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V e r s e n y b e n az e x p o r t t e r v 
tú l te l jes í t é séér t 

Zgész esztendőben folya-
matosan versenyben dolgoz-
nak a Szegedi Ecsetgyár 
munkásai . Januárban éves 
vállalást tettek, amelynek 
első szakasza április 4-én 
z á r u l Most legfőbb felada-
tuknak tekintik 

u exporttermelés növelé-
sét. 

Az elmúlt három esztendő 
alat t sokat nőtt a gyár ex-
portszállítása. s elmondhatni, 
hogy Ausztrália kivételével 
a világ minden tá jára , jelen-
leg 

32 országba küldik a sze-
gedi ecseteket. 

Az üzem irodáiban, műhe-
lyeiben örömmel beszélnek 
arról a dolgozók, hogy az 
elmúlt 3 év alatt többet fej-
lődött a gyár — építkezés, 
beruházás terén —, mint az 
alapítástól eltelt 50 esztendő 
alatt. 

A felszabadulási ünnep 
után nagy feladat hárul az 
üzem dolgozóira. Terven fe-
lül kell 66 ezer lakkecsetet 
szállítaniok külföldre. 

A verseny eredményét 
rendszeresen kifüggesztik a 
mü helyrészekben, amelyek-
ben mér 

6 brigád küzd a kitüntető 
szocialista rímért. 

Azt tűzték ki célul, hogy a 
verseny első szakaszában áp-
rilis 4-ig túlteljesítik az 
üzem esedékes tervét. A 
verseny során már több újí-
tás is született. Most 

vibrátor elkészítésén dol-
goznak, 

amely az ecsetszálak össze-
állításánál gyorsítja, illetve 
könnyíti a munkát . 

Az április 4 tiszteletére 
rendezett üzemi ünnepségen 

több dolgozót tüntetnek ki. 
Előreláthatóan ú jabb 7 mun-
kás kapja meg a kiváló dol-
gozó jelvényt, s az ezzel járó 
pénz ju ta lmat 

ZENEI NAPTAR 
A Bartók Béla Filharmonikus Zenekar és a Szegedi 
Zenebarátok Kórusa fényes sikerrel szerepeli Budapesten 

Jelentós művészi esemény 
zajlott le szombaton este a 
Zeneakadémia nagytermé-
ben: Szeged két reprezenta-
tív zenei intézménye, a Bar-
tók Béla Filharmonikus Ze-
nekar és a Szegedi Zeneba-
rátok Kórusa m u t a t k o z o t t 
be igényes műsor kereté-
ben a főváros közönségének. 
Az együttes élén Vaszy Vik-
tor megérdemelten könyvel-
hette el a szép sikert, mint 
az igényes műsor betanítója 
és a dobogón valóban fá-
radhatat lanul tevékenykedő 
karmester. A főváros zene-
értő hallgatósága meggyőző-
dött arról, hogy a vidéki 
kulturális központok a mu-
zsika terén is felzárkóztak, 
és ennek a művészi megnyi-
l a t k o z n a k egyéni színe és 
jellege van. 

Szergej Prokofjev a szov-
jet zene egyik komoly alko-
tó lángelméje, az 1917-ben 
i r t Klasszikus szimfóniával 
állt a műsor élén. A vonós-
kar kezdeti elfogódottságát 
legyőzve, a II. tételtől kezd-
ve hibátlanul tolmácsolta a 
vezérkönyv sziporkázó hang-
j á t é k á t . Bartók II. zongora-
versenye a tavalyi szegedi 
bemutató óta megérett szó-
listánál, zenakarnál és kar-
mesternél. Ez a szám volt a 
budapestlek számára az iga-
zi meglepetés. Az I. tétel 
precíz ritmusú, a zongora-
szólammal váltakozó fúvó-
együttesnél csak a kemény, 
helyenkint túlharsogó rézfú-
vóhangzást kell inkább fé-
nyesre áthangolni. A dobok 
is helyenkint túlméretezet-
tek voltak. A költői kifeje-
zés nemességével nyűgözött 
le a II. tétel oly gazdag te-
matikája, amelyben a vonó-
sok mutat ták legjobb formá-
jukat. A III. tétel lendületes 
ragyogása meghozta az üte-
mes tapsvihart, s ezt a ki-
tűnő szólista és a zenekar 
a II. tétel egy szakaszának 
ismétlésével köszönte meg. 
Tusa Erzsébet a virtuozitás 
magas fokán, a bartóki rit-
musnyelv erejét és logiká-
ját összekapcsolta a mo-
dern zongora színgazdagsá-
gával. 

Szünet után Sugár Rezső 
Hunyfdl oratóriuma került 
előadásra. Ebben a Zeneba-
rátok Kórusa egyre egysége-
sebb képet nyúj tó vegyes-
kara vizsgázott 9 emelte el-
sősorban az ihletett előadás 
monumentális karképeit. A 
zenekar és a Pedagógia Fő-
iskola simogatóan lágy 
hangzású gyermekkara, va-
lamint a szólisták, a szár-
nyaló hangú Moldován Ste-

fánia, az elmélyülten for-
máló Ivánka Irén bársonyos 
alt ja, Szabó Miklós, a Stí-
lusba illeszkedő tenor és az 
-elbeszélő? szólamával ki-
tűnt Sebestyén Sándor já-
rul t az összhatás fokozásá-
hoz. Vaszy Viktor remek 
értelmezésében szerencsésen 
egészítették ki egymást drá-

mai tűz és a férfias líra 
bensősége. 

A nagy ünneplésből, 
amelyben a szegediek népes 
hallgató csoportja is kivette 
részét, egyformán kijutott a 
dobogón megjelent szerző-
nek és a művészegyüttes-
nek. 

Szatmári Géza 

BÉRHÁZ 
o munkásmozgalom fellegvárában: 

A MÓRAVÁROSBAN 
Emlékezés az áhami lakásépítkezés megkezdésére 

A szegedi zenei hetek eseményei 
Emlékezetes élmény volt 

Lajos J u d i t n a k és Kutruez 
Évának, a Zeneművészeti 
Szakiskola művésztanárai-
nak szombat esti hangverse-
nye, amely ismét bebizonyí-
totta, hogy a szegedi zene-
élet nem szűkölködik ki-
váló előadóművészekben. 

A műsor első részében 
Lajos Judit zongorajátékát 
hallhattuk. Biztos formálás, 
a stílus hibátlan ismerete, a 
játékos és lírai részek töké-
letes kidolgozottsága jelle-
mezte — különösen a kö-
zépső tételben — Haydn Esz-
dúr szonátája nak előadását 
Nem kisebb volt az ezt kö-
ve tő Schubert Esz-dúr 
impromtu tolmácsolása, f ia-
talos életöröm és szomorú-
ság e csodálatos keveréke. 
Az egyre növekvő sikert 
csak fokozta a műsort meg-
koronázó Liszt-mű, a mére-
teiben és mondanivalójá-
ban egyaránt lenyűgöző 
Dante-szonáta, melyben a 
művésznőknek nemcsak tech-
nikai tudását, de játékának 
minden romantikus szépsé-
gét bőven volt alkalma csil-
logtatni. A közönség hálás 
t apsa i t Liszt Manók táncá-

val és a Harfaetüdjével h á -
lálta meg. 

Az est második felét Kut-
ruez Éva énekszámai töltöt-
ték ki. Ismét meggyőződhet-
tünk hangjának telt szépsé-
géről es előadásának évről 
évre növekvő elmélyültségé-
ről és intenzitásáról. A kissé 
merészen összeállított mű-
sorból első helyen kell ki-
e m e l n ü n k Mozart: Exul ta-
té, jubilate c. kantá tá jának 
nemesveretű előadását és a 
Mahler-emlékév alkalmából 
műsorra tűzött, sajnos elég-
gé ritkán hallott csodálatos 
dalciklusnak, az Egy ván-
dorlegény dalainak be lső 
tűztől fű töt t tolmácsolását. 
De nem maradt el mögöttük 
Liszt s z í v b e m a r k o l ó Három 
cigánya és Sugár Rezső Sze-
geden először felcsendülő 
Négy kinai dalának mozaik-
szerű csoportja sem. A kö-
zönség viharos tapsalt 
művésznő Liszt Jókedv vagy 
bánat c. dalával köszönte 
meg. A zongorakísérő Péter 
Józsefné jól töltötte be fel-
adatát, sehol sem keresve az 
énekhang rovására menő 
érvényesülését. 

B. Gy. 

JOL SIKERÜLT 
NYUGDÍJ ASTALALKOZO 
A VASANYAGJAVITOBAN 

Kellemes meglepetés érte a 
múlt héten • szegedi Vasanyag-
javító Üzemi Vállalat nyugdí-
jasait. Szombaton este < órá-
ra meghívták óket a Mátyás 
téri kisvendéglőbe nyugdgas 
baráti találkozóra. A baráti ta-
lálkozóra a kitűzött időre meg 
Is jelentek a nyugdíjasok, ahol 
jó varsora. választás szerfnU 
Itat és kellemes társaság fo-
gadta óket. A találkozó Igen 
lói sikerült és éjféltájban ért 
véget. 

Felszabadulás i kirakatverseny 
Hazánk felszabadulásának 

15. évfordulója alkalmából 
a KPVDSZ és a tanács ke-
reskedelmi osztályának fel-
hívására a szegedi kereske-
delmi és vendéglátóipart 
vállalatok kirakatversenyt 
rendeznek. A kirakatver-
senyben a kirakatrendezők 
olyan kirakatokat készíte-
nek, amelyen keresztül tük-

röződnek a felszabadulás 
óta elért eredmények. A fel-
szabadulási kirakatverseny-
ben résztvevő üzleteket a 
KPVDSZ Csongrád megyei 
bizottsága, valamint a ta-
nács kereskedelmi osztálya 
együttesen értékeli s a leg-
jobb eredményt elérőket ok-
levéllel tüntetik ki, valamint 
díjazzák. 

Mai felnőttek éltük, lát-
tuk a szabadság első nap-
jait, s az utána következő 
esztendőket. Minden moz-
zanatukra, élményükre jól 
emlékszünk még és mégis 
távoliak már, tömören fo-
galmazva: a harcos hétköz-
napok történelemmé ötvö-
ződtek a ma emberének, hát 
még a 15 esztendős fiata-
loknak. A fasisztáktól tönk-
re tet t ország sebei sokáig 
fá j tak még. Az újjáépítés 
láza, öröme azonban feled-
tette a sajgó sebeket, ami-
kor itt is, Ott is egyre ma-
gasodtak a rombadöntött 
üzemek és lakóházak falai. 
S a romokból való feltáma-
dás mellett jutott erő ar ra 
is, hogy ú j és nagyszerű 
szülessen, amely a hatalom 
birtokosát, a munkásosztályt 
dicsérte. Igy került sor 1947 
májusában Szegeden is az 
első háromemeletes bérház 
építésére, s az addigi szo-
kástól eltérően nem a Bel-
városban, hanem a perifé-
rián, a szegedi munkásmoz-
galom fellegvárában: Móra-
városban. 

Az építők össze-
kovácsolódtak 

Előbb a Faragó utcában, 
azután a vele szomszédos 
Petőfi Sándor sugárút sar-
kán nőttek három emelet 
magasra a falak, s olyan 
alapozással, amelyre azelőtt 
nem volt példa. A talajvi-
szonyokkal ugyanis sokat 
kellett küzdeni, mert a vá-
ros szinte legmélyebben fek-
vő pontja ez a terület ma 
is. Annak előtte pedig fél 
ásónyomra ott volt a víz, s 
az alapozó munkások vastag 
nádgyökereket, néhol való-
ságos nádast csapdostak ki 
az ásóval. Lejjebb meg az 
eliszaposodott talaj jal bir-
kóztak, amíg végre 4—5 mé-
ter mélyen alapozhattak. 

A vállalkozás nemcsak 
azért volt hasznos és egye-
dülálló, mert a Faragó utcai 
portán 40, a Petőfi Sándor 
sugárút felől pedig 20 mo-
dern, kétszobás, összkomfor-
tos lakások épültek a fel-
szabadulás után alig néhány 
évre, hanem azért is, mert 
ebben a munkában végérvé-
nyesen összekovácsoiódott a 
szegedi építőipari munkás-
ság. Akkor még meg voltak 
a tőkés építőcégek. Számos 
építőipari magánvállalkozó 
is vállalkozott a munkás 
bérházak építésére, a ver-
senytárgyalásokon azonban 
rátermettségével az első 
szegedi építőipari termelő-
szövetkezet — mondhatni a 
mai Csongrád megyei Építő-
ipari Vállalat elődje — vit-
te el az elsőséget. Később a 
gyermekklinika egy szárny-
épületének újjáépítésére, 
majd a teljes gyermekkli-
nika felépítésére, valamint 

Újszegeden a Délalföldi Me-
zőgazdasági Kísérleti Inté-
zet újjáépítésére ls kapott 
megbízást ez a szövetkezet, 
öregbítve a szegedi építőipa-
ri munkások jó hírnevét. 

Küzdelem 
a nehézségekkel 

Ami pedig a Faragó utcai 
és a Petőfi Sándor sugárúti 
bérházak építését illeti, a 
még korai időszakban ós 
kellő tapasztalat híján a fia-
tal vállalkozásnak ezer ne-
hézséggel kellett megbirkóz-
nia. Az építőanyagoknak 
szinte minden dekájáér t fu t -
kosni kellett, mert az or-
szágban a szélrózsa minden 
irányában hatalmas újjáépí-
tések folytak, s a mész, a 
cement, a tégla s a vasbeton 
kapósabb volt, mint a cu-
kor, — a mindennapi ke-
nyérrel vetekedet t 

A szűkös anyagiak m i a t t a 
hatalmas építkezésen nem 
használhattak még gépi erő-
ket, mint manapság. Mind-
össze egy kézi meghajtású 
páternoszter segédkezett az 
építőanyagok magaabaemelé-
sénél, minden más munka 
közvetlen a kézhez, a váll-
hoz, az inakhoz tapadt. Min-
dent pótolt azonban a lelke-
sedés, s az az ösztönzés, 
hogy az idevalósiak és a vá-
rosban megforduló idegenek, 
barátok és nem barátok sze-
me egyaránt az építkezést 
figyelte, a falak magasodá-
sát, amely egyben szimboli-
zálta a szegedi munkásság 
magasra emelkedését is. A 
ma már természetes anyag-
takarékosság, a munkafegye-
lem, a munkások egymás 
iránti megbecsülése a ver-
senyszellem térhódításával is 
— akkor még csak születő-
ben volt, de ezen az építke-
zésen már testet öltött. A 
szorgalom, az igyekezet po-
litikai öntudat is volt, s 
egyszersmind foka, mércéje 
is a munkáshatalom megszi-
lárdulásának. 

A példamutató 
munkások 

A vállalkozás akkori épí-
tésvezetője, Zombori János, 
a városi tanács ipari osztá-
lyának vezetője, ismerős ne-
veket sorol fel az építőmun-
kások közül: Kiss Pál, Czin-
ner Antal, Itácz Károly, Dé-
kány György, Kiss József, 
Dönczi András, Katona Fe-

renc, majd a kubikosok kö-
zül Börcsök és Csamangó 
elvtársakra emlékszik, s 
mindarra a 65—70 emberre, 
szakmunkásokra és segéd-
munkásokra, akiknek keze-
munká já t ma is dicsérik a 
tágas, szép lakások, s ame-
lyekbe zömmel ipari mun-
kások, gazdasági vezetők, 
valamint értelmiséglek köl-
töztek. 

S Szegeden akkor első íz-
ben kerültek házmesterek 
emberi lakásba, olyanba, 
mint bármelyik lakóé a 60 
lakás közül. A Faragó utcai 
épület 40 lakásában tíz-
egynéhány esztendő óta so-
kan változtattak lakást, fő-
leg vidéki munkahely miatt , 
s a háznak úgynevezett -ős-
lakója- már mindössze 18 
van. A Petőfi Sándor sugár-
úti bérházban viszont ennél 
kevesebben változtattak la-
kást az -eredeti? lakók kö-
zül. 

Ujabb lakóházak 

Hamarosan azonban mind-
két bérház ú j szomszédot 
kap. A Petőfi Sándor sugár-
út tá néző telek ls beépül, a 
Kovács-Bognár Ktsz ottani 
telephelyét is beleszámítva 
a rajta lévő épületekkel 
egyetemben, helyesebben 
azok lebontása után. Két új , 
háromemeletes bérházat épí-
tenek majd itt két üteme-
zésben. Az egyik építéséhez 
még ebben ez évben hozzá-
kezdenek, a másikhoz pedig 
1962-ben, 63-ban, ugyanak-
kor helyet kap a belső rész-
ben egy 44 férőhelyes böl-
csőde is — a móravároslak 
nagy örömére. 

A munkáslakta Móravároe 
arculata ezekkel a hazakkal, 
s a Kolozsvári téri modern, 
ú j iskolával olyap változást 
nyer a Nagykörűiig tar tó ne-
gyedben. amely lényegesen 
kiemeli külvárosi ml voltából; 
nem is beszélve most bő-
vebben arról, hogy a jelen-
leg folyó belvízrendezési lé-
tesítmény a hattyas telepi 
vízátemelővel ée e több ki-
lométeres vízlevezető rend-
szerrel egvszer s minden-
korra megmenti a talajvíz-
től Móravárost, Szeged so-
káig mostoha területét. S 
utána hírmondója se lesz • 
nádnak, amely pedig tízegy-
néhány esztendővel ezelőtt 
még bőven termett, s ringott, 
susogott a mai bérházak he-
lyén is. 

liődi Ferenc 

ELEKTROMOS MARKOLÓ 
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TAVASZI HÍRADÁS 
Virágzik a téltemető — költenek a bibicek — kikeltek a sasfiókák 

Reménykedve vár-
tuk s tegnap —nap-
tár szerint — bekö-
szöntött. De csak 
úgy, mint aki hiva-
talból jött: fagyosan, 
hidegen ... Nem mu-
tatta meg egészen 
igazi arcát, napfény, 
derű csak kevés jött 
vele. Éreztük, hogy 
még birkózik a tél-
lel, de előreküldte 
legjobb követeit, tit-
kos, reményteljes 
üzenettel, s a tavaszt 

| várók értenek a hír-
, nökök jeleiből. 
I Az újszegedi Fü-

vészkertben, dacol-
va a hűvös idővel, 
kibontotta szirmait 
a téltemető, s gallé-
ros kis leveleiből 
messzire virítanak a 
sárga virágok. Fény-
lő, fehér ruhát öl-
tött a tölgyfaerdők 
tavaszi hírnöke, a 
galambvirág s teljes 
pompájában tündö-
köl a pusztai szélfű, 
a májvirág, s a Kis-
Azsiából hozzánk 
származott arabis. A 
fák is éledeznek: a 
hamvasfúzön, a jege-
nye- és szürkenyáron 

megjelentek a bar-
kák. 

A madarak is meg-
értették a tavasz 
üzenetét. Megjöttek 
a fehértói rezervá-
cióba a nyílfarkú és 
a kendermagos ré-
cék. A nádasokban, 
a zsombékokon pár-
ban járnak a seregé-
lyek, s fészkelnek a 
bíbicek. A -telepe-
sek* népes hadát 
újabb és újabb jöve-
vények sokasítják. 
Csapatosan érkeznek 
a nagypólingok, s a 
lombot erdők ma-

darai, a füzikék. 
Nem messze innét, a 
tiszai holtágban pe-
dig a madarak feje-
delmének, a réti 
sasnak a fészkében 
kidugták fejüket a 
fiókák. 

Virágillattal, ma-
dárkövetekkel üzent 
a tavasz s ha még 
várat is magára, 
mert viaskodik ma-
kacskodó elődjévil — 
tudjuk, hogy itf lesz, 
megérkezik. Hiszünk 
a szárnyas kis köve-
teknek, a tarka me-
zei hírnököknek! 

Tóth Béla 

Az út- és vasútépítés fontos alapanyaga a zúzott kő. 
A kőbányák 1960-ban 5 millió tonnát termelnek. Képün-
kön Uzsa banya egyik elektromos markolója rakja a 
dömper t 


