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Csokonai mellszobra 
a panteonban 

Üj szobor a panteonban: 
. Sáqdor felvétel* 

Vitéz Mihály 
Szép portréval gazdago- Szegedi Nemzeti Szinház 

Boti a szegedi Nemzeti Em- művésze részleteket mondott 
lékcsarnok. Szandai Sándor Csokonai Vitéz Mihály A lé-
szobrászművész alkotását, lek halhatatlansága című 
Csokonai Vitéz Mihály mell- költeményéből. Ilia Mihály, 
szobrát tegnap délután ün- a Tiszatáj főszerkesztője 
nepélyes keretek között lep- mondott avatóbeszédet. Mél-
lezték le. Az avatóünnepsé- tatta a nagy költő életét, 
gen többek között részt vett munkásságát, s szólt művé-
Szabo G. László, a városi . . , , . , . ,. ... . . 
pártbizottság osztályvezetője, szetenek utoeleteről is. Az 
Prágai Tibor, a városi ta- avatóünnepségen részt vett 
Cács elnökhelyettese és For- az alkotó, a 70 éves Szandai 
gó Pál, a városi tanács mű- Sándor szobrászművész is. 
velődésügyi osztályának ve- A műsorban közreműködött 
zetője is. Melis Gábor, a a Bartók Kamarakórus. 

Napirenden: a Centrum Áruház 
Ülést tartott tegnap, pén-

teken délelőtt Szegeden, a 
Centrum Áruház nagytermé-
ben a városi tanács idegen-
forgalmi és kereskedelmi bi-
zottsága. Napirenden szere-
pelt: hogyan áll a lakosság 
szolgálatában a Centrum 
Áruház, s dolgozói milyen 
szociális körülmények között 
végzik munkájukat? Róvó 
Istvánnak, az idegenforgalmi 
és kereskedelmi bizottság 
elnökének megnyitó szavai 
után dr. Marsi Zoltán, az 
áruház igazgatója tartott tá-
jékoztatót. Hangsúlyozta, 
hogy az 1966-ban felépült, és 
megnyitott Centrum Áruház, 
amely működése első évében 
216 millió forintot forgalma-
zott, mára már kicsinek, 
szűknek bizonyul, az egyre 
emelkedő forgalomban. Az 
áruház tavalyi áruforgalma 
már 312 millió forint volt, 
idei tervük pedig 330 millió 
forint forgalomra szól. 

Nemcsak a szegedi lakos-
ság ellátásában tölt be je-
lentős szerepet ez az áru-
ház. Kielégíti a városon átfu-
tó idegenforgalmat, sőt a 
szabadtéri játékok Idősza-
kában az idesereglő hazai és 
külföldi vendégeknek is ren-
delkezésére áll. A kezdeti 
időszaktól a mai napig je-
lentős belső átcsoportosításo-
kat végeztek az áruházban, 
elsősorban a gyorsabb, a za-
vartalanabb kiszolgálás ér-
dekében. A vásárlók érdekét 
szolgálják az áruháznak a 
különböző közvetlen szolgál-
tatásai, például virágárusí-
tás, büfé, az ott vásárolt 
függönyök díjtalan varrása, 
súlyosabb árucikkek díjmen-
tes hazaszállítása. Működik 
az áruházban IBUSZ-szol-
gáltatás, valutabeváltás, óra-
javítás, szemfelszedés. Kitű-
nően beváltak az úgyneve-
zett Centrumhétfők, az ár-

leszállítással egybekötött al-
kalmi kiállítások, szezonvégi 
árusítások stb. 

Dr. Marsi Zoltán arról is 
szólt, hogy áruházuk nem 
rendelkezik elégséges rak-
tárral, s ez a gond kezdettől 
fogva megoldatlan. Aggoda-
lommal beszélt arról, hogy a 
közeljövőben az áruház köz-
vetlen szomszédságában 
újabb építkezés kezdődik, s 
emiatt áruszállításuk, amely 
eddig is sok nehézséggel 
járt, a jövőben még inkább 
megnehezül. E problémájuk 
megoldására kérte a városi 
tanács idegenforgalmi ^s ke-
reskedelmi bizottságának se-
gítségét. 

A szegedi Centrum Áru-
házban jó körülmények kö-

zött végezhetik munkájukat 
a dolgozók. Szociális ellá-
tottságuk teljességgel bizto-
sított. 

A városi tanács idegen-
forgalmi és kereskedelmi bi-
zottsága elismerően fogadta 
az áruház igazgatójának be-
számolóját. A felszólalók 
hangsúlyozták, hogy a Cent-
rum Áruházban is fordítsa-
nak nagyobb figyelmet az 
olcsóbb áruk beszerzésére, 
ugyanígy a nagyobb áruvá-
lasztékra. Többen kifogásol-
ták, hogy az áruház konfek-
ciója ma már nemigen felel 
meg az igényeknek, a ver-
senyképesség érdekében ezen 
változtatni is kell. 

L. F. 

Népfront-
tanácskozás 

A népfront járási bizott-
sága tegnapi ülésén a téeszek 
és szakszövetkezetek munká-
járól, elmúlt évi eredmé-
nyeiről tanácskozott. Kiss 
István, a Termelőszövetke-
zetek Területi Szövetségének 
titkára adoti áttekintést a 
szövetkezeti mozgalom fejlő-
déséről, részletesen ismertet-
te járásunk mezőgazdasági 
nagyüzemeinek tavalyi — a 
mostoha körülmények elle-
nére is szép — eredményeit. 

A tanácskozás nagy ér-
deklődést tanúsított a szö-
vetkezetek eredményei és 
gondjai iránt, a bizottság 
meghatározta azokat a fel-
adatokat. amelyek megoldá-
sában a népfront szerepet 
vállal. 

r 

Úttörők kulturális szemléje 
A z idén is megrendezték kozattal jutalmazták Szojka A városi kulturális szem-

Szegeden a város úttörőinek Saroltának, a Rózsa Ferenc le díszbemutatóját holnap, 
kulturális seregszemléjét. A sugárúti általános iskola ta- vasárnap délután 3 órától 
versenyeken a zsűri 130 iro- nulójának énekszámát, Pad- rendezik meg a Balázs Béla 
dalmi és 100 ének-zenei pro- lás Zsuzsannának, a Béke Űttörőházban. A díszbemu-
dukció közül választotta ki utcai általános iskola tanuló- tatón a közönség a városi 
a városi döntőn szereplő 30 jának, Salamon Lászlónak, döntők legsikeresebb pro-
tnűsorszámot. A nagy sike- a tápéi általános iskola út-
rű és színvonalas kulturá- törőjének, Urnauer Eszter- dukcióit láthatja. Tizenkét 
Iis vetélkedőn arany fokoza- nek. a ságváritelepi általá- műsorszám — köztük cso-
tot nyert a Balázs Béla Üt- nos iskola tanulójának és portos és egyéni produkciók 

— szerepelnek a díszbemu-törőház népitánc-csoportja, a Tarnai Eszternek, a Tanár, 
tápéi általános iskola népi- képző Főiskola I sz gya tató" programjában, 
tanc-csoportja, a Zrínyi ál- korlo iskolája tanulójának 
talános iskola énekkara, a versmondását, Nógrádi Beá-
Rókusi általános iskola ta_ tának, a Ságvári gyakorló 
gozatos tanulóinak és álta- általános iskola, Aracsi Éva-
lános tantervű tanulólnak nak és Papp Évának, a Zrí-
énekkara, a Tanárképző Fő- nyi Ilona általános iskola ta-
iskola I. sz. gyakorló iskolá- nulóinak hangszeres szólóit, 
ja nyolcadik és hatodik osz_ Tizenkét csoport, illetve 
tályának kamarakórusai, a egyéni versenyző ért el ezüst 
Móra Ferenc általános iskö- fokozatot, 22-en részesültek 
la kamarakórusa. Egyéni bronz fokozatú kitüntetés-
versenyzők közül arany fo- ben. 

Szeged hangulatáért 
Hozzászólás a Délmagyarország cikkéhez 

Március 34-i lapunkban lett a fák védelme, mint a csak új városképet adnak, 
közöltük Fodor Pál olva- környezetvédelem része. Ha hanem magukkal hozzák az 
sónk levelét, azzal a szer- azonban a városépítés, a fej- új hangulati képet is. Ehhez 
kesztöségi bevezetéssel, lesztés útjában állnak — bár- tartoznak természetesen a 
hogy városszerető aggodal- mennyire is fáj —, ki kell fák is, de csak az új, lehelő 
niak szólnak benne, jólle- vágni őket. Természetesen adottságaikkal, ami a város-
het ellenkezik több monda- úját kell telepíteni pótlásuk- fejlesztéshez szükséges terü-
nivalója a városfejlesztés r a ' a n n y U ' amennyit lehet, leteken még megmarad erre nivaioja a varostejieszies ^ ^ flhol m a r a d s z á m u k _ a c é l r a A városfejlesztés, a 
jovahagyott terveivel. ra h e l y . A Kossuth Lajos su- fejlődés tehát nem szünteti 
Üjabb levelek érkeztek ol- gárúti, a Lenin körúti fák meg egy város hangulatát, 
vasóinktól — egyikük vi- egyébként mar túllépték azt hanem módosítja, 
tatkozik, másikuk helyesel. a , . k o r t ; ameddig szépek és Pécset Szegeddel ilyen 

. . elfernek. Ilyen korú fák mar szempontból nem lehet ösz-
Neincsak ezeket, tovább. c s a k a parkokba, erdőkbe szehasonlítani, már tudniil-
hozzászólásokat is szívesen valók. Bogyós termésük fe- Rk a villamosközlekedés fej-
közlünk lapunkban. Cí- lesleges szemetelést okoz és lesztése szempontjából. Pécs 
műnk: Délmagyarország mágnesként vonzza a mada- keskeny utcáin nem férnek 
Szerkesztősége, 6740 Szc- ™k a t ' f ó l e g , a v e r e b e k e t ; el a kettős vágányú villamo-

J ~ - , „ . . - .. Hogy ez milyen gondokat sok, tehát ott a villamoskoz-
ALVANATT ILI AViLí ÁFL,ALRL«/\M lekedést nem lehet fejlesz-

ja 10. okozott az utóbbi években, 
erről már nem kell különö- teni, az egyvágányú villamos 

helyett praktikusabb az au-
Nem vagyok „városi taná- sebben beszélni. A József At- tóbuszközlekedés fejlesztése, 

esi illetékes szakember", mind- tila sugárúti jegenyenyárfák Szegeden lehet és kell is a 
össze azért fogtam tollat, s z intén nem valók nagyvá- villamosközlekéHést fejlesz-
hogy bizonyítsam: nem min- , , ,. . ... teni, mert utcáinak szélessé-
denki gondolkodik úgy, mint r o s b a ' h a n e m l a k o t t t e l u l e " ge ezt megengedi. Én sem va-
a március 24-1 Délmagyaror- -ten kívül, orszagutak hangú- g y o k közlekedési szakember, 
szagban közölt levél írója, latát emelhetik, mint Szigli- de azt tudom, hogy akkora 
sőt hiszem, hogy városunk g e t m e n e t t a legendás jege- városokban, mint Szeged, a 
lakóinak nagyobbik hányada villamos az autóbusszal 
nem úgy vélekedik Szeged ° , együtt e'gyformún tömegköz-
fejlődéséről. A fak valóban hozzatartoz- l e k e d é s i e s z k ö z m o s t i s , és 

Abban igazat kell adni Fo- hatnak egy város hangulati az lesz még beláthatatlan 
dor Pálnak, hogy védeni kell képéhez, de nem elsődlege- időkig. A városok épületeit 
városunk fáit, növényzetét, . . f e i l ő d é s t i p l p n t 6 ha_ évszázadokra építjük, de a 
mert így is kevés van belő- f k ' A l e j I " d e s t 3 f l e n t b b a" közlekedés távlatait, szük-
lük. De nem mindenáron! talmas, modern uj epületek, s é g i e te i t legfeljebb évtize-

• Mostanában nagyon 

Színház 
és televízió 

A SZEGEDI 
VAS- ÉS FÉMIPARI SZÖVETKEZET 

rövid határidőre vállal 
0,75—6 modulig homlokfogaskerék, 1—8 modulig kúp-
kerék, valamint 1/2''-os és 5/8"-os lánckerék lefejtő 

fogazást 
SZEGED, KÁTAI KÖZ. TELEFON: 13-388. 

A többi között ez is állán 

hatását 
reknek, 

vizsgáló 

éppen — néha megtörténik házi kultúrájának fejleszté-
séért. A bizonyíték a szerdai 
körkapcsolásos műsor is le-

szakembe- vül nagy a műsorok megvá- hetne, amely egyszerre há-

dó témája a kommunikációs — távolítják a nézőt a szín 
eszközök feladatát, szerepét, ház világától. Ezért rendkí 

szociológusoknak, lasztásában, az adások idő- rom darabbal, három elő-
pszichológusoknak — és a 
kritikusoknak, meg a közön-
ségnek is. Szerencsésen túl 

pontjának eldöntésében köz- adással ismertetett meg ben-
reműködők felelőssége. A nünket. Kitűnő az ötlet is, 
mi sajátos körülményeink mintaszerű volt a megvalósí-

vagyunk már a televíziózás között elsősorban azt kell fi- tás is. Színházi világnap 
kezdetekor támadt nagy ria- gyelembe venniök, hogy a egyszer van egy évben, 
dalmakon, amikor nemcsak nézők viszonylag széles ré- Marton Endre nyilvánvalóan 
a könyveket, a filmet, ha- tegei sokáig egyáltalán nem a sokéves televíziós gyakor-
nem a színházat is féltették jutottak el „igazi" színhá- latra gondolt, amikor elis-

tévétől, „közönségelszívó" zakba, és mostanában is merő szavait mondta. Ha 
csak nagyon ritkán. Helyén- gondolatban sorra vesszük és 
való tehát, ha a televízió a értékeljük a rendszeresen 

a 
hatásától, és 
kezményeitől. 

ennek követ-
Bebizonyoso-

Felhívás! 
A Hódmezővásárhelyi Közúti Építő Vállalat a 47. sz. 
DEBRECEN—SZEGEDI FÖÜT 212+426—215+400 km 
szakaszának korszerűsítését megkezdte. Az építés alatt 

forgalomterelés 
lép életbe 

a,kihelyezett forgalmi jelzőtáblák szerint. 

KÖZÜTI ÉPÍTŐ VÁLLALAT 
SZEGEDI FÖÉPÍTÉSVEZETÖSÉGE. 

dott, hogy ezek a korai fé- klasszikusok műveinek be- jelentkező, tudatosan kivá-
lelmek majdnem 
indokolatlanok. A 
— ha jól használják — 
olyan eszköz, amely nem segíthet azoknak a színház- embernek, 
csökkenti, hanem szaporítja kedvelőknek is, akik bár * 
a különböző művészeti ágak szeretnének, a távolság mi- Ma, szombaton este Mül-
kedvelőinek és értőinek sza- att nem juthatnak el egy- ler Péter Szép maszkok cí-
műt. egy budapesti előadásra, mű sorozatának ötödik ré-

Nagyjából ez a célja, ér- Ezek a szempontok aztán el szét, a Színészmúzeum Ká-
téimé és haszna a színházzal is döntik a másik 
foglalkozó adásoknak is, le- amelyben a színház 
gyen az ismeretterjesztő jel-
legű műsor, aktuális riport, 
színházi szakemberekkel 
való beszélgetés, egyszerű 
híradás, vagy előadások köz-
vetítése akár „élőben", akár 
felvételről. Más kérdés, hogy 
ezek a műsorok valóban ezt 
a közös szándékunk szerin-
ti hatást váltják ki, vagy 

divátos korszerű új útvonalak nem- dekre tervezhetik. Csak he-
lyeselni lehet tehát városunk 
vezetőinek a villamosközle-
kedéssel kapcsolatos terveit. 

Tarjánnak .igenis szüksége 
van minél előbb- kettős vá-
gányú villamosra és autó-
buszközlekedésre egyformán, 
de Szeged város egészének 
is. Legfeljebb azt lehet saj-
nálni: nincs pénzügyi fede-
zete annak, hogy a kettős 
vágányú villamost a József 
Attila sugárúton is középre 
helyezzék már most, mint 
ahogy az a Kossuth Lajos 
sugárúton lesz. Pedig erede-
tileg ott sem így tervezték. 
Szerencsére, mire a megva-
lósulásra kerül a sor, a leg-
modernebb megoldást való-
sítják meg, úgy, ahogy azt 
Miskolcon és Debrecenben is 
tették. 

E pár sor nem válasz akar 
lenni az említett olvasói le-
vélre, mert arra vannak il-
letékes szakemberek. Én csak 
a másik — remélhetően sok-
kal nagyobb — tábor ellen-
véleményének kívánok egyik 
szerény tolmácsolója lenr.i, 
mivel a levélíró híveket kí-
ván toborozni álláspontja 
mellé. Hát én nem állok 
mellé, hanem szívvel-lélek-
kel egyetértek az ismert vá-
rosfejlesztési tervekkel, mert 
én is helyes irányban hala-
dónak és reálisnak látom 
szép városunk ígéretes fejlő-
dését. 

Balogh Gyula 
Tarján 310/C 

teljesen mutatását állandó feladatá- lasztott, színházzal kapcsola-
televízió nak tartja. De nem szorul tos adások sorát — igazat 

külön bizonyításra mennyit kell adnunk a színházi szak-

vitát, bos Gyuláról szóló adását, 
vará- majd éjszakai előadásban 

zsát, a különleges nézőtéri Fábri Zoltán Nappali sötét-
hangulatot féltik a televízió- ség című filmjét láthatjuk, 
tói a színház szerelmesei. Vasárnap amerikai film ke-

Marton Endre elmondta a rül a képernyőre, a címe: 
színházi világnap alkalma- Gyilkosság, mondta a hölgy. 
ból összeállított szerdai mű- Este a fertődi Eszterházy-
sorban. hogy a televízió jól kastélyból Mozart: Figaro 
szolgálja a színházművészet házassága című operájának I 
ügyét, eredményesen tesz részleteit közvetítik, 
erőfeszítéseket a nézők szín-; B JL | 


