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Politikai vezetők 
látogatása Szegeden 

Az ünnepi hetek jeles ese- nyári szabadegyetem elöadá-
ményének, az 1978. évi sza- sainak meghallgatására, 
badtéri játékok megnyitójá- A vendégek érdeklődtek 
nak napján Szegedre látó- az idei programon túl a jö-
gatott Óvári Miklós, az vő évi tervekről. Kérdéseik-
MSZMP Politikai Bizottsága- re válaszolva Papp Gyula 
nak tagja, a Központi Bi- elmondotta, hogy augusztus 
zottság titkára. Győri Imre, 20-ig véglegesítik a Szegedi 
a Központi Bizottság titká- Szabadtéri Játékok jövő évi 
ra, dr. Márta Ferenc, az programját is. 
MSZMP KB tagja, a Magyar A tájékoztató után a Köz-
Tudományos Akadémia fő- ponti Bizottság titkárai, s a 
titkára. A vendégeket a me- kíséretükben levő megyei 
gyei pártbizottság székházá- párt- és tanácsi vezetők meg-
bán dr. Koncz János, a me- tekintették a Dél-magyaror-
gyei pártbizottság titkára, dr. szágj Magas- és Mélyépítő 
Perjési László, a megyei ta- Vállalat újszeged i sporttele-
nács elnöke, Török József. Pét, délután hajókirándulást 
a városi pártbizottság első tettek a Tiszán, majd a Sze-
li tkár a és Papp Gyula, a vá- gedi Ipari Vásárt keresték 
rosi tanács elnöke fogadták, fel, ahol dr. Csikós Ferenc, 
A megye mozgalmi életéről, a Szeged városi tanács vb-
gazdasági munkájáról, ered- titkára, az ipari vásár igaz-
ményeiről, elsősorban a nyá- gató tanácsának elnöke kö-
ri nagy mezőgazdasági beta- szöntötte a politikai vezető-
karítási munkáról, az ara- ket, és kalauzolta őket a 
tásról dr. Koncz János adott vásár pavilonjaiban, ahol a 
tájékoztatót A politikai ve- kiállító vállalatok vezetői, 
zetők elsősorban a kedve- illetve képviselői tájékoztat-
zőtlen időjárás okozta gan- ták a vendégeket a bemuta-
dok, az aratómunka nehézsé- tott. termékekről. Nyámádi 
gei iránt érdeklődtek. Gábor, a HÖDGÉP, Darázs 

A Szegedi Ünnepi Hetek Sándorné, a Szegedi Kon-
rendezvényeiről, a szabadté- zervgyár igazgatója, Bálint 
ri játékok felújításának 20. Laszlo. a Szegedi Szalámi-
évfordulóját ünneplő város g>'ar e s Húskombinát ve-
gazdag programjáról a váró- zerigazgatoja adtak reszletes 
si tanács újszeged! vendég- tájékoztatót vállalatuk mun-
házában Papp Gyula tájé- kajáról. , , „ , . . 
koztatta a vendégeket. Rész- A vásár- és kiállítás meg-
letesen szólt a játékok két tekintese után Óvári Miklós, 
évtizedéről. Hangsúlyozta, G F o r i I m r e dr- Marta Fe-
hogy az elmúlt évek során r e n c elismeréssel szóltak a 
fesztivállá terebélyesedett a látottakról, lenyegeben az 
szabadtéri játék. Ma már e&í®2 vasarral kapcsolato-
nemcsak országszerte. ha- san is kijelentettek, amit 
nem külföldön is elismerés- a TUZEP pavilonja ban a be-
sel szólnak a Szegedi Sza- mutatóként epitett csaladl 
badtéri Játékok működésé- házzal kapcsolatban a vén-
ről. Elmondotta, hogy há- dégkönyvbe írtak: ..Gratula-
romszáznál több előadást kö- l u n k- SzeV- ízléses, kelle-
zel 1 millió 600 ezer érdek- mes-' Kulon szóltak a jugo-
lődő tekintette meg, s a já- s z l a v és a finn testvérvaro-
tékokat kiegészítő rendezvé- sok- illetve a vállalatok be-
nyek közül nagy érdeklődés- mutatóiról. Hangsúlyozták, 
re tarthat számot kétéven- Szeged az ipari vásarraL is 
ként a Szegedi Ipari Vásár, i® szolgálatot tesz nepeink 
Az ünnepi hetek időszak;!- barátságának, 
ban Szegedre látogató több A politikai vezetők este a 
mint félmillió érdeklődő 10 D ó m téren megtekintették 

-15 százaléka külföldi. So-

kan érkeznek a tudományos Ma. vasárnap a vendégek 

és kulturális programok, a Ópusztaszerre látogatnak. 

Gáspár Sándor 
és Luigi Macario 
megbeszélései 

Gáspár Sándor, a SZOT fő- szakszervezeteik tevékenysé-
titkára szombaton megbeszé- géről, a szervezeteik előtt 
lést folytatott a Luigi Ma- álló fontosabb feladatokról, a 
cario főtitkár vezetésével ha- véleményt cseréltek a nem-
zánkban tartózkodó Olasz zetközi szakszervezeti moz-
Munkás Szakszervezetek — galom időszerű kérdéseiről. 
CISL — küldöttségével. A találkozón szó volt az olasz 

A megbeszéiésen a két C g a ^ ^ h * ™ 

szakszervezet vezetői kólcsó- szervezetek közötti kétoldalú 
nősen tájékoztatták egymást kapcsolatokról is. (MTI) 

Erkel Ferenc Hunyadi László című operájával nyílt meg a szabadtéri 

Befejeződött 
a Pedagógiai Nyári 

Egyetem 
Tegnap, szombaton befe- körébőL Az előadások fel-

jezte munkáját a 15. alka- ölelték a pedagógia rendszer-
lommal megrendezett Peda- szemléletű megközelítésének 
gógiai Nyári Egyetem. A elméleti és gyakorlati kérdé-
TIT hagyományos szegedi pe- seit. A kurzus dr. Ágoston 
dagógus-továbbképző fóru- Györgynek, a neveléstudo-
mának tíznapos programján mányok doktorának, tanszék-
220-an vettek részt, 18 elő- vezető egyetemi tanárnak, a 

_ adás hangzott el a rendszer- nyári egyetem igazgatójának 
. és pedagógia téma- zárszavával ért véget. 

A huszadik évad 

Megkezdődtek 
a szabadiéri játékok 

Bemutatták a Hunyadi Lászlót — Megkoszorúzták 
Erkel Ferenc szobrát 

Huszadik évadját kezdte 
tegnap, szombaton este a fel-
újított Szegedi Szabadtéri 
Játékok. Az ünnepi esemé-
nyek részeként az előadás 
előtt megkoszorúzták Erkel 
Ferenc, a nagy magyar zene-
szerző szobrát a panteon-
ban A koszorút Bányainé 
dr. Birkás Mária, a városi ta-
nács elnökhelyettese, Aíifcó 
András, Kossuth-díjas érde-
mes művész és Horváth Mi-
hály, a szabadtéri játékok 
igazgatója helyezte eL 

1959. június 25-én fanfa-
rok hangjai után Erkel Fe-
renc Hunyadi László című 
operájának dallamai csendül-
tek fel. A 20. évad is Erkel 
remekével nyitott. Az első 
előadasra emlékeztetett a 
színpadra állítók névsora. Az 
opera rendezője Mikó And-
rás, karmestere Vaszy Vik-
tor, díszlettervezője Varga 
Mátyás, jelmeztervezője Márk 
Tivadar, és a címszereplő 
Simándy József neve az egy-
kori és a mostani színlapon 
is megygyniii - --

A jubileumi évad első be-
mutatója megtekintette 
Óvári Miklós, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja, 
a Központi Bizottság titkára, 
Győri Imre. az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának titkára, 
dr. Márta Ferenc, a Közpon-
ti Bizottság tagja, a Magyar 
Tudományos Akadémia fő-
titkára és dr. Boros Sándor 
kulturális miniszterhelyettes, 
aki a délutáni órákban meg-
beszéléseket folytatott a me-
gyei tanácsnál, majd meg-
tekintette a Móra Ferenc 
Múzeum napokban megnyílt 
ú j kiállításait. A vendégeket 
elkísérte dr. Koncz János, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának titkára, dr. 
Perjési László, a megyei ta-
nács elnöke, Török József, a 
városi pártbizottság első tit-
kára, Papp Gyula, a városi 
tanács elnöke. 

Miután a zenekar eljátszot-
ta a Himnuszt, Varga Mátyás 
újszerű, a tér architektúrá-
jához és a dómhoz idomuló 
6zínpadtéren elkezdődött a 
játék. A szegedi szabadtéri 

színpadán ez a hetedik Hu-
nyadi László bemutató, most 
harmadik alkalommal Si-
mándy József énekelte a 
címszerepet. Nem véletlen — 
s ezt a mostani színpadra-
állítók is bizonyították —, 
hogy ez az opera kiemelkedő 
szerepet játszik a Szegedi 
Szabadtéri Játékok történeté-
ben. A bölcsöhely körül bá-
báskodó és a most is jelen-
levő kiválóságok mellett több 
fiatal énekes kapott újabb 
lehetőséget, akik közül töb-
ben először találkoztak a 
Hunyadi-operával. A nagy 
sikerű premieren Kalmár 
Magda énekelte Gara Mária 
szerepét. Szilágyi Erzsébet 
Szabó Rózsa volt. Hunyadi 
Mátyásként Karikó Terézt, 
Gara nádorként Sólyom 
Nagy Sándort köszönthette a 
publikum, V. László Kelen 
Péter. Ciliéi Ulrik Véghelyi 
Gábor, Rozgonyi Mersei 
Nagy Miklós volt. A zsúfolt, 
ház nagy tapssal fogadta a 
kiváló előadást. 

Az előadás szünetében 
meghívott vendégek előtt a 
szabadtéri játékok öltöző fo-
lyosóján leleplezték dr. Tari 
Jánosnak, a Szegedi Szabad-
téri Játékok első igazgatójá-
nak emléktábláját 

Ma, vasárnap folytatódik a 
„nyári nagyüzem". Déli 12 
órakor dr. Boros Sándor 
megnyitja a 19. Szegedi Nyá-
ri Tárlatot a Móra Ferenc 
Múzeum Horváth Mihály ut-
cai képtárában. A kiállításon 
175 alkotó 320 műve ad ke-
resztmetszetet kortárs képző-
művészetünkről. Este 8 óra-
kor űj művet avat a szabad-
téri. A Játékok történetében 
először kerül színre Katona 
József Bánk bán cimű drá-
mája. Az előadást Lengyel 
György állítja színpadra, a 
díszleteket Fehér Miklós, a 
jelmezeket Mialkovszki Er-
zsébet tervezte. A főszere-
pekben: Bessenyei Ferencet, 
Molnár Piroskát, Almási 
Évát, Kállai Ferencet, Szeg-
vári Menyhértet és Tordy 
Gézát láthatja a közönség. 

Acs S. Sándor felvételéi 

Dr. Márta Ferenc, övári Miklós, dr. Koncz János, Horváth 
Mihály és Győri Imre az előadás megkezdése előtt 

Horváth Mihály elhelyezi a koszorút Erkel Ferenc szobránál 

• 


