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A Dózsa és a Haladás Tsz nyerte 
a szegedi termelőszövetkezetek 

tavalyi termelési versenyét 
Két csoportba osztották az 1990. évi termelést verseny-

ben résztvevő szegedi termelőszövetkezeteket a földterület 
nagysága, a belterjes gazdálkodás foka alapján. A Föld-
művelésügyi Minisztérium által szabályozott nemes vetél-
kedésben az egyik csoportba a Dózsa, a Rózsa Ferenc és 
a Táncsics Tsz, a másik csoportba pedig a Haladás, a Fel-
szabadulás és az Uj Klet Tsz került. Az első csoportban a 
Dózsa, a második csoportban pedig a Haladás Termelőszö-
vetkezet lett az első. A Dózsa Tsz-ben a rendszeresen dol-
gozó termelőszövetkezeti gazdákra jutó szövetkezeti jövede-
lem 14 ezer forinttal volt magasabb 1960-ban, mint a má-
sik hasonló két szegedi tsz-ben. 

Az újszegedi Haladós növénytermesztésből és állatte-
nyésztésből érte el a legmagasabb jövedelmet 

Nyolcezerötszáz-nyölcezerötszáz forint jutalomban ré-
sziéi tette a városi tanács végrehajtó bizottsága az 1960. évi 
termelési Verseny kategóriáiban győztes Dózsa és Haladás 
Termelőszövetkezeteket 

Három bemutató egy estén 
Fából faragott királyfi, Nádasban, Toledói pásztoróra 

- a szegedi színházban 

Egy estén tulajdonképpen Forgács Marta, Érdy Ildikó 
három művet mutat be va- Szente Ernő, Árkos 

Program Szeged szépítésére 
Kiszélesíti tevékenységét a városi tanács mfíemlék-

és városképvédelmi albizottsága 

Ernő, Árkos Judit, 
Szesedi Nemzeti Tóth B e a t r i * ' pint6r **uzsa, Szegedi Nemzeti Aday I m r e MarkoVies Vera 

és Papp József. 
S ha az évtizedeket szá-

moljuk, ,akkor Ravel Toledói 
pásítorórá-ja is új bemuta-
tóként szerepel, ha nem is 
eredetiként, E művet har-

sarnap a 
Színház, két egyfelvonásos 
táncjátékot és egy zenéB ko-
médiát, ugyancsak egy Fel-
vonásban. Á két műfaj si-
keres egyesítése rniitdenkép-

Szép eredményeket értek szegedi Ládagyár környéké-
éi Szegeden az elmúlt évek- nek rendbehozáséra kerül 
ben a műemlékvédelem te- sor. 
rén. A nagymértékben meg-
indult lakóház-tatarozások 
sérón, a szabadtéri játékok-
ra felkészülésnél előzetes 
terv alapján 

rendbehozták a város mű-

Egyre inkább nagyvárosi-
assá válik Szeged. Ez a nö-
vekvő forgalom mellett az 
üzletek, vendéglők külső ké-
péről, a gombamódra szapo-
rodó modern neonfeliratok-' 

emlékeinek, műemlékjelle- b ó i ; fényreklámokból Is lát-
gtí épületeinek jórészét. h a t ó . Ezeket ugyancsak sti-

Ez, a szakkörökben Is mél- )u a 0 s r B - a környezethez illő-
tányolt munka a jövő évben t.e kell megtervezni, ami ed-
valószínöleg teljesen befeje 
ződlk. 

Ez a körülmény azonban 
nem jelenti azt, hogy nincs 
már tennivaló a város külső 
képének javítására, szépíté-
sére. 

előtt a lehetőség szerint 
mindig kérni kell az emlí-
tett bizottság véleményét. 

Az utóbbi időben a városi 
tanács végrehajtó bizottsága 
szorgalmazza, hogy 

a belvárosi, egymással ha-
táros bérházak uvarait 
nyissák össze, 

távolítsák el onnan a föld-
szintes szárnyépületeket, fél-
tetős kamrákat, rossz kerí-
téseket és az így kialakított 
tömbbelsőkben létesítsenek 
parkokat, játszótereket. Sok 
segítséget nyújthat majd eh-

dig egyes esetekben — mint 
például a Széchenyi téri Éva 
konfekciós üzlet esetében — 
nem mindig sikerült. Az ut-
cai műtárgyak, lámpaoszlo- hez a munkához Is a 
pok, reklámoszlopok, a bel- műemlék- és városképvé-
városi bérházakat díszítő delmi albizottság, amely 

A városi tanács műemlék- vasrácsok, zászlótartók és részletes tervet készít a Sze-
védelml albizottsága ezért hasonló, az épület és az ut- geden megoldandó, hatéskö-
most kiszélesítette tevé- c a képét jelentősen befolyá- rébe eső feladatok folyama-

soló tárgyak elhelyezése to8 elvégzésére. 

pen szerencsés, különösen m i a chárom évvel ezelőtt mu-
pedig azért, mert a Fából t a U á k b e hazánkban, a bu-
faragott klrályfi-val Bartók d a p e s t i Operaházban, még a 

régi szövegfordítósban. A 
szöveget Szabó Miklós for-
dította újra magyarra, s ez 
a fordítás minden tekintet-
ben közel áll a' modern 

Béla születésének 80. évfor-
dulójára is emlékezik a Szé-

• gedi Nemzeti Színház. 
Ez a táncjáték ezelőtt ti-

zennégy évvel szerepelt sze-
gedi színpadon, amikor a francia zeneszerző, Ravel 
szövegíró BalizS Béla állt a művéhez. Ravelt általában 
függöny elé, s a bemutató modernnek és népszerűnek 
közönsége előtt meleg sza- ismerik. Az igényességet és a 
vakkal emiékezett meg a népszerűt, nagyszerűen össze 
Bartókkal közösen végzett tudta kapcsolni, s ezért van 
munka élményeiről. Haran- szinte páraüan sikere Euró-
gozó Gyula koreográfiájában pa színpadain és hangver-
mutatták be akkor is a Fá- senydobogóin. Ez a modem 
ból faragott királyfi-t azzal operája stílusban nem áriák-
a különbséggel, hogy a cím- ra, inkább az emberi be-
szerepet maga a koreográfus saédmódot jobban megköze-
táncolta. Hamala Irén kö- litő zenei elemekre épül. 
neográfus betanításéban most A szereposztásban Vargha 
két meghívott művész, Ba- Róbertet, Karikó Terézt, 
loffh Gusztáv és Perlütz Berdál Valériát, Szabó Mik-

\ Sándor kapta ezt a szép fel- lóst, Horváth Józsefet és 
adatot, a többi szerepben Sebestyén Sándort látjuk, 
pedig Kemény Lívia, Laloa- Vezényel Vüszy Viktor és 
tos Károly, tylezey Károly, Szalatsy István. 
Érdy Ildikó, Zsiga Piroska 
és Szabó Éva táncol. 

Dávid Gyula Nádasban cí-
mű táncjátéka tulajdonkép-
pen első színházi bemutató-
ként szerepel Szegeden, Ár-
kos Judit koreográfiájával. 
A két táncjátékkal pedig 
hosszú idő óta első ízben 
mutatkozik be önálló együt-
tesként a Szegedi Nemzeti 
Színház balettkara. A Ná-
dasban szerepel: Masa Klára, 

kenységét és átalakult vá-
rosképvédelmi albizottság-
gá. 

Ez,, a különböző képzettségű 
szakemberekből álló társa-
dalmi albizottság, amely az 
Építésügyi Minisztérium vá-
rosrendezési főosztálya és az 
Országos Műemlékvédelmi 
Felügyeiőség intenciói sze-
rint működik, a'jövőben 

minden fontosabb Város-
rendezési, városszéli észeti 
kérdésben állást foglal 

és támogatást nyújt a ter-
vezőknek, a tanács építéssel 
foglalkozó szerveinek, az 
egyes beruházóknak. 

Szeged lehetőségeit kihasz-
nálva a tervek szerint a kö-
vetkező években 

sok lakóházra építenek 
majd emeletet, 

Az új épületrészeket) Össze 
kell hangolni egyrészt a ré-
gi épület homlokzatéval, 
másrészt pedig az egész ut-
cóvalt városrésszel. Nem 
mindig sikerültek az ilyen 
kísérletek az elrgólt évek-
ben. Elrettentő például- a 
Takaréktár utcai két lakó-
ház padlésterének beépítése 
szolgál. A műemlék- és vá-
rosképvédelmi albizottságra 
hárul többek között az a fel-
adat, hogy ügy irányítsa el-
vileg az emeletráépítéseket, 
hogy az Ilyen építkezések a 
jövőben valóban előnyére 
szolgáljanak az utcáknak és 
tereknek. 

Különösen sok tennivaló 
lesz azoknak a részletes rerw 
dezési terveknek a végrehaj-
tásánál, amelyek nemrégi-
ben készültek el, vagy most 
vannak kidolgozás alatt. Az 
Oskola utca környékének 
rendezése után ugyanis a 
nagykörút, a Szent István 
tér, a partfürdő és az Uj-

Várkonyi Péter 
zongoraest je 

az Újságíró Klubban 
Ismét érdekes rendez-

vénnyel lepi meg április _ 3-
án, szombaton este a közön-
séget az Újságíró—MSZBT-
klub. Ez alkalommal Várkó-
nyi Péter, igen tehetséges, 
fiatal budapesti zongoramű-
vész látogat Szegedre. Vár-
konyi Péter részt vesz a 
Liszt—Bartók-év alkalmából 
a fővárosban megrendezésre 
kerülő nagyszabású emlék-
hangversenyeken. Most, sze-
gedi vendégszereplése alkal-
mából ismert Liszt- és Bar-
tók-műveket ad elő. 

A hangverseny esle nyolc 
órakor kezdődik az Újság-
író—MSZBT-klubban (a Sza-
badság Filmszínház fölött, 
bejárat a Deák Ferenc utca 
felől), melyen minden ér-
deklődőt szívesen lát a klub 
vezetősége. Belépés díjtalan. 

Nem derült mél tény 
a csehszlovák repülőgép 

sserer.osétlensógénekrészié eíre 
A Nürnberg mellet lezu- életét. Az áldozatok legna-

hant IL—18 típusú csehszlo- gyobbrészt csehszlovák, szov-
vák repülőgép utasainak és jet és bolgár kereskedelmi 
személyzetének holttestét és gazdasági küldöttek, 
szerdán Prágába szállították. A s z e r e n c sétlenség okának 
A Prága és Bamako között ^ r é s z l eteinek felderítéséré 
közlekedett gép katasztrófa- m e g l n d u i t vizsgálat során 
Óénál 56 személy vesztette e d d i g c s a k részeredmények-

re jutottak. Megállapították 

HIRDETMÉNY 

A Magyar Képzőművészeti Főiskola (Bp. VI., Népköz-
társaság útja 69—71.) tájékoztatást ad arról, hogy az 

1961/62. tanév felvételi vizsgáit 

1961. július 3-tól 
július 15-ig tartja 

A főiskolán festők, szobrászok, grafikusok és restau-
rátorok képzése folyik, valamennyi hallgatónak azon-

ban a rajztanári szak felvétele kötelező. 
A képzési Idő 5 év, a művészdiploma megszerzése a 

hatodik évben történik. 
Az írásbeli jelentkezés határideje: 1981. május 10 

(fenti címen). 
A középfokú tanintézetekből a jelentkezés a felvételi 
vizsgára vonatkozó miniszteri rend.elet alapján törté-
nik. Az 1958. és az azutáni években érettségizettek an-
nál a középiskolánál, jelentkeznek f. évi április hó 

10-ig, ahol érettségit tettek. 
A felvétellel kapcsolatos részletes felvilágosítást a 

főiskola titkársága adja meg. 
Budapest, 1961. március 20. 

A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA 
IGAZGATÖSAGA. 

a csehszlovák szakemberek, 
hogy a gépen robbanás tör-
tént, amelynek okát eddig 
nem sikerűit felderíteni, A 
gép Öt perccel a katasztrófa 
előtt hagyta el Csehszlová-
kia légiterét és ekkor leadott 
jelentése szerint zavartala-
nul haladt előírt útvonalán. 

A katasztrófa közelebbi 
részleteire fény derülhet 
abból a magnetofon-felvétel-
ből, amely a Nyugat-Német-
országban működő amerikai 
biztonsági szolgálat és a re-
pülőgép utolsó összekötteté-
sét rögzítetté. A felvétel tar-
talmát eddig nem hozták 
nyilvánosságra. 

A helyi lakosság közlése 
szerint az amerikai rend-
őrök és katonák, akik a ka-
tasztrófa után azonnal meg-
jelenték a helyszínen, tüze-
tesen átkutatták és lefény-
képezték a gépet. A cseh-
szlovák lapok arról, írnak, 
hogy az amerikaiak indoko-
latlan beavatkozása a nyu-
gatnémet közvéleményben is 
megütközést keltett. (MTI) 

Az orvosi rendelők zsúfoltságának 
á&nvi'ifílf'fikCAVtCü Újabb átalakítások a központi rendelőintézetben 

C l l j r n i i e s e r e — átszervezés néhány orvosi körzetben 

Már hosszabb ideje pa- , épületben lesz majd a fizikó- A héten a l í í . kerületi ta-
naszkodnak városszerte a therápia, közel a gőzfürdő- nács végrehajtó bizottsága 
körzeti orvost rendelők és a bőt, uz viszont már eldöo- megtárgyalta egészségügyi 
központi rendelőintézet zsú- tött tény, hogy 
foltságára. A lakosság ki-
fogásait már tárgyalták pél-
dául a II. és III. kerületi ta-
nácsülésén, de más fórumo-
kon is. illetékes szervek a 
bejelentések és saját ellen-
őrzéseik. tapasztalataik alap-
ján újabb Intézkedéseket, át-
szervezéseket terveznek a 
probléma megoldására —• ter-
mészetesen az adott lehető-
ségeken belül. 

Néhány hasznos »újítás« 
már történt. így például a 
szegedi járás teljes szocia-
lista* átalakulása után 

bekapcsolódtak a klinikák 
Is a szakrendelésekbe, 

a biztosítottak ellátásába. A 

a rendelőintézetből áttele-
pítik. 

Ez az átszervezés egy éven 
belül megkezdődik. Eredmé-
nye; korszerűbb fizikótherá-

csoportjénak a lakosság pa-
naszai alapján készült elő-
terjesztését. Ebben javasol-
ták. hogy a XX, körzet or-
vosát helyezzék a Párizsi 
körút 46. szám alatti ren-

piai és rftntgenszakréndelés. delőbe, ugyanakkor más ha-
s nagyobb kényelem lesz. tárokat állapítsanak meg. A 
Ugyanis kórház és a rendelőintézet 

a rönígenrendelés is űj he- vezetőorvosával egyetértve, az 
Hűséghez jut, új határokkal megnagyob-

még egy átvilágító készülé- bítják a XX. körzet belterii-
ket, tudnak beállítani, gyor- letét, ugyanakkor egy lilá-
sabb lesz a betegellátás. sik, kisebb városrészt csa-

De ne csak tervekről szól- tolnak a megkisebbedett 
junk, hanem egy most meg- XXI . körzethez, mely a Kor-
indult új akcióról Is. Ez pe- da soron marad. Az előter-
eiig a légtöbb beteget érintő jesztést elfogadták, s a ke-

korzeti rendelés ésszerűbb rületi főorvost utasították, 
átszervezése. hogy az átszervezést a ren-

réndelőintézetben figyelmez- Ugyanis először csaknem delőintézet főorvosával egyet-
tető táblák függnek, hogy minden beteg itt jelentke-
Röszke, Rúzsa, öttomos, Sö- zik, innen indul a gyógyu-
vényháza és más községek láshoz vezető további útjára, 
betegei részére mely idő- a szakrendelésekre, gyógyirt-
pontban rendelnek a kü- tézetekbe. 
lönböző klinikákon. Hiszen a A kerületi tanácsok egész-
zsúfoltsög elsősorban azért ségügyi csoportjaihoz, a vá-
fpkozódott, mert tízezrekkel rosl tanács egészségügyi osz-
növekedett meg a biztosítot- tályához és a rendelőintézet-
tak száma. Akik régen ma- hez beérkezett panaszok vizs-
génrendelésre jártak, most gálata során kitűnt, hogy 
ingyenes gyógykezelést ve-
hetnek Igénybe. 

értésben hajtsa végre. A 
rendelőintézet főorvosa, dr. 
Gergely Győző elmondotta, 
hogy a határozat után gyor-
san intézkednek. Előrelátha-
tólag 

május elsejétől megkezdik 
az új beosztás szerinti ren-
delést a két körzetben. 

Erről a lakosságot a körzeti 
több körzeti beosztás nem rendelőintézetben kifüggesz-
megfelelŐ. tett, s a háztömbbizalmiak-

A központi rendelőintézet Kitívó példája volt ennek, a hoz küldött körlevélben ér-
zsúfoltságát enyhítette még XX. és XXI . körzet hely- tesílik. Ezenkívül arról is tá-
az üzemorvosi ellátás némi zete. Hatalmas épülettömbök jékoztatást adott a rendelő-
kiterjesztése, egyes szakren- emelkedtek például a Marx 
delések bevezetése néhány tér és a Kossuth Lajos su-
körzetben, s nem utolsósor- gárút között, a III. kerületi 
ban a Hunyadi János — volt tanácshoz tartozó városrész-
Szentháromság — utcai új ben. Nagyon sok új lakó köl-
épület, ahol több osztályt le- tözött ide, akiknek a jelen-
hetett elhelyezni. Most, legi beosztás szerint a Korda 

májusban Is megkezdődik sorra kell járniuk a körzeti 
egy átalakítás, . orvoshoz, Jiolott a szemközti 

A nőgyógyászat új helyisé- oldalon van egy, nemrégen csok véleményét, a körzetek 
get kapott az új épületben, épített, korszerű rendelő. E több betegét és helyszíni 
s igy egy szoba felszabadult tarthatatlan állapot felszá-
a szemészet részére. így mér molésával kezdődött meg 
eddig három orvos rendel- m o s t - áprilisban a körzetek 

felülvizsgálata, melyeknek 
új határokat állapítanak 
meg, 

ha ez indokoltnak látszik. 

intézet főorvosa, hogy ettől 
kezdve 

folyamatosan vizsgálják 
felül a körzetek betegfor-
galmát. 

Értékelik az erre vonatkozó 
statisztikai adatokat, meg-
hallgatják a kerületi taná-

het a korábbi kettő helyett, 
de a helyzet még tovább ja-
vul. Májusban megkezdik 
ennek az osztálynak az át-
építését — ami mintegy 150 
ezer forintba kerül —, s még 
gyorsabban, kényelmesebben 
tudják lebonyolítani ezt a 
szakrendelést. Ezenkívül — 
ha nem is azonnal, de egy 
éven belül — 

lehetővé válik a röntgen-
ellátás javítása, a fizikő-
therápia másik, korszerű 
helyiségben való elhelye-
zése. 

Ez Is égető kérdés. Tavaly 
például röntgenszakrendelé-
sen 83 ezer. fizlkótheráplai 
kezelésen pedig 87 ezer be-
teg vett részt. Tehát mind 
a két •— egymás mellett fek-
vő helyiségben működő — 
szakrendelés a legzsúfoltab-
bak közé tartozik. Már pe-
dig egyik bővítése sem le-
•hetséges éppen a fenti kö-
rülmények miatt. Jelenleg 
folynak a tárgyalások a f i-
Zikótherépia elhelyezésére, a 
rendelőintézeten kittül. Leg-
utóbb például már egy nagy. 
több részből álló helyiséget 
tartalékolt a városi tanács 
v é g r e h a j t ó bizottsága e szak-
rendelés számára. Még nem 
dőlt el véglegesen, hogy itt. 
vagy egy másik, alkalmas 

szemléket is tartanak, első-
sorban az eddig beérkezett 
panaszok szerinti helyeken. 
S azokban a körzetekben, 
ahol ez indokolt, a III. ke-
rületi módszerhez hasonlóan 
átszervezést hajtanak végre. 

A DÁV kórusa is szerepel 
az idei vasas zenei fesztiválon 

A Vasas Együttesek Zenei 
Fesztiválján, amelyet április 
7-től 23-ig rendeznek meg 
Budapesten, Szegedről a Dél-
magyarországi Áramszolgál-
tató Vállalat »Erkel Ferenc* 
kórusa is szerepel, amely 
immár negyedik évben vesz 
részt ezen a fesztiválon. A 
DÁV kórusa április 9-én 
szerepel Erich Kástner— 
fczolcsányi Ferenc: Cantate de 
minoribus jÉnek a kicsi-
nyekről) című nagyszabású 
kantátájával, amely harcos 
kiállás egy újabb világhá-
ború, az atomfegyverek ször-
nyűsége ellen. A nagyszabá-
sú mű főpróbáját tegnap 
délutári 5 órakor tartotta 
kultúrterrhében a DAV kó-
rusa. A műben elhangzó szó-
lórészeket énekli: Fazakas 
Andrásné, Hajdú Jánosné és 
Börcsök István. Az új, mo-
dern kantátát összekötőszö-

veggel teszik színesebbé és 
érdekesebbé. Szelényi István 
a kórusmúben megszólaltatja 
Erich Kastner gondolatait. 
Az összekötőszöveget Jároli 
Jenőné, Bánfi József és Já-
roli Jenő tolmácsolja. 

Áramszünet! 
Az Áramszolgáltató Vállalat 
közli, hogy 1061. április »-
én 6 órától 13 óráig a Dam-
janich utca, Térés utea, 
Külső Pulcz utca, Rókusi 
pu„ Szatymaaii u. és Kór-
töltés sor által • bezárt té-
rületen 

Áram-
szünet 

lesz. 


