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A Pedagógiai Főiskola felejthetetlen ünnepe 
'Á szegedi Főiskolai Nap kiemel-

kedő sikerű megnyitóünnepsége 
utáni egész napos műsor a Pedagó-
giai Főiskola életéről gazdag be-
számolót nyújtott. A színházi hang-
verseny után a Főiskola ünnepi 
ebédet adott vendégei tiszteletére, 
amelyen résztvettek Kodály Zoltán 
és Ferencsik János Kossuth-díjas, 
kiváló művészek, Jóború Magda 
miniszterhelyettes. Csukás István, 
a minisztérium pedagógusképző fő-
osztályának vezetője, a minisztéri-
um és a testvérfőiskolák képvise-
lői. Ebéd után a vendégek megte-
kintették 

• főiskola tanszékeinek 
kiállításait, 

amelyek méltóan tükrözik a főis-
kolai nevelömunka magas színvo-
nalát. Különösen sok látogató ke-
reste fel a rajztanszék kiál l ítását, 
mely hosszú sorban mutat ta he a 
hallgatók legkiválóbb ezévi mun-
káit . A főiskola rendes hallgatói 
különösen az alakrajzokkal és 
osendéletekkel tűntek ki, — a vi-
déki szakosító hal lgatók viszont 
tájképeikkel arattak nagy sikert. 
A kiál l í tott művek komoly realista 
ábrázolásra való törekvést mu-
tattak. A f izikai tanszék kiállí-
tása bemutatta a tanszék tanárai-
nak elfogadott új í tásait , valamint 
a hallgatók maguk készítette kísér-
leti eszközeit, melyeket kovésbbé 
felszerelt általános iskolákba ma-
gukkal is vihetnek. A hallgatók 
sokirányú érdelődését mutató gaz-
dag gyűjteményeket mutatott be az 
ál lattani és növénytani tanszék is. 
A földrajz-tanszék sok magakészí-
tette szemléltető rajzot, térképet 
sorakoztatott fel. A két gyakorló-
iskola munká já t is gazdag anyagú 
kiál l í tás illusztrálta. A modelle-
ző, a rajz. a Micsurin-szakkör mun-
káin k ivü l különösein nagy figyel 
met keltettek Kubinyi Zoltán ta-
nár saját készítésű fizikai eszkö-
zei. 

Délután 4 órakor több mint 1500 
néző előtt kezdődött meg a Hala-
dás Sporttelepein a színes, 

változatos műsora 
sportünnepély, 

mely a főiskolai hallgatók fegyel-
mezett, öntudatos magatartását, 
s a testnevelésbpn elért szép ered-
ményeiket tükrözte. Különösen 
nagy tetszést aratott a lányok ge-
renda és labdagyakorlata, urál i 
szalagos tánoa. 

Este került sor a főiskolát végző 

tahi Igátok búcsúztatására. A kórus 

ajkán panaszosan szállt fel Palcs-
trina évszázados dal lama: Már bú-
csúmat veszem. Majd Bartók: Ne 
hagyj i tt című kórusmüve mintha 
válaszolna a búcsúzni készülő han-
gokra. Kodály: Gergelyjárás című 
műve az őszi Lskolábainduló nép-
szokást elevenítette fel az ország 
sok iskolájába most elinduló fiatal 
tanárjelölt ajkán. Nagy meglepetést 
keltett, hogy a karmesterek egy-
mást váltogatták, ki-kiléptek az 
•éneklök sorából, s ismét vissza-
tértek élnekelni. ö k a most végző 
ének-zeneszakos hallgatók legjob-
jai küziil valók. Jólvéjjzett mun-
kájuk jutalmaképpen esett rájuk 
a választás, hogy ezen a búcsúzó 
ünnepélyen bemutassák, hogyan ké. 
szültek fel a főiskolán a kórus-
vezetői munkára. Az első számo-
kat Mag Márta, Tomku Gusztáv, 
Hegedűs I lona vezényelte, 

Lerner Károly, a főiskola igaz-
gatójának beszéde sok-sok gazdag 
útravalót adott 

az életbe induló főiskolai 
kalisatóknak, 

majd Némedi Erzsébet a DISZ-
szervezet nevében kívánt eredmé-
nye®, szép munkát végző diáktár-
sainak. 

A műsor második részében Feke-
te Amál ia Liszt: Ha álmom mély 
és Dell' Aequa: Villanelle című 
müveit énekelte. Liszt csodálatosan 
szép dalábaA hangja meleg kifeje-
zőerővel áradt a szerelem, a vágy 
messzesuhanó szárnyain, a Villanel-
le-ben hangjának művészi techni-
káját , koloratúr csillogását mutatta 
be. Mészáros Emma Kodály: Ma-
roséki táncok című müvében az 
erdélyi hegyek, tájak, patakok 
hangulatát, a nép évszázados dal-
lamait keltette zongorán életre, 
gazdag színekben feszülő energi-
ákkal és el lágyuló érzésekkel. A 
kórus beCcjezésóül Bach két csodás 
esti harugulatot idéző koráidalla-
mát énekelte Vargha Károly szö-
vegűre. majd Csajkovszkij Altató 
dalának ringató hangjai zárták le 
a hangulatában mindvégig kifeje-
ző, a főiskola hallgatóit meleg 
szeretettel út jukra bocsátó esti 
műsort. Az utolsó számokat Nagy 
Nándor, Kót i Jo lán és Nagy Sán-
dor főiskolai hallgatók vezényelték. 

Az ünnepség után 500 terítékes 
vacsora várta a főiskola vendége-
it, tanárait , hallgatóit, A jól vég-
zett munka öröme áradt szét az 
egész nagy épületben. Az if júság 
vidáman, hajnal ig ropta a táncot, 
a hazatérők egy felejthetetlen nap 
emlékét vitték magukkal. 

Az ö t h a v i beadás nagyszerű teljesítése után 
érjenek el u j sikereket Szeged dolgozó parasztjai 

Új készülék könnyíti meg a szőlőtermelők munkáját 

Tóth Pál, a Salgótarjáni Acél-

árugyár dolgozója hosszabb kísér-

letezés után olyan egyszerű készü-

léket szerkesztett, amellyel meg 

lehet könnyíteni a szőlőkarók be-

verését, A hulladékanyagból min-

denütt könnyen elkészíthető ké-

szüléket ráhelyezik a karóra, az 

alsó végéitől olyan távolságra, 
amilyen mélyre akarják a karót a 
földbe juttatni. Utána a karózó le-
teszi a karót a földbe és rátapos 
a készülék erre a célra kiképzett 
rúdjára. Amikor a karó őzzel az 
egyetlen mozdulattal a megfelelő 
mélységbe jutott, a készülék auto-
matikusan elengedi. 

Magyarvonatkozású történelmi anyagokat tártak fel 
Bulgáriában 

Fekete Lajos professzor, akadé-
mikus többhónapos bulgáriai tar-
tózkodás u tán befejezte itteni ku-
tatásait és hazautazott. Elutazása 
előtt a következőket mondotta az 
„MTI " szófiai tudósítójának: 

Sok magyarvonatkozású törté-
nelmi anyagot találtam a Bolgár 
Tudományos Akadémia gyűjtemé-
nyében. Földolgozásuk hosszú hó-
napokat, esetleg éveket vesz ma jd 

igénybe. A kutatásaim során elő-
került okmányokról ezernél is több 
fényképfelvételt készítettem, s eze-
ket otthon h ív juk majd elő. 

Elutazásom előtt — mondotta 

Fekete Lajos — hálás köszönete-

met fejezem ki a Bolgár Tudo-

mányos Akadémiának, valamint a 

bolgár népnek, amiért kutatásaim 

során mindenben támogattak." 

Már most készüljünk fel gtibonáinknak 

ax esetleges tüxektől való megvédésére 

Fejlődő gabonáink megkívánják, 
fokozottabban ügyeljünk arra. hogy 
esetleges tűztől, tűzveszélytől meg-
védjük. Etéren feladat a figyelő-
t ő l gálát létrehozása.. A lábon álló 
CM learatott gabona tűzkár elleni 
fokozottabb védelmére minden ál-
' .mi gazdaságban, termelőszövet, 
k étben, községekben, a kalászosok 
érésétől az aratásig, betakarítási 
munkák befejezéséig ál landó fi-
gyelőt kell ál l í tani . 

Már most kell arra gondolni, 
1 igy létrehozzuk a tűzfigyelő szol-
f ilatot. A jelzés megszervezése is 
nagyon fontos. Amonnyiben a fi-
gyelő tüzet észlelne, azt azonnal 
jelenteni kell a tűzoltóságnak. A 
fő itt, hogy a tűzoltóságot a leg-
gyorsabban értesítsék. I t t kell fel-
hívni a lakosság figyelmét arra, 
liogy a tűzoltóság munkájáért nem 
jár díjazás. Többen azért késle-
kedtek a tűzoltóságot értesíteni. 

mert attól tartottak, hogy esetleg 
fizetni kell a tűzoltásért. Fon-
tos, hogy a figyelő szolgálatra olya-
nokat osszanak be. akik jól el tud-
ják látni azt a fontos szolgálatot. 

A szérűskert! bizottságok, dol-

gozó parasztok helyes, ha a figyelő-

szolgálattal kapcsolatban javasla-

tokat tesznek mind a tanácsnak, 

mind a tűzoltóságnak. 
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nélkülözhetetlen az agitációs 
•punkábgn 

A szegedi termelőszövetkezetek 
és egyénileg gazdálkodó dolgozó 
parasztok a kongresszus tiszteleté-
re indult nemes versenye szép si-
kereket hozott városunkban. Ú j és 
új példái keletkeznek a hazasze-
retetnek, mélyült annak felisme-
rése; a legközvetlenebb érdeke a 
dolgozó parasztoknak is a beadás 
teljesítése, hiszen így is segítik a 
kormányprogramm megvalósítását. 

A kongresszusi hét előtt a be-
gyűjtési á l landó bizottság tagjai„az 
élenjáró dolgozó parasztok megbe-
szélést tartottak, természetesen 
együtt a begyűjtési hivatal dolgo-
zóival azért, hogyan javítsák meg 
a felvilágosító munkát , ú j eredmé-
nyekért. 

A termelőszövetkezetek tagjai-
nak és az egyénileg gazdálkodó 
dolgozó parasztoknak helytállá-
sa egyre nőtt és fokozódott. A 
kongresszusi héten, a kongresz-
szu.s napjaiban Szeged város 
száz százalékra teljesítette öt 
hónapi beadási kötelezettségét. 

Az egyes parasztlakta körzetekben 
gépkocsira szerelt mikrofonon ke-
resztül köszöntötték az élenjáró-
kat. A hátralékosokkal pedig egyé-
ni megbeszélést folytattak, s szá-
mosan a beszélgetés után teljesítet-
ték a beadást. 

Az eredmények a következőkép-
pen nőttek. A hízottsertés öt hó-
napi tervének teljesítése május 
20-án 90.5 százalék volt. Május 
31-re hízottsertés tervének teljesí-
tése 127.6 százalékra emelkedett, 
ö thav i tojásbeadási tervünket má-
jus 20-ig 77.2 százalékra teljesítet-
tük. Május 31-re tojásbeadás telje-
sítése már 100.6 százalék volt. A 
baromfibeadás öthavi tervének tel-
jesítése május 20-ig 93.5 százalé-
kos volt — május 31-re már elérte 
a 101.6 százalékot. Május 31-ig 
Szeged tejbeadási tervét 100.2 szá-
zalékra, vágómarhabeadési tervét 
114 százalékra teljesítette. Ezzel az 
eredményünkkel évek óta most elő-
ször értük el, hogy minden cikkből 
száz százalékra, vagy azon is felül 
teljesítettük esedékes beadási ter-
vünket. Természetesen 

a tervet Szeged öt hónapra tel-
jesítette. Az eredményhez hoz-
zájárult, hogy különösen tsz-
eink. s számosan az egyéni 
gazdák közül jóval túlteljesí-

tették beadásukat, nem is ke-
vesen egész cvre. 

Az Alkotmány tsz például egész-
évi tojásbeadásának 90, baromfi-
beadásának 76, sertésbeadásának 
49, marhabeadásának 111, teibeadá-
kának 100 százalékban tett eleget. 
A Haladás tsz, az Ű j Élet és a 
többi tsz-ek is szép példáját adtak 
az á l lam iránti kötelezettség telje-
sítésének. Az egyéni dolgozó pa-
rasztok közül Szekszárdi Imre 
Hold-utca 8., Szűcs Nándor Dobó-
utca 40, Farkas Imre Csonka-utca 
5. egészévi tojás- és baromfibe-
adását teljesítette. Nagyi István, 
Alsóvárosi ff. 91. szám alatt lakó 
dolgozó paraszt beadta a hízottser-
tését, teljesítette évi tojás- és ba-
romfibeadását. A Felsővárosi feke-
teföldeken lakó Gombos Lajos a 
kongresszus tiszteletére arra adta 
szavát, teljesíti félévi baromíibe-
adását. Egész évre beadta a ba-
romfit. 

Hosszan lehetne sorolni azok-
nak a dolgozó parasztoknak ne-
veit, akik a beadás jó teljesí-
tésével, tettekkel is bizonyítot-
ták, nemcsak szavakkal fogad-
ják el a párt politikáját, ha-
nem tettekkel is tesznek meg-

valósításáért. 
Szeged város öthónapos beadási 
tervének jó teljesítéséért elismerés 
és megbecsülés j á r a tsz-eknek, 
mind azoknak az egyénileg dolgo-
zó parasztoknak, akik becsülettel 
teljesítették kötelezettségüket. J ó 
és elismerésre méltó munká t vég-
zett a begyűjtési hivatal, a begyűj-
tési ál landó bizottság — az egész 
tanács, a párt útmutatásával. A 
versenyben élenjárók jutalmazása 
sem marad el; a nép ál lama rá-
dióval, mezőgazdasági kisgépekkel 
jutalmazza őket. 

Csongrád megye városai között 
folyó begyűjtési versenyben Szeged 
van az élen — az első. 

Vannak még azonban olyan 
dolgozó parasztok — számsze-
rint kétszázan —, akik elma-
radtak esedékes beadási köte-

lezettségük teljesítésével. 
A Felsővárosi feketeföldeken lakó 
Bába Mihály és Ká l i Anta l is el-
maradt az á l lam iránti kötelezett-
ség teljesítésével. Tőlük és a többi 
beadást hanyagotoktól elvárják a 
beadást teljesítő dolgozó parasz-

tok, hogy eleget tegyenek állam-
polgári kötelezettségüknek, — ne 
akadályozzák maguk, a nép életé-
nek további szebbé tételét. S az a 
nézetük a beadást becsülettel telje-
sítőknek: ha a hanyagoknak a szép 
szó nem használ, törvényeinknek 
megfelelően felelősségre kell vonni 
őket. 

Azok a dolgozó parasztok, akik 
elmaradtak a beadás teljesíté-
sével, minél előbb tegyenek 
eleget állampolgári kötelezett-

ségüknek; 
adják be egész évre baromfi- . és 
tojásbeadásukat. Aki helyesen gaz-
dálkodik és pontosan tervez, így 
tesz. Mert egész évben nem lesz 
annyi tojás, mint most, továbbá a 
beadás teljesítése után nyugod-
tan végezheti minden gazda az el-
következendő nagy munkát , az ara-
tást. 

Az ellenség különböző módon 
próbálta akadályozni — megkísérli 
most is — a beadás teljesítését. 
Leplezzük le mesterkedéseit és .na 
engedjünk teret nekik. A Tompa-
utcában lakó Király András ku lák 
is fittyet hányt beadása teljesíté-
sére, mint több más hasonszőrű 
társa. 

Ezidáig a tsz-ek és egyéni gaz* 
dák 150 hízottsertés beadását vál-
lalták a nyári hónapokra. Örömmel 
veszik a három mázsa, a két má-
zsa 60 kiló, vagy a két mázsa 20 
kiló kukoricabeadási kedvezményt? 
— a hízottsertés gyors beadása 
után. Még van lehetőség arra, hogy 
a dolgozó parasztok bejelentsék: a 
hízottsertés beadás nyári hóna-
pokban való teljesítését. Változat-
lanul jár a gyors hízottsertés be-
adás után a kukoricabeadási ked-
vezmény. 

Állandósítsuk és fokozzuk to-
vább a kongresszus tiszteletére a 
beadás terén elért eredményein-
ket. 

Az esedékes beadás példás tel-
jesítésével együtt mutassanak 
jó példát Szeged tsz-ci és egyé-
nileg dolgozó parasztjai a nö-

vényápolásban is. 
Az ipari munkások hősiesen helyt-
állnak a kormányprogramm megva-
lósításáért, a pártkongresszus hatá-
rozatainak végrehajtáséért. Vála-
szoljanak ú j tettekkel Szeged szor-
galmas, derék dolgozó paraszt-
jai is. 

A Hidrológiai Tátsaság 

üzemlátogatása 

A Magyar Hidrológiai Társaság 
Szegedi Csoportjának tagjai ezév-
ben meginduló üzemlátogatásaik 
során nemrég a Szegedi Víz- és 
Csatornamű Vállalat szegedi tele-
peit tekintették meg. A Vízművek 
Sztálin-körúti telepén Domaházi 
Antal műszaki vezető tartott igen 
értékes előadást, Szeged ivóvíz 
ellátásának kérdéseiről és ezzel 
kapcsolatban az ártézi kutak fúrá-
sakor feltárt vízadó rétegekről. 

A látogatók csoportja ezután a 
Csatornaművek közeli szivattyúte-
lepét tekintette meg. Itt ugyan-
csak Domaházi elvtárs ismertette 
az ú j telepet és a város szenny-
víz kezelésének kérdéseit. Az is-
mertető előadásokat Balló Iván 
főmérnök egészítette ki. aki az ú j 
szivattyútelep építésének körül-
ményeit, az alapozás munká j á t 
ismertette. 

A Magyar Hidrológiai Társaság 
Szegedi Csoportja elhatározta, 
hogy ezeket az üzemi látogatáso-
kat rendszeresíteni fogja. Ezzel 
egyrészt tagjainak alkalmat1 nyú j t 
a szegedi üzemek megismerésére, 
és az üzemek hidrológiai kérdései-
nek feltárásával és azok megoldá-
sával az üzemek vezetőségének 
segítséget tudnak majd nyújtani . 

Dévény István 

Qlaqtj sikerreI szerepellek Szegeden 

az Operaház szólétáneosai 

A' SZEGEDI FALEMEZGYÁR 
dolgozói a sándorfalvi gépállomás 
dolgozóival kötöttek szocialista szer. 
ződést a tavasszal. A Lemezgyár 
dolgozói jelenleg 30 darab kézi-
szivattyút. javítanak a gépállomás 
részére. Hat darab már teljesen ké-
szen várakozik elszállításra. A Vé-
ziszi vattyúk az aratás megkezdésé-
re elkészülnek, mert fontos kellé-
kei a. szérűskertek tűzoltó-felszere-
lésének. 

A PEDAGÓGUS SZAKSZERVE-
ZET Szeged Városi Bizottsága, va-
lamint a Társadalom ós Természet-
tudományi Ismeretterjesztő Társu-
lat rendezésében ma, szerdán este 
fél 8 órakor a Központi Egyetem 
dísztermében Szakoly Lajos: „A 
szegedi munkásság harca a tanács--
köztársaságért" címmel tart elő-
adást. Belépődíj nincs és minden 
érdeklődőt szívesen lát a rendező-
ség. 

Rag yogó siker koronázta az 
Operaház szólótáncosainak szegedi 
vendégszereplését hétfőn délután 
és este a zsúfolásig megtöltött 
színházban. A lelkes közönség 
méltán tekintett várakozással már 
napokkal ezelőtt a balettest elé, 
az Operaház kitűnő művészei ez 
alkalommal is művészetük legja-
vát nyújtották. A várakozók egy 
szép élménnyel gazdagodva mond-
hattak búcsút a balettest után 
régvárt vendégeinknek. 

Az utóbbi időben aligha láttak 

nagyobb sikert a szegedi Nemzeti 

Színház öreg falai. Pásztor Verát, 

Vashegyi Ernőt, Szarvas Janina 

VIT-díjast és ösi Jánost, az újjá-

születő magyar balettművészet hi-

vatott tolmácsolóiként ismerhet-

tük meg ez alkalommal is. A köz-

reműködő zenekart, a debreceni 

MÁV filharmonikusokat és remek 

karmesterüket, Kálmánchey Zol-

tánt már ismerősökként üdvözöl-

hettük, nemkülönben ösi Jánost is, 

aki mondhatni itt kezdte meg az 

filső tánclépéseket" a szegedi 

színház operaszínpadán, 

A rendkívül gazdag és változa-

tos műsort a balett legragyogóbb 

gyöngyszemeiből válogatták össze. 

Nagy tetszést aratott Csajkovszkij 

Hattyúk tavából a herceg és 

Odette duetje Szarvas Janina és 

ősi János előadásában, valamint 

a Rómeó és Júlia erkélyjelenete 

Pásztor Vera és Vashegyi Ernő 

előadásában. Osztatlan siker kö-

szöntötte Gounod Faust című ope-

rájából Páris és Heléna klasszikus 

tökéletességű táncát, majd később 

az örökké ifjú Strauss keringőket 

és Delibes: Sylvia Pizzicatoját. 

A zenekari számok közül igen 

szép élményt jelentett Gounod 

balettzenéje a Faustból. Az Ope-

raház szólótáncosai és a debreceni 

MAV filharmonikusok művészetük 

legjavát nyújtották hétfőn este, és 

a hálás tapsok után igen sok ba-

lettkedvelő kívánságát juttatjuk 

kifejezésre, amikor igy búcsúzunk 

vendégeinktől: a mielőbbi viszont-

látásra, látogassanak el Szegedre 

igen sokszor, 

(- li -) 
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a dolgozók 
A Szegedi Villamosvasút dolgo- ' 

zói termelési értekezleten értékelték 

a pártkongresszusra tett folajánlá-

sok teljesítését. A dolgozóknak n 

verseny időtartama alatt szép ered-

ményeket sikerült elérni, amit iga. 

zol az is, hogy a vál la lat vezető-

sége 47 dolgozót jutalmazott meg 

10 ezer 50 forint értékben. 

Az értekezleten sok értékes fel-

szólalás, javaslat hangzott el. Töb-

bek között javasolták a dolgozók 

az utazóközönség kérése alapján 

—, hogy a jövőben az úgynevezett 

„szolgálati kocsi" — amely éjjel a 

szolgálat letelte után 23.45 cs 0 

óra 30-kor indul a Kókus-pályaud-

varról, s a Nagyállomásra szállít-
ja a kocsivez tőkei ós kalauzokat 
— álljon az utazóközönség rcndel-
kezósóro is. 

A juvaslutot elfogadták és be is 

vezetik június 15-től, do u viteldíj 

arra az időre kétszeres lesz. A 

forgalmi főnökség ígéretet tett a 

termelési értekezleten, hogy a jö-

vőben még nagyobb gor.űltil ok-

tatják az ú j kalauzokat az utazó-

közönséggel való udvarias bánás-

módra. Hangsúlyozták azonban, 

hogy ebben az utazóközönség jó-

indulatú támogatására is számíta-

nak. 

Vida György 

levelező 


