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Népművészeti 
vetélkedő Üllésen 
Harmadízben volt házi- tályától emléklapot és aján-

gazdája a járás művészeti dékokat kaptak, 
vetélkedőjének az (illési mű- A hagyományok ápolásá-
velődési otthon. Vasárnap ban élenjáró Tápé, Forrás-
délután 3 órai kezdettel a k ú t m e l l e t t föl kell figyelni 
zsúfolásig megtelt nagyte- a röszkeiekre, algyőiekre, 
remben dr. Waldmann József nemkülönben a Dinnyés 
főiskolai tanár az elmúlt si- Géza művelődósiotthon-
keres vetélkedőkre emlékez- igazgató által Irányított 
ve nyitotta meg a gazdag m i n d termékenyebb üllési 
programot. kezdeményezésekre. 

Egymásután léptek fel az 
énekkarok és zenekarok. 
Énekszótok, hangszerszólók, 
népi táncok és népi együtte-
sek tarkították a műsor t A 
közel 5 óra hosszan tartó 
előadáson a hűséges közön-
ség az utolsónak fellépő 
csoporttal együtt énekelte a 
kedvelt népdalokat 

Tápé ez alkalommal is ki-
tett magáért. Fergeteges 
tapssal jutalmazták a Tö-
rök-házaspár által betanított, 
szebbnél szebb népi tánco-
k a t Énekszólóban Tóth 
Andrásné és Molnár Mihály, 
hangszerszólóban Kónya 
György és Nagy Sándor je-
leskedett 

Kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott a Budai Sándor 
népművész által dirigált 
sándorfalvi citerazenekar. 

Megkapó volt a röszkei 
hasi tó-együttes, ahol idősek 
és fiatalok együtt szerepelve 
mutat ták be a szegedi t á j 
sajátos termékének, a pap-
rika feldolgozásának ha-
gyományos m ó d j á t A Vas-
tag József tanár által veze-
tett együttes nagyobb nyil-
vánosságot is megérdemel-
ne. 

Szépen szerepelték az ül-
lesiek énekszóval és zeneka-
ri számmal egyaránt. 

A bíráló bizottság javasla-
ta alapján a szereplők a já-
rási tanács művelődési osz-

Börcsök Vince 

Aranyérmes úttörők 
Az úttörőmozgalom meg- la), Horti Viktória (Dózsa 

alapításának 25. évfordulója iskola) és Erdei Klára (Me-
alkalmából jubileumi kul- ző Imre iskola); hangszer -
turális szemlét rendeztek kettősben, illetve -trióban 
szombaton és vasárnap az való szerepléséért Murányi 
Üttörőházban. A vetélkedő László és Aracsi Ágnes 
két napján összesen 86 mű- (Ságvári iskola), valamint 
sorszámot tekintett meg a Nagy Márta, Murányi László 
zsűri. és Murányi Éva (Ságvári 

Az egyéni indulók közül gyakorló), 
aranyérme kapott szólóéne- A versmondók közül Ari-
kéért Balogh Péter (rókusi dó Ágota (Tanárképző I. 
iskola), Tóth Mária (petőfi- sz. gyakorló), a prózamon-
telepi I. sz. iskola) és Su- dók közül Rózsi Olga (Móra 
hada Aranka (petőfitelepi I. iskola) bizonyult a legjobb-
sz. iskola); zongaraszólójáért naik. 
Nagy Márta (Ságvári gya- A n é p l táncosok közül 
korlo), Fekete Márta (Zalka N a g y András. Dániel József, 
iskola): hegedűszólójáért é s varga István (Zalka issko-
Tóth Erika (Dugonics isko- la) kapott a ranyérmet 

A művészeti csoportok kö-
zül a következők kaptak 
aranyoklevelet: a Tanár-
képző Főiskola I. sz. gya-
korló iskolájának éneklő 
csoportja, a Tanárképző Fő-
iskola I. sz. gyakorló iskolá-
jának kamarakórusa, a Ró-
zsa Ferenc ált. iskola kama-
rakórusa, az Űttörőház vo-
nószenekara. a Mező Imre 
iskola szavalókórusa és a 
Madách iskola színjátszó-
csoportja. 

Az említetteken tűi szá-
mosan kaptak ezüst-, illetve 
bronzérmet és oklevelet. 

A kétnapos jubileumi 
szemle aranyérmeseinek és 

április 24-én, szombaton dél-
után 3 órai kezdettel a 
Bartók Béla Művelődési 
Központban díszbemutatót 
rendez a Szeged városi út-
törőelnökség. 

Szegedi gáros győzelme 
az országos larsasíáocverseoyeo 
Mint hírül adtuk, Szege- adója ajándékokat nyújtott 

den rendezték meg az ar- át a győzteseknek, akik a 
szagos területi .,B" osztá- május 14—15—16-án megren-
lyos társastáncversenyt. A dezésre kerülő Savaria Nem-
szombaton és vasárnap a zetközi Táncbajnokságon is 
Tisza szállóban lebonyolított indulni fognak. Külön jutal-
vetélkedő — amelynek ver- mat és dicséretet kapott dr. 
senyvezetője Gál Fcrusz Jo- v i s z t jÓ Z Sefné, a szegedi N e v e l t e i n e k " " t t v N l é t í 
zsef, a. Savaria Nemzetkoa t 6 n e o a r í k t a n f t r a 
Tancbajnokság főrendezője 
volt — szép szegedi sikert A nagy közönségsikert 
hozott. A Pusztai István— aratott verseny pontozóbírái 
Kátai Andrea kettős meg- táncpedagógusok vol-
nyerte a latin-amerikai tan-
cok versenyét, s a standard t a k -
táncok versenyében is a 
második helyen végzett. Raj - mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
tuk kívül az ugyancsak sze-
gedi dr. Taródi Béla—Tóth 
Erzsébet páros szerepelt 
még jól: mindkét kategóriá-
ban harmadikok lettek. 

A standard táncok verse-
nyét egyébként a budapesti 
Maróti László—dr. Beszter-
cei Piroska nyerte, s ugyan-
csak ez a kettős lett máso-
dik a latin-amerikai kategó-
riában. 

Az országos területi tá r -
sastáncversenyen összesen 15 
pár indult Budapest, Oros-
háza, Szentes, Szombathely 
ós a vendéglátó város, Sze-
ged színeiben. 

A vasárnap délben meg-
tartott eredményhirdetésen 
Barna László, a Csongrád 
megyei Tanács V. B. művelő-
désügyi osztályának főelő-

Németh László 
köszöntése 

A hódmezővsárhelyi tanács küldöttsége vasárnap Buda-
pesten felkereste a 70. születésnapját ünneplő Németh 
László Kossuth-díjas írót, aki a felszabadulás utáni évek-
ben Hódmezővásárhelyen élt és alkotott. Égető Eszter és 
más regényalakjainak hőseit vásárhelyi emberek élete alap-
ján formálta meg. A látogatás alkalmával a küldöttség át-
adta Németh Lászlónak a tanács végrehajtó bizottsága dí-
szes kivitelű határozatát, amelyben méltatják munkásságát, 
Vásárhelyhez fűződő kapcsolatait. Egyidejűleg átnyújtot-
ták a város ajándékát is, Endre Béla, „ösz a pusztán" cí-
mű festményét. 

Jegyvásárlás a játékok 
idei előadásaira 

Hétfőn Szegeden megnyílt distájánál. a különféle uta-
a szabadtéri játékok Kárász zási irodáknál eddig 35 000 
utcai jegypénztára. A nagy jegyet vásároltak meg. A 
nyári kulturális esemény- legtöbben a Csínom Palkó 
sorozat iránt azonban már című daljátékra és az Álla-
eddig is nagy érdeklődés m j Népi Együttes Ecseri-la-
mutatkozott meg országszer- , , , . -
te. A játékoknak Budapes- k o d a l m a s című műsorara 
ten és más városokban te-
vékenykedő 250 propagan-

váltották meg előzetesen a 
belépőket. 

Elítélték az Egyetértés Tsz 
volt elnökét is 

ZENEI NAPLÓ 

Capolongo, másodszor 
Nem lenne szerencsés gyományok szellemében tá-

külsőségekre adni, elfogó- jékozatlanok maradunk a 
dottan ítélni a szegedi szim- friss erők nemzetközi tere-
fon ikusok vasárnapi kon- pérőJ, s ha valakit 
certjéről, ahol a mozarti látunk hébe-hóba 
hangszeres zene életműi vidéken, 
összefoglalásén két flatalem 

mégis 
nálunk 

hajlamosak va-
gyunk a szuperlativusaokra. 

Vadgazdálkodás Bakson 
Eredményes vadgazdálko- fácáncsibét nevelt fel, s idén 

dási esztendőt zárt a Baksi tízezer tojás keltetését terve-
Vízügyi Vadásztársaság, zi. A vízügyi vadásztársaság 
amely vasárnap délelőtt a ötvenezer holdon gazdálko-
sövényházi erdőben levő va- dik: 112 lőtt őzet és 1000 
dászházban tartott közgyű- fácánt adtak á t a MAVAD-
lés t Az ú j létesítmény egy nak, s 
száz személyes művelődési származó 
teremből, két szoba össz-
komfortos vadőrlakásból á 
a fácántenyésztéshez szűk-

az értékesítésből 
tiszta jövedelem 

eléri a százezer for intot A 
vízügyi vadásztársaság nem-
csak tagjainak nyúj t hasznos 

séges melléképületekből álL szórakozást Külföldi ven-
A vadászház még nincs tel- dégvadászok is látogatják a 
jesen készen, de a jó kedve t jó hfrű társaság területé t Az 
az örömet az sem tudta idén is több külföldit vár -
csokkenteni, hogy az a j tó és nak őzbak kilövésre, 
ablakrámák még üvegezet- A beszámolót követő vi-
lenek. A lényeg ugyanis az: tában felszólalt Dragon Jó-
a jó gazdálkodási eredmény zsef, Csongrád megyei vadá-
kézzelfoghatóságát lá t ják 
modern létesítményben. 

szati felügyelő, a vadásztár-
saság tagjai közül pedig Ocs-

A vezetőség beszámolóját k ó József, dr. Baksa László, 
dr. Palfi Lajos, a vadásztár-
saság elnöke tartotta. Han 

Szeri István, Völgyes! József, 
Székesi István, Kósa Vilmos. 

goztatta, hogy nemcsak ki- Ezt követően tagfelvételi ké-
lőni kell tudni a vadat, ha- relmek elbírálására került 
nem tenyészteni is. Ezt az A harmincöt jelentke-
elvet bizonyította ez a va- zóből négy u j taggal gyara-
dásztársaság azzal, hogy ta-
valy több mint 2 ezer 500 

podott a vadásztársaság. 
L. V. 

A büntetőeljárás folyamán ményezett" tiszta jövedelem 
annak idejen lapunkban 50 százalékát, mint kifizet-
megírtuk, milyen gazdasági hető bért. Megállapítást 
jellegű visszaélések történ- nyert, hogy Boldog Gyula 
tek a szőregi Egyetértés Tsz vezető beosztását a r ra hasz-
vlz-, gáz- és közpantlfűtés- nálta fel, hogy annak segít-
szerelő részlegében. Az ügy ségével 606 ezer forintot 
akkori szereplőinek tárgya- megalapozatlanul fizessenek 
lásától különválasztották ki az ügyeskedőknek. 
Boldog Gyula, volt téesz-el- E h { t 3 körülményként 
nok, most nyugdíjas bunte- bíróság Boldog 
tőügyénefc elbírálását, be- tekinlette * birosag Boldog 
tegségére tekintettel. A sze- Gyula eseteben azt, hogy 60 
gedi járásbíróság most no- é v e n felüli; a közös gazda-
zott ítéletében elmarasztalta ságnak okozott kárt nem ő, 
a téesz volt elnökét üzlet- hanem más személyek kez-
szerűen, jelentős mennyiségű demenyezték; ugyanakkor a 
és értékű árura vonatkozó- vádlott lenyeges, illetve ko-
lag elkövetett árdrágításban, fokban korlátozott 
mint bűnsegédet, valamint volt a cselekményekre> vo-
társadalmi tulajdont károsí- nafikozó l ^ z á m í t a s i kepes-
tó különösen nagy kár t oko- ^ S 0 ' . lUetóen. Ez volt az 
zó hűtlen kezelésben. Hal- igazságügyi elme- es orvoe-

Értesítjük a lakosságot, hogy áprilisban berentei dió-
szén és mecseki brikett készpénzzel való vásárlásánál 
a fa j tánként 20 q-t elérő, vagy azt meghaladó mennyi-
ségnél, valamint SZOT-utalványnál az utalvány ér-
tékéig 

5,— Ft/q házhoz szállítási 
díjtérítést 
adunk a rendelkezésre álló mennyiség erejé ig 

SZEGEDI TÜZÉP VÁLLALAT 

mazati büntetésül 1 évi sza-
badságvesztésre ítélte. A bí-
róság ugyanakkor azt is ki-
mondotta, hogy a kiszabott 
szabadságvesztés közkegye-
lem folytán nem haj tható 
végre. Az Ítélet nem jogerős. 
Az ügyész súlyosbításért, a 
vádlott és védője a bűnös-
ség megállapítása miatt és 
felmentésért fellebbezett. 

A bíróság indoklásában 
szerepel, hogy Boldog Gyu-
la meg nem engedhető ma-
gatartásával lehetőséget 
nyújtott a téeszben olyan 
jogtalan, indokolatlan kifi-
zetéseknek, amelyeket éppen 
meg kellett volna gátolnia 
Vezető beosztásában. Isme-
retes volt előtte például, 
hogy a zárszámadást meg-
előzően még be nem folyt 
kintlevőségeket realizált be-
vételként számoltak el. En-
nek folytán a valóságosnál 
kedvezőbb szinten tüntették 
fel a téesz víz-, gáz- és 
központifűtés-szerelő rész-
legének jövedelmezőségét. 
Az eredményeknek ilyen 
megszépítése folytán számol-
ták el a részlegben dolgozók 
számára az általuk „ered-

szakértők véleménye. 

ber játszott főszerepet. Élet- Nem mintha Capolongo ese-
koruk együttesen sem éri tében kellene felülvizsgálni 
el a pályazenitre érkező lelkendezésünket, hogy a 
előadóművészek évjáratának Magyarországot útbaejtő vi-
optimurnát. Érdekes módon, íágbarangoló dirigenseik kö-
közülük a külföldit már is- ZÜ1 példátlanul gyorsan két-
merjük, a francia Paul -Ca- s z e r Ls találkozhattunk vele 
polongo tavalyi viharos sí- _ mivel Capolongo a kor-
kerű bemutatkozását jött el társi mezőny összehasonlító 
igazolni — Berkes Kálmán i s m e r e t e nélkül is biztosan 
pedig lathatóan most ízlel- kitűnő karmester. Feladatat 

betéve (kotta nélkül) isimeri, 
elképzelése van róla, hozzá 
invenciója, tehetsége — és 

adottsága. 
Láttatva dirigál, nemcsak 
fölmutatja a szerzővel 
egyeztetett gondolatait, de 

getl a pódiumot. Az utóbbi 
években föltűnt zseniális 
kamaszok egyike, aki való- _ 
szinűleg hamarabb ismerke- t m t T manuális 
dett össze hangszerével, mi-
előtt járni tanították. Ca-
polongo az Esz-dúr és a 
C-dúr (Jupiter) szimfóniát szemléJteti ^ ^ tavalyrói 
vezényelte, Berkes Kálmán t u d t u k ^ _ ^ 
az A-dúr klarinétverseny 
szólistája volt. 

Ha leszámítjuk a szemte-
lenül fiatalok merész vál-

meggyőződtünk felőle. 
Szabadjon egyetlen tippel.: 

ha mór sikerült ez a ritka 
lalkozásának rokonszenves és szerencsés találkozás Ca-
látszatát, akkor sem marad 
üres a koncertélmény; tisz-
ta, fölkavaró, izgalmas pro-
dukciókat hallottunk. 

Elhiszem, a magyar sajá-
tosságként elkönyvelt ha-

polongóval, érdemes lenne 
feljegyezni címét. Hasznára 
válhatna a város zenei éle-
tének, például a szabadtéri 
játékoknak is! 

N. I. 

A keselyű vére 
A MOKÉP így hirdeti ezt film cselekménye a helybe- dulatának szólt. A 

a filmet: „Rettenetes ház az liek fegyveres lázadása ez málás színvonala 
indiánok földjén". Nyilván ellen az akció ellen. egyenetlen. 

megfor-
ugyanit 

Sanjines stílusa 
ennek a félrevezető jelmon- Nálunk a dél-amerikai általában kemény, néha 
datnak a következményeként filmgyártást alig ismerik, szinte majdnem rideg, megí-
télt meg tegnap délután Néhány Ilyen mű ugyan el- olyan elemek is keverednek 
nyolc-tízéves gyerekekkel a jutott hozzánk, és a legtöbb filmébe, amelyek oldják aa 
Szabadság mozi. A keselyű néző ezek nyomán úgy véli, eredeti keménységet. Az üt-
őére azonban nem „indián- ez a filmgyártás megrekedt cai jelenetek, a vásár, a bu 
film", nem kalandfilm, nem valamiféle elavult és román- zár képei például sehogyun-
May Károly és nem Cooper, tikus naturalizmusban. Pe- sem illenek a film stllusábu 

A keselyű vére egy 32 dig hát a dél-amerikai film- másrészt — éppen az ada 
éves bolíviai rendező, Jorge művészetnek nemcsak több tok újszerűsége miatt -
Sanjines alkotása — egyéb- évtizedes múltja, hanem ne-
ként második f i lmje — és mes hagyományai is van- részletesebb elemzésre, anu 

lizálásra is szükség lennt 
minden díszítőelem nélkül, nak, közöttük valóban rea- Az elemzés jobban Illene a; 
dokumentumszerű hűséggel lista, az olcsó hatá-svadásza- előadás stílusához, mint t 
a realizmus hangján és tót messze elkerülő, a nép tarkaság, és szükség is len-
kritikával muta t ja be az 
amerikai segélyprogramot, olyanok. 
Sanjines azt állítja, hogy az vére. 

Kétségtelen, hogy a 
legnagyobb értéke realizmu-

nyomorűságos életét vizs- ne rá; a film, úgy tűnik 
gáló és bemutató alkotások, szegény információkban. 

mint A keselyű Az ügynevezett demogrú 

amerikaiak álcázott sterili-
zációs központot működtet-
nek egy szülőotthonban; a 

Zsombón, az iparcikkboltban április 21-től 24-ig 
árusítással egybekötött mezőgazdasági 

kisgép- és permetez5gép-bemutatót 

tartunk 
ÁFÉSZ, KISKUNDOROZSMA 

sa, hitelessége. 
amelyeket bemutat, 
munkra nemcsak megdob 
bentőek, de szinte felfogha 

fiai robbanás nem jelenték 
film leien probléma. De embt 

ek problémája s nyilván 
A tények, valóan emberi problémakén 

szá- kell megoldani. A keselye 
vére — mint egyébként dél-
amerikai méltatói is. hang-

tatlanok. De hogy Sanjines súlyozták — szenvedélyes 
f i lmje nem kitalált dolgok- tiltakozásával erről beszél 
ról, hanem a tényleges való- S tekintve, hogv a 
ságról beszél, a r ra jellemző, nemcsak Bolíviában 
hogy a filmet meghívták a a világ 
velencei fesztiválra és ott az probléma. 
egyik dijat neki ítélték 

A kitüntetés — ez egészen nivaló 
nyilvánvaló — a film prob- teszi, 
lémafelvető humanista in-

kérdés 
hanem 

sok más helyér 
s még inkább az 

lesz a jövőben, ez a monda-
altalanos érdekűvé 

öl ím. 


