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morzsák 
A színház tervezett sza-

badkai vendégjátéka a feke-
te himlő járvány miatt egy-
előre elmarad. A GUI Baba 
szabadkai tervbe vett elő-
adása előreláthatólag május-
ra marad, s ugyanakkor az 
ottani színház' nálunk egy 
szerb ajkú környékbeli köz-
ségben vendégszerepel majd. 
Az ugyancsak tervbe vett 
Sevillai borbély szabadkai 
előadása a jelek szerint jú-
niusra halasztódott, amikor 
is, a szabadkai színház Sze-
geden a II. Richárd előadá-
sával viszonozza a szegediek 
szereplését-

* 
Az elmúlt hetekben három 

napig Szegeden tartózkodó 
tévéstáb egyenesből közvetí-
tette a második csatornán a 
Machbethet (amit sajnos 
Szegeden még nem lehet 
venni), és ugyancsak felvet-
ték színes adásra a Gül Ba-
ba második felvonását egy 
későbbi közvetítésre. Ez lesz 
az első színes vidéki tévé-
közvetítés. 

* 
Április hónap operaújdon-

sága Jules Massenet Manon-
ja. Az opera dirigense Vaszy 
Viktor kiváló művész, ren-
dezője Versényi Ida, díszlet-
tervezője Sándor Lajos, a 
jelmeztervező Gombár Judit. 
A darab főbb szerepeit Ber-
dál Valéria, illetve Horváth 
Eszter. Fekete Mária, Szta-
nics Ibolya, Gortva Irén, 
Varga Róbert, Sinkó György, 
illetve Gregor József, Gyi-
mesi Kálmán, Juhász József, 
Börcsök István és Halmágyi 
Mihály éneklik. A bemutatót 
a Magyar Rádió előrelátha-
tólag egyenesből közvetíti. 

* 
Az ünnepek előtti héten 

nagy sikerrel mutatta be két 
estén át az operaegyüttes 
Székesfehérvárott a Szege-
den is nagy sikerrel színre 
hozott Machbethet 

* 
A szegedi színház műso-

rán már régen nélkülözött 
Tennessee Villiams A vágy 
villamosa világhírű művé-
nek bemutatására készül a 
a prózai együttes. Érdekes-
sége az előadásnak, hogy azt 
Virág Mihály, a szabadkai 
színház főrendezője rendezi. 
A kiváló színmű főszerepeit 
Fogarassy Mária, Déry Má-
ria, Király Levente és Jan-
ka Béla játsszák. 

Jenő István 

Tatarozzák 
a színházat 

Acs S. S á n d o r f e l v é t e l e 

A látvány ne tévesszen meg senkit. Még nem 
kezdődött meg a színház nagy renoválása, 
csupán a homlokzatot hozzák rendbe. A tető 
után tehát az épület falának festése is megif-
jodik. 

ÚJ FILMEK 

i4 szív évében 
„Az ö n szíve az On egészsége" — ez az idei jel-

szava az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO), 
amely ma ünnepli 14. születésnapját. Április 7-« 
1948 őta minden évben az egészségügyi világnap, s 
e napon minden évben egy-egy jelentős betegség el-
leni hadjáratot hirdetnek meg. 

Az orvostudomány leküzdötte már a fertőző be-
tegségek legtöbbjét, sikeresen harcol azok ellen is, 
amelyek időnként rémületbe ejtik még az emberisé-
get. A rák mellett a szív- és keringési betegségek 
állnak a halálozási statisztikák első helyén 

Senkit sem akarunk ijesztgetni, főleg nem azo-
kat, akik betegek, de inteni szeretnénk az egészsége-
seket: ez a súlyos betegségcsoport megelőzhető, 
egészséges életmóddal elkerülhető. Bár a kezelő or-
vos szívesen ad felvilágosítást, szóljunk mi is rola, 
hogy az elhízás, a dohányzás, a túlzott alkoholfo-
gyasztás, a kényelmes, kevés mozgással járó életmód 
előbb-utóbb kialakítja a szívbetegségeket. Az egész-
ségügyi világnapon ne arról szóljunk tehát, milyen 
kitűnő gyógyszerek vannak, milyen nagyot fejlődött 
a Szívsebészet — arra gondoljunk elsősorban, hogy 
egészséges életmóddal előzzük meg a bajt, vigyáz-
zunk szervezetünk „motorjára". Az Egészségügyi Vi-
lágszervezet, az ENSZ-nek ez a sok nemzetet magá-
ba foglaló fontos szakintézménye, a tudományos ku-
tatásokat ez évben erre a témára összpontosítja. De 
mi, akiknek egyéni érdekünk is egészségünk meg-
óvása — szentelünk-e napi egy-két órát, hogy sétál-
junk többet, pihenjünk, idegnyugtatók helyett bizto-
sítsunk időt a kikapcsolódásra, és hogy elkezdjük 
végre az annyiszor elhatározott fogyókúrát? 

Sz. M. 

Holt vidék 
Iád. Kántorék maradnak ott, 
a férj, Anti, az asszony, Ju-

Magyar film. Irta és 
rendezte Gaál István. J 
Zene Szöllősy András, li, a "fiuk Andriska és' egy 
Fényképezte Zsombolyai egyedülálló fürge öregasz-
János. Főszereplők Törő- 8ZOny, Erzsi néni, akinek a 
csík Mari (Juli), Fe- f i a Kanadában él. Az egye-
renczy István (Anti), dülmaradtak életét-sorsát 
Patkós Irma (Erzsi néni), m i í t a t j a b e a f l l m_ 
Nzergej 
(Andris). 

Jelisztratov 

A tragédia, amely lezár-
ja a film eseménysorát, lát-
szólag véletlenül következik 
be. Juli, a film főszereplő-
je, belezuhan egy szakadék-
ba, s halálra zúzza magát. 
De csak formáját tekintve 
véletlen ez a tragédia — hi-
szen másképpen is történhe-
tett volna — lényegét te-
kintve nagyon is szükség-
szerű. A film egyenesen ve-
zet idáig; nem lehet kétsé-
günk, hogy mindenképpen 
megtörtént volna. 

A Holt vidék egy elnépte-
lenedett faluban játszódik. A 
lakók sorra elhagyják a he-
gyek-erdők közé zárt kis te-
lepülést, mert az elzárt fa-
lu elmaradt a világtól: nincs 

Pontosabban és igazabban 
nem is erről van szó a film-
ben. A rendező Juli alakjá-
ra. koncentxál, az 6 sorsát, 
életét, tragédiáját vizsgálja. 
A mondandó ezzel válik ál-
talános érvényűvé. Egy falu 
elnéptelenedésének vizsgála-
ta végül is — ismerjük 
ugyan Gyűrűfű történetét — 
egyedi dolog, önmagában 
nem számíthat esztétikai ér-
tékű és jellegű visszhangra, 

olyan laboratóriumba, amely 
nem valami elvont speku-
láció szüleménye, hanem 
nagyon is valóságos dolog, 
de végeredményben mégis-
csak arra való, hogy hiteles 
és meggyőző környezetet 
alakítson Juli alakja és tra-
gédiája köré. 

Julit a magány és az el-
viselhetetlenül sok munka 
kínozza. Férjével, aki egy 
erdőgazdaságban dolgozik, 
keveset találkozik, fia, And-
ris, a városban jár isko-
lába, Erzsi néni, aki egy 
idő után hozzájuk költözik, 
meghal. A magány romboló 
hatásáról szól a Holt vidék, 
s nem a falu elnéptelene-
déséről, éppen fordítva, mint 

Kitűnő 

gyógyszerszabadalmak 
Százhúsz magyar gyógy- bővítésére további lehetősé-

szerkészítmény technológiáját gek is vannak, hiszen az el-
vásárolták meg eddig kül- múlt évben is több mint 100 
földi cégek és több helyütt hazai gyógyszeripari szaba-
megkezdték előállításukat is. dalom született, melynek 60 
összesen 20 ország 60 cégé- százalékát, oltalom megszer-
hez juttatták e) ezeket az ér- zésére külföldön is bejelen-
tékes szellemi termékeket, tették. Közülük nem egy mái-
amelyek évi bevétele mégha- 80—40 országban is védelmei 
ladta a 130 ezer dollárt nyert, a trioxazin pedig 60 

A szellemi termékcsere országban szerzett oltalmat 

művészi élményt csak kivé- ahogyan a MOKÉP hirdeti. 
teles esetben válthat ki. 

Olyan kivételes esetben, 
mint ez a film. Bármeny-
nyire valóságos ugyanis ez 
az elnéptelenedett falu, s 
bármennyire realista szelle-
mű és ihletésű a film min-
den eseménye, világos, hogy 

mozija, presszója és nincs — a . rendező egy laboratórium-
munkahelye. Csak egy csa- bo csalogat bennünket Egy 

Olcsón üdülhetnek a diákok 
Az Expressz nyári tervei 

Az Expressz — lévén if- rintot kellene fizetniük, óm földi üdülését is. A bolgár 
júsagi és diák utazási iroda az ifjúságpolitikai .tanács tengerparton, Komcsijában 
— szinte minden szolgálta- 262 forinttal járul hozzá a mindössze 1500 forintért tölt-
tását kedvezményesen, meg- költségekhez. A középiskolá- hetnek 12 napot a diákok, 
lehetősen olcsón nyújtja. Az sok tehát mindössze százfo- Az alapból 650 forinttal ja-
idén azonban núnden eddi- rintért tölthetnek egy hetet rul hozzá utazásukhoz az if-
ginél kedvezőbb feltételeket a Balaton mellett. júságpolitikai tanács, 
biztosítanak a fiatalok üdü- Az ifjúsági kempingekbe a A kimondottan kedvezmé-
léséhez. Ennek alapjául a közép- és felsőfokú oktatási nyes akciókkal termeszete-
Minisztertanács tavaly au- intézmények tanulói és a fia- s e n n e m menil ki a z ' s x p -
gusztusban hozott, az ifjúsá- tal, pályakezdő szakmunká- r e s s z programja. A szokásos, 
gi turizmusról szóló határo- sok, értelmiségiek jelentkez- viszonylag olcsó áron Csong-
zata szolgáL E határozat biz- hetnek. A/, ötnapi szállás tel- megyéből 40 csoport 
losítja azt, hogy a jövede- ;ies díja 65 forint lenne, eb- utazhat a különböző szocia-
lemmel nem rendelkező fia- bői 30-at biztosítanak az if- ijSta országokba, egy-egy 

Egy iskola története 
Hetvenöt éve, 1897-ben régibb iskolájáról több érde-

kezdte meg működését a né- kes adatot gyűjtöttek össze, 
hai Szabadkai sugárút sar- Eddig például mindössze 
kán levő Novák-féle bérház- n y o l c igazgatója volt, jelen-
ban az Állami Felsőbb Le- „ - . . „ , , , , . „ e - . . „ 
ányiskola, mely előbb a mai l e g 7 5 0 tanulója, 67 kmeve-
Radnóti gimnázium épületé- x t t * 4 0 ó r a a d ó - Ö 8 s z e s e n 

be, majd 1903-ban végleges 1 0 7 tonára v a n - a m i 

helyére, a Tisza partjára l e n t i ' h o g y átlagosan minden 
költözött. 1952 szeptemberé- 7 J u t ®»r pedagógusi 
hen vette fel Tömörkény Ist- A jubileumi kiadvány dr. 
ván nevét, ugyanettől az év- üiós József igazgató szer-
től zenegimnáziumi részleg- kesztésében októberre, az is-
geL kilenc évvel később koia fennallása 75. évfordu-
iparművészeti tagozattal gaz- lójának ünnepségeire jele- . 
dagodott, 1965-ben egészseg- nik meg, amikor 3 napos 
ügyi szakközépiskolai osztá- rendezvénysorozat keretében 
lyokkal bővült. 1967-től in- emlékeznek meg az alapítás-
tézményesen művészeti szak- róL Tömörkény-mellszobrot 

kar lenne olyan szimpla fór- ' középiskola, ilyen minőségé- és emléktáblát avatnak, 

Hogy ez mennyire így van, 
arra csak egyetlen apró moz-
zanat, bizonyítékul: amikor 
Juli gyónni megy és el-
mondja panaszait a papnak, 
a tisztelendő megjegyzi, mos-
tanában egyre többen jön-
nek hasonló bajokkal a vá-
rosban lakók közül is. 

Nem lehet úgy élni, aho-
gyan Juli él, olyan magány-
ban-egyedüllétben, minden 
örömtől, emberi élménytől 
távol, messze elkerülve: ha 
nagyon egyszerűsítve aka-
runk fogalmazni, ezt mond-
ja a film. Nem is akárho-
gyan. Á Holt vidék hiteles, 
szép munka, Urai atmoszfé-
rával veszi körül a kör-
nyezetet és az embereket, 
meggyőző erővel hirdeti 
fontos igazságát, amelyet 

muiúba foglalni — bár-
mennyire lényeges ez egyéb-
ként —, hogy többet kell 
törődnünk egymással. Több-
ről van itt szó: az értelmes, 
szép emberi életről. 

0. L . 

ben a pécsi mellett egye- díszünnepség lesz a színház-
düli az országban. ban, s a program érdekessé-

Az idén 75 esztendős Tö- gének kínálkozik, hogy az 
mörkény István gimnázium egykori növendékek, ma fia-
és művészeti szakközépiskola t a l és elismert művészek is 
történetéről vaskos évkönyv műsort adnak, kőztük Mezei 
készült, melyből Szeged leg- Mária, a népszerű színésznő. 

talok, tehát a diákok is iúsógi alapból. Tehát csak 35 CSoport Finnországba és 
gondtalanul üdülhessenek az forintot kell befizetni. Ét- -
ország legszebb tájain, szinte kezést ugyan nem adnak a 

Olaszországba. Különösen 
gazdag programot biztosít az 

jelképes összegekért. A költ- kempingekben, de minden olaszországi utazas. hiszen 
ségek nagy részét ugyanis az ebédhez 7,50 étkezési hozzá- _ ^ ^ ; 
Országos Ifjúságpolitikai és járulást juttatnak, összesen Rítninit, Firenzét Ravennát 
Oktatási Tanács fedezi, a tehát 37 forint 50 fillért. «,-. - „ • ' 
központi ifjúságpolitikai Vagyis több az étkezési hoz- s6t> S a n M a n n f ' koztarsasag 
alapból. zájárulás összege, mint, a be-

idén összesen 40 ezer fia- fizetett díj. Ráadásul a kém-
iai vehet részt kedvezmé- p ? n g a k ^ ^ e ldáu f^B m i n t e g y 2 f é l e z r e n u t a z 

nyes üdülésben. Csongrád S V b á í T Siótokon"'' H a £ hatnak külföldre az Expres 
megyéből 2200-an utazhat- kányfürdőn, Sopronban és szervezéseben. 
nak a középiskolás üdülte- így tovább. 

csoport meglátogatja Rómát, 

megtekintésére is sor kerül. 
Csongrád megyéből az. idén 

essz 
A szokásos 

útvonalak mellett jó néhány 
tés és az ifjúsági kemping-
akció keretében. 

Nemcsak az üdülés díja, újdonsággal is szolgai aziro-
hanem az utazás is kedvez-

, , , , . , - - menyes. Akik a középisko-
A kozepiskolas tanulok ju- l u s üdülésben vesznek részt, 

nius 18. és augusztus 26. kö- Vagv beutalóval valamely if- markand 

da. Ilyen például a Moszk-
va—Taskent—Buhara—Sza-

úlvonal, vagy a 
zött egyhetes turnusokban jósági kempingbe utaznak, jugoszláviai üdülés Rpvinj-
váltják majd egymást a Ba- bán és Korcsula szigetén. oda- és visszaútra — egyéni 
laton környékén levő tábo- ^ t U v ^ n l S y f f e S S Ü j d ° n s á g a Ü b a n ° n í & a z 

rokban. A szállásért és az a központi ifjúsági alap- algériai utazás is. 
étkezésért összesen 362 fo- ból támogatják a diákok kül- Sz. L 

Apró kis bűntettek 
Fenyőfát lopott Rácz László 19 éves, Algyő, Vásárhelyi sértés kísérlete miatt a sze-

29 éves, Kistelek. Kenderföld utca 66., illetve Kanizsai ut- gedi járásbíróság jogerősen 5 
sor 24. szám alatti lakos még ca 22. szám alatti lakos. Egy hónap börtönre ítélte, 
tavaly december végén. Ki- este mindketten leittasodtak Benzinnel manipulált Ré-
vágta s elvitte Tóth József- s Bakos sörösüveggel vágta vész László, 31 éves. Szeged, 
né, Kistelek, Tanya 241. szám fejbe az ugyancsak ittas Partizán utca 22. szám alatti 
alatti lakos udvaráról. A Börcsök Imr e sértettet, akit lakos. Kihasználta munka-
vádlott tagadta cselekményét, Makai Ferenc le is ütött. A helyén, a Csongrád—Békés 
a bíróság előtt azonban ta- verekedők a helyszínről el- megyei MÉK Vállalatnál a 
nuk bizonyítottak RaczLász- szaladtak. A szegedi járás- felületes ellenőrzést, vala-
16 bűnösséget. A szegedi ja- bíróság a vádlottakat 6—6 mint azt, hogy az általa ve-
ráshíróság tekintettel a vád- hónap börtönre ítélte nem zetett tehergépkocsi többet 
lott büntetett előéletére, 7 jogerősen. fogyasztott a kelleténél. s 
hónap börtönre ítélte nem ittasan késelt Mulati János közel 3 ezer liter benzint 
jogerosen, s 2 evre eltiltotta 4 5 é v e S i Ásotthalom, X. ke- sikkasztott el folyamatosan, 
a közügyek gyakoriasatól. r ü l e t 1 6 5 8 alatti lakos, amelyet esetenként értékesí-

Részeget ütöttek ie része- Morahalmon lerészegedve az t e t t - A szegedi járásbíróság 
gek: együttesen elkövetett utcán bicskát rántott, s min- jogerősen 10 hónap fegyház-
súlyos testi sértés miatt ke- den indok nélkül egy általa r.a " ^ t e , 8 kötelezte a társa-
rült a vádlottak padjáraBa- ismeretlen személyt meg- g?í £S?S? fcrfnt S 
kos Elek 20, Makai Ferenc szúrt. Mulatit súlyos testi rítésére. 


