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SZEGEDI 
ÜNNEPI 
HETEK 

Szophoklész: Antigoné. 
Előadás a Dórtl téren, ma 
«st« 8 órafccrf. 

Szegedi Építőipari Napok, 
Kiáll í tások: Építettük 
Csongrád megyében, «Z I f -
júsági Házben u u p m i á 10 
és 18 őfa kőzött : Szégéd az 
ezredfordulón, a Móra Fe-
renc Múzeum földszinti 
dísztermében; Mágátlíakés-
épftéS - - krtfszStfl építési 
anyagok, a Marx téri ipari 

vásárcsarnok M-pavilortjá-
bari, naponta 10 és 18 ára 
között; Panelos építés, a 
Téchnika Házában naponta 
10 és l i óra közötti Kor-
szer ű lakás és lakberende-
zés. Beniütáíó a Fetftfváfós 
201. sz. épület I . és II. 
szintjén, mindennap 10-töl 
este 8 óráig, 

Eltért JáiiOs fotókiállítá-
sa a Bartók Béla Művelő-
dési Központban, naponta 
10 és 18 Óftt köZÖtt, 

Fotőkhibok 15. Szegedi 
Szalonja a Bartók Béla 
Művelődési Központban, 
mindennap 10-töi 18 Orá-
lis. 

A szegedi műgyűj tők 
k lubjának ötödik kiállítása 
a Juhász Gyula Művelődé-
si Központban, napóhta 10 
és 18 öra között. 

Fdbrl Judit keramikus-
művész kiállttása a Jtihász 
Gyula Művelődési Központ-
ban, augusztus i9-fg. Meg-
tekinthető naponta 10 és 
18 éra között. 

XX. Szegedi Nyári Tár-
lat a Móra Ferenc MúZéUttt 

Horváth Mihály utcai Kép-
tárában. 

Perez János Munkácsy-
díjas ötvösművész kiállítása 
a Guiácsy Lajos Teremben, 
déieiött fél 12 és délután 
4 Óta között. 

Szentirmai Zoltán szobrász-
művész tárlata a Közműve-
lődési Palota kupolájában. 

1018 legjobb plakát jai . 
Kiálíífés a November 7. 
Művelődési Házban, au-
gbszius 19-ig, 

Képek a Tiszáröl, Hor-
váth Dezső és Gyenes Kál-
mán fotókiállítása a szöre-
gi Tömörkény István Mű-
velődési Házban, délután 
3—7-ig, 

A so lar alkotócsoport fo-
tókiállítása a dorozsmai Pe-
tőfi Sándor Művelődési 
Házban, 

AZ örök Tisza, A Somo-
gyi-könyvtár kiállítása a 
könyvtár olvasótermében. 
MegtekintHetd naponta 10 
és l s óra között, 

l f j . Leié József néprajzi 
gyűj teménye Tápén (Vár-
tö n, 4,), megtekinthető dél-
után % és 0 ora között, 

Búcsúzik 
az Antigoné 
Ma, kedden OSte iSmét 

Szophoklész tragédiája, az 
Antigoné kerül a dómszín-
padra, az idei Játékokon 
utoljára, FotóösSzeállltáSUnk 
(Ács 5. gfindőr felvételei) á 
klasszikus görög tragédia 
több szereplőit ábrázolja. 
(Jobbról, fent kezdve). An-
tigonéi Hámori Ildikó, Isz-
méné: Jani Ildikó, Eurüdiké: 
Martin Márta, Hálitton: He-, 
gedüs D. Géza, Kreón: Sza-
bő Sándor, Öf; Vajda László, 
Hírmondó: Lukács Sándor, 
Teiresziász: Bessenyei Fe-
renc. 

Karneváli jutalmak 
A 18. szegedi ifjúsági ha-

pek leglátványosabb esemé-
nyé ezúttal is a karneváli 
menet voít. Szeged és á já-
rás dolgozó fiataljai 49 pro-
dukciót készítettek a felvo-
nulásra, melynek értékelését 
tegnap délutárt tartották a 
városi és a járási KISZ-bi-
zottság székházában. Az ün-
nepélyes eredményhirdetésén 
ott volt Bódi György, a me-
gyei KISZ-bizottság első tit-
kára és Bottyán Éva, az 
Express Ifjúsági és Diák Uta-
zási Iroda megyei kirendelt-
ségének képviselője. 

Az ifjúsági napok mégrert-
dezésében részt vett vállala-
toknak, intézményeknek, 
KÍSZ-szervezeteknek NöVdk-
né hatász Anna, a KISE Sze-
ged vátosi bizottságénak első 
titkára köszönte meg segít-
ségüket. és emléklápot nyúj-
tott át. Elmondta, hogy az 
idei találkozó színvonala fe-
lülmúlta a korábbiakét. Jő 
ötlet volt a belvárosi ifjúsá-
gi klubokat bevonni a kul-
turális programokba, A kar-
neváli élőképek igazán otlet-
gazdsgok voltak, ezért nem 
véletlen, hogy a zsűri csak 

Panelberendezés 
Okkal vetődik fel a kér-

dés: az érdeklődők vajon, 
mint leendő lakástulajdono-
sok (bérlők) kereeték-e fel 
oly szép számban már teg-
nap. a nyitás napján, a Fel-
sőváros 204-es épületben 
megrendezett Korszerű lákús 
— Lakberendezés cimű be-
mutatót, avagy valóban arra 
voltak "kíváncsiak, miként 
lehet a manapság oly szűkös, 
„korszerűnek" nevezett laká-
sokat praktikusan, tetszető-
sen berendezni? 

A Szegedi Építőipari Na-
pok eseményeinek sorába il-
leszkedő bemutatón a szer-
vezők nyilván az utóbbi Szán-
dékkal rendezték be az em-
lített épület két szintjének 
hat —• különböző méretű és 
beosztású — lakását. Az öt-
lét nem rosSZ, hiszeti a mos-
tanság tető alá hOZott laká-
sokat tényleg nem lehet a 
korábban megszokott — jól-
lehet rtem ennyire körszerű 
— Otthonokban hOnos elkép-
zelések szerint berendezni. 
Nem csupán a jóval kisebb 
alapterület miatt, hanem 
azért is, mert azok, akik a 
panelekből összerakott laki -
sokba költöznek, mér-már, 
megváltozott életmód szerint 
élnek. Szóval, a szándékot 
csak helyeselni lehet, meg-
valósítását azonban már nem 
fogadhatjuk kitörő örömmel. 

Mert: Aki végigjárja az át-
menetileg bemutatótermékké 
átvedlett lakásokat, berende-
zésként jobbára kommersz, 
unalomig Ismert, mondhatni 
panel bútoregyütteseket lát, 
Olyan garnitúrákat, melye-
ket az alapterület szorításá-
ban jórészt csak egyfélekép-
pen lehet elhelyezni. (Te-
gyük höZzá rögtön, hogy ez 
nem a berendező, hanem bú-
toriparunk hibája.) Az au-
gusztus 19-lg megtekinthető 
bemutatónak csak a legszük-
ségesebb darabokkal beren-

dezett, e így korántsem ott-
honos lakásai semmivel nem 
észtét ikusabbák, ízléseseb-
bek, mint az átlag. Sőt, a 
közszemlére állított „ottho-
nokban'' találni össze flem 
illő színeket, bántó formá-
kat. Bizonyára amiatt, hegy 
a berendező munkáját is 
meghatározta aZ „Üzletekben 
ez kapható, éZt vedd, más 
választásod nincs"'. Így fő-
ként bútorgyártásunkról, s a 
„kiegészítő kellékeket" for-
galmazó kereskedelem tevé-
kenységéről kaptunk — meg-
lehétősén léhartgölő — képet, 
s nem a korszerű lakberen-
dezésfel, Valóban 08ép, s 
praktikus garnitúrák esak 
azokban a lakásokban látha-
tók, ahol gyerekkel iieffi szá-
moltak, s így a háló-nappali 
mellett ebédlő-dolgozó -szo-
bát is kialakíthattak. 

A panellakások tulajdono-
sainak (bérlőinek) jó része 
szerencsére nem a bemuta-
tott módszerek szerint ren-
dezi be lakását. Inkább vár. 
Amíg meg tudja szerezni -» 
esetleg darabonként — a 
szükséges bútorokat. S addig 
járja az üzletekét, amíg 
nem talál variálható, kimon-
dottan a házgyári lakásokba 
tervezett — úgy hírlik, van 
ilyen — polcot, ülőgarnitú-
rát. 

Visszatérve a kezdő sorok-
ban megfogalmazott kételyre 
— vajon ki, miért tekinti 
meg a felsővárosi bemutatót 
—, az érdeklődők jó része 
elégedett lehet. Mert akik a 
lakáskiutalás reményében 
koptatják a lépcsőket, nem 
fáradnak hiába. Nem kell a 
tervrajzra, a számokra ha-
gyatkozniuk, amikor előre 
felidézik a kétszobás, más-
fél szoba-hallos lakások elhe-
lyezkedését, méreteit, beosz-
tását - , . 

L. Zs. 

hosszas Vita után tudta el-
dönteni a helyezéseket, A 
következő sorrend glakult 
kii a leglátvényesabbnak a 
K8ZV újszegedi szövőgyárá-
nak Onedin-hajóját, a leg-
politíkusabbnak a szatyma-
zlak KíSB-eskűtőjét ítélték. 
Mindkét első helyezett ju-
talma 3 ezét forintos vásár-
lást utalvány, Második dijat 
kapott a tejipari vállalat 
Minden iskolának tehenet, 
valamint a taháesl kommu-
nális vállalatok KiSZ-bizdtt-
ságának SALT-1., 11., Itt. 
című élőképe. Jutalmuk két-
két ezer forint. Harmadik 
lett a MAHART hántázó-
hintdzó és a kisteleki fiatalok 
Edzett ifjúságért című pro-
dukciója (1500—1900 forint). 
A zeuti ezer-ezer forintos 
díjét kapták: a Népesedés-
politika (kábelgyér), áz 
Aranyjelvényesek az olim-
piára (gumigyár) és a Kultu-
rált utazásért (MÁV) című 
élőképek. 

Szegeden 
a Szófiai 

Balett 
Vasárnap ésté vé<jre ke-

gyéibe fogadta az időjárás a 
szabadtéri Antigoné előadá-
sát: Szophoklész tragédiáját 
még tna, kedden este láthat-
ják a ftézők. Erre az elő-
adásra „hivatalos már" a 
Szófiai Állami Akadémiai 
Opera- és Balettszíhház ba-
lett-társulata is, mely az idei 
program utolsó bemutatóját 
adja, augusztus 18-án, s 
mely társulat tegnap a ké-
ső délutáni órákban érkezett 
Szegedre. A szófiai vendég-
művészek kedden a várossal 
ismerkednek, a társulat ve-
zetőit reggel a szabadtéri já-
tékök igazgatóságán fogad-
ják, s szerdától próbál a ba-
lett a dómszínpadon. 

Mint ismeretes, Alekszan-
der Rajesev háromfelvonásos 
báléttjét, A szépség forrását, 
viszik színre a szegedi játé-
kokon szombaton, vasárnap 
és hétfőn, A balett szöveg-
könyvét Szlavejkov költemé-
nye nyomán Paneso Panesev 
írta. Az előadás rendező-ko-
reográfusa Bogdán Kova-
csev, díszleteit és jelmezeit 
Marianna Popova tervezte, a 
karmester Mihail Angelov. A 
főbb szereplők Kraszimira 
Koldamova. Petr Koldamov, 
és Kalina Bogojeva, akit a 
második előadáson Margari-
ta Trajanova vált föl. To-
vábbi szereplők: Dtmitr Ma-
rínon, Georgi Vlsziitcsev, 
Petr Tonev, Jordán Toro-
manszkl, Nyedko BosnakOv, 
Bojko Nyedetcsev: Jelena 
lgnatova, tvanka Jotova, Ani 
Krivleva, Nyina Petrovszka, 
Sznyezska Matejeva; Canka 
Kotarova és Irina Sztolna-
Jova. 

Tervpályázat 

Városközpont - gyalogosoknak 
A Lenin körút és a Tisza rácsnak. A legjobb alköté- sok ismertetésekor, meg aZ-

keretezte városközpont Szé- sok díjazására és megvéSár- tán Szeged intézményrértd-
ged legrendezettebb, város- íésára 420 ezer forintot irá- szerének, lakótömbjeinek Vál-
épitészeti szempontból is íeg- nyoztak elő, s a bíráló bi- tezásai ls alkalmat adnak 
értékesebb területe. Az ár- zottsag legkésőbb december majd arra, hogy a pályázat 
víz utáni újjáépítéskor ki- 19-ig hirdeti kl a pályázat célját és a gyakorlatot esz-
alakult városmag, a Bzéehe- eredményét, szövessük olykor. Mert azt 
nyi tér — Klauzál tér — Du- A pályázat kiírói, tudván, tudniuk kell otvasóínkhak is, 
gonics tér — Aradi vérta- hogy átgondolt fejlesztési hogy a látnivalókban, épí-
rtúk tere — Dóm tér kör- terveket keli összehangol- tészeti emlékekbén leggaz-
nyékén létesültek és épül- niuk a pályázóknak javas- oagabb városrész tömegköZ-
tiek jelenleg is a Város. a lataikát, a kiírásban port- lekedési, közúti és gyálö-
Dél-Alföld legjelentősebb in- tosan meghatározták a pá- gosförgalmi kapcsolatai csak 
tezményei. Tegyük hözza: Jvázat Célját. E szerint: az körültekintően, S nem is fT)á-
ügyfélfergalmuk szempont- új Tisza-híd átadása után ról holnapra módosíthatók, 
iából a leglátogatottabbak is, lehetőség nyílik arra, hogy Az áruszállítási, a parkolási 
Nem véletlen tehát, hogy a Nagykörúton belüli útháló- igényekkel, a zöldterületek 
már régóta hallhatjuk szak- zat jelentős részét tehermen- védelmével is törődő pályá-
méi körökben: előbb-utóbb tesítsék az átmenő közúti zati kiirás ezért fogalmaz 
szükséges lesz Szeged Bel- forgalomtól, s a kiskörúton így; a tervezőknek iigzol-
városában, nagyforgalmú in- belüli területet döntően a niuk kell, hogy „a megvalú-
tézményei környezetében fe- gyalogosok számára tegyék sitás feltételeiért hozott ál-
lülvtzsgálni a közlekedés biztonságosabban, kényei- dozatok arányban álinak a 
rendjét. S, ez — mint arról mesebben, zavartalanul jár- jól működő, rendezett vá-
lapunkban is írtunk, a vá» hatóvá. Tehát a tervezőknek fősközpom" nyereségével, 
ros általános rendezési ter- javaslatot kell adniuk a tá- Mikor lesz szegeden den-
\é t ismertető cikkeinkben —, gabb értelemben vett Bel- tőén gyalogosan bejárható 
azt is jelenti, hogy megkel l városnak (a Nagykörúton be- városközpont, amely azért 
vizsgálni az inkább csak gya- lüli területnek) a kazleke- nem lesz — nem lehet — 
logosan bejárható város- dési funkciókkal összhangban teljesen forgalommentes? 
központ kialakításának la- levő területfelhasználáshoz, a Nos, erre a kérdésre választ 
hetőségét. Lenin körúton belüli város- még kersl lenne adni, hl-

A Vizsgálódásra a városi mag gyalogos Városközpont- szén a kiírás. a tervezési 
tanács, az ÉVM és a KPM iá való átrendezéséhez, « a program is esak holnaptól 
csatasorba hívja most a köz- Kárász utca környéki tömb- vehető á t . . . Az azonban blz-
lekedéstervezői szakma kép- belsők, közterületek klala- tos: a sétálóutcák, az önálló 
viselőit, s a gyalogos város- kításához. gyalogos utak, a' tömbbel-
küzpont kialakítására orszá- A „sétálók városközpont- sók átjárói, a Tisza két 
tos tervnályázatot fr ki. Az ja" kifejezést talán most ír- partin közötti esetleges át-
érdeklődők a Városépítési luk ie először lapunkban, kelőbsjó-jóratok a parkok 
Tudományos és Tervező In- de bizonyára nem utoljára, lényegesen megváltoztatták 
tézetnél vehetik át a pályá- Hiszen a pályázatban meg- majd — belátható időn be-
zati kiírást, s a kész ter- fogalmazott célokról hama- jol — szeged arculatát S 
veket legkésőbb november rosan újra szó lesz az új ezzel csak nyerhet a vá-
19-ig kell postán bekülde- híd átadásával összefüggő ros. 
niük a szegedi városi ta- forgalomszervezés! változá- p. K. 


