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96 ezer lakás a fenntartó
szövetkezetek kezelésében
Három hónap alatt ú j a b b 18 lakásfenntartó szövetkezet alakult, s így a szövetkezeti fenntartású lakások száma
már
meghaladja a 96 ezret. A SZÖVOSZ legfrissebb adatok szerint különösen jelentős
a fejlődés Borsod, Fejér, Hajdú és Pest
megyében, valamint Budapesten; Csongrád megyében viszont kevés az ú j szövetkezeti lakás.

A lakásépítő szövetkezetek száma 333ra emelkedett, ugyanis negyedév
alatt
ú j a b b 15 kollektíva alakult. A szövetkezetek a jelenlegi tervidőszakra
összesen
17 252 lakás felépítését irányozták elő, további 1250 lakás létrehozása még az előkészítő szervezés szakaszában van. A lakásépítő szövetkezetek eddig 4818 lakást
adták át. (MTI)

Köszönet

POSTALADA
Névtelenek
Ki tudja, hányszor
elmondtuk már, hogy névtelen levelekkel nem
tudunk
foglalkozni. Mégis,
hétről
hétre újabbak érkeznek,
s
jónéhány olyan témáról is,
amelyben
szívesen segítenénk, de hát hogyan,
ha
nem tudjuk kinek, vagy kiknek. Ilyen például a sándorfalvi Úttörő utca
lakóinak
panasza a közkifolyó hiánya
miatt. Egyetlen szépséghibája van, hiányzik alóla a név,
vagy a nevek. Lehet, hogy
így is utána tudnánk
nézni a levélben megírtaknak,
és segíteni is az utca
lakóin, am mégsem
tesszük.
Nem közömbösségből,
hanem azért, mert ragaszkodunk
olyan formaságokhoz,

A T a r j á n b a n lakó Tyimofejev család bennünket kért
meg, hogy tolmácsoljuk köszönetünket egy ismeretlen
gépkocsivezetőnek.
Nemrégiben ugyanis 9 éves
kislányuk leesett a
játszótéri
hintáról, s a sérült gyermeket egy odahívott rendőr és

egy arra járó gépkocsivezető
vitte be a Gyermekklinikara, Nagy József és Putin Je
nőné pedig értesítették
a
gyermek keresésére
indult
szülőket.
Kérésüknek — ime —, szívesen helyt adunk.

Panasz a szemétre
Tóth Edit (Szántó Kovács
János u. 31.) Petőfitelepről a
Fő téri autóbusz-végállomás
szemetessége miatt
fordult
hozzánk panasszal.
Illetve,
hát először nem is hozzánk,
hanem vagy egy évvel ezelőtt az illetékeshez, a városgazdálkodási vállalathoz. Akkor kérte tőlük, hogy a végállomástól a rengeteg
szemetet takarítsák és szállítsák el rendszeresen.
Kérését teljesítették, még
egy
KUKA-tartólyt is kapott a
végállomás, amelyet reggelente rendszeresen kiürítettek, a szemetet elszállították.
Néhány hónapja azonban
nem ürítik ki a tartályt, így
aztán a környék s az árok
is tele van szeméttel, konzervdobozokkal, s az utcaösszesepert huls e p r ő is ^

kéri, hogy már csak a szomszédos játszótérre való
tekintettel is, szállítsák ismét
rendszeresen a szemetet.
Másik kérése szintén a játszótér és a gyermekek,
no
meg az utasok érdekét szol
gálná. A végállomás illemhelyének ülepítője
ugyanis
a gyerekek csúszdája mellett van, s az annak idején
annyira megtelt, hogy a tetején folyt kí a szennyvíz.
Szintén körülbelül egy évvel ezelőtt küldött
panaszos levele alapján a tanács
vb
egészségügyi
osztálya
lezáratta a végállomás mellékhelyiségét,
de nyilván
nem ez volt a megoldás. Hiszen később ú j r a meg kellett nyitni, s így a játszótéri
állapotok
változatlanok. A megoldás nyilván az

tölti
a k o c 8 l u t a t öle ítő
t o r n á z n á k " v a l a m í t ^ a Té- l a d é k k a l
P
áthelyezése, s
renyegből: a felelősségvállalás Jobb helye nem lévén
a méljük, ez mihamarabb meglényegébőL
szemétnek.
Olvasónk
azt történik.

Válaszol az illetékes
November 20-án
megjelent, a Magas nők
panaszai címú írásunkra Telkes
György, a Komplett Ruházati
Vállalat
igazgatója
válaszolt. Az írás tette szóvá, hogy a nagyobbra nőtt
lányok, asszonyok nemigen
tudnak divatos, csinos 40—
41-es cipőt vásárolni. Észrevételeinket a cipőiparnak
címeztük, ám mint
Telkes
György í r j a : „ . . . úgy gondoljuk, a kereskedelemnek is
fel kell figyelnie ezekre az
észrevételekre.
Vállalatunk
boltjai közül Szegeden
az

tosak. „Annak
érdekében,
hogy az átlagnál
nagyobb
méretű női cipők választéka az érdeklődők
számára
jobban
fellelhető legyen,
éppen a megjelent cikk hatására az Elit és a Tip-top
cipőboltokban külön vitrint
rendszeresítünk. Vállalatunk
örömmel
fogadja az érdekeltek javaslatait, és amenynyiben lehetőség van rá, azokat a cipőipar segítségével
megoldjuk."
Október 30-i Postaládánkban Táblák a boltajtón címmel jelent meg panasz
a

sége miatt pedig a zárva tartást meghosszabbítani. A levél végül is azzal zárul, hogy
a közeli napokban,
előreláthatóan
novemberben a
háztartási-vegyiboltot
isméi
megnyitják.

Elit, a Tip-top, a Cikta, a
Tisza és a Duna
Cipőboltokban kapható női
cipő.
A cikk megjelenésekor
a
felsorolt cipőb'oltokban
62
modellből lehetett választani, 40—41-es nagyságú
női
cipőt. A modellek
egyharmadában
két-három színű
választék is biztosított.
A
legnagyobb választék az Elit
és a Tip-top cipöboltokban
található."
A levél a továbbiakban a r ról szól, hogy mivel
az
emelttalpú női cipők a legdivatosabbak, s egyúttal
a
szokásosnál valamivel
magasabb sarkúak, a lapossarkú, nagyobb méretű női cipők valóban nem elég diva-

Szeged és Vidéke ÁFÉSZ újszegedi háztartási
boltjának bezárása
miatt.
Az
ÁFÉSZ kereskedelmi osztályának
vezetője,
Horváth
Miklós válaszolt a
panaszra, elnézést kérve a környék
lakóitól.
A
bolt vezetője
ugyanis október 7-től
szabadságra ment, később pedig megbetegedett és kórheházi ápolásra szorult,
lyette pedig egészen egyszerűen képtelenek voltak más
embert találni.
Az
állási
többször is
meghirdették
megkíséreltek más
módon
is helyettest szerezni, de sehogy sem sikerült, ezért voltak kénytelenek bezárni
á
boltot, a boltvezető
beteg-

Kettős jublieumot ünnepeltek tegnap, kedden este
az újszegedi November 7.
Művelődési Központban. Huszonöt évek a művelődésiotthon-mozgalom, és húsz évvel
ezelőtt, 1954. november 7-én
kezdte meg működését a felújított épületben az újszegedi művelődési központ.
Az évforduló alkalmából
dokumentációs kiállítás nyílt
a nagyteremben. Régi és mai
szakkörök, művészeti csoportok munkáját, és a művelődési központhoz tartozó intézmények életét mutatják be
fotók, rajzok, dokumentumok, plakátok, meghívók. A
hajdani gyermekszínház,
a
balettiskola, a fiatalok irodalmi színpada (azóta neves
színészek, akik innen indultak), a társastáncklub, a
képzőművészkör, a zenebará-

Szovjet
vendégek
a
tudományegyetemen
Az Oktatási Minisztérium
vendégeként tartózkodik hazánkban
az Ukrán SZSZK
felsőoktatási küldöttsége. A
delegációt, amelynek
vezetője Jekatyerina Antonovna
Koloszova, az Ukrán SZSZK
felsőoktatási
miniszterhelyettese, tegnap, kedden ellátogatott
a József Attila
Tudományegyetemre.
Dr. Fodor Géza akadémikus,
a
tudományegyetem
rektora fogadta a vendégeket, bemutatta
az
intézményt, majd
tárgyalásokat
folytattak a szegedi és
az
odesszai
egyetem
közötti
kapcsolatokról. A
jövőben
szeretnék tovább
szélesíteni és gazdagítani a két testvérintázmény közötti együttműködés formáit.
A küldöttség tegnap, kedden visszautazott Budapestre.

Tegnap, kedden tbensőséges ünnepséget tartott a szegedi Sajtóházban a Délmagyarország szerkesztősége abból az alkalomból, hogy harminc esztendővel ezelőtt jelent meg ú j r a a fasiszta megszállók által betiltott, most
64 éves újság. Az ünnepségen részt vett dr. Ágoston
József, az MSZMP Csongrád
megyei bizottságának titkára.
Török József, a Szeged városi pártbizottság első titkára, Papp Gyula, a városi tanács elnöke és Szabó G.
László, a városi pártbizottság osztályvezetője is.
A vendégeket F. Nagy István főszerkesztő üdvözölte.

A mai magyar zene hete
A zeneművészek szövetsége dél-magyarországi
csopartjának valamint a városi
tanács
vb műve'ődésügyi
osztályának évről évre viszszatérő szegedi rendezvénysorozata: a mai magyar zene
hete. Most készült el az idei
program. A december 2. és
7. közötti előadások, koncertek, találkozók — éppen az
ország felszabadulási évfordulójához kapcsolódóan — a
lehetőség szerint
áttekintik
az eltelt három évtized zenei
termését, legalábbis annyiban,
hogy Ízelítőt a d j a n a k
a mai magyar zene sokarcúságából.
Erről lesz szó a nyitóprogramban is: december 2-án,
hétfőn este 6 órai kezdettel
a Somogyi-könyvtár olvasótermében tart (hanglemezekkel illusztrált) előadást Kedves Tamás csellóművész,
a
szegedi zeneakadémiai tagozat igazgatója, a mai magyar
zene sajátosságairól.
Másnap, kedden este 7 órai kezdettel a konzervatóriumban
rendeznek ifjúsági koncertet
a zeneakadémiai tagozat és
a Tömörkény zeneművészeti
szakközépiskola növendékeinek közreműködésével. Ezút-

tok kórusa, a bábszínház, és
több szakkör
működéséről
ad átfogó képet a kiállítás, a
nagy sikerű rendezvényekről,
irodalmi estekről, kiállításokról pedig plakátok adnak áttekintést.
A dokumentációs kiállítást
Nagy László, a városi tanács
művelődésügyi
osztályának
főelőadója nyitotta meg. Ezután műsort adott a Vaszy
Viktor vezette Zenebarátok
Kórusa. Kovács János színművész a művelődési központhoz tartozó intézmények
névadóinak. Juhász Gyulának, Ady Endrének, Petőfinek, Mórának, Móricznak.
Ságvári Endrének és Tömörkény Istvánnak egy-egy művét mondta el. A műsorban
Delley József (zongora) és
dr. Szűcs István (ének) is
közreműködött.

T A R

tal Kadosa Pál, Láng István,
Farkas Ferenc,
Maros Rudolf, Papp Lajos, Vaszy Viktor, Kása Lajos és Sugár Rezső szólisztikus és kamaraművei hangzanak el. December 4-én, szerdán délelőtt 11
órakor kezdődik a Somogyikönyvtár olvasótermében
a
zenei könyvtárosok
országos
klubnapja. Este 6-tól ugyanitt
zeneszerző-közönség találkozón Somfai László zenetörténész beszélget Kurtág
Györggyel. December 5-én,
csütörtökön
este fél 8-tól
J,
JZ JI í
.1
szegedi eloadómuveszek koncerteznek a Lenin
körúti
hangversenyteremben.
Bo-

Szeretettel

várjuk

vásárlóinkat!

zay Attila,
Frank Oszkár,
Huszár Lajos, Vaszy Viktor,
Sárai Tibor,
Bogár István,
Dávid
Gyula,
Kurtág
György, Kadosa Pál, Vántus
István, Láng István és Ránki
György műveit Kerek
Ferenc, Nagy István,
Kovács
Zsuzsa, Várnagy Lajos, Bódás Péter, Lengyel
Ildikó,
Román Zoltán, Delley József,
Szabó Orsolya, Gregor
József, Kraszna László és
a
szegedi fúvósötös szólaltatják meg.
December 6-án,
Pénteken este 6-tól szakmai
bemutatót tartanak, kortárs
a
z e n e p e d a g ó g i a i művekből,
akadémiai tagozat
szegedi
növendékei — az intézetben.

Szonáták, dalok
Jó szolgálatot tesz a város
zenei életének a filharmónia
úgynevezett főiskolai bérletsorozata. Az elnevezés
önmagában nem mond sokat,
tavaly még ifjúsági címszóval jelezték, alighanem megkülönböztetésül a filharmónia főbárleti és kamaraestjei mellett, mintegy a fia+aioknak szánva, akik egyébként is legszorgalmasabb Iátogatói a szegedi koncerteknek. Hanem ezen tú'menően
külön haszna
a foiskolai
hangversenyeknek,
hogy
szinte kizárólag szegedi előadómüveszeknek
ad pódiumot, akik így a tanítás, az
oktatás mellett (valamennyien zenepedagógusok is) szervezett formában és rendszeresen tarthatnak élő kapcsolatot a közönséggel. Azzal a
publikummal, mely számít
rájuk — erről tanúskodott a
hétfői második bérleti konc e r t is
Először Várnagy Lajos és
Bódás Péter játszott két szonátát
(Beethoven:
G-dúr,
Prokofjev:
D-dúr).
Ideális
kamarapartnerek,
mindkéttőjüknek különleges érzéke
van a zene belső szellemhangjainak kihallásához. Ha
róluk van szó, a hallgató azzal a megnyugtató érzéssel
ül be a koncertre, hogy minden öncélúságtól mentes vir-
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A tarjáni CSILLAG ABC-áruházban előre megrendelt csomagot december 3-án, 4-én, 5-én és 6-án DÍJMENTESEN HÁZHOZ SZÁLLÍTJA
A MIKULÁS Rendelésfelvétel: az áruházban.

azutén dr. Ágoston
József
köszöntötte a Csongrád megyei és a szegedi párt-végrehajtóbizottság nevében az ú j jászületésének 30. évfordulóját ünneplő lap dolgozóit.
Méltatta a
Délmagyarországnak a város és környéke életében betöltött szerepét, s a
lapnak a párt politikáját segítő, szolgáló munkáját. Elmondotta, hogy a napi információkkal
együtt
legjobb
írásaiban ember-, nép- és
munkásközeiben végzett m u n kájával jól szolgálja a munkiísosztály és pártja politikáját. A lap előtt álló feladatokról szólva köszöntötte a
30, és egyúttal 64 éves Délma gyarországot.

December 2—7;

A November 7. Művelődési
Központ jubileuma
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Ünnepség
a Délmagyarországnál

tuskodás helyett vérbeli k a maramuzsikát hall. Talán a
pillanatnyi diszpozíció tette,
ezúttal a Prokofjev-szonáta
áttüzesítő, lendületes, f r a p páns előadása hagyott mélyebb nyomot,
időről időre a színház veoperaművészei is á t zető
rándulnak a koncertdobogóhangversenyéletra> h o g y a
kezelt
b e n s o k á i g mostohán
(talirodalom
gyöngyszemeimegszólaltasb ő I néhányat'
s a n a k . A hétfői program m á részében
Sinkó
sodik
György,
a kitűnő
basszista
énekelt Schubert-,
Brahms-,
Schumann-,
Loewe-,
Muszorgszkij- és
Koiály-dalok a t , mondhatni tehát, a m ű faj
klasszikusaitól,
olyan
népszerű darabokat, mint A
két gránátos vagy a Bolhadal. Delley József finoman
alkalmazkodó, precíz zongorakíséretével
szemléletesen
érvényesültek Slnkónak
az
operából ismert erényei: biztos
formálókészség,
nagy
hangvolumen,
dramaturgiai
érzékenység a
kompozíciók
felépítéséhez. Olykor viszont
elragadja a szenvedély,
és
Ilyenkor túlságosan bízik a
hangjában, ami apróbb, Intonációs
fésületlenségeket
hagy az egyébként nagyhatású előadásában,
Nikolenvi István

