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SZOMBAT, 1974. JÜLIUS 27. 

Harmadszor a téren: 

Czillei és a Hunyadiak 

SZEGEDI 
ÜNNEPI 
HETEK 

1974 
Czillei és a Hunyadiak. 

Előadás a Dóm téren, este 
8 órakor. ^ 

Szegedi Ifjúsági Napok. 
Megnyitó ünnepség és kar-
nevál, a Széchenyi téren, 
délután 5 órától. 

in . Művelődéselméleti 
Nyári Egyetem előadásai az 
MTA Szegedi Biológiai 
Központjának előadótermé-
ben, délelőtt 9-től. 

28. Szegedi Ipari Vásár a 
Marx téren, július 28-ig. 

XV. Szegedi Nyári Tár-
lat a Móra Ferenc Múzeum 
képtárában, szeptember 16-
ig. 

Kokas Ignác festőművész 
kiállítása a November 7. 
Művelődési Központban, 
szeptember l-ig. 

Kátai Mihály tűzzománc-
műveiből kiállítás a Kép-
csarnok bemutató termé-
ben, augusztus 2-ig." 

Régi müvek, új szerze-
ményck-kiállítás a Bartók 
Béla Művelődési Központ-
ban, július 30-ig. 

Bódy Irén textiltervező 
kékfestő kiállítása a Bar-
tók Béla Művelődési Köz-
pontban, július 30-ig. 

Mészáros Dezső szobrász-
művész szabadtéri szobor-
kiállítása a Móra-parkban, 
augusztus 20-ig. 

Melocco Miklós szobrász-
művész kiállítása a Köz-
művelődési Palota kupolá-
jában, augusztus 20-ig. 

Móra Ferenc-cmlékkiállí-
tás a Somogyi-könyvtár ol-
vasótermében, augusztus 
20-ig, 

2. Szegedi Nemzetközi 
Ökölvívó Verseny, délután 
5 órától a Rókusi Torna-
csarnokban. 
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Ma, szombaton este, harmadszor szere, 
pel a szabadtéri játékokon Vörösmarty 
klasszikus drámája, a Czillei és a Hunya-
diak. Ezzel az előadással búcsúzik a sze-
gedi nyárévadtól a Budapesti Nemzeti 

Színház társulata, mely a tavalyi Mózes-
nek, Madách drámájának emlékezetes elő. 
adásai után megismételte nagysikerű sze-
gedi vendégjátékát. 

A Mózeshez hasonlóan, a Czillei és a 
Hunyadiakat is Marton Endre ültette át, 
fővárosi kőszínházi előadásaiból, a dóm-
színpad sajátságos, tár meghatározta kör-

Slfl is József fe lvéte le 

nyezetébe, s hogy a hatalmas nézősereg 
már két ízben osztatlan tetszéssel fogad-
ta, része van benne Marton Endre nagy-
vonalú rendezése mellett Varga Mátyás 
monumentális díszletkonstrukciójának és 
a szabadtéri játék viszonyaihoz rugalma-
san • alkalmazkodó kitűnő színészeknek is. 
Képünkön — a futaki országgyűlés jele-
netében — Maróti Gábor (Mátyás), Sinko-
vits Imre (Czillei), Szersén Gyula (Hu-
nyadi László), Győrfjy György (Gara), 
Szacsvay László (V. László). 

Megkezdődtek az ifjúsági 
napok Ma nagygyűlés és karnevál 

Különvonatokkal, külön-
autóbuszokkal tegnap, pén-
teken több ezer fiatal érke-
zett a nyolcadik alkalommal 
megrendezésre kerülő Szege-
di Ifjúsági Napokra. Sopron-
tól Szabolcs megyéig, Buda-
pesttől a békési falvakig az 
ország minden részéből a 
rendezvénysorozat négy nap-
ján közel tízezer fiatal tart 
Szegedre. A KISZ Szeged 
városi bizottsága és az Exp-
ressz Ifjúsági és Diák Uta-
zási Iroda vendégeként Sze-
geden tartózkodó fiatalok 

Muzsikáló 

udvar 
Collegium 
musicum 

gazdag, színes és változatos 
programok közül választhat-
nak. A tegnap érkezett fiúk 
és lányok Szegeddel ismer-
kedtek, sokan látogatták a 
Dóm teret, nézték a műem-
lék épületeket és Szeged 
más nevezetességeit. Jó né-
hányan keresték fel a 28. 
Szegedi Ipari Vásár pavilon-„ 
jait, kiállítócsarnokait és az 
ünnepi hetek színvonalas 
képzőművészeti tárlatalt. A 
tegnapi program keretében 
több ezer fiatal tekintette 
meg Kacsóh: János vitéz cí-
mű daljátékát a Dóm téren. 
Sokan voltak a Vörös Csil-
lag filmszínházban megren-
dezett Elő szegedi beat-kon-
certen is. 

A négynapos program leg-
látványosabb eseményéra 

ma, szombaton délután ke-
rül sor. A Széchenyi téren 
délután 5 órakor ifjúsági 
nagygyűlés lesz, melynek 
szónoka Baló Ilona, a KISZ 
Szeged városi bizottságának 
első titkára. Az ifjúsági 
nagygyűlés után negyven 
szegedi üzem, gyár, vállalat 
ifjúkommunistáinak szín-
pompás, vidám karneváli 
menetében gyönyörködhet 
nek az érdeklődők. Este a 
szabadtérin több ezren lát 
hatják Vörösmarty drámá-
ját, a Czillei és a Hunyadia-
kat. Akik pedig táncolni sze-
retnek, azok hajnalig szóra-
kozhatnak a Széchenyi téren 
rendezendő utcabálon, ahol 
a Teátrum együttes szolgál-
tatja a zenét. 

Királyi, hercegi udvarok-
ból, jó pár évszázadot el-
hagyva, a városi tanácsház 
udvarába költözött a „zenei 
kollégium". A városi tanács-
ház udvarába, ahová pedig 
békésen csöpörészett a csen-
des esti eső, így hát a drága 
hangszer-különlegességekért 

érthetően aggódó fiatal ze-
nészek, néhai udvari mu-
zsikusok kései utódai, félbe-
hagyták a koncertet. Vala-
mivel később a lelkes pub-
likummal együtt fölhurcol-
kodtak az emeleti tanácste-
rembe, s ez a tény jótéko-
nyan hatott a hangversenyre 
is, hiszen zárt helyen a 
finomabb tónusú lant dalla-
mai is hiánytalan szépsé-
gükben ragyoghattak, míg 
udvaron inkább csak az ak-
kordjait lehetett tisztán hal-
lani. 

A Collegium musicum ze-
nészei : Fischer Iván (viola 
da gamba), Kecskés András 
(lant, basszuslant), Stadler 
Vilmos (szoprán, alt blockf-
löte) Bécsben tanulnak és 
koncerteznek; a cembalón 
játszó Tódy Éva egészítette 
ki az együttest csütörtöki 
szegedi föllépésén. És még 
valaki. A belga Seger van 
Dersteene, aki szintén Bécs-
ből jött a három magyar 
fiatalemberrel (együttesével 

ősszel koncertezik majd Ma-
gyarországon), s aki ének-
szólóival elbűvölte hallgató-
ságát. Behízelgő hangon, a 
valószínűtlenül magas fek-
vésekben ls biztos hajlé-
konysággal, tünékeny szép-
séggel, igézően szólaltatta 
meg Boismortier, J. Leopold, 
Caccini, Monteverdi tűnt 
idők hangulatát megidéző 
áriáit, dalait. 

A Collegium musicum vá-
lasztékos ízléssel összeállí-
tott, kicsit túlméretezett 
programja — a fent említett 
zavaró momentumok ellené-
re — végig üdén, frissen ha-
tott a közönségre, nem utol-
sósorban a különleges, ma 
már unikumnak számító mu-
zsika közvetítésével. 

A városi tanácsház udva-
rának idei nyári program-
ján még egy koncert szere-
pel. Augusztus 14-én este 
nyolc órától a Szegedi Szim-
fonikus Zenekar kamara-
együttese játszik Vaszy Vik-
tor vezényletével. Közremű-
ködnek: Banda Ede (gordon-
ka), Várnagy Lajos (hege-
dű), Román Zoltán (fuvola), 
Szász István (fuvola). A mű-
soron Handel, Wagner, Jo-
hann Chrlstlan Bach és Jo-
hann Sebastian Bach művei. 

N. L 

Nemzetközi építőtábor 
((pusztaszeren 

Nemzetközi építőtábor — 
a történelem, a régészet 
iránt érdeklődő fiatalok ti-
zenhárom országból. Közép-
iskolások, egyetemisták, 
friss diplomások. Lengyelek, 
finnek, norvégok, svédek, 
németek, dánok, angolok, 
Hollandok, franciák. Jöttek 
Bulgáriából, Jugoszláviából, 
s megérkezett az első ven-
dég Egyiptomból is. És ter-
mészetesen magyar fiatalok, 
akik már évek óta visszaté-
rő vendégei az ópusztaszeri 
építőtábornak. Mert a KISZ 
Csongrád megyei nemzetkö-
zi építőtábora harmadszor 
verte föl sátrait Ópusztasze-
ren, ahol a fiatalok hatal-
mas feltárási munkáknál se-
gédkeznek. 

Több száz sir csontváza 
került napvilágra az ásók, 
lapátok, kisseprűk, finom 
ecsetek nyomán. Mind tel-
jesebbé válik az a kép, amit 
Szer romjairól és az ezer 

évvel ezelőtti magyarokról 
tudunk. Hajnaltól délig tart 
a munka, a múlt vallatása. 
A többi idő a pihenésé, a 
szórakozásé. 

A helyi ÁFÉSZ futballcsa-
pata és a tábor „világválo-
gatottja" már több alkalom-
mal mérte össze erejét, ál-
landóan foglalt a pingpong-
asztal, esténként kultúrmű-
sorok szórakoztatják a fiata-
lokat. Egy német fiú ottlé-
tünkkor épp egy hamisítat-
lan alföldi citerán csaloga-
tott elő magyar népdalokat, 
arrébb svéd indulókat fü-
tyült egy kis társaság. Ha-
mar eltelt a két hét, s ma, 
szombaton a fiatalok elin-
dulnak haza, a négy égtáj 
felé, Angliától Egyiptomig, 
Franciaországtól Bulgáriáig. 
Elviszik magukkal a két hét 
élményét, a magyar történe-
lem egy darabját, és bará-
taik nevét. 

T. L. 

A szolgáltatóüzletek 
nyitvatartása 

Tanáosrandolet 

Az ipari javításnak és szol-
gáltatásnak alapvető ellátási 
szerepe van. Természetes, 
hogy az életszínvonal emel-
kedésével növekszik a lakos-
ság igénye az effaj ta szol-
gáltatással szemben. A szín-
vonalas ellátásnak egyik biz-
tosítéka, hogy a helyi köz-
igazgatás jogi eszközökkel is 
szabályozza az ipari javítást 
és szolgáltatást végző vál-
lalatok, szövetkezetek, ma-
gánkisiparosok üzleteinek 
nyitvatartását. A városi ta-
nács legutóbbi ülésén az 
ipari javítás és szolgáltatás 
körébe tartozó üzletek nyit-
vatartásárói tanácsrendeletet 
alkotott. A testület figyelem-
be vette a lakosság igényeit 
és véleményét, az eddigi ta-
pasztalatokat, az illetékes 
megyei és városi szervek 
észrevételeit. 

Egyébként az Ilyen jelle-
gű szabályozás országszerte 
aktuális, hiszen a Miniszter-
tanács tavaly tárgyalta a 
szolgáltatás fejlesztésére ho-
zott kormányhatározatok 
végrehajtásának tapasztala-
tait. s akkor megszabta a to-
vábbi tennivalókat is. Ezek 
között szerepelt az üzletek 
nyitvatartásának szabályozá-
sa. 

A rendelet a város terü-
letén működő állami, szövet-
kezeti, magánkisiparosok, té-
eszek. ÁFÉSZ-ek üzleteire 
terjed kl. A vállalati, szö-
vetkezeti vezetők a városi 
tanács ipari osztályával 
egyetértésben határozzák 
meg a nyitás, illetve a zárós 
idejét. Az Ipari osztály a la-
kosság érdekeinek alapján, 

az illetékes szakszervezet 
megyei bizottsága vélemé-
nyének kikérésével, megvál-
toztathatja a korábbi nyit-
vatartási rendet. 

A magánkisiparosok üzleti 
óráit az illetékes kerületi 
hivatal, illetve a szakigazga-
tási kirendeltség az Ipart 
osztály irányelvei alapján 
szakmánként állapítja meg. 
A nyitvatartás legkisebb he-
ti időtartama az építő és az 
idényszerű ingadozásnak ki-
tett Iparok kivételével a fő-
foglalkozású kisiparos eseté-
ben 44, a nyugdíjas kisipa-
rosnál 24. és a munkaviszony 
megtartása mellett működő 
kisiparos esetében 18 óra. 
Kivételes esetben a kisipa-
ros az általános szakmai 
szabályozástól eltérő nyitva-
tartási kérhet. Ugyanakkor a 
szakigazgatás, a lakossági 
igények miatt az általános 
szakmai szabályozástól elté-
rő, egyedi intézkedést hozhat. 

Az üzlet vezetője, illetve a 
kisiparos köteles a nyitva-
tartási időt a bejáratnál jól 
látható helyen feltüntetni. 

Az ipari osztály, az ellá-
tás folyamatosságának bizto-
sítására, engedélyezheti, il-
letve elrendelheti hogy egyes 
vállalati és szövetkezeti üz-
letek a heti pihenőnapokon 
is működjenek. Természete-
sen, ha valahol nem az elő-
írásnak megfelelően járnak 
el, akkor szabálysértési el-
járást indítanak az illetékes 
szakigazgatási szervek. 

A rendeletnek egyik fő 
-•Min hogy a lakosság ér-
dekel. igényei jól érvénye-
süljenek. 

Tur i zmus 
— belföldön 

Megérkezett a Vas megyei 
Acs 8. Sándo r fe lvéte le 

fiatalok különbusza 

A növekvő belföldi turiz-
mus helyzetét vlzgálta a né-
pi ellenőrzés az ország 9 
idegenforgalmi tájegységé-
ben. Az erről szóló jelentést 
Csollák Gábor, a munkabi-
zottság vezetője, a Miniszter-
tanács Tanácsi Hivatalának 
főosztályvezetője terjesztette 
elő a Központi Népi Ellen-
őrzési Bizottság pénteki ülé-
sén. A vizsgálat során a bel-
földi turizmust kísérték fi-
gyelemmel. 

Tavaly 2,6 millió lakos 
közel tízmillió éjszakét töl-
tött kereskedelmi szálláshe-
lyeken, és 20 millióra be-

csülhető a saját, hétvégi ház-
ban, vagy ismerősök nyaraló-
jában töltött vendégéjszakák 
száma. 10—15 millióra tehető 
az egynapos kirándulásokon 
részt vettek száma: ellátá. 
suk, szolgáltatások iránti 
igényük kielégítése szintén 
fontos feladat. Az ifjúsági 
turizmus évről évre fejlő-
dik. A feltételek azonban 
még elmaradnak az igények-
től. 

A vizsgálat számos tenni-
valóra hívta fel a figyelmet. 
AKNEB a jelentést elfogad-
ta, és megküldi az illetékes 
szerveknek. 


