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SZEGEDI 
ÜNNEPI 
HETEK 

VIII. Művelődéselméleti 
Nyári Egyetem. Előadások 
9 órától a Biológiai Köz-
pontban. 

XX. Szegedi Nyári Tár-
lat a Móra Ferenc Múzeum 
Horváth Mihály utcai Kép-
tárában. 

Szentirmai Zoltán szob-
rászművész tárlata a Köz-
művelődési Palota kupolá-
jában. 

1978 legjobb plakátjai. 
Kiállítás a November 7. 
Művelődési Házban, au-
gusztus 15-ig. 

Képek a 
váth Dezső és 
mán fotókiállítása a tápéi 
Juhász Gyula Művelődési 
Házban, augusztus 9-ig. 

A Solar alkotócsoport fo-
tókiállítása a dorozsmai Pe-
tőfi Sándor Művelődési 
Házban. 

A Móra Ferenc Múzeum 
állandó kiállításai: Hunok, 
avarok, magyarok; Lucs-
gyűjtemény; Épülő Szeged: 
Kőolaj és földgáz; Ember 
ép környezete; Csongrád 
megyei parasztbútorok és 
-viseletek; „Vasvirágok" — 
a szegedi lakatos- és ko-
vácsmesterség 200 éve; Mó-
ra-emlékszoba ; A szegedi 
várban „Tűzön-vízen ke-
resztül él Szeged" — kiállí-
tás a szegedi nagy árvizlOO 
éves évfordulójára. 

Az örök Tisza. A Somo-
gyi-könyvtár kiállítása a 
könyvtár olvasótermében. 
Megtekinthető naponta 10 
és 19 óra között. 

Ifj. Lele József nénrajzi 
gyűjteménye Tápén (Vártó 
u. 4.), megtekinthető dél-
után 2 és 6 óra között. 

enei naptár 

Máté János és 
o szlovák kórus o dómbon 
Nincs mit csodálkozni Mondom, pár perccel nyolc 

azon, ha orgonaestekre meg- előtt tenyérnyi hely sem 
telik a dóm. Jó ideje bevett akadt a padsorokban. A pót-
szokás ez Szegeden, nem- székeken ültek, s mirjthogy a 
csak az ünnepi hetek é v a d - karzatot (ahová a kedvezőbb 
ján, ám az az érdeklődés, hangzásviszonyok okán rend-
ami Máté János és a Szlo- szerint fölkéredzkedem), 
vák Filharmónia kórusának m a j d százfőnyi létszámá-
hétfői koncert je i ránt ta- val maga a kórus szállta 
pasztaiható volt, a maga ne- meg, nem volt más válasz-
mében is ritka. Hiába, a kon - tás, kissé sportszerűtlen gesz-
cert fő vonzereje, az ének- tussal besoroltam a tenor-
kar, letette már névjegyét szólamba, lévén az érkező 
pór méterrel arrébb, A vég- oldalhoz legközelebb. Így 
zet hatalmának szabadtéri aztán kottát is lát tam, ép-
szinpadán. S úgy gondolhat- pen csak dalra nem fakad-
ták, eléggé nem méltányol- tam, pedig támadt kedvem 
ható módon, hogy mielőtt hozzá. Lubomir Matt kórusa 
búcsút vesznek Szegedtől, ugyanis oly feszélyezetlenül 
ízelítőt adnak abból is, hogy természetes „zenei állapot-
oratór lum-kórus lévén nem- ban" énekelt (a közönségtől 
csak az opera világa áll kö- takarva, a fér f iak ingujjban, 
zel hozzájuk, de a cappeda lazán), min tha csak házl-
is, a hangszeres kíséret nél- muzsikálásra jöttek volna 
küll kóruszene. Amiként ez csak össze. Rendkívül kul tu-
ilyen elsőrangú, hivatásos rált, ápolt és kiegyenlített 
együttestől elvárható tu la j - hangzásképük bizonyára ke-
donképpen. mény munka gyümölcse. 

A város kapujában 

Társbérlet a Marx téren 
A Nap kel 4 óra 16 perc-

kor, a szolgálattevőknek már 
jóval előbb csöröghetett az 
ébresztőórájuk, mer t az első 
kocsi 4 óra harminckor in-
dult a Marx térről. Szombat, 
ha jna l . Erős forgalom vár-
ható az autóbusz-pályaudva-
ron, amely — a kifejezésnek 
nem szó szerinti értelmében 
— akár a város kapujának 
is tekinthető. Olyan zsilip-
nek, mely a forgalmasabb 
napokon 25—30 ezer utast, s 
a piacon a legóyatosabb becs-
léssel is legalább 20 ezer vá-
sárlót „enged át". Ha mind-
ehhez még hozzávesszük azo-
ka t ls, akik csak ar rafe lé 
járnak, a téren át rövidítve 
ú t juka t , meg beleszámítjuk 
• környék intézményeiben 
ügyes-bajos dolgaikat intéző-
ket is, egy-egy szombaton fél 
szegednyi ember mondhat ja 
el magáról : j á r t am a Marx 
téren. 

A téren és környékén szin-
te mindent lehet kapni, s 
ma jdnem mindenhová el le-
het innen jutni autóbusszal. 
Bútort és ágyneműt, faáru-

Somogyi Károlyné felvétele 
Reggeli busz, érkezőbea 

hozza-viszi az utasokat, reg-
I H H H H H I H H négy óra es a délutáni 

ka t és hust, lószerszámot és g z ürkü le t között 120—130 
játékot, könyvet és fagylal- tonna áru talál gazdára. 
tot, gézinget meg mezőgazda-
sági kisgépet, autóbuszbérle-
tet és gombét, lengyel írot-

S mi minden elfér még a 
téren az autóbuszokon, s a 
piacon kívül ls! Az Iskolák 

Ám „ , „ , „„„ -„„1 és kollégiumok, az ipari vá-t í r t es jugoszláv rumpuncsot s á r p a v ü o n j a , , a C g l U a g . 
vegyen egy helyen, a Marx . . . 
téren — így hirdethetné a 
képzelt tábla, s a Volán a 
p á r j á t is megfesthetné: Pa-
ridra. Dubrovnikbe, Aradra 
és Székesfehérvárra Indul-
jon szegedi központi autó-
busz-pályaudvarunkról ! 

Az utazási költségek állan-

börtön persze „ingadozó for-
galmú" intézmények, a vá-
ros vendégei nem is igen 

vesznek ezekről tudomást. 
Számukra fontosabb a bevá-
sárlás, az utas tájékoztatás, 
hogy találnak-e parkolóhe-
lyet, s gyorsan tor ra kerül-
nek-e a halsütőnél. A Marx 
tér hazai és nemzetközi so-
kadalma azt bizonyítja. a 
társbérlők, ha szűkösen is. 
jól megférnek egymás mel-
l e t t . . . 

P.K. 

Ahonnan azért a teljesít-
ménynek semmiféle mester-
kéltsége, kimódoltsága, meg-
tervezettsége elő nem kandit . 
Az egyes, szólamok bárso-
nyos szálakkal, folyandár-
szerűen kapcsolódnak össze, 
pontos Intonációjuk, a dina-
mika fegyelme láthatóan ré-
gen nem okoz gondot a kar -
mesternek: Lubomir Matl 
dolga „mindössze" annyi, 
hogy mikor mennyit enged-
jen érvényesülni a mű egé-
sze, a hangzás optlmumn 
szerint. Két Bach-motetta 
mellett bemutat tak egy kó-
rusmű vet (Triumf) száza-
dunk jeles szlovák szerzőjé-
től, Eugen Suchontól, a ná-
lunk sem ismeretlen örvény 
című opera komponistájától 
is. 

S minthogy a kórus az or-
gonaesteken szokásos voká-
lis illusztrációnál többre, gaz-
dagabb, és főleg önálló prog-
ramra vállalkozott, az orgo-
naművész Máté Jánosnak 
csupán három m ű erejéig 
marad t ideje a bemutatko-
zásra. Mert a ki tűnő együt-
teshez hasonlóan maga ls 
először lépett föl a dómban: 
Bachot (c-moll preludium is 
fuga), Kodályt (Introltus, 
Kyrie és Glória az Orga-
noetiiából) és Liszt neveze-
tes B-A-C-H preludiumát 
is Zupáját játszotta, vagyis 
inkább klasszikus anyagot, 
az irodalom kiskátéjából. Am 
ennyiből is megállapítható-
an tájékozott stí lusismeret-
tel, néhány érdekes szinkom-
binációjú regisztrálással, 
okosan összefogva, és átte-
kinthetően lát tatva a zene 
legfontosabb építőelemeit, 
vonulatait. 

N. I. 

Művelődéselméleti egyetem 

Orvosok, jogászok, mérnökök 
dóak, a piaci árak változóak. 
A múl t év óta átlagosan 32 
százalékkal nőttek az árak 
— a tört magyar nyelven fo-
lyó üzleti tárgyalások árfo-
lyamairól nem tudtunk pon-
tos adatokat szerezni. Az uta-
zási feltételek a pályaudvar 
zsúfoltsága ellenére sem 
rosszak, a vásárlási körül-
mények javultak a fedett 
csarnok, a pavilonsor elké-
szültével. Csúcsforgalomban 
— a gépkocsivezetőket nem 
számítva — hét ember Irá-
nyít ja a forgalmat az autó-
busz-pályaudvaron. egy nyá-
ri piacos napon 63 magán-
kereskedő. 29 kisiparos. 11 
szocialista kereskedelmi szer-
vezet és körülbelül 1500— 
2000 őstermelő kínál ja porté-
kájá t . Reggel fél öt és este 
11 óra között 938 autóbusz 

Az értelmiség társadalmi 
szerepének, funkcióinak, tí-
pusainak és történetének ne-
ves hazai kutatója, dr. Hu-
szár Tibor tanszékvezető 
egyetemi t anár tar tot ta az 
első előadósokat a művelő-
déselméleti nyári egyetemen. 
Az értelmiség helyzetét, tu-
datformáló, közvéleményt 
alakító szerepét, a közműve-
lődésben betöltött és elvár-
ható feladatai t tárgyaló elő-
adás-sorozat elején általános 
elméleti ismereteket — ame-
lyek nélkül kevéssé érthe-
tőek a további előadások — 
adott hallgatóságának. Átte-
kintet te a különböző értel-
misigi elméletsket. amelyek 
a századforduló után egyre-
másra születtek, és külön-
böző törekvéseket, érdekeket, 
világnézeti irányultságot tük-
röztek. Kritikai elemzésük 
azért fontos, mer t napja ink-
ban is közkézen forognak az 

egymásnak ellentmondó teó-
riák, megnehezítve, hogy 
helytálló, valósághű véle-
ményt formál junk — a mai 
magyar értelmiségről is. 
Ugyancsak a könnyebb eliga-
zodást segítette a másik át-
fogó témakörről, a hazai ér-
telmiség szerkezetváltozásai-
ról szóló előadása. 

Ezen elméleti áttekintések 
után ugyanis a különböző ér-
telmiségi rétegek konkrét 
helyzetéről, szociológiai jel-
lemzőiről és tudatformáló 
szerepéről következtek elő-
adások. A közgazdászok, a 
jogászok, a tegnapi előadás-
napon pedig az orvosok és a 
műszaki értelmiség jellemzőit 
tár ták fel a szakemberek, 
köztük szegedi előadók (dr. 
Kemenes Béla, a JATE tan-
székvezető egyetemi tanára. 
dr. Zalányi Sámuel, a SZO-
TE tanszékvezető egyetemi 

tanára). Ma. szerdán dél-
előtt a pedagógustársadalom 
helyzetéről és kultúraközve-
títő szerepéről dr. Horváth 
Márton, az akadémia pedagó-
giai kutatócsoport jának igaz-
gatója tar t előadást, és ez-
zel zárul az egyes értelmisé-
gi rétegekkel foglalkozó elő-
adások sora. A szombaton 
befejeződő kurzuson a tovób-
biakban az értelmiség egyik 
fontos tevékenységéről. az 
ismeretterjesztésről beszélnek 
a tömegközlő fórumok mun-
katársai ; a másik érdekes té-
makört . a fővárosi és vidéki 
értelmiség helyzetének össze-
hasonlítását a dr. Tamás Pál-
nak. az akadémia szociológiai 
kutatóintézete tudományos 
munkatársának mai előadása 
vezeti be, címe: A szellemi 
potenciál területi egyenlőt-
lenségei Magyarországon. 

S. E. 

Készül a magyar 
irodalomtörténet 

Már Jókai port ré ja is ké- nyl Intézetének szakemberei, 
szen áll — az év végére el_ s történelemtudósok, egyete-
készül a külföldieknek szánt, mi tanszékek munkatársai — 
háromrészes magyar iroda- csaknem félszázán — tevé-
lomtörténet első két részének kenykednek az anyag ösz-
törzsanyaga. Az első két rész szegyűjtésén, rendszerezésén, 
a középkortól, az első m a - A kötetek a magyar kiadá-
gyar irodalmi emlékektől son kívül több világnyelven 
1900-ig tárgyal ja a magyar is megjelennek majd. A vál-
irodalom történetét, A ma- lalkozásra egyébként az 
gyar irodalom a világiroda- összehasonlító irodalomtör-
lom folyamatában című mű ténetírás vezette az alkotó-
harmadik része a XX, szá- ka t : ez ugyanis az elmúlt 
zadi Irodaiméval foglalkozik másfél évtizedben oly mér -
majd, s a tervek szerint tékben kifejlődött Magyar-
1985-ig készül el. országon, .hogy nemzetközi 

A Magyar Tudományos tekintélyt szerzett és iskolát 
Akadémia i rodalomtudomá- teremtett . (MTI) 

Ha balesetmentes a jármflvezetés 

Térít az ÁB 
Magyarországon csaknem tött Casco-biztosítás feltéte-

félmillló magángépkocsi- leiben ugyanis szerepel az a 
tulajdonosnak van Casco- kedvezmény, hogy aki Jég-
biztosítása, közülük minden alább két évig sa já t h ibé já-
negyedik fordul kártér í tésért ból nem szenved balesetet, 
a biztosítóhoz. Az adatok visszakap a díjból. Tavaly 
szerint azonban évről évre 44,2 millió forintot, az idén 
nő a balesetmentesen vezető fél év alatt mór 27,5 millió 
autósok tábora, és őket kü- forintot utalt vissza bale-
lön jutalmazza a biztosító, setmentes vezetésért cascós 
Az 1972. Július l - e u tán kö- ügyfeleinek a biztosító. (MTI) 

A „madzagvasút" meg-
szüntetésekor ígéretet kapott 
Pusztamérges is, hogy kes-
keny út já t szélesebbre bőví-
tik. A kettőnyolcvanas, letö-
redezett szélű régi út a ta-
lálkozó vagy egymást előző 
autók számára baleseti ve-
szélyt jelentett, az autóbu-
szok és a mezőgazdaság nagy 
gépei csak üggyel-bajjal köz-
lekedhettek ra j ta . Az Öttö-
mös, illetve Üllés felől ér-
kezők tapasztalhatták, hogy 
befejezés előtt áll az út szé-
lesítése, csupán a fölső réteg 
fölhoidása van hátra, A köz-
úton érkezők azt is tapasz-
tal ják hamar, hogy mindkét 
oldalról Bács-Kiskun megye 
területébe ékelődik be a 
fa lu : a szélesítés csak a 
megye határáig tart . Viccnek 
és tanulságnak egyaránt be-
illő esetet mond a tanács-
elnök, Illés Jánosné: a szom-
széd megyéből érkező hó-
kotró gépek évekkel ezelőtt 
fölemelték ekéjüket a me-
gye határén, átballagtak a 
falun, és ú j ra dolgoztak, ami-
kor túl jutottak Csongrád 
megyén. Most az útépítők 
nem tudnak megbirkózni a 
közigazgatási határokkal , pe-
dig ez az út akkor lesz az 
igazi, ha végig jó lesz. 

A második kuta t f ú r j á k a 
vízmű mellett. Száraz nya ra -
kon sokszor gondot okoz a 

vízhiány, többet fogyaszt 
ilyenkor a falu lakossága, és 
kert je i t is öntözni szeretné. 
Az ú j kút föltehetően meg-
oldja a régi problémát. Apró 
szépséghibája, hogy a ter-
vek szerint régen készen 
kellene lennie. 

Semmi szépséghibája nincs 
viszont a falu új , fogorvosi 
rendelőjének. Csak a 360 
ezer forint értékű építőanya-
got vette meg a tanács, az 
épület társadalmi munkások 
szorgalmával és hozzáértésé-
vel épült. Fodor János kis-
iparos vállalta a szakmai 
irányítást, segíteni pedig a 
mérgesiek mellett az öttö-
möstek is jöttek. Régi épület 
fölújí tásával szolgálati lakást 
kapott a fogorvos, <lr. Wag-
ner Éva is. 

Nemrég ú j szárnnyal bő-
vítették az iskolát, egyúttal 
korszerűsítették a régi épü-
letet* is, udvarára pedig — 
szintén sok társadalmi m u n -
kával — bitumenes sport-
pályát készítettek. Használ-
ha t ják a diákok is, a f ia ta-
lok és a felnőttek is. 

A tanácsháza nagytermét 
Iparművészek közreműködé-
sével házasságkötő te remmé 
alakították. Alkalmassá te t -
ték más családi és t á r sada l . 
mi ünnepségek megrendezé-
sére Is. 

Az új, fogorvosi rendelő 


