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Kót kitűnő kantáta, 
figyelmet érdemlő 

tömegdalok 
Kihirdették 

a Zeneművészeti 
Szakiskola fölszabadulási 
pályázatának eredményeit 

A Zeneművészeti Szakis-
kola tanáraiból alakult zsűri 
Vaszy Viktor vezetésével el-
bírálta a szakiskola felsza-
badulási pályázatára beérke-
zett pályaműveket: három 
szólókra, vegyeskarra és ze-
nekarra írt kantátá t és há-
rom tömegdalt. 

A bizottság előtti szerep-
lés sorrendjében Bácskai 
György zeneszerzőszakos 
hallgató Fölszabadulási kan-
tá tá ja aratot t komoly elis-
merést újszerű formakul tú-
rájával , hangvételével. Joó 
Ete kan tá tá ja az elnagyolt-
ság benyomását keltette, bár 
néhány szép részlete figye-
lemre méltó tehetséget sej-
tet. Nagy Mária háromtéte-
les -Szabadság-kan tátá*-ja, 
ha nem is a legújszerűbb és 
modern törekvéseket sej te-
tő, de mindenesetre a leg-
igényesebb és legnagyobb 
műgonddal elkészített alko-
tás a beérkezett művek kö-
zül. Különösen a második 
tétel szuggesztív kifejezősé-
ge ragadta meg a hallgató-
kat, s a mű a szerkesztés 
szempontjából is nagy gond-
ról tanúskodot t A tömegda-
lok szerzői közül Takáts 
György érdemel említést lí-
rai hangvételű, szép hangza-
tokban bővelkedő dalával. 

A zsűri végső döntése 
a lapján Nagy Mária és Bács-
kai György megosztott má-
sodik díjat nyert Az első 
dí ja t nem adta ki a bíráló 
bizottság A harmadik díjat 
Takáts György nyerte el 
említett szép dalával. Dicsé-
re tben részesült Joó Ete, Há-
ri Ferenc és Szakács Miklós 
benyújtot t pályamunkájáér t . 

Hétszáz televízió működik már 
Csongrád megyében 

Rrotcvanháromezerre emelkedett a rádiéilftflzitek 
száma 

A múlt évben csak elszór-
tan lehetett egy-egy televí-
zió-tulajdonost találni Csong-
rád megyében, jelenleg vi-
szont a szentesi reléállomás 
évvégi üzembeállítása óta 
egyre növekedik a televízió 
előfizetők száma. 1959. de-
cemberében az egész megyé-
ben 267 televíziós készülék 
működött, 1960 első negye-
dében pedig — a relé üzem-
beállítása után — 783-ra 
emelkedett a televízió-tulaj-
donosok száma. Érdekes e 
számnak a városok közötti 
megoszlása is. Szegeden 375 
televíziós készülék üzemel, 

Hódmezővásárhelyen 104, 
Makón 38, Szentesen 92, 
Csongrádon 54, a Csongrád 
megyei falvakban pedig 120 
televíziós előfizető van. 

Nem olyan ugrásszerűen, 
mint a televíziónál, de azért 
a rádiók száma is egyre sza-
porodik a megyében. Az el-
múlt évben 78 ezer 156 elő-
fizetőt tartottak számon, je-
lenleg már 83 ezer a rádió-
előfizetők száma Csongrád 
megyében. Vezetékes rádió 
is igen szép számmal talál-
ható, jelenleg mintegy 11 
ezer vezetékes rádió-előfize-
tő van. 

Obertönder 
hfvato osan is 

lemondott 
Az Oberlander visszalé-

pése körül támadt zűrzavar 
kedden tisztázódott: Ober-
lander kedd délután a 
CDU—CSU parlamenti cso-
por t j ának ama döntését kö-
vetően, hogy felál l í t ják az 
ügyét kivizsgáló parlamenti 
bizottságot, benyújtotta le-
mondását a kancellárnak. 

C I K K E I N K N W M A N 
A Délmagyarország március 4-1 számában "Fontos 

az állattenyésztési és felvásárlási tervek teljesítése* cím-
mel beszámolót közöltünk a szegedi járási tanács végre-
haj tó bizottság üléséről, amelyen az Állatforgalmi Vál-
lalat és a Baromfifeldolgozó Vállalat munkájával foglal-
koztunk. E tudósításban megállapítottuk, hogy az Állat-
forgalmi Vállalat egyes dolgozói bűnös nemtörődömséggel 
végzik munká juka t . 

Az Élelmezésügyi Minisztérium állatforgalml igazga-
tósága most arról értesítette szerkesztőségünket, hogy ez 
ügyben vizsgálatot tartottak. Tájékoztatásul közölték, hogy 
Mészáros István, mórahalmi felvásárló ellen a vállalat 
Igazgatója a fegyelmi e l járás t lefolytatta, a őt fegyelmi 
határozattal elbocsátotta. Egyidejűleg vesztegetés bűntetté-
nek gyanúja miat t feljelentést is tett az ügyészségen. 

SZÉP EREDMÉNNYEL ZÁRULT 
a fásítási hónap Szegeden 

4500 fa és 10 escr facsemete került fö'dbe 
Március 10 és április 10 

között rendezték meg or-
szágosan a fásítási hónapot. 
Szegeden e hónap alat t a 
városi tanács elvégezte a 
tavaszi fásítási munkát , ösz-
szegezve a hónap eredmé-
nyeit: 4500 darab fá t és 10 
ezer csemetét ültettek el. 

Legnagyobb munka ez idő-
ben a III. kerületi tanács te-
rületén folyt. Elsősorban 
azokat az utcákat fásitották, 

ahol a gyalogjárda aszfal-
tozása miatt kivágták a 
fákat . 

így a Földműves, a Sár-
kány, a Pálfi, a Katona Jó-
zsef utca egyik oldalára, a 
Szent Antal utcára, vala-
mint a Mátyás térre kerül t 
sor. A II. kerületben a Ta-
vasz utcában ültettek f á k a t 

A szegedi fiatalok kivet-
ték részüket a dologból. 

Első helyen kell megem-
lítenünk az Erdészeti Tech-
nikum diákjait . 

Egy hónap alat t 700 d a m b 
fát ültettek el, nagy szak-
értelemmel. Szabályosan, zsi-
nór mellett jelölték kl a 
fák helyét, s mindig figye-
lembe vették a helyi kör" 
nyezete t 

Az általános iskolák közül 
a béketelepi általános isüco-

Számon kéri az intézkedéseket 
az újszegedi szövőgyár üzemi újságja 
Számos olyan kérdéssel 

foglalkozik hónapról hónapra 
az Üjszegedi Kender- Len-
szövő Vállalat üzemi hír -
adója, a Szövőmunkás, me-
lyek szorosan összefüggnek 
a gyár életével, a termelés 
a lakulásáva l De nemcsak 
helyet adnak a dolgozók, a 
vezetők véleményének és el-
gondolásainak, hanem szá-
mon ls kérik tőlük az in-
tézkedéseket. így azután nem 
sikkadhat el a saó, s a tet-
tek felmutatása kötelezővé 
vélik. 

Így például a március 
29-i lapszám egyik egész ol-
dalas írása a felvető üzem-
ből Kiss Józsefet, a szövő-
déből Tóth Józsefet, az 

üzemfenntartástól pedig Billo 
Györgyöt hívta a nyilvános-
ság elé, hogy az általuk ve-
zetett gyáregységek sikerei-
ről és kudaroairól számot 
adjanak. 

Mikor lesz iobb 

40 dolgozó átmenetileg ki-
esett a termelésből, sőt még 
műveaetőhiány is mutatko-
zott a harmadik műszakban. 

Elhúzódott tehát a gép-
áHés csökkentésére irányuló 
szervezési intézkedés, s je-
lenleg csak az a legfonto-

a felvető lermeléfcMyeíaer Mbb vtna ígsebb 
legyen a termelési lemaza-

Befejeződött 
a szegedi úttörőcsapatok 

kulturális szemléje 
A legjobb szereptők a gyermeknapon 
mutatkoznak be a város közönségének 

Hónapok óta tar tot t a sze- több hetet töltenek jutalom-
gedi úttörők felszabadulási képpen. 
kulturális szemléje. Sok is-
kolai, üzemi előadást tar-
tottak, s a legjobbak a Tol-
buhin sugárúti Uttörőház-
ban mér ték össze hétről-hét-

A bíráló bizottság a kö-
vetkagő úttörőket, illetve 
csapatokat talál ta legjobbak-
nak: Broda Zsuzsa, Szabó 
Katalin, Földeák Sándor, 

re tudásukat . Május elseje Jung Rózsa, Ágai Katalin, 
előestéjén tar to t ták a befe- Dancsó Mária, Vámosi Eva, 
jezó műsoros előadást a Túri Sándor, Szűcs Etelka és 
Petőfitelep II., az Árpád té- Kopasz Klára szavalókat 
ri, a Csongrádi sugárúti, a Mesemondásban a Guten-
Hámán Kató, a Tanítóképző, berg utcai leány és a Szillé-
a Gutenberg utcai leány-, a ri sugárúti iskola szereplői 
Mérey utcai és a Juhász voltak a legjobbak. 
Gyula általános iskolák nö- Színjátszásban a Móra Fe-
vendékel zsúfolt nézótér renc, a Zalka Máté és a 
clótt. Ez a műsoros est bl- Petőfitelep l-es iskola nyert 
zonyult az eddigiek közül a helyezést, táncban a Gu-
tog változatosabbnak. Noha tenberg utcai leány-, a mi-
több órán á t tar tot t az elő- hálytelekj és a béketelepi is-
adás, a több száz főnyi kö-
zönség nagy 
kísérte végig 
mokat. 

A késó esti 
után a bíráló 
döntötte, hogy 
legjobbaknak, 
te l jesí tményt nyújtók má jus 
29-én, vasárnap délután a 

érdeklődéssel 
a műsorszá-

órákban á r -
bizottság el-
kiket talál a 
A legszebb 

kólák lettek legjobbak. 
Hangszerszólót Schindler 

Iván, Szaniszló János, Pal-
lagh Lajos, Aldoból Magda 
és Csurgó Anikó adnak majd 
elő a gyermeknapon. 

Hangszerkettősben a taní-
tóképző, a Gutenberg utcai 
leány-, és a Hámán Kató is-
kola növendékeit hal lhat juk, 

gyermeknap alkalmával, az hangszeregyüttesben pedig a 
újszegedi szabadtéri szinpa- Madách utcai és az Árpád 
don mutatkoznak be a nagy % g S % Ű J P f f l J 8 i b m 
közönségnek. Ezután hatá- a petöfi telep II., a Móra Fe-
rozzák meg, hogy kik vesz- renc és a mihályteleki isko-
nek részt a júniusi, három- l a . kamarakórusban pedig a 
napos regőstáborozásban, ^ i sko la i gyakorló, a Juhász 

, , " ' Gyula és ugyancsak a Pető-
melynek legjobb szereplöt f i t e I e p u . e s „ á m u i g k o l a 

nemzetközi úttörőtáborban úttörői szerepelnek. 

Két NDK-beli ú j felvető-
gépet állítottak üzembe a 
múlt év decemberében, 6 
mindenki azt gondolta, hogy 
rövidesen számottevő javu-
lás következik a gépj és 
a munkatermeiékenyaéggel 
kapcsolatban. Nem ez tör-
tént, pedig a felvető műszaki 
fejlesztése a megnövekejlett 
mennyiségi követelmények 
kielégítése mellett a terme-
lékenység emelését célozza. 

Csakhogy még nem feje-
ződött be az átszervezés. A 
már leszerelt kiét gép után 
még egy harmadikat is meg-
szüntetnek, é* helyére hasí-
tott dobos csévélógépeket ál-
lítanak be. Ezek a munkák 
április végéig el tar tanak. 

Sok b a j volt mind a mai 
napig a két ú j felvetővel. 
Eleinte a nagy teljesítmé-
nyű gépek folyamatos üze-
meltetését sem tudták bizto-
sítani, de a technológiai cso-
port bevonásával folytatott 
kísérletek eredményeképpen 
már mutatkozik némi javu-
lás. Április elseje óta darab-
bérben dolgozik a kezelősze-
mélyzet. ezért várható, hogy 
a termelékenység má jus hó-
naptól kezdve fokozatosan 
emelkedik majd . 

Miért nem csftkfcent 
e u i i M i l eéeállisil 

száma? 
Januárban 5,76, február-

ban 5,45 százalékos gépállás 
volt a szövődében, annak el-
lenére, hogy a szövődé veze-
tője a decemberi üzemi hír-
adóban több javaslatot tett 
az állásidők csökkentésére. 
Cgylátszik hiába tet te ezt, 
mert néhány raj ta kívülálló 
körülmény keresztülhúzta a 
számításokat. 

Majdnem kétszeresére emel-
kedett januárban a henger-
es vetülékhiány miatti ál-
lásóra. Februárban azután a 
váratlanul fellépő influenza-
j a r v i ú y következtében 30— 

lát kell kiemelni. Balázs 
Imrének, az iskola igazgató-
helyettesének vezetése mel-
lett 300 da rab fával gazda-
gították a kis diákok Béke-
telepet. Balázs tanár egyéb-
ként 

távlati tervet készített Bé-
ketelep fásításáról. 

Az iskola tanulói, valamint 
a telep lakói néhány év 
múlva 

egész Béketelepet terv sze-
rint fási t ják. 
Az MTH-iskola tanulói te 

komoly munká t vállaltak 
magukra. A Katona József 
utcán ók ültették el a fát, a 
repülőtéren 

iskolájuk környékét még 
az ősszel erdősávval vet-
ték körül, 

most tavasszal 300 darab 
díszcserjét ültettek el park-
jukban. 

Meg kell említenünk ezen-
kívül a Szegedi Kenderfonó-
gyár KISZ-fiataljait , a Gép-
ipari Technikum, a Tanító-
képző Akadémia diákjait , a 
Vágóhíd és a Kábelgyár dol-
gozóit, akik az idén igen je-
lentős munká t végeztek. 

A tízezer facsemetével az 
erdők faállományát szapo-
rították. 

Ebből 4 ezer darabot a fel-

szabadulási ligetben, hatez-
ret pedig a ságváritelepi ül-
tetésre helyeztek el. A fásí-
tási hónap idején az erdő-
ápolást is teljes egészében 
elvégezte a városi tanács. 

Az idén igen szép ered-
ménnyel zárult a fásítási hó-
nap. A társadalmi és a szak-
munkasok jó minőségű mun-
kát végeztek. Az elültetett 
4500 fa ugyanis csaknem ki-
vétel nélkül jelt adott, hogy 
elégedett ú j környezetével, 
kizöldült. Az tény, hogy az 
idén lényegesen Jobb anyag-
gal, szép növésű, erős, egész-
séges fával dolgoztak a mun-
kások. Faj tá i t illetve 

legtöbb a hárs. 
Ezenkívül hegyi juharral , a 
villamosvezetékek alatt pe-
dig az alacsonyabb növésű 
-csörgő* fákkal is találko-
zunk. 

Eredménye csak úgy lesz 
a fásítási hónapnak, h a 

az elültetett fáka t meg-
védjük, gondozzuk, ápol-
juk. 

A legtöbb iskola úttörői vál-
lalták egy-egy utca fá inak 
gondozását, ápolását. J ó l e n -
ne, ha a lakosság is bekap-
csolódna e munkába és a 
sa já t háza előtt elültetett fá-
kat védené, ápolná. 

dán Ha majd viaszaiét az 
élet a megszokott medrébe, 
ismét foglalkooiak a régi 
problémával. 

Mit kőzett 
az Üzemfenntartás 

takarékossági vállalása 
Az erőtelep é6 a javító-

műhely takarékosaági válla-
lását a dolgozók elé tár ták, 
érthető, hogy figyelemmel is 
kísérik teljesítését, holott 
ma még nem értékelhető fo-
rintban. A fogyóeszközök 
felhasználása terén a taka-
rékossági kötelezettségnek 
időarányosan eleget tettek, 
a ráfordí tható munkaidő 
csökkentésére megtörténtek 
az előkészületek a gépgwic-
rálozásoknál. 

A szövődével egyetértés-
ben előre kijelölik a gene-
rálooásra kerülő gépeket, 
hogy az alkatrésaszükségílet 
időben felméhető legyen. Rö-
videsen létrehoznak olyan 
kísérleti csoportot, amely 
egyszerre két gép javítását 
végzi el. 

Megtörtént a városi áram 
nagyobb mérvű igénybevé-
tele j anuár 7-tel, a szerző-
dés szerint. Ugyanakkor az 
áramátalakítóéhoz felhasz-
nál gőzből ú jabban napi hét 
tonnát takarí tanak meg, bár 
az év végére napi 15 tonna 
gőz megtakarí tását tervezik. 

Megadta a három kérdés-
re a három illetékes a vá-
laszt, olvashatta a vállalat 
összes dolgozója. Észre is 
vették, hogy az összkép nem 
a legmegnyugtatóbb: az ígért 
intézkedéseknek csupán egy 
töredéke valósult meg, a 
többit elsodorták az Objek-
tív akadályok. A Szövőmun-
kás üzemi híradó kezdemé-
nyezésének köszönhető, hogy 
az elgondolások nerrj sikkad-
nak el, hogy számon kérik 
a mulasztottakat. 

Fehér Kálmán i 

Termést hozott a 
a tavirózsák a 

A Szegedi Tudományegye-
tem Növénytani Intézetének 
füvészkert jében szépen fej -
lődnek a melegégövi növé-
nyek. A korszerű üvegházak-
ba behatoló tavasai napsu-
gár gyakran 28—30 fokra í« 
felmelegíti a levegőt. A pá-
rás meleifben termést hozott 
az egyik Dél -k ínában honos 
törpenövééű banánfa , tudo-
mányos nevén: Busa Caven-
dishii. A széles levelű, f iatal 
— alig kétéves f e — első 
termése bőséges. Egy-egy ba-
nán hossza — bár még nin-
csenek teljesen kifejlődve — 
meghaladja a tíz cen t i t A 
kedvező körülmények kőzött 
előreláthatóan hónapokig te-

banánfa, nyílnak 
füvészkertben 

rem majd a másfél mé-
teréé fa, amelyről mintegy 
hat-nyolc kiló banánt szed-
nek. A fa érdekessége, högy 
ízletes termésében nincsen 
mag. gyümölcsét megtermé-
kenyítéa nélkül hozza . , . 

Nemcsak az üvegházakban 
éledeznek a növények, ha-
nem a szabadban ls: bimbóz-
nak a tavirózsák. A mester-
séges tó húsafokos vizében 
először a rózsaszín virágok 
kezdik bontogatni szirmai-
kat. Valamivel később nyíl-
nak a fehér, a sárga, a kék 
és a piros színűek. 

T. B. 

Az olvasó írja: 

Tanul janak pé ldámon 
a gépkocs iveze tők 

Gyömbér Géza. a « - * Nem szántottam, hogy kőny-
Aut^öaekeatei Váiwtot , m i s é v e m m e i esetleg ,ú-

lyos balesetet okozhatok, 
hoz. S kérte annak köt- Csupán szerencsémnek kő-
í i irben A p r k ö z ö l t ú k ? n « ö n h « t e m , h ™ ^ J f ^ 
Gyömbér Gézitől ittas ve- nem okoztam közúti balese-

' tet. De még így ls a rend-
őrség igen súlyosan járt el 
velem, de jogosan. 

Az esetből levontam a ta-
nulságot, is magam részéről 
megfogadom, hogy hasonló 
eset soha többé nem fordul 
elő. Tisztességgel akarom 
ezen a pályán befejezni éle-
tem. 

zetée miatt bevonta gép-
kooslvezetö Jogosítványét a 
rendőrség. Hivatásos gép-
kocsivezető esetében ez 
azt Jelenti, h o ® elvesztette 
illésált. A levél az alábbi: 

Huszonnégy éve vagyok 
gépkocsivezető, gyermekko-
romban határoztam el, hogy 
vagy az leszek, vagy semmi 
más. Szüleim nagy nehezen 
írták alá IS éves koromban 
a szerződésem. 

Még sohasem fordult elő 
velem a 24 év alatt ilyen 
eset. mint ápr t t í j 19-én. Sze-
szesital fogyasztása után ül- « volán mellé, 
tem motorkerékpáromra. Gyömbér 

Intek minden gépkocsive-
zető társamat, akik élethiva-
tásuknak választottak ezt a 
szakmát, tanuljanak a más 
kárán, okuljanak esetemből, 
is ittas fejje 1 soha ne ülje-

Géza 

A Szegedi Kéziszerszám, Kovács, Épületlakatos 
is Redőnykészítő Ktsz a lakosság részérói vállal: 

mindennemű 
lakatosmunkát, 

fa- ét vasredöny-javítást, orvosi műszerek, kisek, 
borotvák, hajvágógépek javításit és élezését. 
Központunk: Szeged, Tisza Lajos u. 2—4. Tel.: 43-72. 

Részlegeink, orvosi: Oskola u. 
Késes és műköszörűs: Bajcsy-Ze. u.. 
Püspök u. és Mikszáth Kálmán u. 


