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Legutóbb az Erzsebet ki- erőt, időt nem sajnálva se-
rálynö című filmről szólva gít az asszonynak, hogy elvi-
mondhattuk el, hogy Glenda selhesse a költözés lelki és 
Juckson játéka miatt volt l'izikal megpróbáltatásait, 
érdemes végignézni. Jó is, Bulla Elma szavak nélkül 
nem is, hogy hosszan sorol-
hatnánk azokat a tévépro-
dukciókat, amelyekből első-
Borban egy-egy kiváló szí-
nészi teljesítményre emléke-
zünk és — éppen ezért — 
hajlandók vagyunk megfe-
ledkezni e művek gyengéi-
ről. Ilyenkor általában az is 
befolyásolja a színészekről 
alkotott véleményünket, 
hogy látjuk, feladatuk jóval 
nehezebb, mintha értékes, 

játszotta el, mik lehettek az 
indítékai Tari nagy mamá-
nak, mi minden motiválta, 
hogy ilyen, manapság elég 
szokatlan akcióba kezdjen. 
Szeméből egy élet történetét 
lehetett kiolvasni, arcjátékó-
val élővé varázsolta az 
egyébként elnagyolt voná-
sokkal megrajzolt figurát. 

Alekszej Kolomijec Hat 
köpeny című tévéjátéka ön-
kéntes felderítőkről szólt, 

kiemelkedő müvek szerepeit egy életveszélyes akció előtti 
kellene eljátszanlok. utolsó óráikat mutatta be. 

A héten is több színészt Bár a bátorság és a tudatos 
láthattunk, akik hasonlóan óldozatvallulás készsége va-
nehéz helyzetbén produkál- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

lamennyiüket jellemzi, az öt 
ember mégis ötféleképpen 
viselkedik ebben a lírai tör-
ténetben. Legtöbbet — Avar 
István jóvoltából — arról a 
felderítőről tudunk meg, 
aki civilben író volt. ö éli 
át a legtudatosabban, ezért a 
legintenzívebben is az életet 
és a halólt elválasztó órákat 
és Avar valóban átéli, és 
nem elmeséli, amit a darab-
beli író-felderítő érez. 

Egy budapesti háztömb la-
kói szerepeltek a Gondolatok 
a hétköznapokról című soro-
zat filmjeiben, amelyeknek 
viszont legfőbb erélyük ép-
pen az volt, hogy a megszó-
lalók közül senki sem ját-
szott szerepet. 

S. E-

tak tanulmányozásra is ér-
demes alakításokat. N.vikolaj 
Krjucskovnak, a Melyik az 
igazi? című szovjet film fő-
szereplőjének majdnem sike-
rült egészen feledtetnie írói-
rendezői hibákat, mentenie 
bántóan didaktikus részeket. 
Minthogy a film rendezője 
nemcsak u fiát kereső öreg-
ember drámáját akarta be-
mutatni, hanem egyúttal az 
immár felnőtté vélt árvák 
mai életéről is igyekezett 
Szinte teljes körképet adni, 
eléggé ellentmondásos mű 
született Csak az öreg bá-
nyász alakítójának szuverén 
szerepfelfogása révén kap-
csolódhattak egymáshoz a 
valóban drámai és a kissé 
terjengős, epikus részek. 

Másféle, de nem kevésbé 
nehéz és nem kisebb bravúr-
ral megoldott szerep Jutott 
Bulla Elmának, akit a Ba-
lázs Anna kötetét bemutató 
Nyitott könyvben láttunk. 
Az új lakás elmú novellafel-
Öolgozós egy szerencsénkre 
nem tipikus szituációt muta-
tott be: a majdnem rom ház-
ból egyetlen öregasszony 
nem akar átköltözni az új, 
modern lakásba meri a régi-
hez kötik a múlt emlékei. 
És megismerünk egy sajnos 
ugyancsak nem tipikus ala-
kot, Tari nagymamát, aki 

Szonátaest 
Csütörtökön este, az idei 

hangversenyévad utolsó ka-
maraestjén, Kovács Dénes és 
Bácher Mihály, a már sok 
éve együtt játszó szonátapár 
koncertjét rendeztek meg a 
Tömörkény művészeti szak-
középiskola nagytermében. 
Kovács Dénes dicséretére le-
gyen mondva, hogy zsúfolt 
pi'ogramú nemzetközi turnéi 
közepette sem feledkezik 
meg sorra látogatni vidéki 
városaink hangversenyter-
meit. 

Az elhangzott művekről, 
Beethoven hegedű-zongora 
szonátáiról, mindent tud a 
két kitűnő művész, logiku-
san tagolják a formát, és 
éreztetik a finom árnyalato-
kat is. Kovács Dénes intim 
kamarahangon hegedült, 
amelyet inkább csak az A-
dúr (Kreutzer-) szonáta gi-
gászi indulatai tettek igazén 
erőteljessé. Bácher Mihály 
zongorajátéka nem mindig 
alkalmazkodott eléggé a he-
gedűhang lágyságához, ke-
mény billentésével, túlzott 
hangerejével a művek né-
hány finomabb, áttörtebb ré-
szét fosztotta meg a hatás-

Cserbenhagyásos 
baleset lopott autóval 

Rendőrségi felhívás 
Az idén. április 30-án fel- múen, hogy szürke színű 

tehetően három fiatalember Warszavával karamboloz-
ellopott Miskolcon egy ga- tak. 
rézsból egy Warszava típu-
sú személygépkocsit, mely-
nek forgalmi rendszáma IB 
35-38. A lopott autóval még 
akkor, 30-án reggel 5 óra-
kor Szolnok belterületén a 
442-es számú útvonalon, a 
harmadik kilométerkő köze-
lében elütötték Tábori Ist-
vánná szandaszöllősi lakost, 
aki gyalog ment. Az asz-
szony súlyos sérüléseket 
szenvedett, a gépkocsiban 
ülök pedig megállás nélkül 
tovább hajtottak Csongrád 
megye irányába, Kunszent-
márton felé. 

A baleset után a helyszí-
nen maradt a kocsi jobb ol-
dali első lámpájának kere-
te, s az ütközés során le-
pattogzott zománcról lehe-
tett mepúilaoítani egyértel-

ERTESlTES! 
É r t e s í t j ü k t e r m e l ő i n k e t , 
hogy 

zöldség-gyümölcs fel-
vásárlótelepeinket 
megnyitottuk, mező-
gazdasági termékekre 
a szerződéskötéseket 
megkezdtük. 

Fe lvásá r ló l e i e p e i n k : 
ÜJszegeó. H a l a d á s t é r 61. 
Baklú . Algyői út :I0. 
Szeged . M a r x tér 5. 
F e l v á s á r l á s m i n d e n n a p 5.só-
tól 8.30-ig. 
S z o m b a t s z ü n n a p . 
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A karambolos autót 
Csanytelek és Sövényháza 
között a 24. kilométerkő ha-
todik szelvényében hagyták, 
mivel az elromlott, üzem-
képtelenné vált. Utasai fel-
tehetően busszal vagy autó-
stoppal folytathatták útju-
kat Szeged felé. Az elha-
gyott gépkocsit valószínűleg 
30-án, reggel 7.30 és R óra 
között hagyták el. 

Az ügyben kihallgatott ta-
núk elmondásai alapján a 
gépkocsit egy 170—180 cen-
timéter magas, sovány, cson-
tos arcú, vállig érő, vilá-
gosbarna hajú, sötétkék öl-
tönyt, s kékes-szürke puló-
vert viselő fiatalember ve-
zette. Másik két utasa nála 
alacsonyabb, nem feltűnő-
en. de szintén elég nagy 
hajuk volt. Egyikőjük sötét, 
míg a másik dohánybarna öl-
tönyt viselt. 

A rendőrség kéri azokat a 
jármú- vagy autóbuszvezető-
ket, akik a három fiatalem-
berrel találkoztak, szállítot-
ták őket, vagy esetleg kilé-
tükről bővebb felvilágosítást 
tudnak adni, értesítsék a 
legközelebbi rendőri szer-
vet. vagy a Csongrád me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
közlekedésrendészeti osztá-
lyát. (Szeged, Kossuth 
jos sugárút 22—24, 
13-490). 

tói. A részletproblémák 
azonban nem akadályozták, 
hogy végül is felemelő él-
ményben részesüljön a hall-
gatóság. A Kreutzer-szonátát 
olyan pazarul szólaltatták 
meg, ahogyan csak a legna-
gyobb művészek képesek. 

Huszár Lajos 

Szegediek 

Drezdában 
Minden évben május első 

hetében rendezik meg Drez-
dában a nemzetközi dixie-
landfesztivélt, ahová idén 
12 ország együttesét hívták 
meg: NDK-beli, lengyel, 
csehszlovák, román, angol, 
dán, holland, svéd. finn, 
osztrák, svájci és magyar ze-
nekarokat. A szegedi Molnár 
Dixieland (Molnár Gyula, 
Garal Márta, Mucsi Árpád, 
Bokor András, Kovács Fe-
renc, Apáti János, Bodor Jó-
zsef) nagy közönségsikert 
aratott a háromnapos feszti-
válon. s különösen a zongo-
rista-énekes Garai Márta 
számai arattak tetszést, hi-
szen ebben a műfajban rit-
kán szerepel női hangszeres 
szólista. Az együttesről le-
mezfelvétel készült, műsoru-
kat a rádió és a színes tévé 
közvetítette, és meghívást 
kaptak júniusra Lipcsébe, 
ősszel pedig ismét Drezdába. 

Villogó vészjelző 
Újítás a taxisok védelmében 

— Honnét tudtok róla? 
— ezt kérdezi már a telefon-
híváskor is dr. Sillye Béla 
szegedi nyugdíjas jogász. 
Egyrészt mert még ismerősei 
közül is kevesen tudják, 
hogy mit újított, másrészt 
mert kicsit „kacskaringós-
nak" ítélem magam is újí-
tása történetét. 

— Még 1972. decemberé-
ben volt — ha jól emlék-
szem — az a felháborító 
bűntény, amikor taxival 
akart disszidálni két fiatal-
ember, s a végén egy rend-
őr életét oltották ki. Akkor 
gondolkoztam először azon, 
milyen kiszolgáltatottak is a 
taxisok. Az a bűntény sem 
történhetett volna meg. ha 
a taxis tudott volna védekez-
ni az eltérítők terrorja el-
len. Jogász voltam, tanácsi 
dolgozó, gyermekek tragikus 
soráét rendezgettem-egyen-
gettem, mint gyámügyi gyer-
mekvédelmi megbízott. Át-
éreztem az édesapjukat vesz-
tő gyerekek sorsát, s látja, 
a kegyetlen való: az én első 
keserű gondolataim óta hány 
taxisofőrt támadtak meg?! 
A kecskeméti, a budapesti, 
meg a pécsi áldozatok... 

Az ötlet 
Dr. Sillye Béla ötlete rop-

pant egyszerű, mégsem ju-
tott eszébe eddig senkinek. 
Lényege, hogy az autó kül-
ső részén egy lámpát le-
hessen úgy villogtatni, hogy 
azt a merénylő észre ne ve-
hesse, s a bekapcsolás moz-
dulata is titok maradjon. Ma-
gyarán : a merénylő ne tud-
ja, hogy a sofőr segélyt 
kér. A lámpajelzést megis-
mernék a járókelők — kellő 
tájékoztatás után bárki tud-
hatná, mit jelent —, a rend-

őrséget értesíthetnék, s a 
taxi védelmére siethetne az 
URH-s kocsi. 

Ismerősnek tűnik az öt-
let? Hogyne, hiszen az idén, 
év elején — a tragikus újabb 
esetek hatására — a közvé-
leményt foglalkoztatta, fel-
rázta a téma, s akkor írták 
meg az újságok, hogy felsze-
relik a taxikat ezzel a szer-
kezettel. Az ötletet adó is a 
sajtóból értesült róla. 

Ennek külön története 
van. 

Gyorsabban 
kellett volna! 

Dr. Sillye Béla két éve a 
Magyar Rádiónak írta meg 
ötletét, s a Rádió elküldte 
a Fővárosi Taxi Vállalatnak, 
ahonnét elég kurta-furcsa le-
velet kapott, de mert dr. 
Sillye nem műszaki ember, a 
kivitelezéshez amúgysem volt 
javaslata, úgy vélte: jobb 
megoldást talál majd vala-
melyik műszaki, mint amit 
ő egy álmatlan éjszakán ki-
talált. Ügy látszik, osak 
akart segíteni, s nem tu-
dott. 

Aztán az idén, év elején 
jöttek a hírek a villogó lám-
páról. 

— Akkor úgy éreztem, 
hogy még sincs rendjén va-
lami. Hiszen ez az én ja-
vaslatom. S ezek szerint nem 
volt rossz, és talán gyorsab-
ban kellett volna megcsinál-
ni. 

Bizony, tragédiákat előz-
hettek volna meg vele. Mert 
nem túlzás feltételezni, 
hogy amint a kocsikon lesz 
a villogó, nem sokat kell 
majd használni. Hiszen, ha 
tudják, hogy védekezni tud a 

sofőr, segélyt tud kérni, nyil-
ván kevesebben kísérletez-
nek a taxi „megszerzésé-
vel". 

Az ötletet adó nyugdíjas 
újabb levelet írt a Rádió-
nak, ezúttal a Volán Tröszt-
höz küldték tovább, s ott 
bizonyosságot szereztek úr-
ról, hogy valóban dr. Sillye 
Béla javasolta a szerkezetet. 
A válaszlevélben újítási 
szerződést küldött a Volán 
Tröszt. Azon meg dr. Sillye 
Béla csodálkozott, hogy 
pénzt kapott, tízezer forin-
tot. Nem sokallta, nem is 
kevesellette. 

Az élet 
megfizethetetlen 

— Amikor javasoltam, 
nem ez vezetett. Amikor Is-
mét írtam, csak az érdekelt, 
elismerik-e, hogy az enyém 
az ötlet. A szerződést úgy 
írtam alá, hogy ez egyszeri 
díj, további követelésem 
nincs. Persze, ha eladják 
külföldre is . . . nem tudom, 
akkor jár-e nekem valami. 
De ez már igazán nem lé-
nyeges. Hagyjuk. Én örül-
tem a pénznek, hiszen nyug-
díjas vagyok. S ahogy a 
szerződésben fogalmazták: a 
gazdasági hasznosságot nem 
lehet kiszámítani, hiszen em-
beri életet védő szerkezet. 

Epilógusként: reméljük, 
mielőbb a kocsikon lesz a 
vészjelző lámpa. Reméljük, a 
taxisoknak megnyugvást hoz. 
a rossz szándékú emberek-
nek elriasztást jelent majd. 

A villogó vészjelzőről hal-
lottunk, olvastunk már. De 
még a taxisok se tudták, 
hogy Szegedről származik az 
ötlet. 

Szőke Mária 

I V r r • • r • w • 

Húros április 
Az elmúlt április időjárása 

kellemetlen meglepetéseket 
tartogatott. A hónap elejének 
mérsékelten meleg, kellemes 
napjai után 13—27-e között 
országszerte erős hőmérsék-
leti visszaesés következett be, 
az ország jelentős részén 
pusztító fagyok léptek fel, s 
kimondottan hideg, szeles 
időjárás uralkodott. Sajnos, 
a nagy szárazság — különö-

sen az Alföld északi felén — 
ebben a hónapban is tovább 
tartott. Az ország északi fe-
lén mindössze 5—20 mm kö-
zötti csapadék hullott, vala-
mivel kedvezőbben alakult a 
csapadékellátottság a Dél-
Alföldön és a Dunántúl déli 
részén, de még itt sem érte 
el a lehullott eső mennyisé-
ge az áprilisban szokásos ér-
téket. 

SZEGED ÁPRILIS HAVI IDŐJÁRÁSI ADATAIT 
AZ ALÁBBI KIMUTATÁS TARTALMAZZA: 

középhömérséklet 10,5° C csapadékösszeg 32 mm 
sokévi átlag 11,4 sokévi átlag 49 mm 
legmelegebb 23,0 csapadékos nap 9 

30-án legtöbb csapadék 
leghidegebb 0,5 1 nap alatt 9 mm 

14-én 17 és 19-én 
A h a v i k ö z é p h ő m é r s é k l e t p i 

a v á r o s b a n k ö z e l 1 f o k k a l 5 j 
maradt a normálérték alatt, 
annak ellenére, hogy a hó-
nap első tíz napja kelleme-
sen enyhe időjárást hozott. 
Ezzel szemben viszont a na-

Ma nyílik 

Sport-, játék-
és hangszerkiállítás 

A Triál és a Delta Keres-
kedelmi Vállalat tegnap dél-
előtt sajtótájékoztatót tartott 
a szegedi Sajtóház klubjá-
ban. Tóth Tivadarné, a Tri-
ál játékosztályának vezetője 
és Magasdi Károly, a Triál 
sportkereskedelmi osztályá-
nak vezetője elmondották, 
hogy ma, szombaton dél-
előtt 10 órakor a két vállalat 
közös kiállítást nyit a Marx 
téri kiállítási pavilonban. 
Kempingcikkeket, csónako-
kat és csónakmotorokat, hor-

La- i gászfelszereléseket, tomasze-
telefonN reket, sport- és szabadidő-

* ruhákat, játékokat és hang- részt vettek. 

szereket tekinthetnek meg 
és vásárolhatnak a látoga-
tók. 

Elmondták azt is, hogy a 
kiállítással nemcsak keres-
kedelmi, üzletpolitikai, ha-
nem társadalmi, kulturális, 
egészségügyi, pedagógiai cé-
lokat is kívánnak szolgálni. 
Bölcsődei vezetők és óvónők 
részvételével konferenciát 
rendeznek a játékok szere-
péről, iskolai zenekarok tar-
tanak majd bemutatókat. 

A tegnapi sajtótájékozta-
tón szabadkai újságírók is 

középhőmérséklet 17-én 
fok és 18-án mindössze 

4,8 fok volt, ami kereken 7 
fokkal volt alacsonyabb e 
napok sokévi átlagos hőmér-
sékleténél! Időjárásunk érde-
kes szeszélye, hogy egész áp-
rilisban nem emelkedett 
olyan magasra a hőmérsék-
let, mint március végén, sőt 
az áprilisi csúcsérték közel 
4 fokkal volt alacsonyabb, 
mint a márciusi rekord me-
leg idején észlelt maximum. 

Szeged elmúlt havi csapa-
dékmérlege az országoshoz 
képest kissé kedvezőbben 

alakult, noha a 9 csapadékos 
nup ellenére ls még mindig 
17 milliméterrel kevesebb esőt 
kaptunk, mint a szokásos áp-
rilisi mennyiség. 

örvendetes fordulatot je-
lentett azonban Időjárásunk-
ban az április 30-án bekö-
szöntött esős szakasz. A na-
ponta ismétlődő lassú, áztató 
esők április 30—május 6. kö-
zött 15—40 mm csapadékot 
juttattak a Dél-Alföldnck, 
amint azt a következő ösz-
szeállítás feltünteti: 

CSAPADÉK ÁPRILIS 30— 
MÁJUS «. KÖZÖTT 

Bácsalmás 30 mm 
Kiskunhalas 24 mm 
Kiskunfélegyháza 17 mm 
Szentes 23 mm 
Kistelek . 32 mm 
Szeged 14 mm 
Makó 17 mm 
Mezőhegyes 32 mm 
Orosháza I 11 mm 

Noha a termőtalaj nagy-
mérvű vízhiányát ezek az 
esők még távolról sem szün-
tették meg, a felsőbb rétege-
ket átnedvesítve, mégis elhá-
rították a fenyegető aszály 
veszélyét. 

Dr. Péczely György 
egyetemi tanár 

Értesítjük fogyasztóinkat, ho^y 1974. MÁJUS 7-ÉN 

megnyitottuk a turista-
palack-töltő telepünket 
SZEGED. PULZ UTCA 44. SZAM ALATTI 
KÖZPONTI TELEPÜNKÖN. 
Bejárat a Vásárhelyi Pál utca felől. 

Nyitvatartási idő: hétköznap délelőtt 8 órától 12 oraig, 
délután 14 órától 18 óráig, szombaton délelőtt 8 órától 
12 óráig, vasárnap szünnap. 

Dél-alföldi Gázgyártó és Szolgáltalo Vállalat 


