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A szalon megnyitója 

Tizennegyedik alkalommal 
nyílt meg a Szegedi Ünnepi 
Hetek egyik rangos rendez-
vénye, az ország amatör fo-
tóklubjainak és -köreinek évi 
seregszemléje, a szegedi sza-
lon. A Bartók Béla Művelő-
dési Központban 22 fotóklub 
és -kör 132 alkotójának 220 
képe látható. A kiállítást dr. 
Lajos Sándor fotóművész-
nek. a Szegedi Fotóklub el-
nökének köszöntője utan 
Csanádi Géza, a városi ta-
nács művelődésügyi osztá-
lyának vezetője nyitotta 
meg. A vasárnapi megnyitó 
ünnepségen adták át a sze-
gedi szalon díjait. 

A szegedi városi tanács 
művelődésügyi osztályának 
vándordiját a Mecseki Fotó-
klub ,/Fókusz Csoportja" 
nyerte. A Magyar Fotóművé-
szek Szövetsége tiszteletdi-
já t a „K«m«ra" Fotókör 
(Kazincbarcika); a Szegedi 
Szabadtéri Játékok Igazgató-
ságának tiszteletdiját a So-
mogyi Fotó- és Filmklub 
(Kaposvár); a Bartók Béla 
Művelődési Központ tiszte-
letdíját a Duna-kanyar Fo-

tóklub (Vác); a Szegedi Fo-
tóklub tiszteletdíját az Esz-
tergomi Városi Fotóklub; a 
Szegedi Textilművek tiszte-
letdíját a Debreceni Fiatal 
Fotósok Stúdiója kapta. 

A Népművelési Intézet 
plakettjével tüntették ki 
Gyulavári Józsefet (Baja), 
Dimenziók című képéért; 
Cseri László (Pécs) Temp-
lomtér c ímű képéért: Haj-
nóczy őrsöt (Pécs) Diszhar-
mónia című képéért; Gyer-
tyás Lászlót (Kaposvár) Áhí-
tat c ímű képéért; Kollár Ist-
vánt (Esztergomé cím nél-
kül i alkotásáért. A Csong-
rád megyei tanács művelő-
désügyi osztályának tiszte-
letdíját Csinkór Vladimír 
(MN Budapest); a szegedi 
városi tanács művelődésügyi 
osztályának tiszteletdíját 
Gyenes Kálmán (Szeged); a 
Szegedi Fotóklub tiszteletdi-
ját Gervai Tamás (Székes-
fehérvár) ; a Nagyalföldi Kő-
olaj- és Földgáztermelő Vál-
lalat tiszteletdíját Horváth 
Dezső (Szeged) és Sehr Mik-
lós (Budapest) kapta. 

A Szegedi ünnep i Hetek képzőművészeti rendezvényeinek 
sorában évek óta méltó helyet kapnak a népművészet leg-
rangosabb alkotásai. A Juhász Gyula Művelődési Központ-
ban szombaton délután nyitották meg a nádudvari ifj. Fa-
zekas Lajos népi iparművész fekete cserepeiből rendezett 
kiállítást. A tárlaton dr. Nagy !á.szló, a Népi Iparművé-
szeti Tanács elnöke mondott beszédet. A nádudvari faze-
kashagyományokat őrző Fazekas család fiatal mestere több 
száz edényt és dísztárgyat hozott el Szegedre. A fekete-
mázas kanták, korsók, tálak, bödönök felidézik az évszáza-
dos népművészet egyszerű, tiszta formavilágát és díszítő-

motívum-kincsét 

Eszperantó egyetem 
Tíz országból érkezett két-

száz hallgatóval nyílt meg 
Gyulán vasárnap a tizenha-
todik nemzetközi eszperantó 
egyetem. Az egy nyelven be-
szélők július 15-ig tartó ta-
lálkozóján a vendégek meg-

ismerkednek hazánk művé-

szeti, tudományos életével, 

eszperantó nyelven hallgat-

nak előadásokat, hangver-

senyeken, f i lmbemutatókon 

vesznek részt. 

Fekete cserepek 

Cserhalmi László 

A magyar dráma egyik 
klasszikus alkotása, Katona 
József Bánk bánja az utób-
bi években reneszánszát éli. 
Illyés Gyula korunkhoz 
igazította a több min t száz-
éves szöveget, mai színpadra 
simította a jeleneteket. Az-
óta színházaink egyre-másra 
műsorra tűzik rangosabbnál 
rangosabb szereposztásban 
A Bánk bán Erkel Ferene 
által megírt operaváltozata a 
Szegedi Szabadtéri Játékok 
visszatérő eseménye volt az 
elmúlt két évtized alatt. Az 
idén, a felújítás 20. eszten-
dejében először kerül szín-
re a Bánk bán prózai elő-
adása, Illyés Gyula átigazí-
tásában. 

Vasárnap délután má r áll 
a dómszínpadon Fehér Mik-
lós díszlettervező fantáziájá-
ban megszületett komor ár-
kádlabirintus. Jóval a pró-
barenden kifüggesztett idő 
előtt birtokba vette a szín-
padot Lengyel György ren-
dező és stábja. Egyre-másra 
érkeztek a színészek is, élü-
kön a Bánk bánt alakító 
Bessenyei Ferenccel, ma jd 
Béres Ilona, aki Melinda 
lesz, Almási Éva Gertrúd is 
megformálója, Petur bán 
KáUai Ferenc, Szegvári 
Menyhért Ottó és Tordy Gé-
za Biberach alaktíója. Á sta-
tisztériát a Színművészeti 
Főiskola hallgatói és az 
Egyetemi Színpad tagjai ad-
ják. Lengyel György irányí-
tásával meg is tartották az 
első felvonás rendelkező pró-
báját . ' 

Tegnap, hétfőn délelőtt a 

Kisszínházban találkoztak a 

Bánk színpadra állítói, ma jd 

ismét a dómszinpadon pró-

jelenet a próbáról 

báltak. Ma és holnap övék mierdarab, a Hunyadi László 
a templom előtti tér. csütör- című Erkel-opera alkotógar-
töktöl viszont az idei pre- dája foglalja el a terepet. 

Béke, if júság-pályázat 

Megnyílt a szegedi 

Szegedi VIT-küldöttek 
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Bódi Ágnes 

ben. Gondunk, hogy helyi-
séghiánnyal küzdünk, így 
nem tud juk a szétszórtan 
dolgozó fiatalokat egy ál-
landó helyen összefogni. 

— Legnagyobb örömöd? 

— Ebben az évben meg-
épül a DÉLÉP ifjúsági klub-
ja. Az előbb említett egy 
gonddal ta lán kevesebb lesz. 
A fiatalok társadalmi mun-
kában 280 négyzetméteres 
klubot építenek maguknak a 
Tanácsköztársaság út ja L 
szám alatti épületben. 

— Legfájóbb kudarcod? 

— Apróbb kudarcok gyak-
ran érnek, szerencsére ed-
dig nagy sikertelenség nem 
ért. 

— Legnagyobb eredmé-
nyed? 

— Ha nem is az enyém, 
de remélem részem van ab-
ban, hogy a DÉLÉP ifjú- ' 
kommunistá i az idén el-
nyerték a K ISZ K B Vörös 1 

Vándorzászlaját. Ezzel érde-
meltem ki, hogy VIT-kül-
döU lehetek. 

— Van-e titka mozgalmi 
wezetói munkádnak? 

— Igyekszünk kiharcolni a 

megbecsülést, a megérde-

melt elismerést. Azóta len-

dült fel a munkánk , amióta 

rangja és tétje van az alap-

szervezetek között folyó 

versenynek. Örülök, hogy a 

vál lalat vezetése is mindin-

kább partnernek ismeri el a 

KISZ-t. Nagyon fontosnak 

tartom az emberekkel való 

közvetlen kapcsolatot, a tel-

jes emberközelséget. 

— És Kuba? 

— Erre ma jd akkor vála-
szolok, ha hazajöttem. 

T. L . 

SZEGEDI 
ÜNNEPI 
HETEK 

A fotóklubok 14. sze-
gedi szalonja a Bartók 
Béla Művelődési Köz-
pontban mindennap 10-
töl 18 óráig. 

I f j . Fazekas Lajos né-
pi iparművész nádud-
vari fekete cserepeinek 
kiállítása a Juhász Gyu-
la Művelődési Központ-
ban, naponta, 10—18 
óráig. 

Béke, if júság című ki-
állítás a VIT alkalmá-
ból fiatal amatőr alko-
tók festményeiből, gra-
fikáiból, szobraiból, ipar-
művészeti munkáiból 
a Juhász Gyula Mű-
velődési Központban, 
naponta 10 és 18 óra 
között. 

Ágotha Margit gra-
fikai kiállítása a No-
vember 7. Művelődési 
Központban, naponta 
10—17 óráig. 

Ember és olaj cím-
mel Horváth Dezső és 
Gyenes Ká lmán fotó-
kiállítása az algyői Ady 
Endre Művelődési Ház-
ban, naponta 10—12 és 
18—22 óra között. 

fotószalon Részlet a kiállításról 

A K ISZ Csongrád megyei 
bizottsága a havannai Világ-
ifjúsági és Diáktalálkozó tisz. 
teletére Béke, ifjúság cím-
mel pályázatot hirdetett fia-
tal amatör alkotók részére. 
A pályázat legsikerültebb 
alkotásaiból vasarnap dél-
előtt Tóth Zsuzsanna, a 
K ISZ megyei bizottságának 
titkára kiállítást nyitott 
meg a Juhász Gyula Műve-
lődési Központban. 

A festményeket, szobro-
kat, érmeket, plakátokat, 
grafikai lapokat, iparművé-
szeti alkotásokat fölsorakoz-

tató kiállítás a téma sokol-
dalú megközelítési lehetősé-
geiről ad számot A pályá-
zat első dí ját Sebestyén 
Sándor nyerte el az oren-
burgi gázvezeték építőinek 
életét megjelenítő négy kis-
plasztikájával. Második díj-
jal jutalmazták Kádár Ka-
talin plakátjait , harmadik 
lett két érmével Sztanko-
vics Ferenc. A negyedik dí-
jat Jászai Séndor kerémia 
falburkolataival érdemelte 
ki, mig az ötödik díjat Gö-
csej/ József olajfestményei-
ért kapta. 

„En már a szülői házból 
mozgalmi indíttatásokat kap-
tam. Édesapám aktív, moz-
gékony közösségi ember. A 
deszki általános iskolában 
Kiss Ilona osztályfőnököm és 
az ottani úttörőélet egész 
életre meghatározta gondol-
kodásomat, elhivatottságo-
mat. Örsünk nagyon erős 
kollektíva volt, nyolcadik-
ban közösen nyaraltunk Csil-
lebércen. Középiskolás ko-
romban a KSZV újszegedi 
gyárába jártunk gyakorlat-
ra. Az ottani fiatalok meg-
hívtak bennünket különbö-
ző rendezvényeikre, s én 
má r akkor irigyeltem a gyá-
ri KISZ-esek változatos, sok-
színű életét. 

így 1968-ban ismerősként 

kerültem a KSZV-be. Biza-

lommal fogadtak, a kezdet 

kezdetén munkáva l vártak, 

feladatot adtak. A terme-

lésfelelősi megbízatás pél-

dául azzal járt , hogy meg-

ismertem a gyárban folyó 

munka minden mozzanatát, 

ö t éve vagyok a vállalati 

KISZ-bizottság titkára, 580 

KISZ-fiatal munká j á t irá-

nyítom. Nehézsége a min-

dennapi tevékenységnek a 

negy egymással versengő 

gyáregység összhangját és 

egységét megteremteni. Nagy 

segítséget kaptam a párttit-

kártól, aki mind jár t a kez-

detektől mellém állt, igazi 

j ó munkakapcsolat alakult 

ki közöttünk. Nagyon fon-

tosnak tartom, hogy a mun-

katársaim egyúttal baráta-

im is. Hiszem, hogy a jó 

KISZ-vezető nemcsak a fel-

adatokat osztja ki, de a gon-

dok közös vállalásában is az 
élen jár. 

Az idén elnyertük a K ISZ 
K B Vörös Vándorzászlaját. 
Az indoklásban az szerepelt, 
hogy a gazdasági munká-
ban, a politikai képzésben és 
a szakmunkástanulók segí-
tésében elért eredményein-
ket értékelték. Havannában 
is ezekre a területekre fo-
gok nagyon figyelni. Érde-
kel népművészetük, népszo-
kásaik. Alaptermészetem a 
vidámság, szeretem a jó 
hangulatot, remélem, ez a 
VIT-en sem hagy cserben. 
Biztosan csinosak leszünk az 
egyenruhákban, a tervezők 
csak arra nem gondoltak, 
hogy abban a cipőben egész 
nap talpon kell l e n n i " 

— Mióta vagy a DÉLÉP 
KISZ-bizottságának titkára? 

— 1973-ban lettem füg-
getlenített KISZ-titkár. Az-
előtt művezető voltam. 

— Hány KISZ-tag dolgo-
zik a vallalatnal? 

— Szegeden a legkülön-
bözőbb munkahelyeken, 
szétszórtan 560 i f júkommu-
nista tartozik a KISZ-bizott-
sághoz. 

— Legfőbb gondod? 

— Az előbbi tényből adó-

dik. A szétszórtság és a 

nagy fluktuáció jelenti min-

den KISZ-vezető legnagyobb 

gondját. Meg kell érteni 

ezeket a fiatalokat és min-

dent meg kell tenni a szer-

vezettség fokozása érdeké-

i 


