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Vizsgáznak a szegedi 
bölcsészhallgatók hi elmúlt éveknél jobb 

erepiiiények, kevesebb 
vizsgahalasztás 

7 crmészel-
ludományos és Politechnikai 
Kollégium) működése. 

Gábris József kari titkár véle-
ménye szerint rendben, nyugodt 
légkörben folynak a vizsgák a 
bölcsészeti karon s ezidáig ke-
vesebb volt a vizsgahalasztás és 
a buluis, mint az elmúlt évek-
ben. annak ellenére, hogy soh 
a vizsga, sok a hallgató s na-
gyon nehéz volt a vizsgák ütem-
tervet elkészíteni. 

.4. kar 177 hallgatója közül 
étidig mindössze hárman buktak 
meg: két elsőéves nyelvészetből 
és egy negyedéves oroszból. 

— Ha általánosságban tekint-
jük a vizsgaeredményekel — 
atomija Gábris elvtárs —, a má-
sodéves nyelvszakosok és a har-
madévesek vizsgáztak a legjob-
ban. De igen jól sikerült a har-
mad-negyedévesek irodalomtör-
téneti vizsgája is. 

Végezetül hadd idézzünk né-
hány sort egy professzor vizsga-

Aki azt hiszi, hogy ilyenkor Um Polytechnicum 
— január közepén — szünet vau 
az egyetemen, nagyon lévetl. 
mert az intézeti szobákban most 
is épp annyi diákot találunk, 
mint tanév közben. Csak a lég-
kör más, hiszen éppen vizsga-
időszak van. 

.4; Ady téri egyetemi épület 
bölcseszet kari hirdetőtáblája, 
mint rendesen, most is tele van 
hirdetményekkel, vizsgakiírások-
kal, egyéb névsorokkal. A folyo-
són itt. is, ott is kisebb diákcso-
portökkai találkozol. A négy-öl 
fiú és leány ott álldogál akár 
én-aliosszat is egy-egy ajtó előtt-
ük 

a vizsgázók 
t mikor kinyilik az ajtó s kilép 
rajta piros arccal, kócos hajjal 
egy diák, egyszerre gyűrűt fon-
nak köré a többiek: 

— No, hogy sikerült? Mit 
kaptál? Sokat kérdezett? Szigo-
rú volt? 

Aztán megint nyílik s csukó-
dik az ajtó és belép a szobába 
a következő vizsgázó, üljünk le 
mi is a vizsgáztató lamírsegéd 
mellé s míg Hegyes Anna, első-
éves kiskunhalasi magyar-latin 
szakos bölcsészhallgató felkészül 
a felelésre, kérdezzünk egy-két 
dolgot Kordé Imrétől: 

— Hány vizsgázó jelent meg 
ma délelőtt? 

— A »Dugonics és a magyar 
regény kézdele.« című speciálkol-
légium anyagából (ez különben 
szabadon választott kollégium) 
ma hatan vizsgáztak eddig — 
négyen jeles, ketten f ő ered-
ménnyel. Ebben az esetben a jó 
jegy nem véletlen, hiszen ez a 
hat hallgató azért választotta 
n speciálkollégiumot, mert ér-
dekli a téma és szívesen foglal-
kozik az anyaggal. Nomeghát — 
teszi hozzá mosolyogva — első-
évesek. Dj seprű jól seper . .: 

Közben asztalhoz iil Hegyes 
Anna is, hogy megkezdje fele-
letét. 

— Szabad a tétel címét? 
— Bncaccio. különös tekintet-

tel a Decatneron-ra. Hát jó, tes-
sék. 

S kezdődik a vizsga. 
Évszámok. adatok, nevek, 

műcímek — egy filológus pon-
tosságával mondja mindezt a 
zöld nylonpulóveres lány. He-
gyes Anna. Aztán áttér a Deca-
meron ismertetésére s egy-két 
közhevetett kérdés meggyőz ben-
nünket arról, hogy tényleg ala-
posan ismeri az anyagot. 

— Köszönöm, elég ls 
mondja Kordé Imre. — Kérem* 
az indexét — s a "Világirodalom 
a renaissance korában« című 
kollégium rubrikájába beíródik* 

szék tanszékvezetője szerint ez 
a vizsgák tanulsága: az önálló-
sággal. az összefüggések ismeré-
sével és helyes feltárásával 

még mindig baj van 
u harmad- és negyed évfolya-
mon. .4 legtöbb hallgató tud átte-
kintő képet alkotni és adni az 
anyagból, de kevés a konkrét bi-
zonyító anyag — s mindehhez 
járul az, hogy legtöbb vizsgá-
zónál gyenge, a tudás politikai-
ideológiai alapja s általában — 
néhány kivételtől eltekintve — 
sokukból hiányzik az eszmei-tar-
talmi kérdések iránti jogékony-
ság. 

Íme a vélemények. Ezzel bú-
csúztunk a bölcsészeti kartól: 
úgy érezzük, a kép biztató. 
Eredményekre és remények re 
jogosító. S mi reméljük is, hogy 
az elkövetkezendő években mind 
jobban és jobban képzett peda-
gógusok kerülnek majd ki a Sze-

Móricz Zsigmondról 
nevezik el 

a mihályielki 
művelődési otthoni 
A 111. kerületi tanács jelentős 

I támogatásával, valamint a la-
! k o s s á g nagy társadalmi segitsé-
i gével épült mihályielki műve-

lődési otthont, amelyet az A l k o t -
m á n y napján, augusztus 20-án 
avattak fel. Móricz Zsigmondról, 
a nagy magyar íróról nevezik el. 

Az elnevezéshez a művelődés-
ügyi osztály java-lalúia a városi | 
tanács végrehajtó bizottsága már 
hozzájárult. A névadási ünnep-
séget előreláthatólag február 2-
án tartják. 

Átadták rendeltetésének 
a szegedi ,,esirkegyárat66 

Kedden délelőtt 10 órakor 
átadták rendeltetésének Sze-
geden a Mezőgazdasági Ter-
mékeket Értékesítő Szövetke-
zeti Központ Ilona utcai te-
lepén készült csirkekeltető 
állomást. Az átadáson jelen 
voltak az építő, az építtető 
vállalat, a városi tanács, s a 
malomipari szerelő vállalat 
képviselői. Előbb megtekin-
tették az épületet, majd be-
muta t ták nekik üzem köz-
ben a modern csirkekeltető 
gépeket 

jelentéséből. Dr. Mérei Gyula gedi Tudományegyetem padjai-
egyetemi tanár, az újabb és leg- ból. 
újabbkori magyar történeti tan- f , Z. 

Horgosi jugoszláv vezetők 
látogatása Csongrád megyében 

és Szegeden 
Néhány napja személyes 

baráti látogatásra érkezett 
Szegedre Nyitri Károly, a 
Jugoszláv Kommunisták Szö-
vetsége horgosi t i tkára, 
Czvejity Gyurica, a Horgosi 
Néptanács elnöke és Czveja-
nov Velimir, a horgosi állami 
birtok igazgatója. A kedves 
vendégek felkerestek több 

Sikerrel szerepelt a Holéczy-együttes 
Ismét a szó szoros értel-

mében nagy várakozás előz-
te meg a Holéczy-együttes 
szegedi vendégszereplését. 
Különösen a fél kilencre hir-
detett második előadás kö-
zönsége szenvedett ettől a 
várakozástól; csak kilenc 
után kezdődött az előadás, 
ami a várakozó közönség tü-
relmét és állóképességét 
meglehetősen próbára tette. 

A műsor jó táncmuzsikái, 
jó énekeseket és nem min-
dig jó sanzonokat hozott. Az 
ismert konferansz, Hegedűs 
János ezúttal a ^savanyúság* 
szerepére vállalkozott a ze-
nekar és az énekesek által 
nyújtott »ünnepi vacsorá-
hoz«. Választott szerepet 
megjelenésében jobban töl-
tötte be, mint produkciójá-
ban, melyből helyenként hi-
ányzott a fűszer. 

Az est főszereplője a Holé-
czy-együttes volt. Kitűnő 
muzikalitás és precizitás jel-
lemezte játékukat ezúttal is. 
Stílusukba egyaránt belefér 
a dallamos, intim hangulatú 

tánczene s az inkább zakla-
tott ritmusával ható harso-
gó dzsessz-hnuzsika. Dobos-
és kürtszólójuk a közönség-
nek tetszett: az első vad, 
idegborzoló hatással, máso-
dik dallamosságával ragad-
tatott tapsra. 

Az est énekeseinek műsora 
elüt a korábbiaktól. A leg-
dallamosabb számokat, mér-
téktartóan és rokonszenve-
sen Keméndy András éne-
kelte. Kovács Erzsi dekora-
tív jelenség, de előadásmód-
ja kissé hideg. Majláth Jenő 
hangja és karikírozó képes-
sége az est egyik színfoltja 
volt. Zsolnai Hédi előadó-
művészete elragadó, kár, 
hogy a műsorában bemuta-
tott számok nem adtak igazi 
lehetőséget arra, hogy való-
ban sokoldalú képességei 
maradandóbb élményt hagy-
janak a nézőben. 

Az est műsora a mai tánc-
muzsika *új« orientációját 
mutatta, mely véleményünk 
szerint nem szerencsés. A 
színességet a zajjal, az inti-
mebb, emberibb, érzelmibb 

hangot elkoptatott és félsze-
gül ható, — mert szemérmes-
kedő —, frivolitással téveszti 
össze. 

A közönség egy része, a 
szép tánczene hűséges hó-
dolói a megérdemelt taps-
sal, a ritmus-megszál-
lottak, akik a vá-
ros, sajnos, kevésbé rokon-
szenves ifjúsági csoportjai-
ból kerültek ki — elragadta-
tott tombolással fejezték ki 
tetszésüket. A sikernek ez a 
kettőssége — a kinek mi tet-
szett —, megmutatta az elő-
adás erényeit és hibáit is. 

(Sz) 

szegedi és a járásban lakó 
embert, akik már korábban 
jár tak Horgoson. A horgosi 
jugoszláv vezetők ellátogat-
tak a határment i állami gaz-
gaságokba, tapasztalatcserét 
folytattak a megyei és a sze-
gedi járás pár t - és állami ve-
zetőivel. Megállapodtak ab-
ban, hogy a tavasszal meg-
szervezik a jugoszláv és a 
magyar fiatalok határtalál-
kozóit. Elhatározták, hogy 
magyar művészeti együtte-
sek Horgoson, — a horgosiak 
pedig a határmenti közsé-
gekben az idén többször is 
bemuta t ják majd legjobb 
műsoraikat. 

A horgosi elvtársak elis-
meréssel nyilatkoztak a ma-
gyar állami gazdaságokban 
látott mesterséges borjúne-
velés módszeréről, és mint 
mondották, azt náluk is be-
vezetik. Baráti kapcsolato-
kat termetettek több szegedi 
munkással, paraszttal, értel-
miségi dolgozóval, Csongrád 
megyében és Szegeden, s ki-
fejezték örömüket, hogy 
megnyílt a lehetőség a két 
nép fiai közötti személyes 
barát i kapcsolat kialakítá-
sára is. 

A csirkckeltetö állomás 
február elején kezdi meg 
munká já t . A MEZÖÉK 

az első csibckcltetés előtt 
értesíti majd a termelőszö-
vetkezeteket, állami gazda-
ságokat, s a környéken la-
kó egyénileg dolgozó pa-
rasztokat, 

hogy mikor, hol vehetik át a 
naposcsibéket. A Szegedhez 
közel fekvő községekből, ha 
a termelők Szegeden járnak, 
a esirkekeltető állomás Kis-
teleki utcai be járójánál is át-
vehetik a csibéket. A távo-
labbi községekben a íöldmű-
vesszövetkezetöknél is meg-
rendelhetik. Ide helyszínre 
szállítja ma jd a naposcsibé-
ket a keltető állomás. 

Az elmúlt években igen 
sokszor nem tudták kielégí-
teni a termelők igényeit a 
csirkekeltető állomások. Sze-
geden is sokszor heteket vár -
tak a gazdák, hogy kaphassa-
nak naposcsibét. Előrelátha-
tóan most nem lesz ilyen ne-
hézség, mer t 

február elejétől hetenként 
40 ezer csibét keltet ki az 
állomás. 
Az egymillió kétszázezer 

forint beruházásból készült 
szegedi »csirkegyár« nem-
csak a baromfitenyésztéssel 
foglalkozó termelöknek nyú j t 
segítséget, hanem egyben 
nagy lépéssel segíti majd 
előre a mezőgazdaság belter-
jes fejlesztését is Csongrád 
megyében. 

Előfizetéses lottószelvények 
árusítását kezdik meg ma 

£ -l A svéftésxcti Uam&iHátíah, \ 

inna mind az öt ^Uokviuntáttv^^.^ Tizenkét fod_ 
,eles eredménnyel szamait b e t . ^ - négy kozmetikusnő 
tudásáról. £ dolgozik itt a »szép szegedi 

.4 véletlen egy ismerőssel ^ nőkért„ Nincs is £anas|ukj 
össze A vásárhelyi Aranyos*, £ v a n m u t l k á j u k bőven. A törzs-
hneh ion a trmari szobaba ér-
deklődni. A kislány most ma-
gyar—angol szakos. 

— Bocsánat —, szabadna az 
indexét? 

vetkeznek egymás után: mo- 3 
sás, rakás, manikűr, arcápo' 
lás. Mennyi szenvedés! Ha j - 3 
húzás, forró búra. A kéz sok 
mindent elárul. Az ápolt kéz 

— Jeles, 
jeles... 

jeles.. . jeles.. .» 

— és így tovább. 
A vizsgáztató mondja: 
— Egyike a legjobb tanulói. • 
ik. Különösen az angol iroda-* nak. 

lom iránt érdeklődik. Termesze-* 
lesen eredetiben olvassa a for-í 
rásmunkákat... £ 

Aztán továbbmegyünk egy* 
folyosóval — a dékáni hivatalba * 

Dr, Halász Előd egyetemi ta-* 
uár. a bölcsészeti kar dékánja* 
a következőket mondja • -—•- -
sünkre: 

— Tanulnak. Ügy érzem, ke-
vésbé mechanikusan és több 
természetes logikával, mint ré-
gebben. Ezt mutatják a jelenlegi 
vizsgák is. Mi az. amit mégis 
hiányolok? Még mindig keveset 
olvasnak s bár megvan bennük 
u vágy általános műveltségük 
növelésére, még mindig nem 
lesznek meg ennek érdekében 
minden tőlük telhetőt. Bá 
írlyzelen kétségtelenül sokat ja-
vít a Collegium Artium (Művé-
s 

A lottózók népes táborá-
ban sokan vannak, akik hét-
ről hétre ugyanazokat a szá-
mokat játsszák meg. Ezek-
nek a fogadóknak a kérésé-
re a Sportfogadási és Lot-
tó Igazgatóság februártól be-
vezeti az előfizetéses lottó-
szelvényeket. 

Az előfizetéses lottószel-
vény mindig a szelvényen 
fel tüntetet t naptári hónapra 
érvényes. Ára — attól füg-
gően, hogy a tárgyhónapban 
négy, vagy öt játékhét van-e 
- , 13.20, illetve 16,50 forint. 
Az újfajta lottószelvényeket 
ugyanúgy kell kitölteni, mint 
a mostaniakat: az öt számot 
jelzéssel kell áthúzni. 

Az ilyen szelvényeken el-
ért nyereményeket bárme-
lyik ÖTP-fiók. vagy totó-
lottó kirendeltség kifizeti. 
Ebben az esetben a kifizető 

« helyen a bemutatott igazoló-
*szelvényröl levágják a meg-

felelő nyereményjegyet, s az 
igazolószelvényt visszaadják, 
hogy a nyertes a tárgysors-
játékban továbbra is részt 
vehessen. 

A februárra érvényes elő-
fizetéses lottószelvények áru-
sítását január 15-én kezdik 
meg. A szelvényeket a hó-
nap első fogadási hetére ér-
vényes lottószelvények be-
érkezési határidejéig kell el-
küldeni. így a februárra 
érvényes előfizetéses lottó-
szelvényeknek legkésőbb feb-
ruár 6-án, déli 12 óráig kell 
megérkezniök a Sportfogadá-
si és Lottó Igazgatósághoz. 

Megyei karnagyok, 
karnagyi klubok 
A Népművelési Intézet 

zenei osztálya, az öntevékeny 
zenei moagalom, a műked-
velő kórusok és zenekarok 
művészeti tevékenységének 
támogatására megyei karna-
gyokat jelölt ki, akik taná-
csot adnak az együtteseknek, 
műsorválasztási gondjaikban, 
gondoskodnak a tagok kép-
résének feltételeiről és támo-
gat ják a zene-, valamint az 
énekkarok vezetőit. A me-
gyei karnagyok munkához 
láttak. 

Az énekkari és zenekari 
vezetők szakmai tanácskozó 
szerveként ugyanakkor több 
helyütt, így Budapesten, Sze-
geden, Szolnokon, Szombat-
helyen és Hajdú-Bihar me-
gyében karnagyi klubok ala-
kultak. Ezekben rendszere-
sen összejönnek az öntevé-
keny zenei mozgalom helyi 
vezetői, irányítói, vi tákat 
rendeznek művészeti kérdé-
sekről és megbeszélik a kö-
vetendő utat. 

cA néplmnimattka 
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5 Londonban 
\ divatcikk a tápéiak 

kezemunkája 

kerde-* vendégeken kívül sok ide-
3 gen fordul meg az üzletben. 
3 Aki városunkban jár (talán 
3 az üzlet központi fekvése 

miatt) itt csinosítja magát. 
A Fodrász Szövetkezet — te-
kintettel a nagy forgalomra 

• és a jövő évi idegenforga-
l o m r a —, most nagyobbította 

meg a műhelyt. Különösen 
sokat tettek a kozmetikai 

j szalonjukért . Az emeleten 
3 minden kényelemmel ellátott 

kozmetikai műhelyt rendez-
i t ek be. De gyerünk sorjába. 

Ma már senki sem botrán-
3 kőzik meg (kivételt képez 

szelek Kollégiuma) és a Collegi-^ néhány férj), azon, ha a nők 

jó benyomást kelt. 

* Tápén, az egyszerű falusi 
«házakban fürge kezek szö-
*vik és fonják a gyékényt, 
•jAhogy mondani szokás, me-
Jsssen szép szatyrokat készí-
j tenek, amelyeken ott díszle-
tnek a mezők százszínű virá-
Jgai. 
J Szinte az egész falu tagja 
ja háziipari szövetkezetnek. 
Ilyenkor. télidőben a gyé-

Bozsone, £ kényezés tisztességes jöve-
Piroska. a manikűrös napon- 3<ielmet is jelent. A tápéiak 
ta 50-60 asszony kezét hozza Jkezemunká jának híre tűl ju-
rendbe. J tot t az ország határain is. 

Sorban a következő az arc- ^Angliába már hosszabb idő 
ápolás. "Gyúrás, dagasztás", 3óta, s jelenleg is küldenek 
gőz, nyomkodás, szemöldök- 3győri páros elnevezésű szaty-
szedés. s legvégül a »smink--. í r ó k a t . Londonban divatcikk 
a kikészítés. Beszédes János- 3 a tápéi szatyor, s bizony nem 
né, Szűcs Józsefné kozmeti- 3 kevés angol nő kezében lát-
kusok együtt gyönyörködnek 3 ni. A közeli napokban a 
a vendégekkel — jól sikerült ^messzi Angliába ú jabb 12 
a »műtét". Aztán ismét a "ezer szatyrot küldenek. A 
fodrászoké a szó, a kifésülés 3 távoli útra indulnak el azok 
következik és már kész is — " a szatyrok is, amelyeket pél-
csekély három óra alatt —, a *dáui Berta József és család-
remekmű, jól "muta tunk" " j a . továbbá 
estére a színházban. "készített. Fürtös Ferenc 

A Hazafias Népfront Szeged 
városi bizottságának különböző 
csoportjai jelentős tevékenysé-
get folytatnak. Az alábbiakban 
erről és terveikről adunk né-
hány soros tájékoztatást. 

* 

,4 kórusok tapasztalatcseréit ter-
vezi a művelődési bizottság hely-
ben és több vidéki városban. Ta-
vasszal szeretnék megrendezni 
az "Éneklő ifjúság"-hangver-
senyt is. A művelődési bizott-
ság keretében a képzőművésze-
i' kör is munkához fogott. 

* 

4 szociálpolitikai bizottság 
alig egy hete alakult meg. Cé-
lul .azték ki. hogy a város fej-
lődését, a "Szép Szegedért"-
mozgalmat is elősegítik. A nő-
bizottság munkáját is támogat-
ják. 

# 
A polgári törvénykönyv ter-

vezetével kapcsolatban az elkö-
vetkezendő időkben is 
rendez a jogi bizottság. Termé-
szetesen jogiű'vi kérdésekben 
ezután is szívesen tanácsokat 
adnak a dolgozó embereknek, 
ha azok a bizottsághoz fordul-
nak. 

* 
.4; alsóvárosi gazdakör 

amint ezt lapunkban annak ide-
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jén jelentettük — megalakult, 
.4 gazdakörben eleven és pezs-
gő életet akarnak kialakítani; 
s ezt az alsóvárosi pártszervezet 
is segíti. A városi népfront bi-
zottság támogatásával a gazda-
kör 54 tagú paprikatermelő 
szakbizottsága Szeged híres 
fűszernövényének további fel-
lendítéséért is munkálkodik. 

* 
A "Szép Szegcdért"-mozga-

lom bizottsága továbbra is nagy 
gondot fordít a Beloiannisz té-
ren lévő Pantheon 83 szobrá-
nak a gondozására, miként éti-
dig a város 22 iskolájának pot-
rcnAlásával. Tervezik. hogy 
nemzeti nagyjainkról rövid élet-
rajzzal összeállítást készítenek; 
amelyet országos terjesztésre 
ajánlnak. A fizikusokról a so-
rozat már elkészült és azt fel 
is küldték Budapestre vélemé-
nyezés végett. A "Szép Szege-
dért"-embléma elkészítésével is 
törődnek, s nagy gondol fordí-
tanak ízléses kivitelezésére. 

A várospolitikai bizottság n 
"órosi és a kerületi tanácsok 
munkájához atl segítségei. Gon-
dot fordítanak arra is. hogy 
» lakosság helyes javaslatait fel-
színre hozzak, s esetleges sérel-
meiket a lehetőségekhez képest 
messzemenően orvosoljál,. 


