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Dózsa-ünnepségek 
a tanárképző főisknlán 

Dézsa György születésének nác a történettudományi di-
500. évfordulóját kétnapos ákkör tagja tartott előadást, 
eseménysorozattal ünnepli a Ezután Szabó Sándor hali-
Szegedi Tanárképző Főlsko- gató Dózsa György alakja az 
la. Tegnap, csütörtökön dél- irodalomban című előadása 
után Bor Pál főigazgató-he- hangzott el, majd Csáky La-
lyettes nyitotta meg a tudo- jos, a rajz- és művészet-
mönyos diákkörök emlékűié- történeti tanszék diákköré-
sét a főiskola dísztermében, nek tagja elemezte a Dózsa-
Beszédében röviden áttekin- ábrázolás fejlődését a kép-
tette az 500 évvel ezelőtti zőmű vészét ben. 
eseményeket, rámutatott, A z évforduló ünneplése 
mit jelentenek ezek a mai ma, pénteken délelőtt foly-
ember számára. Üdvözölte a tatódik. A Szabadság film-
hallgatóknak az évforduló- színházban emlékünnepélyt 
val kapcsolatos tudományos rendeznek, amelyen Nagy 
munkáját, amelynek ered- István tanszékvezető főisko-
ményel az emlékülésen el- lai docens tart ünnepi meg-
hangzó értékes előadások. emlékezést, a főiskola Kar-

Az 1814. évi magyarorszá- dos Pál vezette női kara és 
gt paratszhdború ideológiai az irodalmi színpad pedig 
háttere címmel Romsics lg- emlékműsort ad. 

Uj híd épül 
a Kis-Dunán 
A Közlekedés- és Posta-

ügyi Minisztérium illetékes 
főosztályán jóváhagyták az 
ú j győri Kis-Duna-hid építé-
sének tervét. A munkák még 
a negyedik ötéves tervben 
megkezdődnek. A több mint 
100 millió forintos program 
érdekessége, hogy a folyó 
mindkét oldalán korszerű 
forgalmi csomópontot alakí-
tanak kl ós a híd megepíté-
sével együtt két főútvonalat 
is összekötnek. 

Az 550 méter hosszú híd 
útpályája 14 méter széles 
lesz, A programot összehan-
golják a Nagy-dunai m ed vei 
híd átépítésével. (MTI) 

Hózáporok Kékestetőn 
Ujabb sarkvidéki légtömegek közelednek 

Szerdáról csütörtökre vir- májusi fagyosszenteket idé- májusban indul meg Ezért 
radóra szinte megállás nél- zi. A márciusra nem jellem- valószínűbbnek latszic, hogy 
kül hullott a hó a Kékeste- ző a nagyobb sarkvidéki időjárásunk nem Matk, ha-
tőre, es az áprilisi hózápor légtömegek érkezese, a nagy nem egy hónappal előbbre 
még a reggeli órákban sem hőmérsékleti kniönbsegek a jár. Arra azonban, hegy a 
szűnt meg tenger es a szarazföld kö- hideg tavasai „tembolasa 

Az egész Európát elárasz- zött, A viszonylag nagv hi- után a fagyosszentek mar 
tó sarkvidéki légtömegek degtartalékokkal rendelkező megszelídülve erkeznek:nem 
kontinensünkön szinte sarkvidéki légtömegek mos- tud határozott választ adni 
mindenütt 10—11 fokkal a gása ugyanis Inkább április, a meteorológia sem. (MTI) 

Miért volt a várakozás 
a körúton 

A Patyolat és a gyorstisztítás 
Húsvét előtt meglehetősen gítenlük ezeken a gondo-

sokan Voltak kénytelenek kon. A gyorstlsztltó szalon 
csalódottan távozni a Lenin most már bőven tud vállalni 
körúti gyors tisztító szalon- munkát, jóval többet, mint 
ból. Mert hiába akartak rö- eddig bármikor, 
vid határidőre vegytiszü- A húsvét előtti bajokat 
tást rendelni, az üzlet csak két dolog okozta, Részinl 
a leghosszabb, háromnapos az, hogy a szalon csak egy 
terminusra tudott munkát műszakban dolgozott, ró-
vállalni. Sokan meg sem szint az, hogy a vegytisztító 
próbálkoztak azzal, hogy bt;- gép elromlott. A gépet azóta 
térjenek az üzletbe, mert sikerült megjavíttatni. Soron 
olykor hosszú sorok álltak kívül hívatta el Szegedre a 

Patyolat a nyugatnémet cég 

hát az üzlet jóval több meg-
rendelésnek képes eleget 
tenni, mint korábban. 

Nemcsak a szalon jobb ki-
használásával képes többet 
nyújtani ezután a vállalat. 
Kint az üzembon is mun-
kába állítják az új, mintegy 
12 ezer dolláros olasz vegy-
tisztító gépet. Üj gépekkel 
szerelik lei a vasalóüzem-
vészt is. A fejlesztés lehető-
vé teszi, hogy akar kétszer 
annyi megrendelésnek is 

százéves átlag alá szorítot-
ták a hőmérsékletet. 
A távolabbi prognózis sem 

biztató, Skandinávia telő! 
ugyanis újabb sarkvidéki 
légtömegek indultak az 
európai tavasz „megdönté-
séra", 

A. meteorológusok szerint 
nem egyértelmű az, hogy 
időjárásunk egyhónapos ké-
sésben van. Az idei tél és 
tavasz jellemzője ugyanis az 
volt, hogy az időjárás in-
kább előbbre járt csaknem 
egy hónappal. Az idei esz-
tendő egyébként is 

bővelkedett meteorológiai 
rekordokban, ftiresaságok-
ban, 

A jelenlegi időjárás, a ma-
gas és alacsony nyomású 
légtömegek elhelyezkedése a 

Hasznos munkákat végeznek 
a Kereskedelmi Kamara dél-
magyarországi tagvállalatai 
A Magyar Kereskedelmi 

Kamara Dél-magyarországi 
Összekötő Bizottságának tag-
vállalatai közgyűlést tartot-
tak tegnap, csütörtökön déli 

előtt életre hívni a Kama-
ra területi szervezetét, 

hiszen a Csongrád, Báos é# 
Békés megyei térség szoros 

előt t A vállalatok munkáját kapcsolatban áll a ssomszé-
összegező jelentésből kitűnt, dos Jugoszlávia és Románia 
hogy 

célszerű volt kél évvel ez-

az ojtó előtt. Patyolat a . „ . _ 
Most u Patyolat Vállalat szerelőjét. A múszakgondon <-*leget tehessen a vállalat, 

értesített bennünket, hogy is segítettek: megszervezték mint néhány hónappal ko-
jó néhány évre sikerült se- a két műszakot. Ezután te- rábban. 

Tudományos 
tanácskozás 
a táplál-
kozásról 

Űjabb eredmények a táp-
lálkozástudományban cím-
mel tanácskozás kezdődött 
csütörtökön Vácott. A két-
napos szimpóziumon, ame-
lyet a Magyar Táplálkozás-
tudományi Társaság és a 
váci Szőnyi Tibor kórház 
tudományos bizottsága ren-
dezett, a magyar orvosok 
mellett részt vesznek az 
NDK-ból és Csehszlovákiá-
ból érkezett szakemberek is. 
A tudományos ülésszak 
megnyitóján adták át dr. 
Tarján Róbert egyetemi ta-
nárnak, a társaság elnöké-
nek a Tangl Ferenc-emlék-
érmet, prof. J. Maseknak, a 
prágai és prof. A. Buckó-
nak, a pozsonyi Táplálko-
zástudományi Intézet igaz-
gatójának pedig a magyar 
társaság tiszteletbeli tagsá-
gáról szóló oklevelet. Ez-
után hangzott el a csehszlo-
vák professzorok előadása, 
majd két szekcióban meg-
kezdődött az ülésszak mun-
kája. A két napon csaknem 
40 előadás hangzik el, töb-
bek között a fehérjegazdag 
étrendről, a cukorbetegség-
ről, az elhízás veszélyérőL 

A Tisza táj 
májusi száma 

A Tiszatáj most megjelent Sarolta: Rugósoron című 
májusi száma a magyar könyvéről közöl kritikát Pe-
nyelv hetének rendezvény- te György, Lengyel András 
sorozatát köszönti Tanul- és Farkas László tollából, 
mány rovatával. Hajdú Pé- Három szegedi festő, Zol-
ter: A sumér mítosz és a tánfy István, Zombori Lász-
valóság, Benkő László: Kö- ló és Szűcs Árpád kiállítá-
vetkezetlen-e a nyelv? Czl- saira reagál a Művészet ro-
gány Lóránt: Nyelvünk a vat, és közli Kiss Lajos kri-
vilógban és Kiss Dénes: Ml- tikáját Bárdos Pál Uriszék 
ért Matyi a hüvelyk, miért című drámájáról, 
édes az anyanyelv? című A folyóirat köszönti a 
írásával köszönti a folyóirat 

Dér Endre szerzői estje 
A művészek intim világát életrajzi ihletésű vallomásé* 

mindig különös figyelem-
mel és érdeklődéssel kisé-
rik a műélvezők, Ezt is-
merte fel jó érzékkel a 
Bartók Béla művelődést 
központ, amikor megindí-
totta „As én világom" ei-

ra fűztek a bemutatott ver 
seket, novellákat, regény-
részleteket. 

A közreműködők közül 
Földi Teri, a Vígszínház 
művésznője Dér Endre ver-
selt, egy kamaszszerelem 

mü művészportré-sorozatát, történetét elbeszélő növel-
és ezt bizonyította a leg- iáját, és ú j regényének egy 
utóbbi szerzői est is szer- részletét tolmácsolta átélés-
dán este. amikor Per End- g e J i ^ gyönyörű magyar bé-
re József Attila-díjas író szőttel. Kovács János, a 

— dicséretes gyorsasággal ós nemrég kitüntetett szegedi 
az eseményhez" "méltó'Yzín-' alkotókat, Vaszy Viktort, 
vonalon — a magyar nyelv Illa Mihályt és Kardos Pált. 
ünnepének eseményeit. 

mutatkozott, be, Ennek az 
estnek kettős aktualitása 
volt. Köszöntötte az Ötve-
nedik életévét ez évben be-
töltő Dér Endrét, és felhív-
ta a figyelmet, hogy ezek-
ben a napokban jelenik meg 
a könyvesboltok kirakatai-
ban ú j könyve, a Mi puló-
veresek, mely két kisregényt 
tartalmaz. 

Varga Domokos (ró. a 
hajdani Iskolatárs ép régi 
barát, közvetlenségével mu-
tatta be bevezetőjében Dér 
Endrét. Emlékezett megis-
merkedésük napjaira, ba-
rátságuk próbáira. A me-
szesgödör-nemzedék tagjai 
közül — mondotta többek 
között — egyre többen hal-
latják megújult hangjukat, 
mutatják meg ú j eredmé-
nyeiket, szót kérve a mai 
irodalmi élet élvonalából. 
Ezek közé tartozik Dér 
Endre is. 

Szellemes ötlet adta az 
est keretét. Dér Endre ön-

Szegedi Nemzeti Színház 
művész© Dér Endre egyik 
szatirikus írását mutatta be 
ízes szellemességgel. Kónya 
György népművész furulyán 
előadott dalai az est kedves 
színfoltjai voltak. 

T. L. 

határmentl területeivel a 
igy e szervezet komoly gaz-
dasági és kereskedelmi kap-
csolatot teremthetett meg • 
két országgal. 

A Kamara első területi 
szerve közreműködött 

a testvérvárosi kapcsola-
tok, 

ipari vásárok, kulturális és 
tudományos együttműködé-
sek széles körű kibontakoz-
tatásában. A gazdasági és ke-
reskedelmi kapcsolatok bő-
vítése érdekében jött létre * 
KONSUMEX Külkereskedel-
mi Vállalat szegedi kiren-
deltsége, és e vonatkozásban 
munkálkodik a HUNGARO-
COOF Vállalat Is. 

Az összekötő bizottság 
megalakulása óta mintegy 

85 vállalat 
lépett be a kamara tagjai 
sorába. 

ÚJ FILMEK 

tVateHűű 

A Vers rovatot mindenek-
előtt Szécsi Margit hatalmas 
méretű-értékű költeménye, a 
Bitaraj reprezentálja. Itt ta-
lálhatók Kányádi Sándor, 
Sipos Gyula és Magyari La-
jos versei is. 

Politzer György útja című 
tanulmányával állít emléket 
Péter László a Franciaor-
szágban mártírhalált halt, 
kiváló marxista filozófus-
nak, „a materializmus Pas-
cajlának". Tóth Béla írása — 
Az örökös káplán — a 120 
éve született Kálmány Lajos 
folklorista emlékét idézi. 

A Kritika rovat többek 
között Szabolcsi Miklós: Jel 
és kiáltás, Bálint György: 
Az utolsó percek és Raffai 

Zeneszerző fanárok 
hangversenye 

A Szegedi Tanárképző Fő-
iskola ének-zene tanszéké-
nek munkája Szeged kon-
certéletének rangos kitevője. 
A város zenehallgató közön-
sége sok maradandó él-
ményt kapott már a Kardos 

szor a chopini „esőcsep-
pek"-kel nagyon rokon, bo-
rongós vagy a bartóki kro-
matikát idéző hangulata, 
majd a nagyon kedves, tré-
fás Macskazene című kórus-
művének előadása tette még 

S*ovjet—ólán* film. Ken- ban ezt egyáltalán w A 
deate Szergcj Bondarcsuk. érezzük: a Waterloo nyo-
Forgatókönyv H. A. L. masztóan monumentális, 
C n . i g « V ' í t 0 r l ; B o " ' - Kétségtelen tehát, hogy 
oelll. Operatőr Armando Bondarcsuk elkerülte a l á t . 
Nanuzzl. Zene Nlno Rota. v á n y o | í g i c c g veszélyét. De 

S * (Napoleon)^ Chris- ^ Z c ^ . ' t T ^ 
topher Pluminer ós Orsón S J g ű l g 

ós mennyiségileg is. A 
A szuperprodukciókról film terjedelmének csak-

I azért rossz a filmművészek n e m kétharmada ezzel fog-
véleménye, mert valahány Ulkozlk. Csakhogy bármeny. 

'ilyen alkotás született, szín. n y i r e világosságra törekszik 
(te mind érzelmes giccsbe a í i l m> a n e z 6 képtelen en-
1 fulladt. Bondarcsuk kikerül- n e k a mozgalmas csatának 
te ezt a veszélyt. A szovjet a z egészét átfogni, megérte-
rendező Waterloojában sem- n i a hadiegységek mozgásá-
miféle hamisításnak nyoma n a k logikáját. Részletes ra j -
sincs. A film hűségesen re- z o t kapunk a csatáról, de 
konstruálja tárgyát, Napó- számunkra ez valójában 

SEX — SAL — LINK 
(BARNA TOJOHIBRID) 

naposcsibe beszerezhető 
az UR.VIÜJFALUI ÁLLAMI GAZDASÁGNÁL. 

A napos jérce 13,— Ft/db, 
vegyesivarú csibe 7,— Ft/db áron 

kerül eladásra 500 darabon felüli rendelés esetén a 
csibét házhoz szállítjuk Szállítási és dobozköltség csi-
bénként 45 fillér Naposjércél és vegyesivarú csibét 
május 1-től tudunk biztosítani. 

Megrendelést az Uralújfalut Állami Gaz-
daság, URAIÜJFALU címre kérjük meg-
küldeni. Tel.: Uraiújfalu 4. Telex: 037-355. 

Pál által vezetett női kórus bensőségesebbé a hangulatot, 
kiváló produkcióitól, Nagy Nagy István nem tart ja ma-
István zongorajátékától. A gát zeneszerzőnek, ő zongo-
szerda esti hangversenyen a raművész. Szerzeménvei 
tanszék munkájának új, in- alapján mégis felfedezhetjük 
timebb oldalát ismerhettük benne az ízig-vérig zene-
meg: a tanszék zeneszerző szerzői vénát: szellemes, rö-
tanárai mutatták be kompo-
zícióikat. 

Avasi Béla művei közül 
főleg a zongorára kompo-
nált, meditáló Jellegű és a 
kamarakórusra írott 
sok részletszépségeket 

vid zongoradarabjai, majd 
az elektromos orgonára, 
ütőkre. zongorára és ve-
gyeskarra írott Jóság és Va-
rúzsének című kompozíciói 

igen őszinte és friss tempera-
tar- menetumú hangvételükkel 

talmazó öregek altatója cí- nagy sikert arattak. A 
mü műve aratott sikert. Joó hangversenyen közreműködő 
Ete elmaradt Vihar című Naev István, Mészáros Em-
szerzeményéért a Hajnalhí- m a és Bürdy Sándor szép 
vás című szép kórusműve produkciói mellett ezúttal 
kárpótolta a hallgatókat. Nagy István: Ha nem vol-
Frank Oszkár pontosan n a cl'mű d a l á t éneklő Ve-
megszerkesztett zongorada- » g 
rabjainak — Gyaszzene, emeljüli ki. 
Adagio és Allegro — sok- K. L. 

leon szökését Elba szigeté-
ről, és az utolsó nagy erő-
feszítését, összeütközését az 
angol és a német hadakkal, 
a számára végzetes Water-
looi csatát. A rekonstrukciót 
itt szó szerint kell venni. A 
széles vásznú film összes le-
hetőségeit felhasználva, Bon-
darcsuk olyan tömegjelenete-
ket állított a vászonra, hogy 
a nézőt szinte a nagy csata 
résztvevőjévé, valósággal 
harcosává avatja. Az igazi 
csatában nyilván többen 

csak jelzés marad. Lovas-
rohamokat, kézitusákat, tü-
zérségi tüzet látunk, azt 
viszont nem értjük, miért 
történik valami úgy, aho-
gyan éppen történik. Felve-
tődik a kérdés, nem lett 
volna elegendő csak a jel-
zés a részletes ábrázolás he-
lyett, nem ugyanazt az él-
ményt kapta volna-e a né-
ző, ha csak néhány roha-
mot, ágyúlövést lét, mint 
így? Nem lett volna-e a ke-
vesebb több? A részletezés 

, . . ugyanis néhol már-már fá-
kuzdöttek. mint a film for- rasztó. 
gatásakor, a filmben azon- ö . L. 

Űj MÁV rendelőintézet 
Csütörtökön délelőtt Sze- főfoglalkozású és 9 részfog. 

gedi Nándor, a MAV debre- lalkozású szakorvos, 25 asz-
ceni igazgatóságának vezető- szisztens napi 138 szakorvosi 
Ja átadta rendeltetésének az o r á b a n gyógyítja a betege-
új, korszerű debreceni vas- ' " " ? " 
utas rendelőintézetet. A 23 k e t ' N a P o n t a 800—1000-ea 
millió forintos beruházással betegforgalomra készültek 
épült rendelőintézetben 20 fel. 


