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Népművészefünk gazdagsága mutatkozott meg 
a Művészeti Együttesek II, Országos Versenyének 

megyei bemutatóján 
Sacpsétj, iideiig., hanytda-

tfílSÚq. jellemzi u művészeti 
együtteseinket. Műsoruk anyagát a 
népből, a nép művészetéből merí-
tik. Új é® új gyünySzemeket fedez-
nek fe], amelyet nagyszerűen érvé-
nyesítenek mai kultúréletünkben. 
Dalukban, táncukban felelevenítik a 
mult fájdalmát, elnyomatását is. A 
mult fájdalma mellett azonban úgy 
csi]lám!ik műsorukbon mai felsza-
badult életünk, mint a fagyos téli 
napon hirtelen felragyogó napsugár. 
Ilyen hangulatos, vidám kedvvei 
mulatták be műsorukat 'erületikul-
túresoportjaink n Művészeti Együt. 
tasek I I . Országos Versenyének 
megyei bemutatóján, Hódmezővá-
sárhelyen. 

A másfél napig tartó megyei be-
mutató minden műsorszámát nehéz 
lenne felsorolni. Szebbnél-szchb mű-
sorok váltakoztak. Ha ebben a pi l . 
lann'ban egy művészien előadott 
énekkari szám lelkesített, a kővet-
kezőben v.r egy tánccsoport kötött 
le mir érdeklődést, 

TöamisUatlan. népi tánc- és 

zeneösszeáliításban tökéletes össz-

hangjával ékes, művészi produkciót 

mutat0tt be az 1949.ben alakult 70 

tagú pitvarosl népi együttes. 

Ujjongó lelkesedéssel fogauta Vá. 
sárhejy dolgozó népe az országos 
hfrü tápéi népi együttes műsorát. 
Az együttes tagjai kedves, ötletes 
összekötő szöveggel, kiváló müsor-
össeeállítássál mutatta be előadá-
sát. Igazi „tápai" zamattal énekel-
ték Blandcr: Dal Sztálinról című 
művét. Saját problémájukkal fog-
lalkozó'! a rigmusbrigád pompásan 
felépített száma. A bemutatott „Me. 
rigetös" helyi gyűjtésű népi játék 
igen komoly és ió kezdeményezés. A 
mű eszmei mondanivalója igen 
nagy. éppen ezért az együttesnek 
nem sikerült 100 százalékban meg-
oldani, de a kezdeményezés, az ed-
digi eredmény országos viszonylat-
ban is példamutató és dicséretet ér-
demlő. 

A szegedi Egyetem 120 tagú népi 
együ'lese 1952-ben alakúit. Az 
együttc® egy alkalommal tapaszta. 
latcserén vett részt az állami népi 
együttessel. Zeneileg igényesen, jó 
technikai felkészültséggel játszotta 
a zenekar Vollin: „K ö r h i n t a " című 
zenekari művét. Meglátszik, hogy a 
zenekar jelentékeny része zenésznek 
készül. Táncszámukból meg kell 
említeni az .,Ecseri lakodalmast". 
Kár, hogy a tánc nem mindig egye-
zett a zene hangulatával, igen ki-
rívó rész, amikor a furulyaszólóra 
az egész férfikar verbunkost tán-
col. 

Az algyői kullúroltli >n együttese 
Jiosárfonó" című népi jelenetével 

szerepelt a megyei bemutatón. Üde, 
hangulatos a leányok k.irikázója a 
még nem teljesen elkészült kosa-
rakkal a fonott klsszékek körül. A 
legények eszköztánca rövid volt, de 
van rá lehelőség, hogy a láncból ki-
adósabb táncot csináljanak. Dicsére. I 
tet érdemel a népi együttes a he. ] 
lyi gyűjtésű jelenetéért. Helyes i 
lenne, ha minden lehetőséget ki-' 
használnának a jelenet gazdagítá-
sára. 

JCeoh zenekari izeim szere-
peit u versenyen. Ügy látszik zene-
kari kultúránk nem tart lépést í l z 

.'nek. és 'ánccsoportjainkkal. He-
lyi gyűjtésű magyar népdala nya-
ráért illeti dicséret a hódmezővásár-

helyi népi zenekart. A szc. 
gedi MSZT pengetős zenekar válto-
zatos műsoruk minden mú.sorszá. 
mának hangulatát jól érzékeltette. 
Stílusos előadásmóddal délszláv 
népdalokat játszott a deszki délszláv 
nengető® zenekar. A zenekar tag-
jainak javasoljuk, hogy ú j számo-
kat is tanuljanak. 

Sokat fejlődölt a járási bemutató 
óta a szegedi szövetkezett bizottság 
énekkara. Meglepetésszerűen .szép 
árnyalásban énekelték Cvosnylkov: 
Olt a mőlyvizű hűs patak mentén 
című dalát. 

<Szf(jt/fett a Nemzeti Színház-

ban a Magyar-Szovjet Bará'ság 

Hónapjának megnyitása után ke-

rült sor a csongrádmegyei üzemek 

bemutatójára. A legnagyobb sikert 

A Szovjet Fi lm ( nnept; 

A csillagok világa 

a Szegedi Kenderfonógyár kultúr-
gárdája aratta- Az üzem 16 tagú 
tánckara több. mini három éve ala-
kult és csupán a mult év folyamán 
152 alkalommal szerepelt az üzem-
ben és az üzemen kívül A megyei 
bemutatóra sajátgyüjtésű eredeti 
tápéi táncokat tanultak be. A ! 
„Pálca-tánc" és a „Fenyigetős" népi i 
motívumait azért tudták a kender-
gyári dolgozók jól elsajátítani, 
mert az országoshírű lápéi népi 
cgyü! lesnek több szereplését végig-
nézték, többször beszélgettek a tá-
péiakkal. Hasonló sikerrel adták 
elő az állami népi együttes pa'.iro-
nálása alapján betanult fonótáncot. 

Viharos, szűnni nem akaró taps. 
vihart váltott ki a Szegedi Kender-
fonógyár száztagú népi együttesé-
nek . Szüreti mulatság" című népi 
játéka. A népi játékban dallal, 
tánccal, verssel mutatják be a ter-
melőszövetkezeti gazdálkodás útjára 
lépő dolgozó parasztok megváltozott 
gondtalan életét Az együttes tagjai 
élethűen, természetesen játszottak, 
amit nagyban segített a jó rende-
zés. A szereplők nemcsak népvise-
letben, hanem szürétl környezetben 
hátukon putonnyal, kezükben kosa-
rakkal. borai telt üvegekkel léptek 
fel. Kitűnő, sikeres szerepléstik el-
sősorban azonban azzal magyaráz-
ható, hogy az üzem legjobb do'go-
zói az együttes tagjai. A népi 
eigyü'ltes száz tagja közül 17 szta-
hánovista 8 új í tó é s több kitün-
tetett dolgozó van. 

Gyermekeink boldog életéi tükrözte 
az iskolai kultúresoportok szereplése 

Ifjúságunk boldog gondtalansá-
gát. vidám életét tükrözte vissza nz 
iskolai csoportok bemutatója. A 
frissen csengő, kedves gyermekcso-
portok énekszámai, ifjúságot, erőt, 
játékosságot kifejező táncai — 
mind-mind azt bizonyították, hogy 
e kis csoportok tagjai a nagy 
együttesek jövő reménységei. 

Számos énekkar vett részt a be-
mutatón. Néhány igen kiváló telje-
sítményt nyújtott. Minden dicsére-
tet megérdemel a rádióból már or-
szágszerte ismert 55 tagú szegedi 
gyakorló iskola énekkara. Előadá-
sukkal már az első pillanattól kezd-
ve szinte fogva tariották a közön-
ség hangulatát. Bársonyosan puhán, 
jó szövegkiejtéssel énekelték Mnren-
zió. Mozart, Kodály és Kemény 
műveit.. Szívük egész szeretetével 
énekelték „Köszönjük néked Rákosi 
elvtárs", amelyben benne volt min-
den köszönetük azérr. hogy szaba-
don, boldogan énekelhetnek, tanul-
hatnak Ugyancsak .ióízü népdalelő-
adás, friss, csengő hang. tiszta 
szövegkiejtés jellemzi a hódraezővá. 
sárhelyi tarjáni általános iskola 

énekkarát. Előadásukban különösen 
ki kell emelni Cherubini: Körtáncát, 
valamint a karmester nélkül énekel: 
Kolhoz-dalt. Saját községükben 
gyűjtött értékes népdalokkal szere-
pelt a versenyen az algyői általános 
iskola. Az énekkar egyformán ki-
tűnt az egy- és többszólamú dalai, 
val. 

Sok szépséggel, könnyedséggel 
szerepeltek a bemutatón iskoláink 
tánccsoportjai. Helyes műsormegvá. 
lasztással szerepelt a szegedi magas-
építési technikum tánccsnportja is 
Pergő é s ötletes volt u „Gyere paj-
tás építésznek" című énekes, tán-
cos jelenetük. Dicséret illeti a jele-
net szerzőjét és szereplőit egyaránt. 
A jelenet a szórakoztatás mellett 
agitált is a fiatalok felé 

Iskoláink ú i népi együtteseket 
alakítottak. Üdén, hangulatosan, 
íizép előadásban játszotta el a tápéi 
iskola gvermekegyüítese a „Szép 
Hona" című balladát. Ezenkívül a 
gyermekkórus izesen színes nép-
dalcsokrot adott elő. Mindkét gyer-
mekegyüttes műsoráról hangfelvé_ 
telt készített a rádió 

Az MSZT II. Kongresszusa új lendületet adott 
az egyetemi MSZT-szervezeiek munkájának 

Népi demokráciánk életében jelen-
tős esemény zajlott le február l t — 
15-éJt; a Magyar Szovjet Társaság U. 
Országos Kongesszusa. Nem véte-
len, hogy az időn éppen ez alkalom-
mal ülésezett a kongresszus. A/ 
1953. évben van az ütődik évfor-
dulója a magyar-szovjet barátsági, 
együttműködési és kölcsönös segély-

. nyújtási egyezmény megkö ésétiek 
A Magyar Szovjet Társasúg van 

hivatva arra, hogy a Szovjetunió 
részéről minduntalan megnyilvánuló 
önzetlen támogatás! hirdesse, az' a 
legszélesebb rétegekkel tudatosítsa 
másrészt, hogy a kút ára minden 
Irrii'etén és a kul Iára mindre osz-
k, /ével megismertesse a Szovjet-
uniót i , táplálja népünkben a Szov-
jetunió iráni' érzett szeretetet, 
A Mngvar-Szovjet Társaság ország" 

szerte konfoly munkát végzett cél-
kitűzéseinek nírgvalóstl.Váé.'t. Azorí-
hi-n az MSZT még 

távolról sem vonta be 

ugjai sorúim mindazokat ak k igiz 
barátai u Szovjetuniónak. 

Uz vonatkozik a Szegcdi Egyete-
mi és főiskolai MSZT szervezetre 
s, Kü'.ön >,en a hallgatójáé szerve-

zésénél aktivizálásánál mutatkoznak 
h ányojs'gok- Ezért a II. Kongresz-
szus tiszteletére éppen ezen n téren 
tettünk felajánlást, niely szerint az 
1 év s hol'"a'ók felét tagjaink kö 
zé állítjuk. Felajánlásunkat 10 száza-
lékkal tú'.trifesttet ük- A taglobor 
zást röpgyű'ósok keretében, fe'vitá-
gositó és meggyőzd felszóta'Hjokkm. 
egvéni agttá< 'óval végezték ak i" 
válnk. A kongresszus tiszteletére 
Indította meg sz rveze'tink a ..Miről 
írnak a szov.io lapok" clmfl tájé-
koztatót. Ez a kéthetenként megje-
lenő füzet az Egyetemi Könyvtár 
közreműködésével közli Intézeteink-

kel tanszékeinkkel a legfontosabb, 
elsősorban szovjet szakfolyóiratok-
ban megjelent cikkek jegyzékéi. Ez 
a kezdeményezés 

komoly segítségei ad 

tanáraink, kutatóink tudományos 
munkájához azzal, hogy felhívja o 
figyelmet a tudományos élet egyes 
problémáira de ezenfelül az MSZ1 
szervezetek az érdekelt e kk. k meg-
szerzésével is segítséget akarnak 
nyújtani. 

A kari alapszervezetek a béleebi-
znttságokknl karöltve 2—3 napos 
„békeműszak".ot indítottak, mely-
nek keretében dolgozóink munkafel-
ajánlásokat tettek A legjelentőseb-
beket kiragadva: Az orvosegyetemi 
alapszervezetben dr. Lichtneckcr 
István egy üvegmembrán manomé-
tor készítését vá'lalta a budapesti 
Sebér-ztovábbkénző Intézet számára-
Elkészítőiével lehetővé teszi, hogy 
az elvtársak kutató munkájukat 
folytatni "udják. Németh Lászlóné 
átadja a tejsav meghatározás me-
todikáját Murtonosi Antalnak. B. 

Kurai István 100 darab centrifuga-
csövet megjavít. A Klinika I I alap-
szervezet részéről a szülésznő nö-
vendékek tellek tanulmányaikkal 
kapcsolatos felajánlásokat. A böl-
csészkari alapszervezetben élenjáró 
munkát végez az Orosz Intézet; feb-
ruár 17—18—19-én mintaelőadáso. 
kat tartottak 

az orosz nyelv 
meeszerettetése 

és egyben a jövő évi iskoláztatás 
sikeréért. 

Dolgozóink ős hallgatóink ezek-
kel a felajánlásokkal mutatták meg. 
hogy komolyan készültek az MSZT 
kongresszusra. De ugyanakkor ezek 
a tL,ttek kell hogy képezzék az elin-
dulást azon az úton, amelyet a 
kongresszus kijelöl számunkra: 

„Az MSZT vezetői és tagjai ne-
csak hirdri fii legyenek a szovjet 
emberek hősi példájának, hanem 
követői és alkalmazói, akik tettek-
kel mutatják meg. hogy a magyar, 
szovjet barátság élharcosai." 

Tischner Anna. MSZT-titkár 

Szovjet szakszervezeti küldöttség érkezeit Budapestre 
a masvsr szakszervezetek Xtfili. kongresszusára 

A magyar szakszervezetek pénte-

ken kezdődő XVIII- kongresszusára 

szerdán délelőtt szovje'. szakszerve-

zeti kü'dötfiég érkezett Budapestre 

A küldőt'ség vezetője: Pavel Efa-

nov a Szovjetunió Szakszervezetei 

Központi Tanácsa Elnökségének 

tagja, a kohászati ipari dolgozók 

szakszervezetének elnöke, 'lagjai: 

Vlagyimir Golegin. a szerszámgép-

ipari dolgozók szakszervezetének 
ti kára, Szergej Terescsenko a de-
legáció titkára Alekszandra Stírovn, 
a Dzserzsinszkijről elnevezett Trjoh-
gorka moszkvai lextilkomWnát szta-
hanovista szövőnője, u Szovjetunió 
Legfelső Tanácsának tagja és Vla-
gyimir Szcrgcjev, a Szovjetunió 
Szakszervezetei Központi Tanácsa 
nemzetközi osztályúnak munkatársa-
(MTI). 

A csillagos ég, a csillagok gyö-
nyörű világa mindig vonzotta az 
emberi szemet és képzeletet. A 
tiszta felhőtlen estéken kitáruló 
világmindenség titokzatosságát 
számos esetben kihasználta a klé-
rus és az uralkodó osztály a sajá 1  

érdekét szolgáló babonák keltésé-
vel és táplálásával. A haladó tudá-
sok éppen énért azon igyekeztek, 
hogy a csillagok világától reális 
ismerc'-eket szerezzenek ás reális 
ismereteket nyújtsanak a tudást 
szomjazó embereknek. 

Az orosz csillagvizsgáiókban, 
Moszkvában, Pulkovóban és szá-
mos más helyen olyan csillagászok 
dolgoztak, mint Lomonoszov, aki 
elsőként 'tír'a lel a nap szerke-
zetei. 

A CSILLAGOK VILÁGA című 
színes szovjet tilm elkíséri a né-
zőt a csillagok közé, megismer-
tetve naprendszerünket, mely a 
csillagok végtelen világához mér-
ten csak parányi sziget. A világ-
mindenség mozgalmas, valtoza'-os, 
sok színben pompázó birodalom. 
Bebizonyítja a íilm, hogy az em-
ber a materialista tudomány se- 1  

gítségével képes legyőzni n rop-
pant távolságokat térben és idő-
ben és egyre jobban megismeri vi-
lágunkat. Amilyen mértékben meg-
ismeri az ember a mi világunkat, 
olyan mértékben lesz úrrá a termé-
szeten. 

A íilm érdekfeszítően mututja be 
07 egyes égitesteket, alakulásu-
kat, pusztulásukat. Az üstökösök 
múló élete, amint a naphoz, vagy 
egy nagyobb bolygóhoz közel ke-
rülve szerteszét szóródnak, a me-
teorok, amelyeket nyári estéken 
látunk hullani a mélybe mind-mind 
érdekesen ledik lel a világmin-
denség titkait. 

A Csillagok Világa cimü színes 
szovjet hlm vonzó lelvetelekben 
ismertet meg a világmindenséggel 
a csillagok, az égitestek szerkeze-
tével. Bemutatásra kerül a Fák-
lya Filmszínházban első ízben leb-
ruár 27-ín. Ezen az első előadá-
son Dr. Kunfalvi András tanár, a 
Természettudományi Társaság elő-
adója a ülmvetítés előtt lelátóval 
5 órakor rövid isme letést ad a 
Hímmel kapcsolatban leimerülő 
tudományos problémákról és a fel-
tett kérdésekre válaszol. 

G Y A P O T T Ü N D É R K E 

A Szovje' Film Ünnepén a sok 
játék, és útirajzfilm, H rövid já-
tékfilmek kellett mesefilmet is mű-
sorra tűznek filmszínházaink. A 
megelevenedett mese a gyapo'rói 
szól és szórakoztatva ismerteti 
meg gyermekekkel és íelnö'tekkel 
egyaránt, hogy milyen hasznos nö. 

I ra. Haszán ú'törő becsületszó. 

i vát adta, hogy visszaviszi u kis. 
lényt testvérkéihez u mezőre és 

| ezért nem fél semmilyen aka-
dálytól. Megy, mendegel a kél 

' pajtás. Hamarosan találkoznak a 
] csápos-fejű sáskával, az óriási 
hernyóval és a gyapot egyik leg. 

vény a gyüpo', nmeilybőj kötszert, 

sapkát, üvege', vitorlái és — nem 

utolsósorban — ruhá' lehet ké-

szíteni. 

Forró nyári nap indul útnak Ha-

6zan kis üzbég úttörő Pahta-Ojjal, 

u gyapo'tündérkévei. Sietős az 

ú'juk. Még idejében meg akarnak 

érkezni a gyapotmezőre az ara-

tási ünnepségre. Igen ám, de a 

két törpe bármilyen szaporán is 

szedi lábacskáit, mégi© lassan ha-

lad előre, mert a gonosz Garnr-

szil. a Karakum-sivatag szele 

bosszúból nemcsak liliputivá vál-

toztatta Haezant és megperzselte 

forró lehelteiével Pah'a-Űj ru-

hácskáját, de még ellenséget is 

küldött a kis tündér elpuszti'ásá-

ádázabb ellenségével, a takácsat-
kával. Haszán azonban a Pahta. 
Ojtól kapott gynpo'magocska se-
gítségével egymásután , Semmisül 
meg és teszi ártalmatlanná a 6ás« 
ká', a hernyót és a lakácsaiké?. 

A hosszú és nehéz út u'án sike. 
rül még idejében megérkezniök az 
es'i ünnepségre, ahol a gyapot-
tündérek, köztük Pahta-Oj tánca 
köszönti Huszánt, a bá'or kis út-
törő'. 

Az ünnepség végével megszűnik 
a varázslat is és Ha6zán újból 
visszaváltozik embernagyságúvá. 

A Haszán és Pahta-Oj kalandjai, 
ról szóló film kísérömüsora a 
BIBORVIRÁGOCSKA cimü színes 
rajzfilm, amely egy hajóskapi-
tányról és három leányáról szól. 

Korróziós ankét az üzemek részére 
A Szegedi Tudományegyetem Fi-

7ikái-Kémiai Intézete ma, február 
26-án délulán 2 órai kezdettel a 
veszprémi Nehézvegyipari Kutató In-
tézettel együttműködésben „Korró-
zió® felügyelőszolgálat" ankétot ren-
dez a szegedi üzemek részére. Az 
ankéton a szegedi üzemek fémbe-
rtndezé-iének és szerkezeteinek kor-
rózió elleni védelmét, továbbá «z 
egyes üzemek korróziós figyelőszol-
gálatának megszervezését beszélik 
meg. 

Ipari üzemeinkben a fémek kor-

róziója elleni védetem megindítása 
igen fontos nemzetgazdasági kérdés 
és éhben a mos,? meginduló korró-
zióvédelmi munkában a szegedi üze-
mek is érdekelve vannak. Az anké-
ton három előadást tartanak: . .Kor 
róziós figyelőszolgálat az üzemben", 
a „Korrózió elleni védekezés újabb 
módszerei" és Korrózió gátló inhi-
bitorok alkalmazása" címmel. Az 
előadásokat hozzászólás és vila kö-
ve? i- Az ankét heSve: a Szerves Ké-
miai Intézet előadóterme. Beloian-
nisz tér 8, I. cm. 

Majdnem egymilliárd holland forint kárt okozott 
a hollandiai árvíz 

Berlin (TASZSZ). Hollandia la-
kosságának és gazdaságának óri-
ási kárt okozott a kalasztrófális 
árvíz. A „Frankfurter Rundschau" 
cimü nyugatnémet lap szerint az 
árvizsújtetla területek adták az 
ország gabonatermésének körül-
belül egytizedét, burgonyatermé-
sének 15 százalékát, cukorrépa'er. 
másének négyötödét. 

25 ezer szarvasmarha, húszezer 
sertés és háromezer juh pusztult 
e l 

A lap a holland kormány Jelen-
tésére hivatkozva közli, hogy az 
árvíz által okozo't kár majdnem 

egymilliárd holland forintot tertt 
ki. 

Felfüggesztették 
oz „4 meri ka llangja" 

rádió vezetőjét 

A hírhedt McCarlhy.féle szená-

tusi albizottság vizsgálatot Indított 

az „Amerika Hangja" rádiónál an-

nak érdekében, hogy emeljék az 

uszítás „szinvonalát". Most — mint 

az „AFP" jelenti — felfüggesztet-

ték Alfréd Mortont, oz ..Amerika 

Hangja" rádióadásainak vezetőjét. 


