
47 VASÁRNAP. 1972. MÁRCIUS 28. 

Újabb MSZBT-
tagcsoportok alakultak 

Tegnap, szombaton dél-
riött a megyei pártbizottsá-
gon bensőséges ünnepség 
keretében vették át az 
Újabban megalakult MSZBT-
tagcsoportok elnökei, képvi-
selői az okleveleket. Az 
MSZBT Országos Elnöksége 
és a megyei pártbizottság 
megbízásából dr. Koncz Já-
nos. a megyei pártbizottság 
osztályvezetője ezúttal 9 
tagcsoportnak adta át az 
oklevelet, rövid beszédben 
emlékeztetve a baráti társa-
ság megújulására, megválto-
zott lehetőségeire. 

Szegedről a Tisza Bútor-
ipari Vállalat, a Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalat kender-
fonógyára, jutaárugyára és 
újszegedi, központi gyár-
egysége, a MÁV Nevelőott-
hon és a Delta Kereskedel-
mi Vállalat szegedi kiren-
deltsége, Makóról az egész-
ségügyi berendezéseket gyár-
tó vállalat és a városi ta-
nácsi apparátus, Szentesről 
pedig a Baromfifeldolgozó 
Vállalat MSZBT-tagcsoport-
jainak képviselői vették át 
okleveleiket. Csongrád me-
gyében így már 19 tagcso-
port van. 

A vasút felkészült 
az ünnepi forgalomra 

— A háromnapos húsvé- ket, növelték a takarítósze-
ii munkaszünet csúcsforgal- mélyzet és az utastájékoz-
mának zavartalan lebonyolí- tató és irányítószolgálat 
tására már a hónap elejé- létszámát, 
tői készült a vasút — kö-
zölte a MÁV Vezérigazga-
tóság tegnap délelőtt tar-

Jugoszláv ifjúsági 
küldöttség 
Szegeden 

Tegnap a KISZ Csongrád 
megyei bizottságának meg-
hívására a jugoszláv ifjúsá-
gi szövetség vajdasági vá-
lasztmányának háromtagú 
delegációja érkezett Sze-
gedre. A küldöttség vezető-
je Bunovic Dragan, a vajda-
sági választmány külügyi 
titkára, tagjai: Doru Trifu, 
a választmány oktatási osz-
tályának vezetője, és Udo-
vicki Sepenka, az ifjúsági 
szövetség zentai titkára. A 
küldöttség négy napot tölt 
Szegeden és a megyében. 
Ellátogatnak Csongrádra, 
Szentesre és Vásárhelyre is. 
Magyarországi látogatásuk 
legfontosabb célja a KISZ 
megyei bizottsága és a ju-
goszláv ifjúsági szövetség 
vajdasági választmánya 
programjának egyeztetése, 
az ifjúsági csereakciók és 
a kapcsolat más formáinak 
megbeszélése. 

tott sajótátjékoztatóján Gé-
ringer János forgalmi szak-
osztályvezető-helyettes. 

Bejelentette, hogy márci-
us 30—április 5-e kö-
zött 164 mentesítő vonatot 
indítanak, ezenkívül 70 
hétvégi vonat is közlekedik, 
így a szokásosnál 234-gyel 
több szerelvény szolgálja az 
ünnepi csúcsforgalmat, 
amelyre a tavalyinál jóval 
több utast várnak. Az ün-
nepi személyforgalom ide-
jén a vasutasok többsége 
napi rendes szolgálatán felül 
önkéntesen többletmunkát 
vállalt, hogy közmegelége-
désre bonyolíthassák le a 
forgalmat. Több pénztárt 
tartanak nyitva, bővítették 
a jegyelőváltási lehetősége*-

Fúvóskoncert a foiskoldn 

Várostörténeti 
Olvasóink válaszai t és ú j kér-

dése i t . c sü tör tök ig k é r j ü k ! K i M I T T U B ? 

Pénteken este a tanárkép-
ző főiskola dísztermében a 
Magyar Néphadsereg Köz-
ponti Zenei Szakközépisko-
lájának fúvószenekara mu-
tatkozott be Hauck János 
karnaggyal az élen, magas 
színvonalú műsor keretében. 
A 43 tagú együttesnél szem-
betűnő az igényesség, a tökéle-
tes fegyelmű összjáték és az 
egyforma zenei és techni-
kai tudás, amely a legké-

KÉPERNYŐ 

sA/ifitctt k ö n y v 

teebmann Béla felvétele 

Jelenet A legkisebb fiú pénzéből. Balról jobbra Harsá-
nyi Gábor és Patkós Irma 

A tévé felfedezte a siker 
preventív akcióját is. Azok 
után, hogy a már befutott, 
népszerű, olvasott regények, 
novellák (általában klasszi-
kusok alkotásainak) filmes 
visszaidézésével ú j slágere-
ket avatott belőlük — felta-
lálta a megelőző módszert 
is. Anélkül, hogy bevárná a 
hatást, a sikert, elébe megy, 
a frissen megjelenő szépiro-
dalomnak puhítja az olvasói 
ízlés talaját, orientál, ked-
vet kelt, figyelmet a könyv-
piac egy-egy jeles újdonsá-
gának. Az Olvasó Népért 
mozgalom talán leghatáso-
sabb propagandistája a té-
vé Nyitott könyv-sorozata. 
Profilja meglehetősen moz-

gékony, skálája rapszodikus. 
A teljesség látszólagos igé-
nyét a részletek szuggesztív 
megragadására becserélő 
műsor pír tek esti adása 
Ualgóczi Erzsébet ú j novel-

láskötetét mutatta be (Ki-
nek a törvénye?) Szabó B. 
István kalauzolásával, Gaál 
Albert rendezésében. A lá-
tottak után bizonyára sokan 
megveszik majd a kötetet, 
pedig a műsor mindössze 
három elbeszélést dramati-
zált a tízből. Közülük is 
kettő (Éjszaka két katoná-
val, A legkisebb fiú pénze) 
érezhetően ellenállt a műfa-
ji kényszerzubbonynak — 
a harmadik viszont remek 
dráma lehetőségét kínálta. A 
Tizenegy több mint három 
igazi (drámai nyersanyag, a 
színpad felé kacsintgat. Hő-
se egy fiatal bányamentő, 
akinek a hivatás és a ma-
gánélet konfliktusa a lát-
szat és a valóság erkölcsi 
ütközőpontján jelentkezik, s 
tisztességes szándéka mel-
lett sem találhat megoldást 
magának. 

N. L 

nyesebb feladatok megoldá-
sát segíti elő. 

A nagy együttes mérték-
tartó hangerővel játszotta 
Hacsaturján Lányok táncát 
a Gajane című balettből, 
Mondvay eredeti színekben 
villódzó Moment musicalját, 
Bihari dallamosságában meg-
kapó Palotását. A műsor 
legértékesebb két száma 
Liszt I. magyar rapszódiája 
ragyogó átiratban és Dvorák 
VIII. szláv tánca, amelyek 
megérdemelt sikert arattak 
a remekelő hangszercsopor-
tok fényével és a ritmusok 
tüzes sistergéséveL Külön 
érdemel említést a 6 főnyi 
kamaraegyüttes, amely kós-
tolót adott a mai magyar 
termés javából. Hidas Fri-
gyes Etűdök című opusza a 
hangzás kifejező lírájával 
bilincselt le. A finom hang-
hatásokban szinte vetélked-
tek Dávid Gyula szellemes 
ötletekben bővelkedő Minia-
tűrjei és a skót Malcolm 
Vidám tengerészeinek egy 
tétele. A műsor zárószáma 
Gershwin Kék rapszódiája 
egyben csúcspontja volt az 
élvezetes hangversenynek, 
amelynek igazi hőse Nagy 
István főiskolai adjunktus, 
aki zongorajátékának szi-
porkázásával, Szuggesztív 
előadásával és ritka virtuo-
zitásával lázba hozta hallga-
tóságát — s meg is ismétel-
te a Gershwin-opusz záró 
szakaszát. 

Szatmári Géza 

„Nagy érdeklődéssel olva- juk, itt csupán azért idézzük telkeken barakkokat épíiet-
som cikksorozatukat, s a levele bevezető részét, mert tek, s ezekben bőr- és nemi-
március 19-i számban közölt szeretnénk olvasóinkat meg- betegeket ápoltak. (A der-
veszély, hogy kérdések hiá- győzni: minden kérdés, ma a dermatológia — hor-
nyában esetleg meg kell amely a szegedi múltra vo- gyógyászát rövidítése.) Eze-
szüntetni, arra késztetett, natkozik, tűnjék bármennyi- ket hívták dermabarakkok-
hogy bár személyes vonat- re is személyes jellegűnek, nak. A háború utan a la-
kozásának tűnő, de végered- indítékúnak, egyszersmind káshiány miatt ninestelenek-
ményben a város ipartörté- közérdekű is. Várjuk tehát nek bocsátották rendelkezé-
netéhez tartozó kerdéseket kérdéseiket s akkor nem síikre. Ekkor kapta a Derma-
vessek fel" - ír ja olvasónk. k u a g g ó d ; u n k > h o g y abba- nevet 1925 és 1930 kö-
dr. Kohlmann Ferenc (Mé- . , . . , . . . , , , , zott a barakkokat fokozatosan 
rey u. R. II. 3.) Kérdéseit marad különben olvasott és l e b o n t o t t a k , j g y a „eve is 
majd legközelebb közread- kedvelt sorozatunk. kiveszett a köztudatból. (Dr. 

Sipos Károly, Lenin körút 
V á i a S Z O K í 8 ) Hasonlóan ír erről Ko-

máromi István (Pusztasze-
A 40. kérdésre: Honti Ge- mozgalomban. 1919-ben * " é i t Í ^mTökeível™ i m í -

nál Tibor — mint a Szegedi Heckmann kezdeményezesé- személyes emlékeivel. 1919 
Képzőmfves Céh 1938. július re egy cipészszövetkezet ve- ben forradalmi érzelmű tu-
23-tól augusztus 15-ig rende- zetését vette át Cselik Já- zerek veték birtokukba a 
zett képzőművészeti kiállítá- nossal és Cseh Imrével, de barakkokat Az ellenforrada-
sának katalógusa bizonyítja ez nem bizonyult hosszú lom folulkerekedesekor fő-

szereplő életűnek. Kisiparos lett, mű- hér tisztek nyomultak be, es 
helye a Bajza és az Oskola lefegyverezték okét, sokukat 
utca sarkán volt. 1931-ben a Csillagbörtönbe vetették. 

József, Néhány barakkot a francia 
megszállók is igénybe vet-

A 44. kérdésre: A régi tek. Sűrűn előfordultak ösz-
szegedi katonakórház, a szeütközések a francia és a 
mostani II. sz. városi kór- magyar katonaság közt. Itt 

kas Cranach, Ribera, Tiepo- ház, az első világháború folytatta az ellenforradalom 
lo, Tintoretto képei is szere- alatt kicsinynek bizonyult, a „toborzásnak nevezett 
peltek!) A kritika mind a ezért a vele és a Szikra-há- erőszakos katonafogdosast 
kiállításról, mind a rende- zakkal szemben levő üres is. 
zésről elismeréssel szólt. Dr. 
Apró Ferenc, Mikszáth Kál-
mán u. 11.) 

A 42. kérdésre: A fölső- 46. kérdés: Én is azok kö- utcában a zálogház helyén 
roltak közül ezúttal a nem zé tartozom, akik a hatva- volt Ivónkovics-házat, mely-
gyakran emlegetett Marosán nas években lettek szegedi nek építője Kovats István 
Milánról emlékeznék meg. lakosok. A tősgyökeres sze- volt, egy Rákoczi-szobor dí-
Nagybecskereken 1881. au- gediek bizonyára tudják, szítette. Hova lett a ház le-
gusztus 7-én született, agrár- hogy szülővárosuk hogyan bontasa után a szobor? (FNo-
proletár családból. A szá- tett szert a Szeged elneve- haszka Imre, Párizsi körút 
zadfordulón került Szegedre, zésre, de akár szégyen, akár 8.) 
Heckmann István egyik leg- nem, sajnos én nem tudom, 49. kérdés: Szegeden is-
tehetségesebb mozgalmi ta- de szeretném tudni. (Pásztor meretes, hogy a Rákóczi lo-
nítványa volt. Kitűnő elme, József, Szivárvány u. 25.) vasszobron ülő fejedelem 

ikember, kiváló agitá- 47. kérdés: Hallottam fejét ifj . Vastagh György 
tor, tehetséges szervező, olyasmit, hogy Dózsa György szobrászművész Vékes Imré-
1906-ban a Cipész és Csiz- apja állítólag Palfi bíró volt, ről mintázta. Ki volt a mo-
madia Munkások Szakszer- és a tragikus végű népve- deli, mi volt a foglalkozása, 

csoportjának zérnek levágott fejét Pálfi miért választotta őt a szo^-
Vidra bíró lánya szegedi földben rász, van-e róla fénykép? 
Heck- hantolta el. Juhász Gyula (Prohászka Imre.) 

mann irányítása alatt ő ve- egyik versében olvastam e 50. kérdés: Miért taf l a 
zette 1906 végén az első nagy történetet. Mi a hitelessége Panteonban Apacai Csere 

cipészsztrájkot e mendemondának? (Pász- János csontvázként ábrázol-
volt tor József.) va? (Kelemen Gábor, Tolbu-

48. kérdés: Az Oroszlán hin sugárút 8.) 

— a kérdésben 
1938. évben Szegeden tartóz 
kodott: ő rendezte ezt a ki 
állítást, és — mint a Szege- halt meg. (Pusztai 
di Képzőmíves Céh elnöke Lenin körút 38.) 
— a katalógus előszavát is 
ő írta. (A kiállításon világ 
hírű művek, többek közt Lu 

Kérdések 

vezete helyi 
elnöke. Otthonuk a 
u. 6. sz. alatt volt. 

szegedi 
1912-ig vezető szerepe 
általában a szegedi cipész-

Egyszerűbben és olcsóbban 
A szegedi IBUSZ-nál útlevél- és utazásügyben 
Mindannyian tudjuk, hogy 

korábban mennyire körül-
ményes volt kiváltani az út-
levél-betétlapot, majd újra 
érvényesíttetni, valutát vál-
tani, lejárta után ismét visz-
szaszolgáltatni a Belügymi-
nisztérium szerveinek. Nos, 
ez megszűnt. Mostanság sok-
kal egyszerűbben és keve-
sebb utánaiárással, olcsób-
ban beszerezhető az 5 évig ér-
vényes, a személyi igazol-
ványnál is szebb kivitelű 
fényképes útlevél. 

Az új útlevél lényegesen 
olcsóbb és sokkal praktiku-
sabb a réginél. Az említett 
öt európai országba 150 fo-
rintért lehet kiváltani útle-
velet a területileg Illetékes 
rendőrkapitányságon, amely-
lyel öt alkalommal lépheti 

Véget ért az MHSZ-
vezetők tanácskozása 

Tegnap befejezte munkáját 
az MHSZ-vezetök országos 
értekezlete. A felszólalások 
hangoztatták, hogy a szövet-
ség tevékenységében az át-
szervezés óta eltelt időszak-
ban dinamikus fejlődés kö-
vetkezett be. Ehhez nagy-
mértékben hozzájárult a 
mind szélesebb körben ki-
bontakozó társadalmi össze-
fogás. 

Szóvátették: célszerű len-
ne, ha a meglevőknél kor-
szerűbb felszerelésekhez is 
hozzájutnának az MHSZ-
szervek, mert ezek révén 

még vonzóbbá tehetnék a 
fiatalok számára a szövetsé 
get, fokozhatnák soraikbaii 
az érdeklődést a honvédelmi 
ismeretek iránt. 

Vitazáró összefoglalójában 
Kiss Lajos vezérőrnagy, az 
MHSZ-főtitkára kiemelte 
hogy a párt, a kormány, a 
Honvédelmi Minisztérium ve-
zetői nagy figyelmst fordíta-
nak az MHSZ tevékenységé 
re, jól ismerik a szövetség 
eredményeit, problémáit, 
gondjait és messzemenő se-
gítőkészségét tanúsítanak. 

át Magyarország határállo-
másait az utazó. Ez azt je-
lenti, hogy ha Lengyelor-
szágba vagy Bulgáriába uta-
zik, akkor is csak egy alka-
lomnak számít, holott köz-
ben Csehszlovákiában, illet-
ve Romániában is tartózkod-
hatot t Egy-egy ki- és visz-
szautazás után azonnal 
igénybe veheti a következő 
„ablakot", hiszen öt évig ér-
vényes az ötszöri bebélveg-
zésű útlevéL Az öt „abla-
kot", azaz kiutazási enge-
délyt, minden turista vagy 
látogató köteles kiváltani, s 
az már tőle függ, hogy az 
öt alkalmat mennyi idő alatt 
használja feL Ha egy év 
alatt leutazná mind az ötöt, 
úgy azonnal, vagy a követ-
kező évben 100 forintért 
úiabb öt kiutazási engedélyt 
bélyegeznek az útlevelébe. Az 
említett öt szocialista or-
szágba utazó turista az ed-
digi napi 150 forint helyett 
250 forintért válthat valutát, 
de évente csak 6 ezer forin-
tos összegben. Ebben nem 
szerepel a Jugoszláviába uta-
zó turista 3 ezer 300 forin-
tért váltható dinárvalutája. 

Mivel megyénkből egyre 
többen utaznak látogatóként 
Jugoszláviába is, megkérdez-
tük Szűcs Máriát, a szegedi 
IBUSZ útlevélosztályának 
dolgozóját, mit kell tenni 
ilyen esetben. 

— Az ötországos útlevelet 
a rendőrkapitányságon is el-
intézik. Akik Jugoszláviába 
látogatóként akarnak utazni, 
azok az IBUSZ-irodáknál 
ugyanazt az útlevelet kap-
iák, de a munkahelvi véle-
ményezésben külön fel kell 
tüntetni, hogy az ötszöri 
kiutazásához hozzájárulnak 
és javasolják. Ugyanúgy öt 
bebélyegzés van az útlevél-
ben. de az említett öt szo-

cialista országon kívül a 
Jugoszláv Szocialista Köztár-
saság is szerepel a látogat-
ható államok között Ehhez 
az utazáshoz 150 dinárt (282 
Ft) válthatnak be a kérel-
mezők. Ha valaki turista-
ként akar Jugoszláviába 
utazni, annak 550 forintos 
turistaútlevelet kell válta-
nia, amely egyszeri kilépésre 
érvényes, éves valutakerete 
pedig 2030 dinár. 

Az ügyintézés menete te-
hát a következő: Aki csak 
Csehszlovákiába, Bulgáriába, 
az NDK-ba, Lengyelországba 
és Romániába kíván utazni, 
az a kitöltött útlevélkérő-
lapjához (amelynek ára 50 
Ft) 1 darab 5X6 cm méretű 
fényképet és 100 forintos 
okmánybélyeget adjon be a 
területileg illetékes rendőr-
kapitánysághoz. Aki Jugo-
szláviába is látogatóként kí-
ván utazni, annak is ugyan-
azt kell tennie, de 150 fo-
rintos okmánybélyeggel az 
IBUSZ-irodába kell beadni 
kérelmét. Ha a családdal is-
koláskorú gyermek is uta-
zik (akinek személyazonos-
ságija nincs), akkor a gyer-
mekről is kell egy darab 
5X6 cm-es fénykép és isko-
lalátogatási igazolás. Az út-
levélkérő lap mind a rend-
ségen, mind az IBUSZ-nál 
kapható. 

Az útlevél elintézésének 
ideje két hét. Olcsóságához 
hozzátartozik az is, hogy 
február 1-től megszűnt a kü-
lön 100 forintos valutanyil-
vántartó lap. ezután az útJ 
levélbe vezetik be a kivál-
tott valutát. Az IBUSZ-iro-
dák Makón, Szentesen és 
Hódmezővásárhelyen ls el-
intézik az útlevelek kiadá-
s á t 

Zelmaa Ferenc 


