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Diákszínjátszók előadásaiA K riterion könyvkiadó 
1971-es kiadói tervében számos 
zenei m unka szerepel.

Lakatos István kolozsvári ze
netörténésznek két erdélyi vo
natkozású tanulm ánykötete ke
rül sajtó alá a közeljövőben. 
Érdekes olvasmánynak ígérke
zik a Téka sorozatban megje
lenő Régi kolozsvári muzsiku
sok em lékvilága eimű kötet, a 
szerző beveztő tanulm ányával.

KÉSZÜLŐ 
ZENEI KÖNYVEK

(íme néhány rész: Ruzitska 
György és Déryné naplójából, 
Brassai Sámuel, Barlalus Ist
ván és Farkas Ödön írásaiból.) 
Ha m ár a régi muzsikánál ta r
tunk, em lítsük meg a Seprődi 
Jánosról ír t tanulm ánykötetet 
is, amelyhez Almási István, 
Benkő András és Lakatos Ist
ván írt egy-egy bevezetőt. Al
mási István készíti A mi da
laink című népdal gyűjteményt, 
amely előreláthatólag 150 m a
gyar népdalt tartalm az.

A kisebbekhez szól Selmeczi 
Marcella készülő Óvodások da
loskönyve. A kötet, a külön
böző népek dalaiból összegyűj
tö tt 140 népdal m ellett kórus
m űveket is tartalm az

A kiadó távlati tervében sze
repel egy kislexikon sorozat, 
amely egy, az ifjúságnak szánt 
könyvvel indul. (Bokor Ilona, 
Simonffy Katalin).

Még egy Bartók vonatkozású 
könyv készül kiadásra: Szegő 
Júlia Bartók Béláról íro tt élet
rajzregényének román nyelvű 
változata.

Szinte naponta hallunk, olva
sunk Kolozsváron diákszín já t
szókról, szavalókról. Az egye
tem, a különböző főiskolák szín
játszó csoportjai, mellé m éltán 
zárkóznak fel a középiskolás 
színjátszók is. Erről győzött meg 
a 3-as és a 16-os számú Líceum 
diákjainak kulturális rendezvé
nye.

Szombaton, 27-én a 3-as számú 
Líceum dísztermében bem utatták 
Páskandi Géza: Kalauz nélkül 
című komédiáját. Reményi Sán
dor tan ár bevezetőjében beszélt 
az abszurd drám áról, az előadás 
céljáról, s hangsúlyozta a darab 
m ondanivalóját, a harcot, minden 
ellen, ám i az em beri értelm et 
torzítja. Az előadás sikeréhez 
nagy m értékben hozzájárult a 
két rendező, Máthé Piroska ta 
nárnő és M adarász M ária egye
temi hallgató m unkája. Merész 
vállalkozásnak ta rtják  a darab
nak a bem utatását, am elyet a 
diákok választottak és Páskándi 
értelmezésének 2. számú célpont
ja szellemében játszottak: „a 
véletlenül elfogadottat később 
eszményítjük, hogy ne emlékez
tessen gyönge pillanatainkra^1.

Városiasodó
(Folytatás az 1. oldalról)

zel az egyik domboldalon építke
zésre bukkanunk. A  kolozsvári 
Vinalcool Vállalat borászati köz
pontot és pincéket létesít itt, a- 
m ely az első szakaszban m integy  
hetven vagon bor megőrzésére 
lesz alkalmas. Ez a létesítm ény 
újabb ösztönzés a szőlőtermesz
tés fellendítésére a környéken. 
Azután: néhány héttel ezelőtt ad
ták át rendeltetésének az állat
orvosi rendelőt és a szolgálati 
lakást. E kettő építése nem  ke
vesebb, m int 300 ezer lejbe ke
rült. S több, m int egy milliót 
fordítanak  — állami alapból — a 
mezőgazdasági gépesítő állomás 
gépm űhelyének felépítésére. A 
tervdokumentáció elkészült és

Hárm an e szereplők közül, Cso
rna Judit, Georgescu M ária és 
Tóth Zsolt az idén végeznek, és 
a színművészeti főiskolára ké
szülnek. Reméljük, hogy próbál
kozásukat siker koronázza. De 
nem m arad el mögöttük a többi 
szereplő, Dáné Tibor, Örvössy 
László és Laczkó Ferenc játéka 
sem. A bem utatón m egérdemelt 
tapsot kapott a tehetséges együt
tes.

Kedden, m árcius 30-án dél
után ta rto tták  meg rendezvényü
ket a 16-os számú Líceum iro
dalmi körének tagjai. Szavaló
délutánjuk címe: Szerelmes szív, 
a Seres Zsófia tanárnő vezette 
irodalmi kör tagjai a legszebb 
szerelmes versekből válogatták 
össze műsoruk anyagát. A sza
valok kellemes délu tánt szerez
tek a közönségnek.

Szívesen tapsoltunk Kövesdy 
István, Borbély Enikő, Tenkei 
Mária, Szabados Magda, Miklóssy 
Gábor, Szabó Rozália, Bertalan 
Ildikó, Szilveszter Jud it tanulók
nak.

További sok sikert kívánunk és 
várjuk az újabb rendezvénye
ket. (Nagy—Dálnoky Zsóka)

falu: MÓCS
rövidesen hozzálátnak a kivitele
zéshez. S m indehhez hadd te
gyük még hozzá: еду-két éven  
belül új üzletházat kap Mócson 
a szövetkezeti kereskedelem.

Nyilvánvaló tehát, hogy a kö
vetkező években  — a városiaso
dás folyamatával párhuzamosan 
— tovább szélesedik az a kör, 
amelyre közvetlen vonzást gya
korolhat Mócs.

— A rra törekszünk  — m ond
ja a néptanács vb  elnöke, — 
hogy a községhez tartozó m ind
egyik fa lu t jól járható út kap
csolja a központhoz. A z elmúlt 
évben m egkezdtük a Boteni-iés  
a m ezökeszüi bekötő út kiköve
zését S ebben az évben fo lyta t
ju k  a m unkát: a  kőanyag egy ré
sze már a helyszínen van. Év vé
géig elkészül a két út és ak
k o r . . .  a hozzánk tartozó kilenc 
falu közül nyolcat egész évben 
használható út kapcsol majd a 
községszékhelyhez. Csak Roşieni 
marad hátra, ahol most a lakos
ság a villany bevezetésére for
dítja a pénzt.

Azzal az érzéssel távoztunk  
Mócsról, hogy ez a — sártenger
ből pár évvel ezelőtt kiem elke
dett — fa lu  a fejlődés útjára lé
pett és nem  is olyan sokára a 
várost bizony erősen nélkülöző  
Mezőség egyik vonzáspontjává  
nőheti ki magát.

A K olozs M egyei T u r is z tik a i Ü gynökség
1971. április 6-án, kedden 16 órakor 

MEGBESZÉLÉST TART

a Napoca szálló előcsarnokában A TENGERPARTON TAR
TANDÓ IDEGENNYELV TANFOLYAMRA INDULÓ IDEGEN
VEZETŐ JELÖLTEKKEL.

Ugyanerre a megbeszélésre m eghívjak a korábbi esztendők
ben már idegenvezetői m unkát végzetteket is.

(1415)

Az anya ,  aki  egyedül  n ev e l i  a g y e r m e k é t

...és tanácsot kér
Fiatalasszony állt meg elöltem, 

szemei kisírtak, s ahogy beszélni 
kezd, ismét elsírja magát.

— Mit tegyek, ki tud segíteni 
rajtam ? Kénytelen vagyok a kö
zösséghez fordulni segítségért. 
Tizenegy éves fiam van, olyan 
m int az élet, de rossz ú tra  tért. 
Nemcsak engem, de a tanítónőt 
is úgy forgatja, ahogy akarja. A 
férjem  meghalt s azóta nem visz 
rá i lelkiismeret, hogy m egbánt
sam a gyerekem. Mindene meg
van, hisz fizetésem csak rááldo
zom s mégis napról-napra egyre 
rosszabb. Az utóbbi időben több
ször felkeresett munkahelyemen, 
először azzal állt elém, hogy ki
húzták két fogát és a tanítónő 
hazaengedte. Nemrég pedig ö- 
römmel újságolta, hogy a tanító- 
néni szabadnapos és nincs tan í
tás. Erre kértem  egy kilépőt az 
üzemből és elmentem az iskolá
ba. Ekkor tudtam  meg, hogy az 
én  fiam m ár egy hete nem já r

órára. M ajd elájultam , am ikor a 
tanítónő elpanaszolta, hogy az én 
fiam a leggyengébb az osztály
ban. H abár kevés a fizetésem, 
tan árt fogadtam mellé havi 300 
lejért, aki m inden tantárgyban 
segít a gyereknek, de, sajnos, 
így is veszélyben van az elő
menetele.

Nemrég nyakig sárosán jö tt 
haza az iskolából, s am ikor meg
kérdeztem, hol sározla be a ru 
háját, vidám an válaszolta:

— Anyukám, tudod, milyen jól 
szórakoztunk? Játszottunk tolva- 
josdit. Nemsokára kiderült, hogy 
a valóságban is sikerült a játék. 
Barátaival elm ent a Gyöngyfái vi 
negyedbe, ahonnan egy csirké
vel tértek vissza. Az utcán el is 
adták 10 lejért, am it négyen el
osztottak.

Szám talan esetet tudnék so
rolni, — m ondja az asszony —, 
sajnos, nem tudom, m ár m it te
gyek, m ert amíg én dolgozom.

addig á fiam ki tud ja mit csinál, 
a barátait sem tudom ellenőrizni. 
Nincs-e más megoldás is? De ta 
lán ismerőseim is megszólnának 
azért, hogy egy fiam van és nem 
tudom nevelni. Verni nem me
rem, m ert a nagymama — a 
férjem anyja — ha megtudja, 
ja j nekem. Talán azt mondanák, 
hogy azért verem, m ert nem sze
retem. . Vagy talán az iskola sem 
elég szigorú a nevelésben. Én az 
iskolát nem hibáztatom, hiszen 
egy gyereknek a szülő kell, hogy 
parancsoljon és a nevelés is a 
szülőtől függ.

Mindezt tudom, de nem találok 
kiutat. -

De hátha akad valaki, pedagó
gus, vagy tapasztalt szülő, aki 
hozzá tud szólni ehhez a kérdés
hez és nyiltan m egírná vélemé
nyét és tanácsot tudna adni ne
kem, hogy térítsem  észre a fiam. 
Talán segítségemre lenne. Nem 
tudom m it tegyek, nekem dol
goznom kell, m agam ért s a gye
rekért.

Bodor András

Holnaptól:

VAK ÁC IÓ
Még tartja magát a régi 

diákszokás: ma már ez áll az 
iskola táblán: akáció. Me
gyénk százezres gyerekseregé
nek ez gondtalanság és öröm 
— aN felnőtt társadalomnak 
gond és felelősség. Az első 
szó, persze a szülőké, de ez
úttal is segítségükre siet a 
a pionírszervezetek megyei ta
nácsa, a megyei és a municí- 
piumi KISZ-bizottság, a megyei 
tanfelügyelőség. Vasile Popa 
elvtársat, a megyei pionírtanács 
elnökét kértük meg, mondaná 
el, milyen terveket készítettek 
a vakáció napjaira.

— Először is, elnök elvtárs, 
lesznek-e az idei tavaszi vaká
ciónak eseményei?

— Minden eddiginél változa
tosabb és gazdagabb „esemé
nyeket“ tervezünk s valameny- 
nyi egyben tisztelgés a közelgő 
pártévforduló előtt. A kulturá
lis-művészeti, sport- és turisz
tikai rendezvényeket mind en
nek jegyében szervezzük meg.

Előadások, kiállítások, találós- 
kérdés-versenyek, kirándulások 
követik egymást. Az Ifjú Te
hetségek versenyének megyei 
szakaszára is ebben az időszak
ban kerül sor.

— Sok levegő és napfény 
kellene a tanuló fiataloknak . . .

— Idei tavaszi vakációnk jel
szava : Minden pionír ültessen 
egy fát, de legalább egy tő vi
rágot — is ezt a célt szolgálja. 
Emellett persze azt is, hogy 
egy kicsit kamatoztassák isme
reteiket. És ráadásul nagyon 
hasznos is ez a kezdeményezés. 
Az iskolásokat, falun, bevon
ják a termelőszövetkezetek és 
állami mezőgazdasági vállalatok 
munkájába, a városi gyerme
kek közvetlen környezetük zöld 
övezetének rendbe tételével, 
gondozásával végezhetnek hasz
nos és kellemes munkát.

Holnap „kiadják“ a vakációt. 
Városainkat elözönlik a kirán
dulók népes és vidám csoport
jai. Fogadjuk őket szeretettel. 
És, persze, amit mondani sem 
kell, gondoskodjunk róla, hogy 
otthon is vakációs. legyen a 
hangulat. A gyerek érezze még 
jobban az otthon melegét és — 
mennél inkább — a szülök fan
táziáját is.

( - )

Három országos
és tíz megyei csúcs súlyemelésben

Az elm últ napokban rendezték 
meg az idei országos ifjúsági és 
serdülő egyéni súlyemelő bajnok
ság megyei szakaszának döntőit. 
A KMSC és D erm ata szakosz
tályai legjobbjainak részvételével 
lebonyolított verseny nem szű
kölködött a kiemelkedő eredm é
nyekben: 'a  kolozsvári fiatalok 
közül Krejcsik István — KMSC 
(edző: Román Tibor) az ólom
súlyban (110 kilón felüliek) egy
maga három új országos serdü
lő csúcseredm ényt ért el és ezek
kel együtt összesen tíz új megyéi 
rekordot jegyeztek fel a verseny
bírák.

Krejcsik új országos — egy
ben megyei — rekordjai: nyo
másban 105, szakításban 95, a 
hárm as összetettben pedig 330 
kiló. További megyei csúcsok: 
Serdülők: Könnyűsúly (67,5 kiló
sok): Dániel László (KMSC) sza
kításban 90, lökésben 120, hárm as 
összetettben 310 kiló. Váltósúly 
(75 kilósok): Szabó Gábor
(KMSC) nyomásban 97,5, szakí

tásban 90, hárm as összetettben 
300 kiló. Középsúly (82,5 kiló
sok): M áthé Csaba (Dermata, ed
ző: Javorek István) hárm as ösz- 
szetettben 287,5 kiló.

A két korosztály megyei baj
nokai (a hárm as összetettben el
é rt eredm ények alapján  (a lep
kesúlytól felfelé): SERDÜLÖK: 
(15—16 évesek): Gheorghe Costa 
(KMSC) 215, Dragomir Cioros- 
lan (Dermata) 242,5, Hóka Lász
ló (KMSC) 270, Dániel László 
310, Szabó Gábor 300, M áthé Csa
ba 287,5, Hóka Dezső (KMSC) 
275, M arius Cătănici (KMSC) 245, 
Krejcsik István 330 kiló.

IFJÚSÁGIAK (17—18 éve
sek): Janda János (KMSC) 177,5, 
Kiss Sándor (Dermata) 260, Ale
xandru Fopovici (Dermata) 240, 
Kovács János (Dermata) 285, 
Cornel Lucaciu (KMSC) 310, 
Katona András (KMSC) 310, Tu
dor Báraian (KMSC) 300, Papp 
Ferenc (KMSC) 320. Az ifjúsá
giaknál ólomsúlyban nem volt 
induló.

A  m e g y e i  l a b d a r ú g ó  b a j n o k s á g
A-Kolozs megyei labdarúgó

bajnokság 19. fordulójában az 
eddig veretlen Tehnofrig csapa
ta  elszenvedte első vereségét: a 
volt harm adosztályú együttest 
nagy küzdelem után a kiesés el
len harcoló Eleclrometul labda
rúgói győzték le Váradi Viktor
nak a 61. percben lő tt góljával. 
A vereség azonban csak 1 pont
tal csökkentette előnyét a táblá
zat élén, ugyanis a Bútorgyár is 
pontot vesztett sa já t pályáján. 
Részletes eredmények (zárójel
ben az ifjúsági csapatok által el
ért eredmények): Szamosé j vári
Szamos — Carbochim 2:1 (1:1), 
Tordai Szigetelő — Flacăra 0:2 
(0:3), Electrometal — Tehnofrig 
1:0 (3:1), Dési CFR — Motor- 
URA 5:0 (0:3), Bútorgyár —
Bánffyhunyadi Vlegyásza 1:1 
(3:0), IOTC — Tordai Cement 
1:1 (2:0), Szászfenesi Unirea — 
Szam osújvárném eti Sas 6:0 (3:1), 
Egeresi Bányász — Lokomotív- 
F ebruár 16 1:2 (2:1).

A táblázat állása:
1. Tehnofrig 19 14 4 153:15 32
2. Bútorgyár 19 11 6 2 39:16 28
3. Carbochim 19 9 4 6 31:27 22

4. F lacăra 19 10 2 7 24:22 22
5. Vlegyásza 19 93 7 36:27 21
6. F ebruár 16 19 7 6 6 36:19 20
7. Dési CFR 19 76 6 32:26 20
8. Egeres 19 92 8 29:35 20
»1 Cement 19 75 7 33:26 19

10. Sz. Unireá 19 7 5 7 28:24 19
11. IOTC 19 75 7 28:26 19
12. Motor 19 6 5 8 22:28 17
13. El. metál 19 5 2 12 16:32 12
14. Szamos 19 5 2 12 19:58 12
15. Szigetelő 19 4 3 12 13:31 11
16. Sas 19 4 2 13 22:49 10

Az ifjúsági csapatoknál, to
vábbra is az Electrometal vezet 
32 ponttal.

A 20. forduló m űsora: április 
3-án, szombaton: Szászfenes: Fla
căra — Carbochim (16); Szamos- 
ía lva: Motor-URA — Bútorgyár
(16.30) ; Egyetemi sportpark: Teh
nofrig — Szászfenesi Llnirea 
(16); április 4-én, vasárnap: 
Bánffyhunyad: Vlegyásza — Tor
dai Szigetelő (11.30); CFR Gépész 
utcai pálya: Lokom otív-Február 
16 — Dési CFR (11): Szamosúj- 
várném eti: Sas — Egeresi Bá
nyász (15); Mihai Viteazul: Tor
dai Cement — Electrometal
(10.30) ; Szászfenes: IOTC — 
Szam osújvári Szamos (11).


