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es Főiskola Népi Együttese k é s z ü l a z új f é l é v r e 
Néhány nappal ezelőtt a Szegedi 

Egyetemek és Főiskola Népi Együt-
tesének vezetősége, az egyes cso-
portok vezetői, szakemberei, össze-
jöttek a Központi Egyetemen lévő 
kultúrotthonban, hogy megbeszél-
jék az együttes félévi feladatait. 
Az értekezleten több mint húsz ki-
váló szakember vett részt. Törköly 
Péter elvtárs, az együttes vezetője 
nyitotta meg az értekezletet és is-
mertette az együttes félévi munká-
ját. 

— Magasabb színvonalú műveket 
akarunk előadni a következő fél-
évben. Ezért is szükséges, hogy az 
üzemek kel, termelőszövetkezetek-
kel szoros kapcsolatot teremtsünk 
— mondotta Törköly Péter elvtárs 
bevezető szavaiban, ma jd ismertet-
te a határozati javaslatot. 

A határozati javaslatból kitűnt, 
hogy a népi együttes nemcsak 
Szegeden, hanem megyei vi-
szonylatban is jelentős kultúr-

tevékenységet fejtett ki. 
Számos megyei békegyűlésen adott 
műsort. Ezek a kultúrmegmozdulá-
sok azonban az egyetemek és a 
főiskola egészét nem ölelték fel és 
nem mutattak ál landó, tervszerűen 
kibontakozó fejlődést. 

Ezután Törköly elvtárs a többi 
között a következőkben határozta 
meg a népi együttes fejlődésének 
további lehetőségét. 

— Az eddigiek során magában a 
népi együttesben sem volt elég 
szervezett a munka — mondotta 
Törköly elvtárs. — Nem tudtunk 
olyan eredményt elérni, melyet jo-
gosan várnak el tő lünk egyetemi 
hallgatóink, dolgozóink. Nagyobb 
önállóságot kell a csoportoknak 
adni. A nagyobb eredmény érdeké-
ben szerepelhet külön is a népi 
tánccsoport, a zenekar és az ének-
kar. Feltétlenül szükséges, hogy a 
már kétszer fellépő szólista csopor-
tot is jobban szerepeltessük. Ugyan-

akkor nem mulaszthatjuk el a kis-
együttes zenekarának további fej-
lesztését sem. 

Az elkövetkezendő félévben he-
lyes volna, ha egy vidám mű-
sorral szereplő csoportot is lét-

rehoznánk. 
Törköly elvtárs ezután megkérte 

a jelenlévő csoportok vezetőit, 
mondják el, milyen tervvel készül-
nek az elkövetkezendő félévre. 

Elsőnek Ugrinovits Mátyás, a 
tánccsoport vezetője szólalt fel. El-
mondotta, hogy a fólév folyamán a 
táncsoport megtanul ja: Molnár Ist-
ván: „Verbunk és csárdások" című 
darabját, a „Sarkantyús táncot" to-
vább fejlesztik, megtanul ják még a 
félromános cigánytáncot és a 
„Kisze" táncot. 

Az egyetemi zenekar munká járó l 
Paulusz Elemér, a zenekar vezetője 
beszélt. Elmondotta, hogy a feb-
ruár 22-1 szereplésre feltétlenül 
még jobban ki kell dolgozni Ko-
dály: „Ká l l í i kettős" és Szeghy: 
„Csodafurulya" cimű darabját. 
Paulusz elvtárs elmondotta, hogy 

egy szimfónikus zenekar létre-
hozásának nincs komolyabb 

akadálya. 
Az eddigi próbákra sokan jöttek. 
Különösen fiatalok, s közülük le-
hetne jó szimfónikus zenekart ösz-
szeállítani. 

Kertész Lajos, az énekkar ve-
zetője az énekkar munkatervéről 
számolt be. 

— Az énekkar megtanulja Las-
sus: „Visszhang" c ímű darabját, 
Sárközy: „Az ú j élet himnuszát" , 
Sosztakovics: „A mi da lunk" cfmű 
darabját, Kodály: „Egyedem-begve-
dem" című darabját, Kodály: „Sü-
ket sógor" c ímű darabját és még 
számos más darabot. Ezekhez a da-
rabokhoz az egész kottaanyag 
együtt van. 

Kiss Imre elvtárs, a népi zene-

kar vezetője felszólalásában ismer-
tette azokat a nehézségeket, ame-
lyek a népi zenekar munká j á t aka-
dályozzák. 

— Csak hallás után játszunk. 
Hangszereinket is magunk készítet-
tük. Van ugyan bizonyos ismere-
tünk a népdalokban, de azt már 
kimerítettük. Továbbfejlődést nem 
tapasztalhatunk — mondotta Kiss 
elvtárs. 

— Nem sok támogatást kap-
tunk ez alatt az egy év alatt, 
amióta a népi zenekar műkö-

dik. Tanulni szeretnénk. 
Mezei Károly elvtárs, a Megyei 

Tanács Népművelési Osztálya ré-
széről szólalt fel. Felszólalásában 
elmondotta, ahhoz, hogy egy 
tánccsoport jól működjön , feltét-
lenül szükséges a gyűjtőmunka. 
Ugyanakkor fontos az alapos fel-
készülés. Elmondotta, hogy a népi 
együttesnek mind a Megyei Ta-
nács Népművelési Osztálya, mind 
a Szegedi Nemzeti Színház minden 
segítséget megad. Megígérte, hogy 
a színház táncosaiból át jönnek se-
gíteni a tánccsoporthoz, rhert ezzel 
a színház táncosai is fejlődnek és 
egyúttal a népi együttes táncosai 
is sokat tanulhatnak. 

Szabó Árpád elvtárs Javasolta, 
hogy amikor a műsor elkészül, ak-
kor az egyes karok kultúrfelelősei-
vel beszéljék meg, mikor tud ják 
azt az egyetemi hal lgatóknak is be-
mutatni . 

— Szerepeljen az együttes a 

diákklubokban is 
— mondotta. — így az egyetemi 
hallgatók jobban magukénak érzik 
az Egyetemek és Főiskola Népi 
Együttesét. 

A felszólalásokra Törköly elvtárs 
válaszolt, majd felhívta a jelenlé-
vők figyelmét, hogy az eddiginél 
sokkal komolyabban készüljenek 
fel az elkövetkezendő félév nehéz, 
de szép munká jára . 

S Z E G E D I S P O R T 
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DCötsiink a eieesemőknek eipSt ti keizttjí'd 

'."A hosszú téli esté-
ket igen hasznosan 
töl'hetik cl a fiatal 
mamák, ha gyerme• 
ke'knek kiitnrk. A 
téli hideg időben jól 
fel kell öltöztetni a 
csecsemőt is, s ke-
vés, maradék fona-
lunkat is fel tudjuk 
használni, ha cipőt 
és kesztyűt kötünk a 
babáknak. A cipő kö-
téshez körülbelül öt 
deka zefir-fanatat. és 
2es kötőtűt hasz-
nd'junk. A kötést a 
talp kerületének meg-
felelő szem-számmal, 

körülbelül 60 szem-

mel. kezdjük és két 

centimétert kötünk 

rizskö/éssel, majd a 

középső 12 szemt'íl 

jobbra és balra min-

den második sorban 

k-t szemet összekö-

tünk. Alulról mért 

hat centiméter után 

még hat centi patrnt-

kö'ést készítünk és a 

szemeket befejezzük. 

A talpat a középső 

12 szemre fo'ytatólag 

megkötjük a kívánt 

hosszúságig. Végül a 

cipőt hátul össze-

varrjuk és talpát is 
körülvarrjuk. 

A kis kesztyűhöz 
körülbelül három de-
ka fonálra van szük-
ség. Négy centiméte-
res patentkötés után 
mintás kötéssel foly-
tathatjuk a munkát. 
Három centiméter-
nél a hüvelykujj ré-
szére nyílást ha-
gyunk, majd a kí-
vánt hosszúság el-
érése után lezárjuk 
a szemeket. A nyi-
tás szemeit felszed-
jük és megkötjük a 
hüvelykujjat. 

MAAAAMAAAMMAAAAAM\AAMMAAAM« 

SZERDA : 

Köménymaglcves, ízesgombóc, 

CSÜTÖRTÖK: 

Bableves, rakottkrumpli) • » 

PÉNTEK: 

Gulyásleves, krumplispogácsa; 

SZOMBAT: 

Paradicsomleves, krumplistarho-

nya kolbásszal, savanyúság, 

V A S Á R N A P : 

Húsleves, daragaluskával, főtt 

leveshús, torma, vagy ésemlye már-

tással és mézeskalács. 

Oliiáivj fcéwutód tanácd 

A l ibaaprólékot sokféleképpen 

készíthetjük el. Néhány elkészítési 

módot közlünk. 

DJ 
Kitűnő húslevest főzhetünk liba-

aprólékból. A megfőtt húst a le-

vesben is hagyhatjuk, de tálalhat-

juk külön főtthús gyanánt is. ICé-

' szíthetünk mellé pirított burgonyát 

és valamilyen mártást. 

LílI 
Finom ludaskását is készíthetünk 

a főtt húsból. Kevés húslével a 

rizst puhára pároljuk s ha ez elké-

szült, közzéje vegyítjük a főtt húst 

s közzé vegyítjük a kockára vágott 

zöldséget is. Tetszés szerint zöld 

petrezselyemmel, borssal ízesítjük. 

Az aprólékból készíthetünk azon-

ban még paprikást ls rizskörítéssel. 

s 
A főtt húst leszedjük a csontok-

ról és megdarál juk. Hozzá darál-

hat juk a levesben főtt zöldséget is. 

ízlés szerint fűszerezhetjük. Nyers 

tojással és sok zsemlyemorzsával 

pogácsákat készítünk belőle, forró 

zsírban megsütjük. Főzelék mellé 

kitűnő; 
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P A R T É P I T É S 
Útmutatást nyú j t a mindennapi 

c á r tm iw iMbaB^ 

Heli étrend 
HÉTFŐ: 

Burgonyaleves, lecsó tarhonyá-
val, 

K E D D : 

Zöldségleves, marhapörkölt ga-
luskával, savanyúság. 

RECEPT: 

Mézeskalács: Három tojás sárgá-
ját nagyobb tálban összekeverünk, 
egy mokkáskanálnyi tört fahéjjal , 
egy késhegynyi szódabikarbónával, 
ön t sünk rá félkiló olvasztott mé-
zet, keverjük össze annyi liszttel, 
hogy híg tésztát kapjunk. Végül 
beletesszük a három tojás kemény 
habbá vert fehérjét is. Zsírozott, 
lisztezett tepsibe önt jük, tetejét be-
hint jük vagdalt dióval. Háromne-
gyed óráig pihentetjük, forró sü-
tőben sütjük. 

VÍZSZINTES: 
1. Grosics szegedi 

elődei. 11. Balatoni 
jelenség. 12. Futó-
számokban divatos 
angol mérték. 13. 
Reggel r itkán rik-
kant. 14 Személyes 
névmás. 15. Hárfa. 
17. Bányászlámpa. 18. 
K ivá ló nyolcszáza-
sunk. 21. Sorszám 
végződés. 22. A har-
madik magyar ki-
rály. 24. Vi lághírű 
olasz festő. 25. Hegy-
ség Afrikában. 28. 
Páros kötőszó tagja. 
29. Stílus fele. 30. 
Tér németül. 32. Azok 
lat inul (fonetikusan). 
35. A SZUE hát-
védje volt. 38. A 
S Z A K birkózója volt. 
39. Kúszó növény. 43. 
És latinul. 45. Kivá ló 

vízipóló középcsatá-
runk volt. 49. Muta-
tószó. 50. Gép, ame-
lyet a gyermekek 
nem kedvelnek, 51. 
Latin ragozott sze-
mélyes névmás. 52. 
Tenger. 53. Vissza: A 
régi S Z A K kiváló já-
tékosa volt. 

F Ü G G Ő L E G E S : 

1. Legkiválóbb 
mellúszónk. 2. Üzlet-
részek. 3. Hiszékeny. 
4. Függőleges l-es 
elődje. 5. Magán-
hangzók. 6. B. S. 7. 
12 találata volt a To-
tón. 8. Magánhang-
zók. 9. Rövidítés. 10. 
A boldogság költői 
jelzője. 14. Morze-
jel. 16. Neves spa-
nyol festő. 18. Török 
méltóság. 19. K. I. I . 

20. Ma jdnem a leg-

nagyobb földrész. 23. 

Olasz város. Y = l . 26. 

Válogatott középcsa-

tár. 27. Visszahúz. 29. 

A 30-as évek délke-

rületi magasugró baj-

noka. 31. Kérdőszó. 

33. L. D. 34. Vissza: 

helyet foglal. 37. Dá-

tumná l ír juk. 40. 

Vissza: ősei. 41. Név-

elő. 42. Sára keverve. 

45. Hó németül (fo-

netikusan). 46. A. N. 

E. 47. Ik. 48. Vissza: 

kifejező mozdulat. 

A mu l t vasárnapi 
Mámunttban közölt 
rejtvény me-Tfe'fői kö_ 
zül színházjegyei ka . 
pott , Szontal Gábriel, 
la Kalmár u. 17. és G. 
LáíZtó Emma, Juhász 
Gyula utca 9 A Juja; . 
mak átyehefők a szer. 
kesztöséqben. 

^dmalóifétu/llépÁiteléneló 
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Hogyan fényképezzünk otthonunkban 
Nappal, egyszerű géppel is tu-

dunk jó képet készíteni, ha közel 
á l l í t juk az ablakunkhoz modellün-
ket — családtagjainkat — és ki-
használjuk a közvetlenül beáramló 
fényt. Természetesen ál lvánnyal 
csináljuk a felvételt, körülbelül 6.3 
lencsenyílással három másodpercet 
exponálva. Az olyan gépekkel, 
amelyeknek nagy fényerejű lencsé-
jük van, 1.2, vagy 3.5 lencsenyílás-
sal 1/25 pillanatot exponálhatunk, 
ha világos, nagyablakú szobáról 
van szó, ahol a szembenlévő magas 
épületek nem veszik el a fényt. 
I lyenkor ál lvány nem szükséges. 

Szobában este is fényképezhe-
tünk igen jó eredménnyel, ha két 
nagyteljesítményű (nitrafot) l ámpát 
használunk. Ilyenkor ne szűkítsük 
le túlságosan a lencsenyílást, mert 
akkor hosszú exponálásra volna 
szükség, és azok, akiket fényképe-
zünk, közben elmozdulhatnak. Kö-
rülbelül 3.5 fényerővel és 2 mp-et 
exponál junk. A lámpákat úgy he-

lyezzük el két oldalon, hogy az 
egyik 1 méter, a másik 1.5 méter 
távolságban legyen az alaktól. Az 
utóbbit magasabbra helyezzük. 

Nagy fényerejű lencsével gyer-
meket is fényképezhetünk ugyan-
úgy szobában. Gyermekek fényké-
pezésénél mozgásuk miat t teljes 
lencsenyílással 1.2 tized másodper-
cet exponálhatunk ál lványról, 

* 

Azokat a felvételeket, amelyeket * 
1/25 mp-nél hosszabb exponálással 
készítünk, csak ál lványról csinál-
juk, 

A dobozos egyszerű géppel csak 
olyan képet készíthetünk, ahol az 

alakok mozdulatlanok. 
• 

Sportfelvételeket nagyobb távol-
ságról MOg—1/200 mp., futball , 
vagy más nagyobb mozgást közel-

j ő l , 1 '500 mp. exponálással készít-
hetünk. 

L B. 

7. 
A kőt csendőr ismét 

összenézett, s a gazdá-
hoz -fordultak. 

— Látta maga, ami-
kor ez a zsivány beverte 
a padlásajtótt — A 
káplár olyan hangon kérdezte ezt Hegedűs-
től, hogy a gazda nem tudhatta: válaszától 
milyen fordulatot vesz a kihallgatást 

— Tényleg ott voltam, tanúsíthatom — 
mondta hunyorogva, 

— Akkor nincs mit tenni. Hegedűs uram 
— húzta le a kalapszíj ját a sarzsis csendőr. 
— Nem lopás, nem rablás, mert a gazda sze-
meláttára, fényes nappal történt. Nem vihet-
jük el m o s t . . . — A csendőr sajnálkozva csó-
válgatta a fejét. 

Hegedüst a guta kerülgette. 
— Vasalják meg, káplár úr, nem látja, 

hogy még a szeme se áll jó i t Rosszabb ez az 
útszéli haramiánál . Még rám gyúj t ja a ta-
nyámat ! 

A csendőr várat lanul arculvágta ismét 
Tamást kétszer. 

— Ne meresztgesd a szemed, te lator — 
kiabálta. — Ha csak ogy rossz szót is szólsz 
a gazdádra, nem vesz ki a kezem közüi a 
Rzűzmária maga se! Figyelmeztetlek! Mars 
kifelé! 

A legény úgy érezte, felrobban az In-
dulattól és szégyentől. Kitámolygott, össze-
zárt fogakkal, remegő bajusszal, ökölbezárt 
kézzel, 

A csendőr a kalapja alól a gazdára né-
zett görbén, s rázogatta a fejét: — Minket 
köt a törvény, Hegedűs uram. Katona volt, 
tudja azt maga. Jelentem az őrmester úrnak, 
de én nem hiszem . . . 

Ezzel kifelé indult. Utána a társa, majd 

toporogva, hunyorgatva a gazda. 

KOVÁCS MIHÁLY REGÉNYE 

Zsófi a gangon volt, minden szót hall-
gatott. Ka lapá ' t a szíve, mint a kismadárnak. 

A csendőrök csörgették a fegyverszijjat. 
Az egyik Tamás után kiabált: — Az éjszaka 
még alighanem jövünk érted, to rablóvezér! 
De ha megszöksz, felköttetlek! 

— Jááános ! — ordította a Vak. 

Megharagudott a csendőrökre, hogy az ő 
szavára nem vitték el Tamást, s nem akarta 
okét személyoson elkísérni. 

Jancsi ki jött az istállóból. Lassan, csak 
lépésben jött, Tamás éppen akkor ért az is-
tállóajtóhoz. Jancsi látta, hogy a nagy em-
ber nyög. min t aki sírni akar. ál la ránga-
tózik. 

— Mozogj, no Iazsukálj itt nekem, hallot-
tad? Elviszod a csendőr urakat a kocsin — 
rendelkezett Hegedűs. A nyaka vörös, az 
arca és az orra furcsa módon fehér volt. Füs-
tölgött a méregtől. Most már nem a padlás-
ajtóért, meg a szalonnáért dühöngött, ha-
nem a csendőrség előtti felsülése miatt. Ta-
mástól meg akart volna szabadulni, itt lett 
volna az alkalom, s nem sikerült. Pedig 
hogyha elviszik a zsandárok, nz évi bérét so 
kell kifizetni ós tán azt a kis rongyost is 
leszedhetné a lábáról. 

Jancsi úgy hágott fel a körülknsos ko-
csira és úgy ült az ülésen, mint aki sötét-
ben jár, s nem tudja, hogy merrő] kapja a 
pofont. A hatalom kakastollas, puskás embe-
reit életében sohase Iá i t " még ilyen közelről, 
félszemmel hátra-hátra pislantott, 

A két zsandár vigyo-
rogva beszélgetett. Hal-
kan és csak félszavak-
kal hogy a kocsis ne 
értse. 

Más nagygazda sza-
vára menten vasra-

verték volna a vörösfejtí öregbérest, do Vak 
Hegedűsre még ezek a tanyai csendőrök is 
haragudtak. Ahhoz voltak szokva, hogy ha 
betérnek egy tanyába pihentetni, jön a pohár 
pál inka, jön a paprikáscsirke, jön a zsiros 
lángos, a fenéken siilt lepény, — de ez a 
csibilla szemű Hegedűs még a vizet is saj-
ná l ja az embertől. Hideg vízzel se kínál ta 
meg őket, soha éleiében. 

Aki ilyen zsugori, maradjon magának. 
Tudhatná, hisz eleget j á r vásárokon; aki 
fizet, az pötyögtet. Ürül jön, hogy a béreset 
megijesztgotték avval a pár nyaklevessel. 

I I I . FEJEZET. 

Kitett az 1892-ik esztendő. 
Szilveszter hajnalára szürke felhők vo-

nultak fel és szórták, szórták lefelé a nagy-
szemű, puha hópelyheket. 

A Szilveszterre virradó éjszakán Vasas 
Tamás nyugtalanul aludt. Sokkal nyugtala-
nabbul, mint a többi éveseseiéd. 

Nagy volt a boldogsága Tamámak, na-
gyobb, mint az összes eddigi Szilveszter na-
pokon. Már tizennégy esztendeje cselédeske-
dett, de most már vége lesz. Betöltötte a hu-
szonnegyedik életévét. Beleért a nősülendő 
korba. Kiböjtölte ezt az utolsó évet is, most 
már aztán nem kell többé elállnia. Megnősíti 
az apja, öreg Vasas. 

Változás losz, nagy változás. 

(Folytatjuk!) -


