
Vándorló iskola 
Oesz el 23 csoportot tizen-

egy helyiségbe ugy, hogy 
mindenütt csak egy cso-
port legyen! Találós kérdés-
nek is elég nehéz, hát még 
naponta megoldásra váró, va-
lóságos feladatnak. 

Az Újszeged) Rozsa Ferenc 
Gimnáziumnak ugyanis 1J 
tanterme, két korszerű elő-
adója, s egy tornaterme van. 
S ha eltekintünk attól, hogy 
ebből négy helyiség minden-
nek inkább megfelenek. mint 
tan teremnek, ez akkor is 
mindössze 14 helyiség. A gim-

veszélyes, javítás alatt áll, s 
a meglévő kis szabad helyen 
hulladékfát kénytelen tárolni. 

A vándorlás oka, a már 

említett tanteremhiány. Emi-

att hat osztályt kénytelenek 

voltak a szomszédos bérkert 

utcai általános iskolaba he-

lyezni, egyet a November 7 

művelődési otthon előcsarno-

kába, s öt osztálynak még 

ilyen „menedékhely" sem ju-
tott. Ott tanulnak, ahol ép-

náziumnak pedig 23 osztálya pen üres az osztály, ahonnan 

tomaórara, vagy műhelybe 

mentek a gyerekek. Am min-

dig akadnak újabb és újabb 

bonyodalmak, melyek na-

ponta próbára teszik az is-

kola igazgatójának tjs taná-

rainak találékonyságai. 

van. A kétműszakos tanítást 
nem vezethetik be, mert a ta-
nulók nagy része vidékről jár 
az Iskolába. Mit lehet az 
ilyen esetben tenni? Termé-
szetesen bővíteni kell az is-
kolát. 

Megrekedtek 
az alapoknál 

A régi tanítóképző épületét 
annak idején 120 tanulóra 
méretezték. Ma több mint 
700-an tanulnak az iskolában. 
Az épület bővítésére, illetve 
12 új tanterem építésére 4 
millió forintot kapott az is-
kola. Az ígéretes tervek meg-
születtek, az alapokat lerak-
ták. de tovább nemigen ju-
tottak. Az építkezést 1964 áp-
rilisában kezdték, s befejezé-
sét. a naptári év végére, de 
legkésőbb 1965 áprilisára 

„A hetes szellőztessen 
ki" 

— Kár, hogy nenft egy nap-
pal hamarabb jött. Még teg-
nap is az udvaron tanult egy 
csoport. Egy másik meg itt a 
folyosó végében. — S ezen 
már legfeljebb a kívülállók 
csodálkoznak. Az iskola ta-
nárai és tanulói már kényte-
lenek voltak megszokni — ha 
megiszeretni nem is — ezt az 
ostromállapotot 

Még kora ősszel történt, 

ígérték az építőipari vállalat h°gy az egyik osztály a szem 
közti ligetben tartotta latin 
óráját A tanár az óra végén 
tréfásan megjegyezte: a he-
tes szellőztessen ki. Ha ter-
münk nincs, legalább humo-
runk legyen — gondolhatta a 
tanár. Milyen igaza van. S 
milyen jó, hogy még van 
kedvük humorizélni. 

kívül, késve érkeznek. Mert 
például a Bérkert utcai ál-
talános Iskolában ötperces 
eltolódással csöngetnek, vagy 
a nagy kavarodásban tanár 
es osztálya csak hosszas ke-
resgélés után talál egymásra. 
Ez természetesen kimeríti az 
embereket. Tanár, diák egy-
aránt fáradt, ideges. Így az-
tan nehezen, vagy egyáltalán 
nem alakulhat ki az a nyu-
godt, baratságos légkör, ami 
mindenfajta pedagógiai tevé-
kenység alapvető feltétele. 

A gyerekek nem tudják át-
nézni óra előtt az anyagot. A 
késés miatt rövidebbek az 
órák, ami különösen a dol-
gozatírásoknál jelent nehéz-
séget. Vélt vagy valóságos 
félreértések miatt ellenséges-
kedés támad az állandó s a 
termüket „bitorló" vándor-
osztályok között. Nehéz ilyen 
körülmények között felelős-
ségre nevelni a gyerekeket. 
Hiszen könnyű elbújni, más-
ra hárítani a felelősséget eb-
ben a nyüzsgő, kavargó tö-
megben. Az egyes osztályo-
kon belül is nehezen születik 
meg így az összhang, a kol-
lektív szellem. 

S mindez szinte csak váza 
azoknak a nehézségeknek, 
amivel az iskola tanárai, ta-
nulói nap mint nap küzde-
nek. Hogyan lehet százszáza-
lékos köteles ségteljesítést 
várni ott, ahol a jó munká-
nak úgyszólván a legelemibb 
feltételei sincsenek meg? 

N. K. 

Az a r a n y f e j % iílmelí 

„Semmi az egész" — mond- tatlanok, s ha a gyanú olykor A nyilvánvalóan kommersz-
ja a film utolsó kockáin a mégis rájuk terelődik, abban film igénnyel készült alkotás 
kedves főszereplő, Milly — Mi6ter Palmer és bűntársa a nem dicsekedhet különösebb 
azaz Lorraine Power — mint- ludasok. S, hogy ártatlansá- erényekkel. Talán Buddy 
ha csak a filmet summázná, gukat bizonyítsák no meg Hacket kedves szakállas va-
Valóban semmi az egész, vagy - preikhen is a/ an- g á n y a ' 65 Hildebrandt István 
legalábbis nem sokkal több m e r t a z ° e l e , K D e n a z dP s z ép színes képei érdemelnek 
a semminél ez a magyar— ^ detektív vere folyik — ernlitést. 
amerikai szélesvásznú film kézre kerítik a tetteseket. N. K. 
Sablonos, naiv, nem túl izgal-
mas keveréke a gyerek- és 
detektív történeteknek. Az 
egész filmnek van valami ol-
csó idegenforgalmi reklám 
íze, ami határozottan vissza-
tetsző. 

L á n g o l ó é v e k 
Dovzsenko, annyi emléke-

zetes szovjet film alkotója 
A történet minden bonyo- ezúttal nem rendezőként, 

lultnak latezani akaras mel- hanem a film forgatóköny-
lett igen egyszerű, átlátszó, vének írójaként szerepel a 
Erőltetett jneseszoves, esi- Lángoló evek című alkotós 
naltsag érződik rajta. A Ste- készítői között. Ennek a szo-
venson család kis yachitján katlan funkciócserének szo-
Magyarorszagra érkezik, s moru története van- a szw-
mar a határon megkezdőd- j e t filmművészet egyik leg-
nek a bonyodalmak. A papat kiemelkedőbb alakja a Lán-
ugyanis az angol követseg g o l ó é v e k szcenáriumának 
egyik munkatársa magával elkészítése után röviddel 
cipeli a másnap megnyíló n leghalt. A filmet ' özvegye. 
Nemzetközi Bunugyi Konfe- J u l i j a Szolnceva készítette 
renciara A gyerekek maguk- eJ D o v z s e n k o hátrahagyott 
ra maradnak. Azaz mégsem, utasításai alapján, a nagy 
mert segítsegukre siet egy rendező művészi elveinek 
magyar kislány, aki London- szellemében. Julija Szoln-
ban járva ismerkedett meg 
Stevensonékkal. Ö lesz a há-
rom gyerek útikalauza, s 
egyben kalandjaik részese is. 

A bonyodalmak okozója a 
győri székesegyház felmérhe-
tetlen értékű műkincse, a 

mindent feláldozó szovjet 
ember legszebb, leghősibb 
tulajdonságait. Az eszményi, 
tett hősök természetesen 
nem mozoghatnak a hétköz-
napon földhcwragadt rflága-
ban, egyéniségük töretlen 
bemutatásahoz megfelelő, 
emelkedett hangulatot sugár-
zó keretre van szükség. 
Dovzsenko elvei alapján Ju-
lija Szolnceva filmballada-
ként dolgozta fel Iván, Ul-
;jána és a többiek történetét 
A rendezőnő legnagyobb ér-
deme, hogy ezt a népmesei 
motívumokkal átszőtt nemes 
érzelmekkel teli történetet 
stílustörés nélkül, következe-

ceva alkotása a kritika sze. tesen végig tudta vinni. 
rint minden lényeges moz-
zanatában híven őrzi Dov-
zsenko szellemét Ez legin-
kább azzal magyarázható, 
hogy majd harminc éven át 
nemcsak felesége, de mű-

Szent László arany herma, vésztársa is volt a A föld, 
ami a Stevenson gverekek az Iván alkotójának. 

A film címe szimbolikusan 

illetékesei. S hiába az iskola 
vezetőinek és tanulóinak 
minden igyekezete, társadal-
mi munka formájában adott 
segítsége, a munka áll. Nincs 
munkaerő. 

Menedékhely sínes 

Éppen szünetben érkeztam . , , , . . 
az iskolába. Meghökkentő lát- A pedagógiai mnnka 
vány fogadott. Az udvar, de rovására 
még a környező utcák is egy-
szerre megteltek csomagjai-
kat cipelő diákokkal: a kö-
vetkező óra színhelyére igye-
keznek eljutni. Ez nem tar-
tozik a legkönnyebb felada- osztály naplóját, a segéd- és harmóniai hangversenyen, 
tok közé, hiszen az udvar 
nagy részét elfoglalja az 
építkezés, a hátsó lépcső élet-

győri tartózkodásával egyidő-
ben váratlanul eltűnik. A 
gyerekek természetesen ár-

A különböző épületekben 
tanító tanároknak éppen csak 
annyi idejük van, hogy ma-
gukhoz vegyék a következő 

szemléltető eszközöket, s már 
indulhatnak is az új órára. 
Igy is legtöbbször, hibájukon 

utal tartalmára: minden ké-
pe, minden jelenete a Nagy 
Honvédő Háború „lángoló" 

Azok a nézők azonban) 
akik Csuhraj vagy Kalato-
zov szemével emlékeznek a 
tragikus évekre, feltehetőleg 
mindenben tudják maguké, 
nak érezni a Lángoló éveket 
A megelevenedő hőskölte-
mény ugyanis olyankor in-
kább látványával, min-t örv« 
•magából fakadó mondani-
valóiával hat. Ezért is van 
az, hogy Csuhraj filmjében 

Az üzletek ünnepi 
nyitvatartása 

Már közöltük az üzletek a MÁV Utasellátó Üzemi 
szombati, december 12-i és Vállalat Szeged állomáson 
ezüstvasárnapi, december 13-i lévő pályaudvari éterme, 
nyitvatartási rendjét. Most amely 11 órakor zár. 
az ünnepi záróráról adunk December 25., péntek: ezen 
tájékoztatást. a napon az élelmiszer, ipar-

December 19., szombat: az cikk és egyéb boltok az áru-
iparcikkboltok, áruházak, a házak és a piacok zárva ma-

Banda Ede és Zempléni Kornél 
kamaraestje 

Igen színes és értékes mű- Beethoven A-dur (Op. 69.) 
sorral állt a közönség elé gordonka-zongora szonátáját 

Banda Ede itt érezte magát 
igazán otthon, s muzsikált 
felszabadultan, Zempléni 
Kornél pedig, aki egyike a 
legjobb hazai zongoraművé-
szeknek, mint kamaramu-
zsikus is kitűnő. 

A műsor szünet utáni ré-
szében nagyon tetszett a 
Kodály-szonáta első létele, s 
főképpen az egész koncert 

Banda Ede gordonka-, és 
Zempléni Kornél zongora-
művész a Tisza Szálló nagy-
termében megrendezett fii-

rendes hétköznapi, az élelmi-
szerboltok és a szórakozóhe-
lyek, valamint a piacok a 
szombati nyitvatartási idő-
nek megfelelően tartanak 
nyitva, 

radnak, Csak a vasárnap 
nyitvatartó édesség- és do-
hányboltok árusítanak. A 
vendéglőkben szombati zá-
róra lesz. 

December 26., szombat: a 
December 20., aranyvasár- vasárnap rendszeresen nyit 

nap: az élelmiszer, édesség 
és dohányboltok árusítanak, 
a piacokon szintén vasárnapi 
árusítás lesz. Az összes ipar-
cikkboltok — a háztartási, 
bútor, táblaüveg, nyomtat-
ványbolt kivételével — az 
aru házak, délelőtt 10-től este 
6 óráig lesznek nyitva. 

December 24., csütörtök: 
ezen a napon az élelmiszer, 
hús és édességboltok este 6 
óráig árusítanak. Ugyancsak 
6 óráig lehet vásárolni az 
iparcikk boltokban és az áru-
házakban. A piacon rendes 
hétköznapi árusítás lesz. A 
szórakozóhelyek este 8 óra-
kor zárnak. Kivételt képez-
nek a Tisza, Hungária és a 
Hági éttermek, melyek este 
10-ig lesznek nyitva, továbbá 

vatartó édesség- és dohány-
boltok árusítanak A piaco-
kon reggel 7—10 óráig lehet 
vásárolni. A szórakozóhelye-
ken szombati záróra lesz. 
Az összes élelmiszerboltok, 
húsboltok, iparcikk üzletek 
és áruházak zárva marad-
nak. 

December 27., vasárnap: 
valamennyi élelmiszerbolt 
reggel 7—11 óráig árusít. A 
vasárnap egyébként is nyit-
vatartó dohányboltok a meg-
szokott rend szerint árusíta-
nak. A piacokon a vasárnapi 
árusítási rend érvényes. Az 
iparcikkboltok, áruházak 
zárva maradnak. A szórako-
zó helyeken vasárnapi zár-
óra lesz. 

szerda este, 
Bach szóló gordonkára 

írott c-moll szvitje — a 
hangverseny nyitószáma 
előadási szempontból na-
gyon komoly feladat. Mind 
memóriái, mind pedig stílus legszeb teljesítménye: a De-

technikai szempontból bussy-szemáta. Igaz, hogy a 
zseniálisan megkomponált 
mű már eleve biztosítja a 
siker döntő részét, de az 
eilőadás is nagyban hozzá-
járult ehhez a nagyszerű 
fölépítéssel és színkuítúrá-
val. 

A koncert Bartók I. Rap-
szódiájának előadásával zá-
rult 

V. I. 

es 
nagyfokú koncentrálást igé-
nyel. Banda Ede számára is 
erőpróba volt a mű előadása. 
Egy-két helyen szöveghiba is 
csúszott be, amit azonban fe-
ledtetett az áttört hangszere-
lésű Sarabande nagyon szép 
előadása. 

Jól kidolgozott és összefo-

gott előadásban hallhattuk 

kapnak. A győztes mű lesz 
egyébként az 1967. évi Liege-i 
előadói verseny kötelező mű-
sorszáma. (MTI) 

Szeles, hűvös Időben óvja ajkát 

AJAKÍRRAL! 
3.80 Ft-ért kapható az illatszerboltokban 

Bp. 3285 

Felhívjuk a házkezelőségek, házfelügyelők és ingatlan-
tulajdonosok figyelmét, hogy a 

fagyveszélyes idő beálltával 
fokozott mértékben ellenőrizzék az ingatlanok belsc 
vízellátó berendezéseit, a vízzel való takarékosság 
szem előtt tartása mellett. 
K 7XX Szegedi Viz- ós Csatornamű Vallaiat. 

Érdekes nemzetközi pályázat 
zeneszerzőknek 

A Magyar Zeneművészek dik tovább a belgiumi címre. 
Szövetsége a napokban két A legsikerültebb vonósnégyes 
érdekes pályázati felhívást díja 60 000 belga frank, a má-
juttatott el tagjaihoz. A Cseh- sodik és harmadik helyezést 
szlovák Zeneszerzők Szövet- elérő munkák alkotói 25 000, 
sége és a Csehszlovák Zenei illetve 15 000 belga frankot 
Alap nemzetközi pályázatán 
35 évnél nem idősebb zene-
szerzők vehetnek részt. Há-
romféle pályamunkát küld-
hetnek 1965. szeptember l-ig 
a Magyar Zeneművészek Szö-
vetségének címére: 35 perc-
nél nem hosszabb tartamú 
nagyzenekari művet, vala-
mint vonósnégyest, illetve 
egy legfeljebb 20 percen be-
lül előadható vegyeskari szer-
zeményt. A különböző orszá-
gokból beérkező művek kö-
zül a zsűri a legjobb alkotást 
20 000 cseh koronával jutal-
mazza, a második díjat 
15 000, a harmadikat pedig 
10 000 cseh koronában álla-
pították meg. A legjobb vo-
nósnégyesek szerzőit 15 000, 
12 000. illetve 8000, 6000. illet-
ve 4000 cseh koronával ju-
talmazzák. 

A másik pályázatot Liége-

ben hirdették meg, ahol a 

már hagyományos nemzet-

éveit idézi. Hőse, Iván Orl- egyetlen égbe meredő puska-
cső, vagy egy meggyötört 
arc jobban megrázza a né-
zőt. mint itt egy végelátha-
tatlan tankoszlop, vagy egy 
szétlőtt ágyúkkal, megron-
csolt halottakkal teli mező. 

A . T,. 

juk, is szimbólum, a kínban, 
vérben, szenvedésben helyt-
álló szovjet ember szimbólu-
ma. De a film többi alakja 
is hasonlóan eszményített: 
a különböző típusok magu-
kon hordozzák a hazájáért 

Megkezdődött 
a téli könyvvásár 
Hét és fél milliós készletből választhatnak 

az ajándékozók 
A könyvforgalom évről év-

re hagyományosan megugrik 
a téli könyvvásár idején, 
minthogy ilyenkor már 
mindenki gondol a vásár-
lásnál a karácsonyi ajándé-
kozásra is. Könyvterjesztő 
Vállalat — mint Vass Szabó 

igy Aldons Huxley A láng-
ész és az istennő című elbe-
széléskötete. Ráth-Végh Ist-
ván népszerű könyvsorozata 
az ajándékozók egyik „slá-
gere". Modern szovjet és ha-
ladó nyugati szerzők köny-
veinek felsorolhatlan töme-

Gábor, a 205. sz. könyvesbolt gében lehet válogatni. Három 
vezetője elmondotta — az új szakácskönyvet adtak ki 
éwégi csúcsforgalomra min- az asszonyoknak és különbö-
den eddiginél nagyobb rak- ző kézimunkakönyvet, s szá-
tárkészlettel készült fel. Hét mos ifjúsági olvasmányt, kö-
és fél millió forint értékű zöttük a fiúk és lányok év-
könyv van az üzletek polcain könyvét, Verne öt regényét, 
és raktáraiban, vagyis olyan magyar szerzők könyveit és 
könyvtárhoz lehet hasonlíta- az ifjúság örök olvasmányát, 
ni, melyben 250 ezer kötet 
könyv sorakozik. Ezek között 
számos az újdonság, a kará-
csonyi meglepetés. Most ke-
rült a boltokba Tolsztoj tíz 
kötetre tervezett összes mű-
veinek első kötete, az új ma-
gyar irodalomtörténet hat 
kötetéből az első, Goethe 
összegyűjtött műveinek öt 
kötete egyszerre megvásá-
rolható, méghozzá igen elő-
nyös áron. Dosztojevszkij A 
félkegyelmű című regénye 
most is igen kapós, s ugyan-

Rőzsesziiret a Tisza mentén 
Az Alsó-tiszavidéki Vfz- dékeken — 

ügyi Igazgatóság területén térre. Ilyen 
megkezdődött a rőzsegyűjtés, 
amely jellegzetes téli sze-
zonmunka. Ez az időszak a 
legalkalmasabb erre, mert 
a tartós hideg idő beállta 
után a lombozat nagyrésze 
lepergett a fűzvesszőkről. Az 
összeszedett rőzséket válo-
gatják és kévébe kötik, hogy 
majd az elkövetkező évben 
partvédelmi 
hasznosítsák 

kötve, mint hatalmas sző-
nyeggel bélelik ki a folyó-
medernek a sodrástól leg-

közi vonósnégyes-versenyeke' ; jobban érintett részét. Mint-
rendezik. Ezen korra való te "gy kétszázezer kévényi 
kintet nélkül részt velv nennyiség az évi kitermelési 
vonósnégyesével bármel TV. 
nemzethez tartozó zeneszer A munkát egyelőre még 

ehezíti a folyó szokatlanul 
nagas vízszintje. A meg-

zö. A pályamunkákat mai 
cius 1-ig fogadja el a Ma 
gvar Zeneművészek Szövetsé- | duzzadt Tisza hélyénkiiít 
ge. A müveket jeligésen kül-1 főleg a mélyebbfekvésű v 

kilép a hullám-
nagyarányú de-

cemberi áradás ritkán fordul 
elő. Most csaknem hat mé-
terrel magasabb a vízszint, 
mint tavaly volt hasonló idő-
szakban. Szegednél jelenleg 
plusz négyszázkilencvenöt 
centiméteres a vízállás. Az 
ártér elöntése félbeszakította 
a még hátramadt partvédel-
mi munkálatokat. A folyó 

munkáknál egyik leggyorsabb szakaszán, 
Ezeket össze- Algyő alatt egyelőre abba kel-

lett hagyni a közvetlen befe-
jezés előtt álló partbiztosítá-
sokat, az oda szállított ter-
méskövek lerakását. Vízügyi 
szakemberek azonban való-
színűnek tartják, hogy már 
jelentéktelen mérvű áradás, 
majd apadás következik, s 
az időszerű munkákat, a ro-
zsé- és fakitermelést teljes 
erővel és létszámmal végez-
tethetik. 

a Tamás bátya kunyhója 
Beecher-Stowe-tól. 

A könyvbizományosok az 
üzemekbe is nagyobb vá-
lasztékot vittek. Szegeden 120 
helyen árusítanak könyve-
ket, részletre is. A boltok pe-
dig megszervezték a külföldi 
könyv-ajándékok kiküldését. 
Magyar nyelvű könyveket a 
205-ös bolt, a magyar szer-
zők idegennyelvű könyveit 
pedig az antikvár könyves-
bolt expediálja. Utóbbi szá-
mos képzőművészeti, zenei és 
városismertető albumot szer-
zett be az ünnepekre, s gaz-
gad választékot biztosít 
nyelvet tanulóknak külföldi 
ifjúsági könyvekből is. 

Férfi segédmunkást 
állandó m u n k á r a felve-
szünk. ,,MGRA" könyves-
bolt, Kárász u. 5. szám. 

X33334 

Mindennemű építési 

törmeléket 
és salakot 
átveszünk, szállításról gon-
doskodunk. Értesítést el-
m ü n k r e : Szegedi Epitő 
Ktsz Szeged. Brüsszeli kr t . 
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