Hala-
dás Tsz főagronómusa és 
Császár András, a téesz 
traktorosa, Cs&v&s György, a 
Szegedi Sütőipari Vállalat 
üzemvezetője, Győrffy 
László, a városi tanács vb 
mezőgazdasági és élelmezés-
ügyi osztályának közgazda-
sági felügyelője. 

A Könnyűipar kiváló dol-
gozója lett Dohai Borbála, 
a Szegedi Fodrász Vállalat 
főkönyvelője, a Vízgazdál-
kodás kiváló dolgozója lett 
Szilléri Lászlőné, a városi 
tanács vb építési, közleke-
dési és vízügyi osztályának 
főelőadója. Az Országos Víz-
ügyi Hivatal elnöke Kéri 
János gátőrt dicséretben ré-
szesítette. 

Ugyancsak a városi ta-
nácsházán tegnap délelőtt 
több jól dolgozó szegedi 
kisiparos elismerő oklevelet 
kapott. 

A textilmüvekben rende-
zett ünnepségen a Könnyű-
ipar kiváló dolgozója kitün-
tetést kapta: Sarnyaí Ist-
vánné, Varga Károlyné. 
Papdi József. Drenkovi cs 
Piroska. Szanka László, dr. 
Dömötör Tibarné, Vasas Jó-
zsefné, Harangozó László. 
Török Jusztina, Balázs Zol-
tán, Juhász Antalné és Hlu-
dek Lászlóné, A felszaba-
dulási ünnepség alkalmából 
ötvenöten kapták meg a 
szakma kiváló dolgozója ki-
tüntetést. Az üzemben töl-
tött munkásévek alapján 
12-an kaptak jubileumi ju-
talmat. A szocialista brigá-
dok egyike, a TMK-bell 
Landler Jenő brigád ez al-
kalommal nyerte el az 
arany fokozatot, 18 brigád 
pedig az ezüst fokozatot ér-
te el. "Jutalmazásra ebből 
az alkalomból 240 ezer fo-
rintot fizettek ki az élen 
járó dolgozóknak. 

A RostkikészitO Vállalat 
központjában adták át a 
Könnyűipar kiváló dolgozója 
kitüntetést Zombori János 
gyárvezetőnek. Nagy András 
vezetőkönvvel.őn ek. Halász 
Mihálynak, Balázs Vincéné-
nek jés K. Varga Sandámé-
nak:. A vállalat gyáraiban 
összesen huszonkét dolgozó 
kapta meg az ünnep alkal-
mából a miniszteriális ki-
tüntetést. 

A Minőségi Cipőgyár 
szegedi gyárában ugyancsak 
tegnap tartották az ünnep-
séget. melyen. Sárkány Pál-
né, Vereslza András, Zele 
János és Ná&z Józsefné, a 
Könnyűipar kiváló dolgozó-
ja kitüntetést vehették át. 

A MÉSZÖV házi ünnepsé-
gén ugyancsak tegnap kö-
szöntötték Szakái Andrást 
és ördSg Antalt, a Kiváló 
szövetkezeti munkáért ki-
tüntetés átadása alkalmá-
val. 

A Gabonatermesztési Ku-
tató Intézettől dr. Beke Fe-
renc. a Munka Érdemrend 
ezüst fokozatát kapta, a 
Mezőgazdaság kiváló dolgo-
zója lett Sellei Ferenc, dr. 
Mózsik Lajos, Szűcs József, 
Mucii István, Gratzl Denes-
aé. 

Az Alsótíszavideki Vízügyi 
Igazgatóság műszaki tisztje, 
Vágfalvt József nyugalomba 
vonulása alkalmából a 
Munka Érdemrend bronz fo-
kozatát kapta. 

A Mezőgazdaság kiváló 
dolgozója lett dr. Debre-
czeni István főállatorvas, a 
Békés—Csongrád megyei 
Állami Gazdaságok Igazga-
tóságának dolgozója, Kál-
mán János és Farkas 
M i k l ó s , a T E S Z Ö V v e z e t ő i . 
A Mezőgazdaság kiváló dol-
gozója lett Szabó János és 
Wolford István, a Szegedi 
Állami Gazdaság dolgozója. 

A Középmagyarországi 
Pincegazdaság Csongrád— 
Szolnoki Üzeméből Hegyközi 
István, az Élelmiszeripar 
kiváló dolgozója lett. 

Szegeden a KISZÖV klub-
jában Horváth Sándor, a 
Osiongréd megyei KISZÖV 
elnöke a Szövetkezeti ipar 
kiváló dolgozója kitüntetést 
adta át Szécsi Mihálynénak, 
az Első Szegedi Járási Ktsz 
dolgozójának, Mihók And-
rásnak, a Csongrád megyei 
Fodrász Szövetkezet műsza-
ki vezetőj étiéit, Hegedűs Jó-
zsefnek, a KISZÖV kőimen 
dászának és dr. Katona 
Andrásnak a kisipari szövet-
kezetek Jogi irodája jogta-
nácsosának. 

A Kenderfonó és Szövő-
ipari Vállalat újszeged! köz-
ponti gyárában több mint 
100 ezer forint jutalmait osz-
tottak ki a jól dolgozó mun-
kásoknak ée szocialista bri-
gádoknak. A Könnyűipar 
kiváló dolgozója miniszteri 
kitüntetésben részesült Bol-
dizsár Gáspár, Csókási Bé-
la. Gál András, Koszó Jenő, 
Bille Györgyné. Ördög De-
zsőné, Szá r in Béláné és 
Szűcs Tibor. A Honvédelmi 
érdemérmet adományozták 
Járosi Józsefnek, Hajdú Vil-
mosnak és Makovics Sán-
dornak. Hetvenen kapták 
meg a kiváló dolgozó kitün-
tetést, több brigádnak át-
adták a szocialista brigád 
cím valamely fokozatát, köz-
tük a már arany plakettel 
rendelkező Gagarin (veze-
tője: Nacsa Józsefné) és az 
Április 4. (vezetője: Széli 
Józsefné) brigádoknak első 
alkalommal a vállalat kivá-
ló brigádja kitüntetést. 

Az Ifjúsági Házban Szögi 
Béla, a KISZ KB tagja, a 
KISZ Csongrád megyei bi-
zottságának első titkára 
KISZ Érdemérmet nyújtott 
ál többek között dr. Bodnár 
Lászlónak, a JATE KISZ-
bizottsága tagjának. Nagy 
Sándornak, a hódmezővásár-
helyi Állami Gazdaság igaz-
gatójának, Kristó Imréné-
nek, a KISZ Csongrád me-
gyei bizottsága gazdasági 
osztályvezetőjének és Ober-
mayer Györgynek, a szegedi 
Brdészetl Technikum igazga-
tójának. 

Aranykoszorús KTSZ-jel-
vényt kapott többek között 
dr. Sebe János, a KISZ 
Csongrád megyei bizottságá-
nak munkatársa, Szentc 
Jtoszlu. a szegedi Erdészeti 
Technikum tanára, Csanádi 
István, a KISZ Csongrád 
megyei bizottságának köny-
velője. 

Kiváló úttörővezető lett 
többek között: Harcsás Lász-
lóné szegedi csapatvezető. 
Kóczián Józsefné. a Szeged 
városi úttörőelnökség kisdo-
bosfel elő,se. Ács Zoltán, a 
szegedi járási tanács vb 
művelődésügyi osztályának 
vezetője, a Szeged városi út-
törőelnökség tagja. Balcacsi 
Géza, a szegedi járási úttö-
rőelnökség tagja. 

A KISZ Központi Bizott-
sága Dicsérő oklevelével 
tüntettek kl tegnap, pénte-
ken. ugyancsak az Ifjúsági 
Házban, több szegedi ifjúsá-
gi és úttörővezetőt, Hevér 
László, a KISZ KB Intéaő-
Bizottságának tagja, a KISZ 
Szeged városi bizottságának 
titkára Bálint Andrásnak, 
(Ságvári gimnázium), Zsoldi 
Dorottyának (Közgazdasági 
szakközépiskola), Szempnyei 
Zsuzsának (Élelmiszeripari 
szakközép iskola), Sebestyén 
Sandornak (élelmóaaeripari 

főiskola). Nagy Attilánál 
(orvostudományi egyetem). 
Paksi Zoltánnak (DKLROOJ 
javítóműhely), Török Józsei-
nek (vízügyi igazgatóság) 
Agócs Istvánnénak MÁV 
üzemi KISZ-bizottság). Mol-
nár M áldanak (FÉMT E 
Tombácz Lászlónak (OTPh 
Nyicók Ilonának (i 
központ), Kutnyik Pálnak 
(gabonafelvásárló), Bunford 
Józsefnének (MÁV üzemi 
KISZ-bizottság), Seres Ilo 
nának (fonalfeldolgozó), Kál-
mán Gézának. (Szegedi Épí-
tőipari V.), Lázity Bélának 
(Béketelepi KISZ-szervezet), 
Szűcs Anikónak (Társada-
lombiztosítást Igazgatóság), 
Rózsi Ilonának (MÁV üze-
mi KISZ-bizottság). Tímár 
Évának (Radnóti gimnázi-
um), Hervády Lászlón?':, 
(Radnóti gimnázium). Sü le 
Évának (Tömörkény gimná-
zium), Báló Istvánnak (Rad-
nóti gimnázium). Lövei Ka-
talinnak (Radnóti gimnázi-
um), Aradi Máriának (Ság-
vári gimnázium) és And-
rássy Ilonánál: (Ifjúsági 
Egészségügyi Intézet) adta 
át a kitüntetést. 

A Kenderfonó és Szövő• 
ipari Vállplat KISZ-bizottsá-
ga ugyaMGfcak a KISZ KB 
Dicsérő oklevelét nyerte el, 
amelyet tegnap délután a 
küzpqnti gyárban megrende-
zett ünnepség keletében Lé-
ná'rt "Béla, a KISZ Szeged 
városi bizottságának szerve-
zőtitkára adott át. 

A Csongrád megyei rend-
őr-főkapitányságon több bel-
ügyi dolgozó kapott kitünte-
tést. így többen kapták meg 
a Közbiztonsági érem arany, 
ezüst és bronz fokozatát, a 
Haza Szolgálatáért Érdem-
érem arany, ezüst és bronz 
fokozatát, s többen kaptak 
kitüntetést huszonöt, illetve 
húszéves belügyi szolgálatu-
kért. A kitüntetéseket. dr. 
Keleme n Miklós rendőr ezre-
des, a megyei rendőr-főkapi-
tányság vezetője adta át. 

A Munkásőrség Csongrád 
megvet parancsnokságán 
tegnap délután bensőséges 
ünnepségen kitüntetéseket és 
jutalmakat adtak át a szol-
gálatban legkiválóbb mun-
kásőröiknek. Rózsa István, 
az MSZMP Csongrád me-
gyei bizottságának titkára 
üdvözölte a munkásőröket, 
azután Huszka Mártonnal, a 
munkásőrség megyei pa-
rancsnokának helyettesével 
átadta a kitüntetéseket. 

A Haza szolgálatáért Ér-
demérem arany fokozatát 
kapták: Benke Ferenc, Ka-

nalas Sándor, Kálmán Jó-
zsef, Kovács István, Labdi 
Gizella, Nagyvári László és 
Simon Sándor. Az efdem-
érem ezüst fokozatot kapta: 
Dekány Sándor, Halmai Er-
nő, Kiss István. Lehoczkt 
András, Ptlcz László és Tor-
ma István: bronz fokozatot 
Arany Bálint. Bencsik Ist-
ván, Bori Vince, Horváth 
János, Sánta Imre és Szir-
bik Mihály. Munkásőr em-
lékjelvényt kapott Bereng 
József, a ruhagyári pártbi-
zottság titkára; Deák Béla, 
az MSZMP Szeged városi 
Bizottságának osztályveze-
tője; Pólya Imre. a makói 
járási tanács vb-elnöke; 
Rostás István, a sándorfál-
vi Rózsa Ferenc Tsz elnöke; 
Tarai Zoltán, az MSZMP 
Csongrád megyei Bizottsá-
gának munkatársa, dr. Var-
ga József, a csongrádi ta-
nács vb-elnöke: Bagi István 
honvéd alezredes és Répás 
Frigyes rendőr százados. Ki-
váló munkája elismeréséül 
tizenkilenc munkásőr orszá-
gos parancsnoki dicseretben 
részesült. 

A munkásőrség Csongrád 
megyei parancsnoksága Szé-
kely Mátyást 70. születés-
napja alkalmából, valamint 
becsillet.es és átlagon felüli 
munkájáért jutalomban ré-
szesítette. A megyei pa-
rancsnok dicséretében ti-
zenhét munkásőr részesült. 

Az ünnepség végén Rúizsa 
István, az MSZMP Csong-
rád megyei bizottsága nevé-
ben köszöntötte a kitüntetett, 
munkásőröket és minden 
jót kívánt további munká-
jukhoz. 

Csütörtökön, a Munkásőr-
ség Országos Parancsnoksá-
gán Papp Árpád országos 
paracsnok Mákos István 
megyei mu n kásőrpanancs-
noknak átadta a Húszéves 
Szolgálatért érdemérmet. Dr. 
Teiszl István pedig az NDK-
ba utazhat tizenöt napos 
üdülésre az országos pa-
rancsnokság jutalma révén. 

A Szegedi Tanárképző Fő-
iskola ünnepségén ..A főis-
kola kiváló tanárjelöltje" el-
nevezésű. újonnan alapított 
kitüntetést kapta Tandi La-
jos magyar-rajz, Sípos Jó-
i'.sef történetem-testnevelés. 
Jónyer Irén biológia-mezó-
gftzdaságtan. Mocsai Zoltán 
magyar-történelem, B artha 
Zsuzsa biológia-mezőgazda-
ságtan és Soós Piroska ma-
tematika-fizika szakos ne-
gyedéves hallgató. 

Ne szóljatok bele! 
Zenés komédia a szegedi színházban 

Párbarendező játék. Abay 
—Majláth—Kalmár zenés 
komédiája bizonyos me-
részséggel azt meséli el, ho-
gyan! talált egymásra hat 
ember. A darabnak hét sze-
replője van. s nyilván túl-
zás. hogy közülük hatnak 
bekötik a fejét. De ez az 
egyetlen merészség ebben 
az átlátszóan bonyolított, 
gyermeki naivságű semmi-
ségben. A sok kavarodás, né-
hány szellemes bemondás, a 
karakteres figurák és Maj-
láth Júlia slágerei azonban 
— köztük ismert, fesztivál-
nyertes számok —• feledte-
tik a komédia dramaturgiá-
jának szemtelenségeit és a 
színpadi turmix végül kelle-
mes, bár szelíd italnak bi-
zonyul. Versényi Ida ötletes 
rendezése ebben a keretben 
tartotta az előadást. 

A színészek jókedvűen ko-
médiáznak, Krasznói Klá-
ra most is kedves, tempe-
ramentumos, s mint kide-
rült, ügyes koreográfus is; 
ő tervezte a komédia tán-
cait. Lőrinczy Eva szép és 
félrevezptqpn démonikus: 
feltűnő külsője mögött sze-
líd lélek lökik. D ersy 
Györgyi szatirikusán plasz-
tikus és mulattató. Tolnay 

Miklós — ahogyan a zenés 
vígjátékok nagykönyvében 
meg van írva — elegáns és 
szórakozott professzor. Jan-
ka Béla, a fia a riportokból 
jól ismert becsületes mai 
ÍÍHtai. Iványi József bemu-
tatkozása a zenés műfajban 
— a színész ebben a szerep-
ben lépett először zenés já-
tékban közönség elé —, 
nemcsak a sok tapsból ítél-
ve sikerült jól. Király Le-
vente tanársegéde kiváló 
szerepformálás eredménye: 
figurája mulatságos és jel-
legzetes. 

Az előadás mozgalmas 
díszleteit és a modern jel-
mezeket Gergely István ter-
vezte. Vezényelt Csala Be 
nedek. 

Ö. b. 

Fürdik a hid 
Fürdetik a főváros egyik 

legszebb hídját, az Erzsébe-
tet. A Köztisztasági Hivatal 
hatalmas öntözőkocsijai mos-
sák a betont, a híd pillérei-
ről, korlátjáról samponnal és 
meleg vízzel távolítják el a 
téli szennyeződéseket. 


