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Befejeződött a legmozgalmasabb 
idegenforgalmi főszezon 

Csütörtökön befejeződött zánkban várhatóan 16 millió gai. Elsősorban az olcsó szál-
az eddigi legforgalmasabb külföldi fordul meg az idén. láshelyeken volt gyakori a 
turista főszezon. Ebből az al- Ez 30 százalékkal haladja zsúfoltság, ezen, az idén át-
kalombál nyilatkozott Czeg- meg a tavalyit. Közülük adott új C kategóriás szálló-
lédi József, az Országos Ide- mintegy 9 millióan legalább dák, kempingek és bunga-
genfo'rgalmi Tanács titkár- egy éjszakát nálunk töltenek, lowtelepek sem tudtak lénye-
helyettese az MTI munka- A megélénkült idegenforga- gesen enyhíteni. Ezért kel-
társának. lom részben annak tulajdo- lett ideiglenes kempingeket 

— Az idegenforgalom négy- nítható, hogy Magyarországot nyitni a Balaton partján és 
ét éves átmeneti stagnálás érintik a kelet—nyugat és az Budapesten. Az is gondot 
után az idén világszerte meg- észak—dél irányú útvonalak, okozott, hogy egyes nagy 
élénkült. Becslések szerint s emellett a nyugati országok idegenforgalmú helyeken 
december végéig mintegy vendégei számára viszonylag hiányozta^ a megfelelő szó-
260 millió turista kel útra, kedvezőek a hazai arak, jó rakozási, sportolási lehetősé-
7—9 százalékkal több a tava- a közbiztonság, s történelmi gek. Részben emiatt .tovább 
lyinál. Még erőteljesebben — múltú városaink, szép ta- csökkent az egy turistára ju-
megközelitően 15 százalékkal jaink i6 vonzóak a külföldiek tó — amúgy is alacsony —• 
— növekszik a KGST-orszá- számára. devizabevétel, amely alig éri 
gok turistaforgalma; a tag- A fellendülés nyomán az el a más európai országokba 
országok városaiba, tájaira idei nyáron a korábbiaknál látogató turisták átlagos 
a? idén hozzávetőlegesen 80 is érezhetőbben kiütköztek kiadásainak egyharmadát, 
millióan látogatnak. Ha- idegenforgalmunk hiányossá- Ennek ellenére — éppen a 

Húszéves 
a Zenebarátok Kórusa 
Hétfőn kezdődnek a próbák 

Húsz éve, 1958. május 5-én Koródy András, Rubányi Vil-
alakult meg Szegeden, Erdős mos, Lukács Ervin, Komor 
János és néhány lelkes fiatal Vilmos és az NDK-beli Wolf-
karmester kezdeményezésére, gang Boethe ls. Olyan jelen-
a Zenebarátok Kórusa. Azzal tős szólistákkal léptek föl, 
a céllal, hogy oratórikus mű- mint Simándy József, Kom-
veket mutassanak be, és hí- lóssy Erzsébet, László Mar-
veket szerezzenek ennek a vi- glt, Barlay Zsuzsanna, Gre-
6Zonylag mostohán kezelt ze- gor József, Karikó Teréz, 
nei műfajnak. Az együttes Turján Vilma és mások. Az 
vezetésére Vaszy Viktort kér- Idei évadjuk is gazdagnak 
ték föl, akinek szakértelme Ígérkezik. Október 19-én 
és művészi egyénisége, gaz- Verdi Requiemjében énekel-
dag tapasztalata a későbbiek nek Kobayashi Ken-Ichiro 
során értékesen kamatozott, dirigálásával, február 12-én 
A kezdeti erőfeszítések ered- Vaszy Viktor vezényletével 
menyeképpen a közel száz- Schubert Asz-dúr miséjében 
tagú kórus hamarosan bemu- működnek közre, majd Ka-
tatkozott Beethoven IX. szim- rolos Kaspar Trikolidis ve-
/óniájával. Sikeresen, hiszen zényli az együttest Bruckner 
a filharmónia is felkarolta Te Deumjában. Ezeket a mű-
az együttest, Lakatos Éva veket az ország más városai-
igazgatónő jótékony támoga- ban is bemutatják. Április 
tását azóta is élvezik. közepén Drezdába utaznak, 

Két évtized során 159 fel- ahol Liszt Szent Erzsébet le-
lépésük volt, szerte az or- gendáját szólaltatják meg két 
szágban. Énekeltek Szeged alkalommal, s az elképzelé-
nagyobb üzemeiben, Márté- sek szerint Lipcsében a Ge-
lyon. Kisteleken, Csongrá- wandhaus zenekarral szólal-
don. Tizenkét alkalommal tatják meg Schubert Asz-dúr 
Budapesten, a Zeneakadémia miséjét. A kórustagok rend-
nagytermében, hétszer Nyír- re szerepelnek Szeged nyári 
bátorban, hatszor Miskolcon, ünnepnapjain, a szabadtéri 
négyszer Pécsett. Szabadkán játékok előadásain. Munkás-
ugyancsak a IX. szimfónlá- ságuk elismeréseképpen au-
ban működtek közre. Reper- gusztus 20-án Szocialista Kul-
toárjuk felöleli az irodalom túráért kitüntetést kaptak, 
csaknem valamennyi jelen- Az új évadra szeptember 
tős alkotását. Schütztól Bee- 4-én, hétfőn kezdik a fölké-
thovenen és Honeggeren át szülést, az első próba este 8 
Orffig, magyar szerzőktől órakor lesz a Tábor utcai ze-
Liszt Ferenc, Sugár Rezső, neiskolában. Ahová, az el-
Kodály Zoltán, Farkas Fe- múlt évek gyakorlatának 
renc. Vaszy Viktor és Vántus megfelelően, ezúttal ls továb-
Istvan műveit szólaltatták bi jelentkezőket várnak, va-
meg. Az együttest dirigálta lamennyi szólamban. 

Még lehet jelentkezni 

Indulnak az iskola-előkészítő 
foglalkozások 

Az 1979/80-as tanévben is- Az előkészítő foglalkozá-
kolába lépő, óvodai ne- sok nemcsak a gyerekek, ha-
velésben nem részesült gye- nem a szülők, a pedagógu-
rekeknek ez év októberében sok részére is könnyebbséget 
kezdődnek az iskola-előké- jelentenek az iskolakezdés-

:ítő foglalkozások — tájé- nél. A gyerekeket játékos 
' oztatta Szabó László. az formában készítik fel az 
iktatási Minisztérium főosz- iskolai munkára. Megis-
jíyvezetője az MTI mun- merkednek egymással, a kö-
atársát. E foglalkozások ja- zösségi élet szabályaival, 
asolt programjában a kö- gyarapítják fogalom- és 

vetkezők szerepelnek: anya- szókincsüket. fejlesztik be-
nyelvi nevelés, környezetis- szédkészségüket. 
neret, matematikai foglal- A z o k t ó b e r k e z d ő d 5 

foglalkozásokra a jelentkezé-

vendégek nagy száma miatt 
— az idegenforgalomból szár-
mazó idei devizabevétel 
mintegy 20 százalékkal ha-
ladja meg várhatóan a ta-
valyit. A hazai lakosság ez 
évben előreláthatóan mintegy 
20 milliárd forintot költ a 
bel- és a külföldi turizmus-
ra, s hazánkból körülbelül 
5 millióan látogattak, vagy 
utaznak ezután külföldre. 

— A következő években az 
idei tapasztalatokat is hasz-
nosítva az eddigieknél gyor-
sabb ütemű fejlesztésre van 
szükség. Ennek érdekében 
1980-ig mintegy 20—25 ezer 
újabb olcsó, de jő ellátást 
biztosító szálláshely — fizető-
vendég-szolgálat. kemping, 
motel — biztosításáról kell 
gondoskodni. Az építkezések-
hez az OIT is jelentős anya-
gi támogatást nyújt. A jövő 
év elején megnyílik a mar-
gitszigeti gyógyszálló, amely 
a gyógy-idegenforgalom leg-
főbb bázisa lesz. 

Klubok, körök, egyebek 
A Juhász Gyula Művelődési Központ tervei 

Még néhány nap és „in- másodszorra a legváltozato- hetente rendezendő klubes-
dít" a Juhász Gyula Műve- sabb témákat sorakoztatják tik, amelyeken a szakszei-
lődési Központ. Egyelőre fél a felső tagozatosoknak, vezeti oktatási központ tart 
ugyan csak „melegítés" fo- mint például: Elmés jaté- továbbképző tanfolyamot * 
lylk, de nagyjában-egészé- kok, játékos elmék; A lap- szakszervezeti és közművelő-
ben már kialakult a követ- szerkesztés titkai; Fórum a dési munkáról. Továbbra is 
kező hónapok műsorainak, mai gyerekéletröl; Beszétge- az intézményben ..működik" 
programjainak menetrendje, tés a Kincskereső-táborról. az Általános Munkáskoru., 
Változatlanul működik to- . . amely legutóbb Angliában 
vább az intézmény hat szak- tVYif^,.JL-J;^, aratott szép sikereket, 
köre (kézimunka, népi díszí- É s mindezeken kívül még 
tőművész, báb- és játékKé- I w f ^ ~ az előadóestek, az isme-
szítő, eszperantó. gyűjtő. !íatóla2 '-o/dcÍ 'ár^s sz o átterjesztő előadások, a ki 
c m i i Ú c M Zc tí- U n h i ü ' a- ' ' a t O l d g .-UVUÍ.S -UllVb S Z i I l - A l K f i i u r . t Oal o/Vnölr a 

Csongrád megye 
a Rovnostban 

A rozgonyi 

színjátszó), és tíz klubja: az "Vetésével k T t állítások (elsőnek a Képző-
elmúlt év során méltán el- ,Z „ i J l w . művészeti világhét alkalma-
ismertté vált közművelődési V®V V t - V A V V ' ból Dér Istváné szeptember 
klub, a „feljövőben" levő * és 30. között), miként az 
szocialista brigádvezetők musorojucai, szavaiatoKKa,. e g é s z é v b e n „dukál" a Vö-
klubja, az ifjúsági klub, a Ez évben ismét megszer- rösmarty utcában. Most, egy 
szakmunkástanulók klubja, vezik a Munka és művelt- új év kezdetén, régi és friss 
valamint a nyugdíjasok, a ség vetélkedőt, mintegy 7—8 programokkal, tervekkel 
rejtvényfejtők, az amatőrfii- ezer dolgozó részvételével. A ugyanazt várhatjuk a Juhász 
mesek, a zenebarátok és a felkészítés, a lebonyolítás — Gyulától, amit utóbb már 
gyermekek klubja. Egyálta- szintén a Juhász Gyula Mű- megszoktunk tőle. Vagy m-
lán: ügy tűnik, minden kor- velődési Központ feladatai kább: tehmészetesen még 
osztálynak és jó néhány közé tartozik. Akárcsak a többet, még jobbat is. 
hobbi hódolójának lehetősé- vállalatok tisztségviselőinek D. k 
ge lesz Idén is együtt lenni, 
közösen tevékenykedni a 
különböző klubokban. 

Mindez természetesen 
nem jelenti azt, hogy a már 
bevált régebbi klubok és 
szakkörök mellett újabbak-
kal ne szolgálna a most in-
duló „évad". A jövőre meg-
rendezésre kerülő nemzetkö-
zi gyermekév jegyében a 
gyerekeknek szóló progra-
mok kerülnek előtérbe. Üj 
formát öltenek a gyermek-
foglalkozások : kéthetente 
báb- és játékkészítő, illetve 
mesés-játékos foglalkozáso-
kat tartanak, új vezető, dr. 
Ilaluskáné Domonkos Ildikó 
óvónő irányításával. Meg-
alakul a művelődési köz-
pontban a Kincskereső klub 
Simái Mihálynak, a folyó-
irat főszerkesztő-helyettesé-
nek vezetésével havonta 
kétszer rendeznek foglalko-
zásokat. Egyik alkalommal 
mindig a Kincskereső leg-
újabb számát beszélik meg 
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kozás, ábrázolás és kézi-
munka, ének-zene, testne-
velés. 

Az egyesztendős lskola-
sek már augusztus végén, az 
iskolai pótbeíratások nap-

AZ egyesztendős ísKoia- m e g t ör téntek, de azok o1okeszítő szervezését több- ' ö k a k i k ' bármilyen 
•ves tapasztalat indokolja: a ' . — — 
•yerekek könnyebben veszik oknál fogva nem Kertek gabonakiitatá-ban kibontakozó nemzetközi együttmüködés-
•v/ első akadályokat, hania- gyermekük felvételét. még j ről, á Szegedi Gabonatermesztési Kutatóintézet eredményei* 

Lapunk vendége volt tavasszal Jaroslav Bobek, brnói test-
vérlapunk, a Rovnost munkatársa. Érdeklődő szemmel fi-
gyelte városunkat és környékét, sokat kérdezett, és ahogy 
cikkeiből kiderül, sok mindent megtudott azokról, akikkel 
találkozott. Fényképekkel illusztrált körképében beszámol a 

rabb illeszkednek be a kö- megtehetik a körzetileg 
/.ősségbe mint azok a tár- 1 é k Colában _ 
saik, akik sem óvodába ,em 

1 1 -
mon-

ről. a fehér-tói természetvédelmi területen tett látogatásá-
ról. A termálvíz csodákat művel címmel ír a forráskúti 
Haladás Termelőszövetkezet kertészetéről, tudósítást közöl 

iskoíaelőkészítőre nem iá -- dotta végezetül Szabó László. ; a csanytelekiek „bedolgozó" zöldségtermesztéséről, és a 
{ak. (MTI) 1 szőregi borpalackozóról 

Kristó Gyula új könyve 
A közelmúltban jelent tartását, egymásban a szö-

meg a szegedi egyetem pro- vetségest fel nem ismerő 
fesszorának, Krístó Gyula- gondolkodását, másrészt pe-
nak középkori történelmünk dig az anarchiával szemben 
egy rendkívüli fontosságú, fellépő Károly Róbert politi-
de a nagyközönség előtt ta- kai célkitűzéseit. Részletes 
Ián kevésbé ismert esemé- képet kapunk az egymássá 
nyéről szóló munkája. A szembenálló két tábor társa-
könyv az Akadémiai Kiadó dalmi összetételéről, szovet-
Sorsdöntő történelmi napok ségi bázisáról ls. Ennek ke-
című sorozatában látott rétén belül rajzol világos ké-
napvilágot. E sorozat célja pet a szerző a középkori ma-
az, hogy a tudományos igé- gyar társadalmat átszövő 
nyeknek messzemenően ele- hűbéri viszonyról, a fami-
get. téve, de a nagyközönség Hárításról. E munkából a 
számára is közérthető mó- Szélesebb Olvasóközönség 
don elemezze a népünk tör- előtt is érthetővé válhat a 
ténetében hosszabb-rövidebb famíliaritásnak a' Nyugat-
idéig sorsformáló jelentőségű Európában tisztább formá-
eseményeket. Ebben a soro- ban jelentkező hűbéri vi-
zatban jelent meg a most szonytól, a szenlori-vazallusi 
ismertetendő könyvön kívül kapcsolattól való különbö-
Spira Györgynek 1848. már- zősége, valamint annak sze-
clus 15-ről és Szakály Fe- repe a tartományuraság ki-
rencnék a mohácsi csatáról alakulásában és létében. 
szóló munkája is. . _ _ _ „ . 1 A magyarorszagi tarto-

Örömünkre szolgál, hogy mányuraság történetének 
hosszú idők után végre ke- feldolgozásával történetirá-
zünkbe vehetünk egy olyan sunk mind ez ideig adós ma-
könyvet, amely középkori radt Kristó szisztematikus 
történelmünk egyik legjeíen- munkával fogott hozzá e 
tősebb uralkodójának, Ká- bántó hiányosság felszámo-
roly Róbertnek az érdemei- lásához. Ezt bizonyítja tóbb 
re világít rá. Az ő vezetése korábban megjelent munká-
alatt álló és a történelmi ha- ja: a Csak Mátéról szóié 
ladást képviselő királyi ha- monográfiája, s számos mái 
talom hadereje 1312. június a tartományuraságról írt ta-
15-én a Hernád menti Roz- nulmánya. A Csák Máté tai-
gonynál sorsdöntő jelentősé- tományúri hatalma című 
gü győzelmet aratott a fej- könyvében egyetlen magyai-
lődést gátló tartományurak országi tartományuraság tei-
egyikéneik, Amadé nádor jes históriájának feldo'gozá-
fiaianak serege fölött. E sával fontos adatókat nyúj-
gyözelem határozta meg a tott a tartományuraság, mint 
középkori magyar állam fej- rendszer általános proble-
lődésének további Irányát, a matikájához. A rozgonyi csa-
c-satát követő mintegy száz ta című munkájában pedig 
évben. A csata leírásán ki- egy újabb, a Csákokkal ÍZG-
vül a szerző nyomon köve- ros kapcsolatban levő Aba 
ti Károly Róbert útját Ná- Amadé nádor és fiai Kiskí-
polytól, a magyar trón cl- rályságának történetével is-
foglalására tett kísérletein merteti meg az olvasót, 
keresztül, a rozgonyi csata- Mindez azonban csak egy 
mezóig, és bemutatja az or- részét képezi a feudális szét-
szág egyesítéséért folytatott tagolódás szerteágazó kéi-
küzdelmének további álla- déskörének, amelyről bő-
másait is. A király és az vebben Kristó új, az Akadt 
Amadé-fiak sorsának ismer- miai Kiadónál hamarosan 
tetése után a szerző az or- megjelenő könyvében olvas-
szág helyzetének későbbi hatunk, 
alakulását. Így pillantást E logikusan felépített, jól 
vethetünk arra a fejlődésre, szerkesztett, olvasmányos 
amelyet Károly Róbert ügyes stílusban megírt és gazdag 
politikája biztosított az or- illusztrációs anyaggal ellá-
szágnak. tott munka, melynek ércekét 

A kutató történész alapos a források és feldolgozások 
feltáró munkája nyomán is- részletes felsorolását tarta.-
merjük meg egyrészt a tar- mázó jegyzetapparatu* h 
témányurak történelmi ha- emeli, joggal tarthat szám-
ladást gátló szerepét, pálfor- a magyar és a külföldi, elsc 
aulásokban nem ritka, min- sorban a szlovák olvasók . 
dent a hatalom- és vagyon- ismerésére is. 
szerzésnek alárendelő maga- p, i. 


