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Augusztus 22-26: 

A magyar nyelvészek II. 
nemzetközi kongresszusa 

A Magyar Tudományos 
Akadémia Nyelvtudományi 
Intézete, és a Magyar Nyelv-
tudományi Társaság az idén 
második alkalommal rendezi 
meg a magyar nyelvészek 
nemzetközi kongresszusát A 
nagyszabású rendezvény he-
lye ezúttal a szegedi József 
Attila Tudományegyetem. 

Az augusztus 22-től 26-ig 
tartó kongresszus megnyitó 
és befejező napján együttes 
üléseket tartanak az egye-
tem aulájában. A többi na-
pokon a jelentéstan, és sti-
lisztika témaköréből hazai 
és külföldi tudósok, kutatók 
tartanak előadásokat, több 
tagozatban. Az egy-egy té-
makörben elhangzott előadá-
sokat együttes vita követi. 

A magyar nyelv és iroda-
lom hazai tudósai mellett 
Angliából, az Egyesült Álla-

mokból, Franciaországból, 
Hollandiából, Csehszlovákiá-
ból, az NDK-ból, Kanadá-
ból, Jugoszláviából, az 
NSZK-ból, Svédországból, 
Olaszországból, Romániából, 
Ausztriából, Finnországból 
és Lengyelországból érkez-
nek vendégek Szegedre, kö-
zülük többen magyarul tart-
ják majd meg előadásaikat 

A kongresszus rendezőbi-
zottsága — amelynek több 
szegedi nyelvtudós is tagja 
— a tudományos program 
mellett az idén kiránduláso-
kat is szervez a résztvevők-
nek. A jelentkezők Puszta-
szerre, Hódmezővásárhelyre 
és Gyulára látogathatnak, 
valamint szegedi városnézés, 
múzeumlátogatás, orgonabe-
mutató is szerepel a kiegé-
szítő programban. 

Elutazott 
hazánkból 
a szovjet 
fogász-

delegáció 
A. F. Gorkin, a Szovjet-

unió Legfelsőbb Bíróságának 
elnöke vezetésével pénteken, 
tegnap elutazott Budapestről 
az a négytagú szovjet jogász-
delegáció, amely tiznapos 
magyarországi látogatásával 
viszonozta a magyar Legfel-
sőbb Bíróság küldöttségének 
tavaly a Szovjetunióban tett 
tanulmányútjót. 

A delegáció búcsúztatására 
a Ferihegyi repülőtéren a 
Legfelsőbb Bíróság részéről 
megjelent dr. Szakács Ödön, 
dr. Gellért György általános 
elnökhelyettes, dr. Mátyás 
Miklós és dr. Szíjártó Károly 
elnökhelyettes, valamint a 
Legfelsőbb Bíróság több bí-
rája. Ott volt V. J . Pavlov, 
budapesti szovjet nagykövet. 

Az idei utolsó premier a Dóm téren 

Bemutatkozott a Slask 
Az ünnepi hetek finisében 

járunk: holnap, augusztus 
20-án befejeződnek a Szege-
di Szabadtéri Játékok. A 
Dóm előtti színház idei 
évadjának záróakkordját 
ünnepi eseménnyé tette a 
sziléziai lengyel állami népi 
együttes, a Slask bemutat-
kozása. Az érdeklődéssel 
várt premierre tegnap, pén-
teken este került sor, s az 
érdekes eseményre sok 
vendég érkezett Szegedre, 
szinte az ország minden tá-
járól. Az idegenforgalmi 
hivatal gyorsjelentése sze-
rint a menetrendszerű jára-
tokon kívül 30 különautó-
busz szállította a vendége-
ket Szegedre. Különösen so-
kan érkeztek az otszág 

Kisteleki Napok: 

Felavatták a korszerűsített 
művelődési házat 

További gazdag program 

északkeleti feléből, Nyíregy-
házáról és Debrecenből. 

A nézőtéren foglalt helyet 
— Lengyelország budapesti 
nagykövetségének képvisele-
tében — Jerzy Zielinski 
meghatalmazott miniszter és 
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Jan Jakubowski, a nagykö-
vetség kulturális ügyekkel 
foglalkozó első t i tká ig «£ik 
kora délelőtt érkeztek a vá-
rosba és a nap folyamán 
Takács Jánosnak, a városi 
tanács elnökhelyettesének 
és Horváth Mihálynak, a 
szaLadtéri játékok igazgató-
helyettesének kíséretében is-
merkedtek Szegeddel. 

A lengyel népi együttes a 
szabadtéri színpadon kétré-
szes műsort mutatott be. 
Műsorukban a lengyel 
folklór gyöngyszemei éledtek 
újjá. Középpontban szűkebb 
hazájuknak, Sziléziónak dalai 
és táncai állottak. A Dóm 
előtti színpad népes közön-
sége nagy tetszéssel fogadta 
a híres együttes érdekes mű-
sorát. 

Kisteleiken hosszú évek óta 
választási lehetőségként élt a 
kérdés: vagy ú j művelődési 
házat épít a nagyközség, 
vagy rangjához illően fel-
újítja, átalakítja és rendben 
tart ja a régit. A felújítás út-
ja bizonyult járhatónak, 650 
ezer forintért sikerült úgy 
átalakítaniok a régi épületet, 
hogy újra munkába állításá-
nak ünnepélyes pillanatával 
nyithatták meg tegnap az 
évek óta hagyományos szö-
vetkezeti napokat felváltó 
Kisteleki Napok rendezvény-
sorozatát. Belső átrendezés-
sel nagyobb is lett a műve-
lődési ház használható tere, 
változtatható falaival és ott-
honos berendezéseivel végre 
valóban otthona lehet a 
nagyközség népművelésének. 
Szép munkát végeztek az 
építők, külön dicséret illeti 
mindazokat, akik társadal-
mi munkában az épület kör-
nyezetének hangulatossá, 
széppé tételében közremű-
ködtek. 

A vásárhelyi honvédzene-
kar másfél órás térzenéje 
után Révész Pál, a Hazafias 
Népfront községi bizottsága 
elnökének köszöntőjét köve-
tően Hantos Mihály, a me-
gyei tanács elnökhelyettese 
nyitotta meg a község tár-
sadalmi életében egyre je-
lentősebb csomópontot jelen-
tő ünnepi rendezvénysoroza-
tot. Jelképesen Papp István 
igazgatónak, valójában az 
egész községnek Ott József 
tanácselnök adta ót a meg-
szépült művelődési házat. 

A háromnapos ünnep kö-
vetkező eseménye az öreg-
iskola falai között mezőgaz-
dasági termékéket, háztartási 
és háztáji gépeket, a Petőfi 
utcai iskolában pedig búto-
rokat, óvodások és iskolások 
gyerekrajzait felsorakoztató 
kiállítás megnyitása volt. 
Szakáll Olivér fogadta itt a 
vendégeket, és teremről te-
remre haladva kalauzolta 
őket. Délután a falusi dol-
gozó nők helyzetéről, min-

demnapi gondjairól rendeztek 
ankétot, Tóth Lászlóné, a 
Hazafias Népfront járási bi-
zottságának tagja nyitotta 
meg a sok izgalmas kérdést 
feszegető tanácskozást, a vi-
tát Bálán Miklós vezette. 

Este 8-kor filmújdonsággal 
kedveskedtek a falu közönsé-
gének a rendezőik, itt tartot-
tók a Fuss, hogy utolérjenek! 
című magyar film ősbemuta-
tóját. 

Ma délelőtt a szocialista 
brigádok vezetői tanácskoz-
nak, és a Szabad Föld szer-
kesztőségével együttműködve 
a háztáji gazdaságok szere-
péről rendeznek vitát. Dél-
után sportműsorok követik 
egymást, este pedig alkot-
mány bál zárja a napot. 

Holnap, vasárnap, a régi 
korok és a mostani idők ara-
tását szemléltető díszes fel-
vonulás előzi meg a politikai 
nagygyűlést. Az ünnepség 
szónoka dr. Antalffy György 
egyetemi tanár, országgyűlési 
képviselő lesz. 

A pusztaszeri téesz 
a kibontakozás útján 

Évek óta húzódó vitás ságot és szavazatszedő bizott-
ügyek sorozatára tett pontot ságot választott A jelölő bi-
tegnap délelőtt Pusztaszeren zottság minden szövetkezeti 

tag véleményét meghallgatva 
a Hetvezer Tsz közgyűlése. t e s z m a j d j a v a s l a t a t a s z ö _ 
Súlyos veszteségekkel zárta vetkezet ú j vezetőire, 
ez a szövetkezet az előző esz- A tegnap elfogadott ható-
tendőt, és sajnos, az ésszé- rozat szerint az ú j közgyű-
rűnek látszó gazdálkodási és lést még ebben a hónapban 
belső változások sem hozták összehívják, 
meg a kívánt eredményeket, s^mmmmmmmmmmmmmm^m 
A hivatalos vizsgálatok meg-
állapításai szerint körülbelül 
4 és fél milliós mérleghiány 
várható az idén is. 

A tegnapi közgyűlés rang-
sorolta a megoldáshoz vezető 
lehetőségeket, tudomásul vet-
te a járási hivatal elnökének 
azt a határozatát, amellyel a 
vezetőség működését súlyos 
mulasztásai miatt augusztus 
7-i hatállyal felfüggesztette, 
és hatósági megbízottat ren-
delt ki a gazdaság ideiglenes 
intézőjéül. Elfogadta a köz-
gyűlés a vezetőség tagjainak 
egyenkénti lemondását, az ú j 
vezetőség megválasztásának 
előkészületeként jelölő bizott-

Uj bélyeg-
sorozat 

Székesfehérvár alapításá-
nak 1000. évfordulója alkal-
mából hét értékből álló bé-
lyegsorozatot ad ki a posta 
Az augusztus 20-án forga-
lomba kerülő 40, 60, 80 fillé-
res, valamint 1.20, 2, 4 és 6 
forintos bélyegek a város és 
az állam alapításával kap-
csolatos jeleneteket, esemé-
nyeket ábrázolnak. 

Az Aranybulla kihirdeté-
sének 750. évfordulójáról 10 
forintos bélyegblokkal em-
lékezik meg a posta 

Lengyel legények tánca Enyedl Zoltán felvéts* 

Kalocsai — Rómeó, Kútvölgyi — Júlia 

Víz- és Iszapbetörés 
a vasasi Petőfi-aknán 
Heten könnyebben megsérültek 
Váratlan, nagy erejű víz- kahelyet. Eközben hét bá-

és iszapbetöres zavarta meg nyász könnyebb sérülést 
a termelőmunkát csütörtö- szenvedett, őket a pécsi hon-
kön a Mecseki Szénbányák védkórhózba szállították, 
vasasi Petőfi-aknájában. A A víz és iszap utánfolyás 
Bányaműszaki Felügyelőség egyébként egy órán belül 
megállapítása szerint egy ré- megszűnt az aknán, igy még 
gi fejtésben összegyülemlett aznap hozzákezdhettek az 
víz és iszap nyomult az iszap eltakarításához, a gé-
acéltámbiztosítású frontfej- pek rendbehozásához, 
tésbe, ahol harmincan dol- A honvédkórház tójékoz-
goztak. Az emberek nem tatása szerint a sérült bá-
veszítették el lélekjelenlétü- nyászok közül öten elsőse-
ket és ennek köszönhető, Sélynyújtás után még csü-

tortokon haza terhettek. Ket 
hogy valamennyien időben b a n y á s z t továbbra is kezel-
elhagyták a veszélyes mun- nek. (MTI) 

— Annyit mondhatunk, 
hogy sokkal rosszabbul 
érezzük magunkat, mint a 
próbák alatt. A bemutatóig 
még előttünk volt a lehető-
ség, de most már kijótszot-
tuk kártyáinkat. Péntek estig 
csak gyűjtögettük magunkba 
az élményeket, csak a szerep 
megformálása volt a cél, 
most egy kicsit kifosztottnak 
érezzük magunkat. 

Kútvölgyi Erzsébettel és 
Kalocsai Miklóssal, az idei 
szabadtéri játékok legizgal-
masabb, legjobban várt elő-
adásának, a Rómeó és Júliá-
jának főiskolás címszereplői-
vel beszélgettem a premier 
utáni napon. Feloldódott 
bennük már a várakozás 
görcsös feszültsége. A pró-
bákat idézi fel Kútvölgyi 
Erzsébet: 

— Az operettszínházban 
kezdtünk el dolgozni a le-
eresztett vasfüggöny mögött. 
Aztán a tévé felvett egy-két 
jelenetet, felhúzták a vasfüg-
gönyt, alig találtunk magunk-
ra a színpadon. Szegeden, a 
Nemzeti Színházban újra 
más térben, másként kellett 
próbálni, nem is beszélve a 
Dóm tér speciális viszonyai-
ról. 

— Együtt játszottak jó 
néhány nagy színésszel. Ho-
gyan erezték magukat az ő 
társaságukban? 

— Jó volt velük együtt 
dolgozni. Rengeteget kö-
szönhetünk Darvas Ivánnak, 
Mensáros Lászlónak, Szemes 
Marinak. Lépten-nyomon 
éreztük szeretetüket, segítő-
készségüket — mondja Ka-

í locsai Miklós, s Kútvölgyi 
Erzsébet hozzáteszi: 

— Kitárulkozva jöttünk, 
minden hasznos tanácsot be 
szerettünk volna fogadni. 
Egyenrangú társként kezel-
tek bennünket, s ez egy pil-
lanat alatt feloldotta a ben-
nünk levő feszültségeket. 
Ügy érzem, ezt nem tudjuk 
eléggé meghálálni. Sokat kö-
szönhetünk főiskolai osztály-
főnökünknek, Vámos László 
tanár ' úrnak, aki nemcsak 
remek tanár, de remek em-
ber is. 

— Mi a véleményük 
Shakespeare ötszáz éves da-
dabjáról, hiszen nagyon mai 
nyelven játszották? 

— Élő probléma a Rómeó 
ós Júlia drámája — mondja 
Kalocsai—Rómeó. — Ma is 
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Sif l is Józse f f e lvé t e l e 
Rómeó (Kalocsai Miklós) és Júlia (Kútvölgyi Erzsébet) 
vannak fiatalok, szerelmek _ Hogyan kerültek a szí-

és ilyen szülők is. nészi pályán elindító főisko-
Kútvölgyi-Júl ia is teljes iára? — kérdezem végüL 

szenvedéllyel kapcsolódik a 
beszélgetésbe, s mai Rómeó— Kalocsai Miklós: — Sosem 
Júlia eseteket említ. Szeged- gondoltam másra. Magatol 
ről, a városról is ő beszél, jött az egesz. 

— Először járunk Szege- Kútvölgyi Erzsébet: — En 
den. Kedves, csendes város, másra gondoltam, más pá-
finomabb, mint Pest. Nekem lyára készültem, gyermekse-
a tisztaság tetszett légin- bész szerettem volna lenni, 
kább, és az éjszakai locsoló- De hogy a főiskolára kerül-
kocsik utáni friss vízszagot tem, ezért most a Júlia utan 
élveztem. Az egész Szegeden és Molnár Ferenc Liiiomá-
látszik, hogy itt a városfej- nak. Julikája előtt hálát 
lesztés, a városszeretet nem adok az égnek, 
szóbeszéd. T. L. 

A Szegedi Ünnepi Hetek 
mai programja 

Shakespeare: Rómeó és Júlia, Dóm-tér, este 8 
órakor. 

Korszerű mezőgazdaság és élelmiszeripar '72 kiál-
lítás a Marx téren. 

XIII. Szegedi Nyári Tárlat, a Horváth Mihály ut-
cai képtárban. 

Samu Katalin szabadtéri szoborkiállítása a Ta-
nácsköztársaság úti sétányon. 

Fotóklubok 8. Szegedi Szalonja, a Bartók Béla 
Művelődési Központban. 

Kör '68 alkotócsoportjának fotókiállítása a Sajtó-
ház művészklubjában. 

Lcchner Lajos-emlékkiállítás a Móra Ferenc Mú-
zeum kupolacsarnokában. 

. Elő szegedi képzőművészet címmel a Móra Ferenc 
Múzeum kiállítása a Szegedi Galéria termében. 

A szegedi könyv a nemzetközi könyvévben cím-
mel a Somogyi-könyvtár könyvritkaságainak bemuta-
tója az olvasóteremben. 

Képzőművészet a színpadon című kiállítás az Új-
szeged! November 7. Művelődési Központban. 

Magyar pénzek 1000-től 1972-ig címmel a Szegedi 
Gyűjiőklub kiállítása a Juhász Gyula Művelődési 
Központban. 

Szeged-környéki népélet című kiállítás a tápéi 
művelődési házban. 


