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Kisdobosoka!, úttörőket 
és KISZ-eseket avattak 

Kisteleken 
Ünnepi csapatgyülés kere-

tében szorongó kisdobosok-
nak kötötték fel avatószü-
leik színeivel a békét jelké-
pező kék nyakkendőt, az út-
törőkorba lépőknek pedig a 
vörös zászló egy darabját 
jelentő piros nyakkendőt 
Kisteleken vasárnap dél-
előtt, a Petőfi utcai általá-
nos iskola udvarén. A vég-
zős nyolcadikosok közül 
azoknak, akik eddigi mun-
kájukkal kiérdemelték, ün-
nepélyes fogadalomtétel 
után középiskolás if júgár-
disták — avatótestvéreik — 
tagkönyvüket adták át. 

A Móra Ferenc úttörő-
csapat bensőséges ünnepsé-

gén részt vett Szabó Fe-
renc, az Úttörőszövetség fő-
titkára, Pádár Lászlóné me-
gyei úttörötitkár, Karsai Ár-
pándé, a KISZ járási bi-
zottságának titkára, Ott Jó-
zsef, a nagyközség tanácsel-
nöke és Mesits Zoltán, a 
községi pártszervezetek 
csúcstitkára is. 

Papp Ferenc csapatvezető 
megnyitó szavai után Krasz-
nai Mihály köszöntötte a 
három szervezettel egy „kö-
zös családba" lépő gyereke-
ket. Az eddigi munkájukkal 
élen járó kisdobosokat, út-
törőket és KISZ-eseket ki-
tüntetések átadásával külön 
is jutalmazták. 

Ülésezett a KISZ 
városi bizottsága 

Az ifjúsági szövetség vá-
rosi bizottsága keddi ülésén 
két napirendet tárgyalt. A 
KISZ VIII. kongresszusának 
határozatai jó néhány ú j fel-
adat elé állították a szövet-
ség tagjait. Boió Ilona, a bi-
zottság titkára előadásában 
e feladatokkal foglalkozott, 

A városi bizottság ezt kö-
vetően kooptálta a végre-
hajtó bizottság tagjai közé 
Kovács Lászlót, a Radnóti 
gimnázium tanárát, ö fog-
lalta el Hevér László helyét, 
aki a KISZ KB osztályve-
zetője lett. Ezután a bizott-
ság a városi ifjúsági taná-
csok, munkabizottságok ösz-
szetételére és munkatervére 
tett javaslatot vitatta meg, 
melyet Lénán Béla, a vá-
rosi bizottság szervező tit-
kára terjesztett elő. 

Sok nö dolgozik 
az egészségügyben 

Az Orvos-Egészségügyi 
Dolgzók Szakszervezetének 
tagságának csaknem három-
negyed része nő. Ezért is in-
dokolt annak vizsgálata: 
milyen intézkedések történ-
tek a nők helyzetének javí-
tására, az egészségügy terü-
letén. 

Az eddigi intézkedések 
összegezésére, s a további 
tennivalók megállapítására a 
szakszervezet májusban 
nagyszabású felméréshez J 
kezd. Helyszíni vizsgálatokat 
végeznek Budapesten és több 
megyében, hogy összegyűjt-
sék a tapasztalatokat. (MTI) 1 reti szakköreinek küldöttei 

Megyei honismereti nap 

Földeákon 
Földeák község áttelepü-

lésének 125. évfordulója al-
kalmából a Hazafias Nép-
front megyei bizottsága, a 
Csongrád megyei tanács, a 
TIT' megyei szervezete, a 
megyei levéltár, a megyei 
múzeumok igazgatósága és a 
községi tanács megye 1 hon-
ismereti napot rendezett va-
sárnap Földeákon. Szegedről 
és Makóról külön autóbusz 
vitte az érdeklődőket, részt 
vettek az ünnepségen a 
környező községek honisme-

Uj autó ára „üzem-
anyag-térítésből" 

Társadalmi tulajdon hűt-
len kezelése miatt kerüli, a 
vádlottak padjára az eddig 
büntetlen előéletű Kispál 
György 50 éves. Rúzsa 545. 
szám alatti lakos. Annak 
idején a rúzsai Szivárvány 
Tsz elnöke volt. Még 1967 
decemberében javasolta a 
téesz vezetőségének és az el-
fogadta, hogy amikor saját 
személygépkocsijával, Tra-
bantjával a termelőszövetke-
zet érdekében autózik, kilo-
méterenként fizessenek neki 
90 fillért, és térítsék meg a 
teljes üzemanyag-fogyasztá-
sát is. Ezt a „tarifát" akkor 
is megtartotta magának Kis-
pál György, amikor 1908. ja-
nuár 1-én a téeszekre vonat-
kozóan is hatályba lépett az 
a rendelet, hogy a saját 
használatú gépkocsi után — 
az üzemnek, téesznek végzett 
utakért — kilométerenként 
80 fillér, és semmi más té-
rítés nem számolható el. 

Kispál György 1968-tól 
1970-ig téeszének elszámolt 
95 ezer 500 kilométert, ezen 
kívül 8 ezer 800 liter ben-
zint a hozzá való olajjal 
együtt. Ezen idő alatt első 
kocsijától, Trabantjától, meg-
vált és kétszer cserélt 
Moszkvicsot is. A bíróság 
megállapította azt is, hogy 
Kispál György 1969-ben ko-
csija generálozása címén 16 
ezer forintot vett fel a téesz-
től, 1970-ben pedig 4 ezer 146 
forintot számolt el kocsija 
javíttatásáért. Mindent ösz-
szegezve és az indokolt té-
teleket levonva, a szegedi já-
rásbíróság megállapította, 
hogy Kispál György 60 ezer 
forint jogtalan haszonra tett 
szert, lényegében egy ú j sze-
mélygépkocsi árára. Bünte-
tésül 1 év börtönt kapott, 
amelynek letöltését próba-
időre felfüggesztették, vala-
mint 60 ezer forint kár meg-
térítésére kötelezték. 

Ügyészi fellebbezéssel ke-
rült az ügy a szegedi megyei 

bíróság elé. amely a kisza-
bott büntetés letöltésének 
felfüggesztését mellőzte, s az 
ítéletet jogerőre emelte. 

is. Az ünnepi tanácsülésen 
Oltvai Ferenc, a megyei le-
véltár igazgatója ismertette 
a község múltját, s a tiszai 
árvíz miatti áttelepülés kö-
rülményeit. 

A község művelődési há-
zában kiállításon mutatták 
be az eddig összegyűjtött 
helytörténeti anyagot, töb-
bek között a földesúr és a 
község bírája közötti megál-
lapodást az áttelepülésről, a 
címerviselést engedélyező 
királyi leiratot is. A kiál-
lítás hűen tükrözte a föl-
deákiak életkörülményeit a 
múlt században, s azt a har-
cot, melyet a földért foly-
tattak. 

Délután szakmai tanács-
kozás keretében Nyiri An-
tal egyetemi tanár a honis-
mereti munka megyei ered-
ményeiről és feladatairól, 
Szántó Imre egyetemi tanár 
pedig a honismereti munka 
országos tapasztalatairól szá-
molt be. 

Berman zenekari 
koncertje 

Liszt Ferenc méltatlanul 
ritkán hallható remekművét, 
a Dante-szimfóniat hozta 
közönség elé, a vasárnapi 
színházi koncert meglepeté-
seként, Vaszy Viktor és a 
Szegedi Szimfonikus Zene-
kar . Az Isteni színjáték ze-
nei tablója az emberi lélek 
szenvedését, megtisztulását 
és megbékülését festi újra 
— természetesen vázlatosan 
kísérve nyomon a gigantikus 
eposzt, inkább az évszáza-
dokat besugárzó dantei szel-
lemet reprezentálva. Mon-
dom, ez volt a koncert meg-
lepetése, a frissen és felké-
szülten muzsikáló zenekar 
és a Zenebarátok női kará-
nak visszafogottságában is 
tömören szóló pianóival, 
plasztikus színekben, inven-
ciózus előadásban. (Szólót 
Veszely Gabriella énekelt.) 

Mert a hangverseny szó-
listájának, Lazarij Berman-
nak zongorajátékáról nem-
régiben már élményeket 
szerezhetett a szegedi kö-
zönség. Szólóestje után szá-
munkra szokatlan gyorsa-
sággal hallhattuk újra egy 
versenymű és a természete-
sen ezt követő ráadások 
erejéig a világ koncertpó-
cllumainak keresett virtuó-
zát. Rachmaninov III. 
(d-moll) 
nagy belső íeszültséggel, 
állóképességgel játszotta vé-
gig — bár a mű nem tar-
tozik szorosan a romantika 
ismerfebb, kiemelkedő alko-
tásai közé. sőt rendkívüli 
technikai tehertételével in-
kább riasztja, mint bátorítja 
a vállalkozókat. És Berman-
nak még mindig maradt 
ereje, energiája, hogy a 

publikum követelőző tapsait 
egy Rachmaninov-prelüddel 
és Beethoven Török i ndu ló -
jával köszönje meg. A kon-
cert hangulati kiegészítése-

ként Muszorgszkij Hovanscsi-
na című operájának előjá-
téka hangzott el — a diri-
gens Vaszy Viktor és a ze-
nekar átszellemült tolmácso-
lásában. 

N. I. 

Vendégeket fogad 
az új kemping 

Az 1970-es tiszai árvíz „el • 
mosta" a folyó part ján léte-
sített kempinget. Mivel a ta-
vaszi áradások a korábbi 
években is károkat okoztak 
a berendezésekben, az ille-
tékesek elhatározták, hogy 
új helyen építik fel a turis-
táknak ezt a szálláshelyet. 
Az E—5-ös út mentén, a vá-
ros kapujában ideálisnak 
mondható környezetben, er-
dős területen kezdték meg 
az ú j kemping építését A 
munkák első szakasza lezá-
rult. Több mint kilencmillió 
forintos költséggel elkészült 
az első osztályú nemzetközi 
kemping. Motelekben egye-
lőre 73 személy kaphat szál-
lást. Háromszázötven sátoro-
zó turistának is biztosított a 
hely. Az építkezést tovább 
folytatják és előreláthatóan 
1973. május elsején már há-
romszázötven vendéget mo-
telekben, hétszázötvenet pe-
dig sátrakban helyezhetnek é p í t e t t e k A l a k ó k o c s i k m e g 

Vendégek a kempingben 

majd e l 
A jelenlegi épületekben világításához külön elektro-

Az ú j kempinget kedden 
dr. Antalffy Györgyné, a 

szépen berendezett kétácvas P105 kábelcsatlakozókat he- Szegedi Idegenforgalmi Ht-
' ^ ^ „ „ I " ™ 1 lyeztek el. A férfimosdókban vatal veaetője szobákban egv-egy pótágy is . villanyborotva használata igényelhető. Hideg-melegvíz- f_ i X t ^ e s hasznalata 
„nioüto i . ; , icneiseges. 

A kemping területén több szolgáltatás, főzési, mosási 
lehetőség adva. Fürdők, tu- znj.ftA -„ tnm- t - „,„„,„ 
solők szolgálják a turisták t " ' ™ * , * g 

kényelmét. A négy és fél l a i h a t ó - Ezekből üdítő italo-
hekláros, árnyas területen az kat, cigarettát, szendvicse-
autóbuszoknak, a személy- ket és más cikkeket éjjel 
gépkocsiknak és a lakóko- nappal vásárolhatnak 
csíknak külön parkírozókat a turisták. 

mutatta be 
Csongrád megye és Szeged 
város párt- és állami veze-
tőinek. a sajtó munkatársai-
nak. A kis avatóünnepségen 
ott voltak az idegenforga-
lommal foglalkozó más szer-
vek. valamint a tervezésben 

majd és kivitelezésben részt vett 
vállalatok képviselői is. 

Holnaptól: 

Változás a busz-
forgalomban 

Szegeden holnaptól, má-
jus 4-től a Lenin körút és 
a József Attila sugárút ke-
reszteződésében kezdődő 
munkák miatt más útvona-
lon járnak a Kiskörúton 
Tarján irányába közlekedő 
buszok. Tarján felé a Lenin 
körútról a Teleki és a Kos-
suth utcán át jutnak a Jó-
zsef Attila sugárútra, el-
lenkező irányból érkezvén 
pedig a József Attila sugár-
útról a Kossuth és a Dugo-
nics utcán át térnek rá a 
Kiskörútra. Ez a változás 
valamennyi, ezen a vonalon 
közlekedő helyi és helyközi 
járatot érinti. 

A változásnak megfelelő-
en a Radnóti Miklós gimná-
ziummal szemben levő 
megállóhelyeket is áthelye-
zik 100—100 méterrel. A 
Tarján felé haladó járatok 
a József Attila sugárút 5—7. 
számú héz előtt, a város 
központja felé igyekvő bu-
szok a Lenin körúton a 
15. számú ház előtt fognak 
megállni. A közlekedési cso-
mópont lezárása miatt 6—8 
hétig fog tartani ez az álla-
pot. 

i n a p 
— V á c o t t 

A szegedi Bartók Béla Mű-
velődési Központ két mű-
vészeti csoportja a Duna-
kanyar régi, szép városába, 
Vácra látogatott vasárnap. A 

hetőeéget kínált. A két cso-
port szakított azzal a rosz-
szul felfogott hagyománnyal, 
hogy kiállításon a kórusnak 
csupán bevezető, hangulat-
keltő szerepe van, u kar Szegedi Fotóklub KÖR '68 

csoportja rendezett kiállítást nagyszerű kamarahangverse-
tagjai négyéves munkássá- — büszkén írjuk le a 
gának válogatott anyagából. V a c l a k véleményét - olyan 
az országban egyedül e két élményt jelentett a kórus-
városban működő kislélszá- kultúrájáról messze híres 
mú alkotócsoport kapcsolatai város közönségének, amilyet 

" " < " jegyében. Elkísérte a íotóso- c s a k * a z i művészet valóban 
zongoraversenyét */ _ . Ull , művészi tolmácsolása válthat 

Németh József kiállítása 
a Műcsarnokban 

kat a művelődési 
kamarakórusa is. 

központ 
ki. 

A váci vezetők a kiállítás 
A görögtemplombol alaki- m e g n y j t á s a után önálló 

tolt városi kiállítóterem — hangversenyre hívták meg a 
a váci fotóélet közismert Kardos Pál vezette szegedi 
élénksége révén — rangos kórust. A kiállítást Bauer 
környezet a szegedi képek- György, a Magyar Tudomá-
nek, de az egykori templom nyos Akadémia filozófiai in-
kitűnő építészeti adottságai- tézetének munkatársa nyitói-
val, a kórusnak is ritka le- ta meg. 

Előrelépés? Fejlődés? 
Érés? Aligha van egyetlen 
szó, ami azt az utat, ame-
lyet Németh József legutób-
bi, a budapesti Ernst-mú-
zeumban meg rendeze t t t á r -
lata óta megtett, egyértel-
műen meghatározna. 

Előrelépett, hiszen téma-
választása kitágult, s oly ú j 
ábrázolnivalókig jutott el, 
amelyek korábban nem vol-
tak jelen vásznain. Fejlődött, 
hiszen festésmódja letisztult, 
még egyszerűbbé, még ha-
tásosabbá vált. fis ért Is, 
hiszen ahogy újabb témáit 
e tisztább és hatásosabb fes-
tésmóddal ábrázolja, az jog-
gal nevezhető egy dekoratív 
és nagy hatású jelképiségnek. 
Mégis: Németh Józsefnek az 
utóbbi pár éviben megtett 
művészi lépésváltása efféle 
címszavakhoz igazodva meg-
határozhatatlan ; többé is, 
mássá is lett, semhogy je-
lenlegi helyét meghatároz-
hassuk holmi primitív kép-
zőművészeti egyszereggyel. 

Dekoratív, nagy hatású jel. 
képiség írtuk fentebb, s ha 
valamivel, hát e megközelí-
tés kibontásával lehetne 
megtölteni azt a tanulmányt, 
amelyet a vásárhelyi isko-
lának e mindig is megha-
tározó egyénisége — külö-
nösen mostani, műcsarnok-
beli tárlata alkalmából — 
igazán megérdemelne. 

Egy-egy óriássá növesztett 
figura tölti ki általában a 
frissebb datálású vásznait 
(korábban gyakoribb témája 
volt az embercsoport), s 

ezek az óriássá vesztett fi-
gurák az évezredes falfres-
kók nyugalmával — meg 
azok fáradtnak tűnő, de 
mégis erőteljes színvilágával 
— mutatnak fel manapság 
oly jólismert alakokat. 

Az Ápolónőt például. Azt 
a fekete köpenyes, fehér bóbi-
tás asszonyt, aki tulajdon-
képpen mindegyikünk életé-
nek szelíd szavú, kedves 
mozdulatú segédszinésze, de 
akinek méltó megörökítésé-
re festő eddig még nemigen 
vállalkozott. 

Ilyen, nem évtizedeknek, 
de évezredeknek szóló fres-
kófigura az Oreg pásztor is. 
akit nem foglalkozásának 
rekvlzítumat tesznek önma-
gává, hanem az a ki tudja 
hányszor megfigyelt és a 
rajzpapiron hányszor kipró-
bált tartás: a strázsák ki-
billenthetetlen. örök terpe-
sze. 

És természetesen a Kati, 
akinek kislányfiguráját nem-
csak egy óvó-féltő köpeny 
övezi, de akinek feje mö-
gött ott fénylik a régi iko-
nok tompa fényű aranygló-
riája is: jelképpé magasítva 
a kedves gyermekalakot. 

Hogy e fontos művészi üti-
stációtól merre vezet majd 
Németh József pályája, nem 
tudni; azt viszont máris ki-
mondott és leírt dicséretek 
százaivul lehet igazolni, hogy 
budapesti bemutatkozása 
őszinte, nagy siker. A ma-
ga s vele együtt az általa 
képviselt országrész dicső-
ségére. 

Akácc László 

Zöldell a határ 
Régi hagyomány, hogy u mezőgazdászok április vé-

gén és május első napjaiban hatúrszemléket tartanak. 
Megtekintik a fejlődő növényeket és előzetes termésbecs-
léssel értékelik a várható eredményeket. 

Az idei tavasszal a mezőgazdasági nagyüzemek szak-
mai vezetői általában elégedettek a látottakkal. Minden-
felé üdén zöldell a határ, az elmúlt napok esőzései meg-
tették a magukét, a több hetes szárazság után felüdítették 
a sínylődő növényeket. Különösen a kalászosok „kondí-
cióját" tart ják jónak, kedvezőnek. 


