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Jó darabokkal, körültekintőbb 
munkával a közönségért 

Évadnyitó társulati ülés a szegődi színházban 
A Kisszínházban tartotta 

meg tegnap, pénteken dél-
előtt évadnyitó társulati ülé-
sét a Szegedi Nemzeti Szín-
ház. Az eseményen a városi 
pártbizottságot Kormányos 
András munkatárs, a megyei 
tanácsot Kovács Miklósné 
csoportvezető, a városi taná-
csot Csanádi Géza osztályve-
zető képviselte, ott volt dr. 
Dobóczky Károlyné, azSZMT 
titkára. Réti Csaba opera-
énekes, szb-elnök megnyitó-
ja Után először Pál Tamás 
igazgató-zeneigazgató szólt a 
társulathoz. 

Üdvözölte a színház min-
den művészét és dolgozóját, 
majd elmondta, hogy a ve-
zetés a nyári hónapokat sem 
töltötte munka nélkül. Meg-
állapította, hogy a Szegedi 
Nemzeti Színház célja válto-
zatlanul egy új, vonzó, magas 
művészi színvonalat produ-
káló színházi műhely terem-
tése a városban. Az évadot 
előkészítő munkáról elmond-
ta. hogy az előző évekhez 
képest tervszerűbb és sike-
resebb volt. Az 1979/80-as 
évad operai bemutatóinak 
szereposztásalt már a múlt 
év végén nyilvánosságra hoz-
ták, a prózai előadások sze-
reposztása is elkészült. A 
legtöbb bemutató időpontját 
rögzítették, néhány napon 
belül a tagok kézhez kap-
ják az első fél év jól hasz-
nálható naptárát, befejezésé-
hez közeledik a féléves já-
tékrend végső formája is. A 
műszaki tárak már több pro-
dukció díszletét elkészítették 
— a szokásosnál hamarabb. 
A társulat igazgatója beje-
lentette. hogy a titkárság új 
vézetóje Stutzmann Olga, 
Szalatsy István pedig első 
karmesteri megbízást kapott. 

Pál Tamás beszélt azokról 
a változásokról, amelyek a 
kulturális-művészeti életet, 
szűkebben a színházi mű-
helymunkát érintik a meg-
változott gazdasági körülmé-
nyek között. Megállapította, 
hogy a kultúra területén is 
megszűnt a viszonylagos ké-
nyelmes helyzet Az új felté-
telek között szigorúbb, kö-
vetkezetesebb és körültekin-
tőbb munkára van szükség. 
A színházjegyek ára átlago-
san 30 százalékkal emelke-
det t ami fokozott felelőssé-
get, mind erőteljesebb minő-
ségi munkát igényel a tár-
sulattól. Az ú j körülmények 
figyelembevételével a színház 
középtávú terveit újraérté-
kelték. A jelenlegi feltételek 
mellett nem képesek növelni 
a bemutatók számát. és 
emelni a társulat létszámát. 
Marad a régi játékrend: egy 
évadban öt prózai. három 
opera, három operett, illetve 
tenés bemutatót és egy gye-
rekdarabot tűznek műsorra. 
Így a tervezetthez képest az 
ú j évadban az öt operapre-
mier helyett négyet valósíta-
nak meg. 

A színház Igazgatója ez-
után üdvözölte a társulat ú j 
tagjait: Darida Miklós és Hu-
les Endre rendezőket, Zim-
mer Judit díszlet-jelmezter-
vezőt, Gyulai Edit magánéne-
kest, Marosi Károly, Vass 
Gábor, Maróti Gábor, Mag-
da Gabi. Agárdi László, Jan-
kovits József, Fodor Zsóka és 
Simon Kázmér színészeket, 
Zsigovits Gábor segédrende-
Zőt, Kolep Zoltán, Rónai 
Beáta, Sperczel János, Ko-
vács Lajos, Mátó Éva, Ma-
dar Márta, Nagy Éva, Szabó 
Edit, Gyetvai Margit, Pinczés 
Zsuzsa tánckari tagokat, Kiss 
Márton Ilona és Tóth Györ-
gyi énekkari tagokat, Gár-
dián Gáborné és Székó Jó-
zsef zenekari tagokat és 
Bicskét Gábort. 

A városi tanács képvise-
letében Csanádi Géza mű-
velődésügyi osztályvezető 
szólt a társulathoz. Beszédé-
ben elmondta, hogy mindin-

S o m o g y i K á r o l y n é f e lvé t e l e 

A színház régi és ú j tagjai a társulati ülésen 

kább kimutathatók a perma-
nens művelődés kronológiai 
jelei, eltűntek a kulturális 
holt szezon nyomai is. A 
nyár végi nyüzsgésben nagy 
figyelmet fordítottunk a ma-
gyar színházi élet híreire, s 
„vetettük össze, mondjuk, a 
Thália hiányos műsortervét a 
mi fölkészülésünkkel; Pécs, 
Debrecen, utóbb Miskolc 
(hogy az új hullámokat em-
lítsem) igyekezetét a mi me-
ditálgatásainkkal, végül ön-
magunkat önmagunkkal, a 
tegnapi színházat a maival". 
Szólt azokról az általános és 
fontos feladatokról, amelye-
ket a Kulturális Miniszté-
rium, a városi pártbizottság 
és a városi tanács fogalma-
zott meg az 1979/80-as évad-
ra. Többek között megemlí-
tette, hogy a mostani műsor-
terv vegye figyelembe az 
MSZMP XII. kongresszusát, 
a felszabadulás 35. évforduló-
ját és a szovjet drámai szem-
lét; támogassák a fiatal drá-
maírókat; javítsák a közön-
ségkapcsolatokat — kiemel-
ten a gyermek- és Ifjúsági 
rétegekkel —; fejtsenek ki 
differenciált műsorpolitikát; 
törekedjenek hatékonyan 
tervszerű gazdálkodásra, ta-
karékosságra; javítsák a 
színház és a tömegkommuni-
kációs szervek kapcsolatát; 
törekedjenek minél színvona-
lasabb és tartalmasabb mű-
helymunkára; növeljék a ve-
zetés egységét, számolják fel 
a vezetésben tapasztalható 
személyi problémákat; fej-
lesszék a közönségnevelés és 
-szervezés módszereit; töre-
kedjenek élő és rendszeres 
kapcsolatra az ország más 

nevében eredményes munkát, 
művészi sikereket. 

A Szegedi Nemzeti Szín-
ház társulata szeptemberbfn 
megtartja évadnyitó premier, 
jét. A Kisszínházban mutat-
ják be Csurka István Ház-
mestersirató című groteszk 
játékát. A második premier 
a Zenés Színházban lesz, 
ahol Huszka Jenő Lili bárónő 
című operettje kerül színre 
október elején. Ugyancsak 
októberben lesz az első ope-
rapremier Donizetti Boleyn 
Anna című művének ma-
gyarországi bemutatójával. 
Novemberben a szovjet drá-
mai szemle keretében kerül 
műsorra Gelman Mi, alul-
írottak című drámája, ma-
gyarországi bemutatóként. A 
második operapremier Erkel 
Bánk bán című műve, s mű-
sorra kerül a gyermekbemu-
tató, Schwajda György Nincs 
többé iskola című darabja. 
A decemberi premier Kál-' 
mán Imre Bajadér című ope-
rettje. Az évad második fe-
lében három prózai bemu-
tatót terveznek. Színre ke-
rül Calderon Az élet álom, 
Páskándi Géza A szélmalom 
lakói (ősbemutató), Anouil 
Becket, vagy Isten becsülete 
című műve. Az operisták be-
mutatják Puccini Pillangó-
kisasszony és Mozart Szökte-
tés a szerájból című operá-
ját. A musicalpremier But-
ghardt Tűzijáték című nagy 
sikerű műve lesz. Létrejön 
az Egyszemélyes színház első 
premierje. Kovács János mu-
tatja be Dorfer—Zettel Josef 
Lang, császári királyi hóhér 
című monodrámájót. 

Erősödnek a színház nem-
zetközi kapcsolatai Is, a Do-

Gyógyvíz 
Sárváron 

A tengervíznél is több sőt 
— literenként 42 grammnyit 
— tartalmazó Sárvár-Rába-
sömjén termálvíz hasznosítá-
sának lehetőségeiről tanács-
kozott egyebek között pén-
teken a nyugat-dunántúli in-
téző bizottság Sárvórott. Ré6zt 
vett az ülésen dr. Szekér 
Gyula, a Minisztertanács el-
nökhelyettese, az intéző bi-
zottság elnöke, dr. Ábrahám 
Kálmán építésügyi és város-
fejlesztési miniszter, dr. Gon-
da György államtitkár, az 
Országos Környezet- és Ter-
mészetvédelmi Hivatal elnö-
ke, továbbá Győr-Sopron, 
Vas és Zala megye párt- és 
állami vezetői. 

Az ülésen dr. Vadász Gyu-
la, az Országos Gyógyfürdő-
ügyi Főigazgatóság főigazga-
tója elmondotta, hogy a 96 
fokos, egyelőre a „földbe 
fojtott" rendkívül értékes 
hévizet az idén gyógyvízzé 
nyilvánítják. A Vlz széles 
körű gyógyászati hasznosítá-
sának, gyógyfürdőtelep ki-
alakításának egyelőre nin-
csenek még az anyagi felté-
telei. 

A bizottság tájékozódott 
Győr-Sopron, Vas és Zala 
megyék műemlékeinek hely-
zetéről is. (MTI) 

Munkásfiatalok 
szavaláversenye 

A Szakszervezetek Orszá- szakembereket a résztvevős 
gos Tanácsa, az Építő-, Fa- felkészítéséhez, 
és Építőanyag-ipari Dolgo- A versenyen 30 évén 
zók Szakszervezete, a KISZ aluli munkásfiatalok vehtt-
Központi Bizottsága, a Nép- nek részt, egy kötelező és 
művelődési Intézet, a Szak- egy szabadon választott vers-
szervezetek Nógrád Megyei sel vagy prózai művel. Az 
Tanácsa és a salgótarjáni előadandó művek időtarta-
Városi tanács ötödik alka- ma maximálisan 12 pére lé-
lommal hirdeti meg a mun- het. A részt venni kívánó, 
kásflatalok országos vers- és fiatalok a munkahelyi Szak-
prózamondó versenyét. Teg- szervezeti bizottságnál és a 
nap pénteken délután a Ju- megyei rendező szerveknél 
hász Gyula Művelődési Köz- jelentkezhetnek. A megyéi, 
pontban tartott tájékoztatón illetve a területi bizottsággal 
— mélyen megjelent Szántó nem rendelkező alapszerve-
Tivadar, a városi pártbizott- zetek a jelentkezési lapokat 
ság osztályvezetője — a szeptember 30-ig, a megyei, 
Szakszervezetek Csongrád illetve a területi bizottságok 
Megyei Tanácsa nevében a megyei válogató versenyre 
Dobóczky Károlyné titkár is- november 30-ig küldjék meg 
mertette a Csongrád megvei az SZMT kulturális, aglté-
üzemek és közművelődési in- ciós és propagandaoaetályárá 
tézmények kulturális felelő- (Szeged, Eszperantó utca 3— 
seivel a felhívást és beszá- 5.). A munkahelyi versenyé-
molt a megyei teendőkről. ket október 15. és nOvembér 

Csongrád megye első ízben 15. között rendezik meg, a 
rendez területi vetélkedőt. Az megyei, illetve területi 61-
SZMT a verseny színvonalas zottságl döntő határideje no-
lebonyölftásához kéri az vember 30. A válogató ver-
üzemek illetékeseinek segít- senyek első hat helyezettje a 
ségét. A Juhász Gyula MŰ- területi középdöntőbe jut, 
velődési Központ lesz házi- amelyét a Juhász Gyula Mű-
gazdája a vers- és próza- velődési Központban elóre-
mondóverseny megyei ese- láthatóan 1980. Januárjában 
idényeinek. A művelődési tartanak meg. Az országos 
központ, amennyiben erre döntő — immár hagyoiruU 
igény mutatkozik, a Szegedi nyosan — tavasszal, Salgó-
Nemzeti Színháztól kér fél tarjénban lesz. 

Á gyermek világa 
A képzőművészeti világhét eseményei 

Másnap lata — a hagyományokhóí 
al a gyermek-

és nagyméretű 
hoz forgalomba 

kis 
posztereket 
kedvezmé-

Szeptembér 17. és 22. kő- lyázat anyagából, 
zött ötödik alkalommal ren- ugyanitt az Ifjúsági Könyv- híven — ezúttal 
dezik meg a képzőművészeti kiadó szervezésében tartanak Szobák díszítésére szint 
világhét magyarországi ese- szakmai tanácskozást a gyer-
ménysorozatát. Az idei világ- mekköoyv-illusztrációkról. 
hét mottójaként — a gyer- Ezen a téma újszerű lehető- nyes áron. 
mekek nemzetközi éve jegyé- ségelt Vitatják meg a pályá- Szegeden két jelentős ki-
ben — „A gyermek világa" zat résztvevői. Kiskunhala- állítás kapcsolódik a képzÓ-
jelmondatot választották, s son a KISZ KB, az úttörő- művészeti világhét esetné-
ezúttal a világhét mindén szövetség és a diafilmgyártó nyeihéz. A Móra Ferenc Mú-
rendézvénye a legifjabb kor- vállalat közös diafilm- zeum Horváth Mihály utcai 
osztály vizuális nevelését, a pályázatának anyagából nyí- Képtárban Kincsei rajzok 
gyermekek képi kultúrája- lik kiállítás, amelyet szintén címmel kiállítás nyílik A 
nak gazdagítását célozza, egynapos szakmai tanácsko- Kincskereső 
Képző- és iparművészek — zás követ Pécsett a belső-
festők, grafikusok, szobrá- építészek és az ipari forma-
szok, keramikusok, belső- tervezők rendeznek be ldeá-

című Ifjúsági 
Irodalmi folyóirat eddigi Il-
lusztrációiból és a gyermek-
lap pályázataira érkezett 

építészek, ötvös- és textil- lis mintaóvodát, -bölcsődét és gyerekrajzokból. Negyvenöt 
magyar grafikusművész alko-
tásai mellétt sok, gyerekek 

színházaival és az országos nlzettl-operát olasz vendég-
karmester, Bruno Campanel-
la dirigálja, a Gelman-bemu-
tató díszleteit szovjet ven-
dégtervéző, Levental készíti, 
a második félévi Travtata-
felújítást két alkalommal 
Carlos Trikolidis vezényli. Iá-
mét létrejön a vendégsze-
replés immár hagyományo-
san, az újvidéki Szerb Nem-
zeti Opera- és Balettegyüt-
tessel és a Szabadkai Nép-
színházzal. 

T. L. 

sajtóvaL 
Az ú j évadra való felké-

szülést elemezve Csanádi 
Géza megállapította, hogy a 
műsor tervezése időben el-
kezdődött, véglegesítésére 
azonban későn került sor; 
néhány területen lemaradás 
van; a színház több okból is 
nehéz anyagi helyzetbe ke-
rült az elmúlt évadban, en-
nek feloldása koncepciózus, 
fegyelmezett és tervszerű 
gazdálkodással lehetséges. 
Végül megállapította, hogy 
a nehezebb gazdasági hely-
zet még nagyobb ügybuzga-
lomra, okos és jobbító maga-
tartásra ösztökél mindenkit, 
az elmúlt évadban történt 
előrelépés tudatosan és töret-
lenül folytatódik, az új évad-
ban jó darabokkal, körülte-
kintő szervező munkával meg 
lehet tartani és meg lehet 
nyerni a közönséget. Ehhez 
kívánt a fenntartó tanács 

művészek, formatervezők — iskolai tantermet. Cegléden 
sokasága heteken-hónapokon „Gyermekvilág" címmel, 
át a legkülönbözőbb pályá- meghívott művészek játszó- által készített festményt, 
zatok keretében fáradozott: téri és városdíszftő faplasz- pasztellrajzot, metszetet lát-
ötleteket, javaslatokat dói- tikáiból nyílik kiállítás, hatnak az érdeklődök szep-
goztak ki arra. milyen mó- Szentendrén hasonló, a gyer- tember 5-től. A Magyar 
don és eszközökkel járulhat- mekek számára készült al- Nemzeti Galéria keretéi kö-
nak hozzá a vizuális nevelés kotásaikkal mutatkoznak be zött évek óta a Budavárt 
hatékonyságának javításá- az ott élő művészek. Nyír- palotában Szabados Árpái 
hoz, a társadalom, s elsősor- egyházán, a Józsa-városban grafikusművész és Várnagy 
ban a .gyermekek képi gon- pedig a gyermekek „mutat-
dolkodásának, kultúrájának ják be" rajztudásukat, 
továbbfejlesztéséhez. Az ország több más tele-

E gondolathoz kapcsolódva pülésén gyermekrajz-verse-
országszerte számos telepü- nyekkel és -kiállításokkal alkotásaiból a 
lésen rendeznek kiállításokat, kapcsolódnak az idei világ- szetl világhéten 

Ildikó szobrászművész irá-
nyításával működik a GY1K-
Műhely. A gyermek- és i f jú-
sági képzőművészeti műhely 

képzőművé-
a szegedi 

a témával foglalkozó anké- hét programjához. A Képző- Juhász Gyula Művelődési 
tokát, szakmai tanácskozá- művészeti Alap Kiadó Válla- Központ rendez kiállítást. 
sokat, játékos gyermekfoglal-
kozásokat, vetélkedőket és 
elsősorban az ünnepeltek — 
a gyermekek — részvételével 
közönség-művész találkozó-
kat. A hazai események köz-
ponti megnyitóünnepségének 
színhelye a Műcsarnok lesz, 

thol szeptember 12-én dél-
lőtt nyitják meg „A gyer-

mek világa" című, nemzet-
közi viszonylatban is egye-
dülálló kiállítást, melynek 
résztvevői — a gyermekek 
és a művészek — társalkotó-
ként mutatkoznak be. 

Miskolcon, a városi könyv-
tárban nyílik kiállítás „A 
gyermekkönyv nemzetközi 
nyelve, a grafika" című pá-

Műsorajánlat 
A szegedi nyári egyetem- A szegedi zeneiskoláról 

ről sugároz műsort a televí- s zól az Ifjúsági Rádió Mu-
zió l-es programja augusz- z 3 l k á l ó f i a t a l o k c í m f l a d á g a 
tus 30-an 17 ora 15 perces , 
kezdettel. A műsorban a TIT augusztus 30-án, délután 16 
Csongrád megyei szervezeté- óra 20 perctől a rádió har-
nek az oktatástechnológiáéi- madlk műsorában. A szegedi 
méletével és gyakorlatával _ „ ,, 
foglalkozó Idei rendezvényé- zeneiskolát Friss Gábor mű-
ről szólnak a szakemberek, tat ja be. 

Tudomány és nyelv 
A szaktudományoknak pél-

dát kell mutatniuk, s új 
nyelvművelő könyvekre van 
szükség — állapította meg 
egyebek között az MTA el-
nöksége. megtárgyalva az 
idegen szavak használatáról 
készített előterjesztést. A 
Benkő Loránd akadémikus és 
LÓrlncze Lajos által készí-
tett tanulmányt a szakembe-
rek széles köre vitatta meg. 
s széles körű eszmecsere 
bontakozött ki az idegen sza-
vak használatáról a Magyar 
Tudomány című folyóirat-
ban is. A vita lezárása és 
összefoglalása alapján hozta 
meg döntését — a nyelv- és 
irodalomtudományok osztá-
lyának előterjesztése alapján 
— a legmagasabb szintű tu-
dóstestület. 

Állásfoglalásukban hang-
súlyozzák: az idegen szavak 
használatának megítélésekor 
számba kell venni, miként 
fejlődik, alkalmazkodik a 
magyar nyelv a mai korsze-
rű tudományos, gazdasági, 
technikai körülményekhez. 

A tudóstestület felhívta a 
filozófia-, a szociológia-, a 
pszichológia-, a pedagógia-éá 
a történeti tudományok tlŰ-
velőit, tegyenek újabb erőfe-
szítéseket a terminológiai 
tisztaságért, a fogalmak vi-
lágosabb meghatározásáért, 
és így váltsák fel a pótolha-
tó idegen szakkifejezéseket, 
fogalmilag tisztázott és ért-
hető magyar megfelelőkkel. 
Az elnökség felhívta a tudo-
mányos osztályok és a fel-
ügyeletük alá tartozó társa-
ságok figyelmét: vitaséák 
meg az Idegen szavak hasz-
nálatát a saját szaknyelvük-
ben, különös tekintettel a tu-
domány népszerűsítésében, a 
tudományos ismeretterjesz-
tésben, Az Akadémia felkért 
azokat az intézményeket is, 
amelyeknek a közművelődés-
ben fontos szerepük van — 
rádió, televízió, sajtó —, 
hogy a maguk területén tö-
rekedjenek a megértést gátló, 
felesleges idegén szavak hasz-
nálatának visszaszorítására. 
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