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KÉPERNYŐ 
Hangverseny 
közjátékokkal 

A különös hangzású cím galmas volt — kevésbé a 
— mely a csütörtök esti té- szabadtériről hozott montá-
vénéző 'figyelmét egy órára zsok, melyeket a Borisz Co-
Szeged zenei életére hívta dunov mellett más produk-
fel — riportfilmet takart, ciókkal is kiegészíthettek 
Helyszíni és korábban fel- volna, vagy az önmagában 
vett riportok egymásutánját ügyes tájoperariport, amit 
— zenei illusztrációkkal. A 
témához mérten szűk mű-
soridő és az adás jellege 
lényegében kizárta a hang-
verseny lehetőségét, ráadá-

merev, feszélyezett, keveset 
mondó pillanatvila követett. 
A város zenei élete termé-
szetesen gazdagabb a kép-
ernyőn látottaknál, s egy 

sul a színházban elhelyezett ilyen műsornak nem is le-
mikrofonok technikai beál-
lítása sem sikerült tökéle-

hetett célja a teljesség igé-
nye. Az viszont igen, hogy 

tesen, kárát mindenekelőtt körültekintőbben, alaposab-
az egyenlőtlen hangzás val- ban reflektorozzon a kisze-
lotta. 

Akik ott ültek a Szegedi 
melt együttesekre, a válasz-
tott emberekre, az elhangzó 

Nemzeti Színházban, felte- problémákra. Mert így az 
hetően jobban szórakoztak el3ietettség, a felületesség 
a tévénézőknél, de legalább- érzése maradt a nézőben, 

aki végeredményben vegyes 
benyomásokkal kelhetett föl 

is különb zenét hallhattak. 
Ami pedig a műsor riport-
jait illeti: ötletesebb és a képernyő mellől. A soro-
szürkébb anyagok váltakoz-
tak. Belle Feri bácsi meg-

zat következő állomásain té-
véseink bizonyára okulnak 

szólaltatása a nézőtérről, de a szegedi tanulságokból. 
a Vántus Istvánnal és a 
Makiári Lászlóval készített 
gyors interjú is friss, moz-

A riporter Antal Imre 
volt, a műsort Sándor Pál 
rendezte. 

Magyar—bo!gár 
epttmisdés 
Zsivko Zsivkov, a BKP 

Politikai Bizo^ságának tag-
ja, a bolgár Minisztertanács 
elnökhelyettese pénteken fo-
gadta a magyar művelődés-
ügyi küldöttséget, amely II-
ku Pál művelődésügyi mi-
niszter vezetésével tartózko-
dik Szófiában. A szívélyes 
eszmecserén a két ország 
kulturális együttműködésé-
nek egyes kérdéseiről volt 
szó. 

Pénteken délben Ilku Pál 
ünnepélyesen aláírta Sz'.e'an 
Vaszilev bolgár közoktatás-
ügyi miniszterrel a két mi-
nisztérium közvetlen együtt-
működésének megteremtésé-
ről szóló egyezményt. A meg-
állapodást értékelve a ma-
gyar művelődésügyi minisz-
ter elmondotta, hogy ez az 
e'ső ilyen egyezmény orszá-
gaink oktatásüggyel foglal-
kozó minisztériumai között, 
s hatálya négy évre szól. 
Célja nem csupán az, hogy a 
minisztériumok és vezető 
szerveik kapcsolatait mélvft-
se el, hanem hogy az ok fa-
t*s területi szervei és a ktl-
'önböző oktatási intéznrín-ek 
között is e ' ő s e r í t e a körve+-
'en k a r c o l a t o k kialakítását, 
nz Iskolák közötti módszer-
tani egvüttmű'rödé-t. a köz^s 
ti.d-,m*r|vos kutató munka 
e'ő'eltételeinek megteremté-
sét. 

L l e o m a n n 1361a f e lvé t e l e 

Gyorslnterjú Papp Gyulával, a szegedi városi tanács 
elnükhelycttcsévcl 

Zombori László 
kiállítása 

Zombori László második sokkal inkább erővonalak iz-
önálló kiállítását tegnap dél- galmas játéka, mint a lát-
után nyitotta meg Varga Jó- vány realitása, 
zsef, a Képcsarnok Kárász Szűk világot vallat Zom-
utcai bemutatótermében, bori László, da mindent tud-
Huszonhét temperafesimény ni akar róla. Ezek a mély-
reprezentálja a szegedi fes- ségek festészetének legna-
tészt egyik jeles a lakjának gyobb erényei. Minden 
mai művészi törekvéseit, cseppben ott zúg a tenger. 
Szeged külvárosának húzso 
rai, utcácskái, kapualjai, a 
Tisza-part soha be nem 
cserkészhető vidéke, a folyó 
megfejthetetlensége, az ár-
terek fa-csodái, bogáncsai 
menekülnek Zombori kópéi-
r a Tudja és megfesti év-
szakváltozásait (Tavaszodik, 
Nyári tájkép, ősz, Tél) úgy, 
ahogy csak a természettel, a 
szülőfölddel állandó kapcso-
latot élvező kiválasztottak 
tudják. Kisablakos házak, 
kerítések, kapualjak és nap-
sugárdíszes homlokzatok szo-
rultak a város peremének 
valóságából Zombori László 
ecsetje nyomán a művészet 
igazságába (Régi házak. Kül-
város, Csendes utca, Paraszt-
barokk). 

Óra-sorozatán (Régi óra 
Bárok torony, Változó napok, 
Múló idő) a konkréttól a jel-
képes felé haladó lépcsőfo-
kokat járhat juk végig úgy, 
hogy a művész kálváriáját is 
követhetjük. Ennek az abszt-
ranáló tendenciának lermé':e 
a Két folyó című kép is, mely 

I T. L. 

NépfroitfváBasztás 
Felsővároson 

és Ságvárifelepen 
Tegnap délután a felső- város. ős i városrésznevek 

városi pártszervezet helyisé- Szeged régi térképeiről. A 
gében és a ságváritelepi mű- legtöbb változás ezekben az 
velődési otthonban került években az utóbbit érinti, 
sor területi népírontbizpttsa- hiszen — mint mag a gyü-
gok újjáválasztására A fel- mölcsben — ebben érett kü-
sővárosi gyűlésen Toldi Ist- lön városrésszé Tarján, mely 
ván elnökölt, a beszámolót ú jabb és újabb utcákat, ker-
Bézi Ferenc tartotta. Részt teket hódít el belső város tói. 
vett és felszólalt a gyűlésen A felsővárosi házak — me-
dr. Csikós Ferenc, a városi lyeknek avultságáról a Jó-
.anács vb-titkára. A beszá- zsef Attila sugárút mentiek 
moló és a hozzászólások jól tanúskodnak — még a 
után megválasztották a 35 múltba, lakóik már a jövőbe 
tagú felsővárosi bizottságot, néznek. Nem csoda, hiszen 
amelynek elnöke Kormányos ebben a városrészben készült 
Ilonka, titkára pedig Bézi el a harmadik körút első 
Ferenc lett. Ságváriteiep szakasza, a legkorszerűbb 
gyűlésén Miidós József el- transzformátorállomás, és 
nökölt, titkári beszámolót itt lesz a tervek szerint az 
Sziládi Sándor tartott. Meg- első olyan városrészi köz-
jelent és felszólalt Takács pont, mely a belvárosi cent-
Imréná országgyűlési képvi- rum versenytársa lehet. A 
selő és Hofgesang Péter vá- felsővárosi népfrontbizottság 
rosi népfronttitkár. A ság melvnek éppen e tervek, 
váriteleniek a beszámoló és s változások szellemében 
a felszólalások után 35 tagú alakul várospolitikai albi-
bizottsigot választottak. En- zottsága is — nagy hagyo-
nek elnöke dr. Horváth lm- mányú s rohamosan fejlődő 
re, titkára pedig Miklós Jó- városrész sorsának vált 

VALASZQK A TANÁCSTAGOK 
BESZÁMOLOIN 

ELHANGZOTT KÉRDESEKRÉF 
Régebbi tömegközlekedési A Tanácsköztársaság ú t ján A 79-es választási kerü-

eszköz, de az autóbusznál és a Vörösmarty utcában letben tették szóvá, hogy a 
nem sokkal jobb a villamos, nem jár majd villamos, csuklós villamosok utolsó 
Legalábbis a kérdésekből ez Hogy mikortól? Várhatóan a j ta já t a végállomásokon 
világtott ki. A válaszokat még ebben a fél évben. nem nyitják ki, s kérdezték 
dr. Várhalmi Károly, a Sze- Á Felső Tisza-parton köz- azt is, hogy mikor vezetik 
gedi Közlekedési Vállalat lekedő 2-es vill:mos a má- be Szegeden a kalauz nól-
igazgatója és Tölgyesi Béla, sodik közúti híddal kapcso- küli villamosközlekedést 
a tanács osztályvezetője ad- latos munkák elkezdésének A KN várhatóan még 1975-
ta meg. Ezúttal került szóba függvényében megszűnik, ig Szegeden is meghonoso-
az utcák forgalmi rendjé- Nem örül ennek a lakosság, dik, addig azonban a tu-

s nem örül a villamostár- multus csökkentésére szük-
saság sem. Pedig minden ség van az utasáramlás sza-
valószínűság szerint be fog bályozására a végállomáso-
következni, annál is inkább, kon. 
mert a kormány közlekedés- Feltétlenül jogos, de nem 
politikai koncepciója előír- olcsón megvalósítható köve-
ja az egyvágányú, gazdaság- telmény, hogy minden meg-
fedni villamoavonelak foko- állóban legyen kifüggesztve 
zatos felszámolását. a menetrend. Mivel erre or-

A 3-as villamosra is akadt szágos rendelkezés is van, 
„, , , , , , . , ,, panasz: túl sokáig áll az ebben az ötéves tervben 

chényi térről, hogy futni kell 0 n ö r ő t é r j k i t é r ö b e n . S a j _ mindenhová kihelyezik a 
az átszálláshoz az 1-esutan. n o s > a k i t é r 6 k b s n m i n d i g szabványos eligazító táblá-

egymásra várnak a villa- k a t 
mosok, ám a tapasztalat sze-

Az utcák forgalmi 
rendje 

Váltva némileg az eddigi 
témán: a tömegközlekedés 

nek szabályozása is. 

Merre jár 
a 4-es villamos? 

Azóta bosszantja a szege-
dieket, mióta a 4-es villa-
mos megállóját a Vörös-
marty utcába tették a Szé-

Erre utalt a 15-ös választó-
körzetben dr. Dadai Endre 

™á r , .„ n e m rint a január 15-ével beve i.art sokáig: a 4-es villamos zetett ú j menetrendet most 
már csupán a 100-as vasúti a Radnóti gimnázium előtt 

így meglesz a közvetlen át- A j ^ Z ^ Z Ü S 
szállási lehetőség az l-esre. ^ T b a n X Z a tiUaíl 
MBwoncm^BaKMB sok ne a töltés lábánál vá-

rakozzanak a sorompó fel- alapfeltételeihez tartozik a 
húzására, hanem — a köz- közlekedés általános szabá-
úti járművekhez hasonlóan lyozása is, nélküle nagyon 
— a töltés tetején. Ide kí- nehezen férnek meg egymás 
vánkozik a válasz ar ra a mellett a járművek és a 
kérdésre is, hogy a dorozs- gyalogosok. Az egyes utcák 
mai (7-es) villamos végállo- közlekedési rendjének sza-
mása visszakerül-e még a bályozását nyilvánvalóan 
Rókusra: nem. A Boross Jó- meg kell előznie az egész 

város közlekedésének szabá-
lyozása. Ez a munka folya-
matban van. Elsőként Tar-
jáné készült el, most van • 
terv bírálata. Munkasztalra 
került a Belvárosé, majd — 
a tanács anyagi lehetőségei-
nek függvényében — az 
egész város területére elké-

A 90-es választási kerület- szül a forgalmi terv. 
ben az iránt érdeklődtek, A KRESZ-táblák, irányító-
hogy miért nem tervezik lámpák elhelyezése is most 
meghosszabbítani a József már tervszerű, folyamatos. 
Attila sugárúti villamost az A jó kivitelű, zománcozott 
Algyői útra. Azért nem, táblák egy része már meg 
mert a töltés miatt nem is jelent az utcákon. For-
célszerű. A 4-es villamos galomirányító jelzőlámpa 
kétvágányú lesz, az Algyői kerül még ebben az ötéves 
út a csatornától már be van tervben a Lenin körút és az 
kötve az autóbu°zhálő7.atba, Attila, illetve a Mikszáth 
néhány év múlva Baktó is Kálmán utca kereszteződésé-
kap autóbuszt be. 

zsef utcai síneket is fel fog-
ják szedni. 

Rövidesen 
kalauz nélkül 

zsef lett. 
Pálunk, Alsóváros, Felső-

Egy hét múlva: 

Gépkocsinyeremény-
betétkönyv-sorsolás 

1 d b ZISZ—150-es t í p u s ú , 4 
t o n n á s 

tehergépkocsi 
eladó 

É r d e k l ő d n i : 
ság Szegad , 
Á r u f o r g a l m i 

P i n c e g a z d a -
T á b o r u . 3. 
o sz t á ly . 

Az Országos Takarék-
pénztár egy hét múlva, feb-
ruár 25-én és 20-án Buda-
pesten, az Egyetemi Színpa-
don rendezi a gépkocsinye-
remény-betátkönyvek idei 
első, sorrendben 43. sorso-
lását. A húzáson az 1971. 
október 31-ig váltott, és a 
január 31-én még érvény-
ben volt 5000 és 10 000 fo-
rintos gépkocsinyeremény-
betétkönyvek vesznek részt. 

A Budapesten váltott be-
tétkönyveket pénteken dél-
után, a vidékieket szomba-
ton reggel sorsolják. Az ösz-
s~avont nyeremánvltstát a 
február 27-i vasárnapi la-
pok közlik. 

A kétnapos húzáson össze-
sen 511 személygépkocsi ta-
lál gazdára, s ezzel az ed-
dig kisorsolt nyeremény-
autók száma 10 890-ra emel-
kedik. Az ötezer forintos 
betétkönyvekre összesen 355, 

a tízezer forintosokra 156 
autó jut. A Budapesten vál-
tott gépkocsinyeremény-be-
tétkönyvek között 225, a vi-
dékiekre pedig 286 személy-
autót sorsolnak ki. A nye-
reményautók: Zsiguli, Wart-
burg, Volkswagen, Skoda, 
FIAT stb. 

egyik letéteményesévé. 
Ságvári telep gondjai meg-

egyeznek a város többi, töl-
tésen kívül fekvő területé-
nek bajaival. Itt is nyomasz-
tó a járdák, az utak hiánya, 
kevés a hely az óvodában, 
bajok vannak a közlekedés-
sel és így tovább. Ráadásul 
a terület is mélyen fekszik, 
vize3. Sok panasz hangzott 
el a népfrontválasztási gyű-
lésén. De a panaszok mellett 
sokan elmondták azt is, hogy 
az itt lakóknak is többet 
kellene törődniük saját 
ügyeikkel, életkörülményeik 
megjavításával. Mindenek-
előtt közös gondolkodásra 
'enne szükség. Hiszen bár-
milyen nagy összegek állnak 
rendelkezésre a város rend-
betételére, sok helye van an-
nak a pénznek. Közösen 
kellene eldönteni, mire is 
költsük. És szükség volna a 
közös munkára is. 

A szőreis rózsák sikere 
Kiskertekből 15 millió forint bevétel 

A szőregi kiskertek híre rolták meg. Rózsatöveket 
messze földön ismert, mert szállítanak Hollandiába, s 
az ott termesztett rózsákat, bármennyire is furcsának 
jácintokat, tulipánokat, nár- tűnik, a tulipánok országa 
ciszokat szívesen megvásá- rengeteg tulipánhagymát, 
rolják külföldön is. A Sző- jácint- és nárciszhagymát 
regi Virág- és Dísznövény kér a szőregiektől. Jó ve-
Áfész tagsága a napokban vőnek számítanak az ango-
összegezte tavalyi munká- lok, az olaszok és a cseh-
jának eredményét. Szeles szlovákok, valamint a két 
Sándor elnök igazán jó hí- német állam, 
rekkel szolgált a 326 főt A tőkéspiacon sikert ara-
izámláló közösségnek. A ta- tott a szőregi rózsa. Első-
valyelőtti 9 milliós forgalom sorban az égőpiros színű és 
szépen növekedett, s a múlt Illatos Imperial, valamint a 
ívben megközelítette a 15 narancspiros színű Super 
milliót 

Az általuk értékesített ró-
zsatövek, virágbagymák na-
gyobb részét, körülbelül 80 

Star. Egy újfa j ta , érdekes 
színű rózsa is „fut", a ké-
keslilás szín. A szövetkezet 
tagjai átlagosan 20 ezer fo-
rint jövedelmet biztosítanak 

Az 1971. évi — Igazoltan bc nem váltott — 

Téglautalvánnyal rendelkezők 
FEBRUÁR 29-IG JELENTKEZZENEK 

a kibocsátó TÜZÉP-telepen, rendezés végett. 

SZEGEDI TÜZÉP VÁLLALAT 

százalékát külföldön vásá- maguknak évente. 

VSsszaad&tt # © r i r 
Csongrád megyében Csanádpalota nagyközség taná-

csának végrehajtó bizottsága négy munkahelyes orvosi 
rendelő építését határozta el. Közölték a tervezővel, hogy 
egymillió-kétszázezer forintot szánnak az építkezésre. En-
nek ellenére olyan terv készült, amelynek kivitelezése 
kétmillió-kétszázezer forintba kerülne. A helyi tanáes il-
letékesei megállapították, hogy a terv több felesleges, a 
gyógyításhoz nem szükséges elemet tartalmaz. A tervet 
nem fogadták el, visszaadták a tervezőnek. 


