Tízéves
az EDOSZ
kamarakőrasa
Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte szombaton este — igényes, rokonszenves
elgondolás
szerint összeállított
műsorral az ÉDOSZ-kamarakórus, a Liszt Ferenc Zeneiskolában. Ünnepi beszédet mondott az esten Csikós Mihály, az
ÉDOSZ
Csongrád megyei
bizottságának titkára.
Az énekkar — melynek
fáradhatatlan és
avatott
vezetője dr.
Waldmann
József — 10
esztendeje
céljául tűzte ki a délvidéki népzenei kincsek gyűjtését. Az
előadóesteken
többnyire
a
tánckarral
együtt lépett fel a kórus,
hiszen a kar tulajdonképpen az ÉDOSZ Szeged népi együttesének egyik részlege. Külföldön két ízben
járt a tánckarral együtt:
1950 őszén Lengyelországban. majd Prágában, az
Orion
Csokoládégyárban
szereztek híveket a magyar népdalkincsnek, népi
kultúrának.
Sikerrel szerepelt a kórus a Szolnoki
Országos
Minősítő Versenyen, ahol
bronz fokozattal
tüntették ki, valamint a balatonfüredi és gyöngyösi tájjellegű
dalosfesztiválokon,
ahová mindkét
alkalommai meghívták a rendező
szervek az ország kiemelkedő kamaraegyütteseit is.
Szegeden az énekkar
az
egyetlen kamarakórus-jelleggel rendszeresen fellépő együttes. Hármas feladatot lát el a népi együttesen belül: a népi dallamvilág
népszerűsítésén
túl rendszeresen kíséri a
tánckart — önálló kórus-

;

ként a klasszikus és preklasszikus zene megismertetésén is fáradozik —,
harmadrészt pedig a népek szabadságáért, függetlenségéért. a békéért
vívott küzdelemnek
zenében való kifejezésére hivatott forradalmi, haladó
művek népszerűsítésére törekszik.
A művészeti nevelés tekintetében is gazdag eredmények állnak a
kórus
mögött: elsőrangú szólistákat nevelt, akikkel rendszeres. s megfelelő művészi szinten
foglalkoznak.
Az évek hosszú során át
állandóan fellépő, kitűnő
szólisták: Bús
Ferencné,
Martinék
Csaba és Pává
Ferenc mellett az ünnepi
esten tehetségükről tettek
tanúságot a
fiatalabbak
is: Kállay Klára, Ur bán
Annamálta és Nagy Sándor. A kórus egyik neveltje, Szabó György ma
már a Zeneművészeti Főiskola hallgatója.
A forró sikerű ünnepi
est első részében a népi
dallamvilágot
szólaltatta
meg a kórus. A citerazenekar Budai Sándor vezetésével stílusosan működött közre.
A
második
részben
a klasszikus zenéből hallhattunk ízelítőt., a harmadikban pedig
forradalmi
dalok következtek. A kórus e részben Karai: Barikádra és Letoni: A barátság tánca című művének tolmácsolásával nyújtott elsőrangút.
Konferált Szécsi József.
Zongorán Visonlay István kísért.
D. E.

Mely törzsszámok tulajdonosainak
emelkedik a nyugdíja?
Mint már közöltük, július
I-töl felemelik a munkaviszony és a kisipari szövetkezeti tagság alapján járó 1959
előtt megállapított, ezer forintnál alacsonyabb öregségi
es rokkantsági nyugdijakat,
A nyugdíjfolyósító igazgatóságtól hétfőn kapott t á j é koztatás szerint már folyamatban van az emeléssel
kapcsolatos munkák technikai lebonyolítása.
Mintegy 250 000 nyugdíjat
kell átdolgozni.
Ehhez felhasználják az igazgatóság legújabb lyukkártyás
gépeit, sőt a Központi Statisztikai Hivatal adatfeldolgozó gépeit is.
JüHus 12-re befejeződik a
munka tecbnikai része, július 18-án pedig megkezdtk a felemelt nyugdíjak
postára adását.
Az 1954. október 1 előtti
rendeikezések szerint nyűgdíjazottak ellátását 20, az
1954. október 1 és 1958. deeember 31 között hatályban
volt
jogszabályok
szerint
megállapított
nyugdíjakat
pedig 10 százalékkal emelik,
Egyébként
bármelyik nyugdíjas, törzsszáma alapján is azonnal
megállapíthatja, hogy melyik kategóriához tartozik.
A nyugdíjas
igazolványon
nvolcjegyű törzsszám található, s ezekből kiderül, hogy
az igazolvány
tulajdonosát
mely jogszabályok
alapján
nyugdíjazták, tehát kik. milyen emelésre számithatnak.
Ar.oknak a nyugdiját emelik 20 százalékkal.
akiknek
nyugdíjfolyósítási
törzsszáma 111, 112. 113,
114, 121, 129. 211, 212. 213,
214. 221 és 229-es számokkal kezdődik.
Tízszázalékos emelésben részesülnek azok a nyugdíjasok.
akiknek
nyolcjegyű
törzsszáma 131. 139. 231 és
239-es számokkal kezdődik.
Az 5-ös számjeggyel kezdődő törzsszámú saját
jogú
nyugdíjasokat illetően többféle eset is előfordulhat, egy
részüknek a nyugdíját 10,
másokét 20 százalékkal emelik. egy részükre pedig nem
terjed ki a nyugdíjemeléssel
m
kapcsolatos
rendelkezés.
A mezőgazdasági, öregségi

(OMBI) járadékosok
— akiknek törzsszáma 511gyei kezdődik —
egységesen havi 76 forinttal kapnak többet,
hadigondozási pénzelláA
tásban részesülök — torzsszámuk első három számjegy e 7 1 j _ havi 110, illetve
többet
1 2 o forinttal kapnak
Emelést kap azoknak a hadigondozottaknak egy része
i s . akiknek a törzsszáma 712vei kezdődik,
Az
ismertetett emeleseket
a nyugdíjfolyósító igazgatoság
hivatalból
hajtja
végre.
július végén már a felemelt
összeget kapják a nyugdíjasok. Ugyancsak
hivatalból
h a j t j á k végre a kétgyermekosok családi pótlékának 75
forintról 200 forintra való
emelését, a szülőtlen árvák
ellátásának emelését is.
A nyugdíjfolyósító iga2galóság kéri a nyugdíjasokat,
hogy az emeléssel kapcsolatos
munkák zavartalan lebonyolítása érdekében az első felemelt összeg kézhezvétele. vagyis július 31. előtt
mellőzzék az emeléssel kapcsolatos kérelmeik benyújtásAt
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A z Országos Takarékpénztár egy hét múlva,
június
21-én és 22-én rendezi a II..
a III. és a IV. békekölcsön
1965. első félévi sorsolását
A húzásokat az OTP Nádor
utca 15. szám alatti művelődési termében tartják.
Június 21-én, hétfőn délután a II. békekölcsönt sorsolják.
Ebből a kölcsönbil
106 500 kötvényre 30.5 millió
forint jut
nyeremény
és
törlesztés formájában.
Június 22-én, kedden 10—14
óra között bonyolítják le a
két
békekölcsön
húzását.
Előbb a
III.
békekölcsön
399 500 kötvényére 59.9 millió forintot, m a j d a IV. békekölcsön 244 500 kötvényére 36,7 millió forintot sorsolnak ki.
A kihúzott kötvények
beváltását július 6-án
kezdik
meg. (MTI)

Az elmúlt hét végén, csütörtökön, pénteken és szombaton Budapesten a Nemzeti Színház Nagymező utcai
épületében
három
vidéki
színház: a pécsi, a szolnoki
és a szegedi
bemutatókat
tartott. A pécsiek Tenessee
Williams
Szegeden
is játszott Nyár és füstjét, a szolnokiak Arbuzov — Szegeden
ugyancsak játszott — Irkucki történetét. a szegediek pedig Hubay Miklós Egy szerelem három éjszakáját
adták elő.
A vállalkozást több lap
fesztiválnak
nevezte. Sajnos,
nem az .volt. A szerényebb
hivatalos elnevezés — vidéki színházi napok — jobban
illett rá. Hogyan is lehetett
volna fesztivál a vidéki színházaknak olyan seregszemléje, amelyben a 11 vidéki
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bemutatója
Vasárnap mintegy 1500 szegedi és Szeged környéki virágkedvelő látogatta meg az
MTESZ Széchenyi téri székházában a Dél-alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet
kertészi osztálya és az Agrártudományi
Egyesület
Csongrád
megyei csoportja
által rendezett rózsa- és földieper bemutatót.
Bár a virágokat az utóbbi
hetek rossz időjárása jócskán
megviselte, mégis
osztatlan
sikert arattak a közönség
előtt. Különösen a
szegedi
tájban újdonságként'szereplő Super Starnak volt nagy
sikere. Mellette megőrizte régi rangját és szépségét a rózsabarátok régi kedvence, a
Bacara is. Sokan fordultak
azzal a kéréssel
Visnyovszky
Zsigmondhoz, a kísérleti intézet kertészeti osztályának
munkatársához: tegyék lehetővé a nagyközönség számá-
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A köszönet hangján
Szombaton
délután kedves ünnepséget rendezett a
Minöségi Cipőgyár
szegedi
K ' Ö S g Í , vaía a ^nT V a e z
üzem
természetbarát szakosztálya:
mintegy
száz
nyugdíjast,
az üzem volt
dolgozóit látták
vendegük
Straszinszki
Sándorné,
az
üzem szb elnöke meleg szavakkal köszöntötte
az idős
dolgozóikat.
Hangsúlyozta,
hogy bármilyen
problémájukkal bizalommal forduljanak ezután is az üzem vezetőségéhez. Szőlösi Sándor
igazgató vázolta a gyáregység újabb fejlődését, Kiss
János pedig a természetbarátok
szakosztályának képviseletében
kérte
a gyár
nyugdíjasait, hogy alkalomadtán tartsanak velük egyegy kirándulásra.
Ezután a gyár volt dolgozóinak bemutatták a fejlődő üzemrészeket, majd fe-

31 mezŐQazdasá»i munkakörben
szőr kezdik meg a mezögazdaságban a szakmunkások
intézményes továbbképzését,
összesen 69 mezőgazdasági
szaxma, munkakör és szak
részére kell összeállítani az
ú j óra- és
tanterveket. A
munkában több mint 300-an
vesznek részt. (MTI)

vonhatatlanul bizonyították,
hogy ehhez a régen keletkezett ranglistához nem lehet
ragaszkodni, s hinni benne:
legalábbis illúzió.

©
Jellemzően mutatja ezt a
a szolnokiak előadása is. Ez
az együttes, nem állt az emiitett lista élén. Pesti bemutatójuk alapján azonban feltéllenül ott lenne a helyük.
Az Irkucki történetet ugyanis olyan sikerűit, jó tempójú, stílusos elöadasban mutatták be. amely bármelyik
együttesnek díszére vált volna. Mindenekelőtt
Berényi
Gábor rendezését dicsérjük
A fiatel rendező egy kicsit
frissítette, modernizálta Arbuzov anyagát, elhagyta a
darab érzelgős motívumait,
mozzanatait, és helyenkénti
teótrális vonásait. A színészek — a Viktor
szerepét
játszó Fonyó István, a Szergejt megformáló Upor Pétéi-, a feltűnően szép Gyöngyössy Katalin. Válja alakítója és a nagyszerű Horváth
Sándor, akit a brigádvezető
szerepében láttunk — színvonalasan valósították meg a
rendező elképzeléseit, s harsányság és elavult naturalizmus nélkül, korszerű stílusban játszották végig a lírai
hangulatú drámát.

©
Ha más módon is, de a
ranglista elavulását bizonyítja a szegediek bemutatója.
A vidéki színházak korábbi
fesztiváljain a szegedi színház sok elismerést szerzett,
a mostani szereplés azonban,
sajnos, inkább a kudarcok,
mint a sikerek emlékeit idézi. Igaz. az
Egy szerelem
három éjszakája szegedi előadása annak-idején a premier után nívódíjat kapott.
Tudjuk azonban, hogy nem
ez a produkció volt az
együttes legjobb idei teljesítménye. s azt is tudtuk, hogy
a darab előadásában
az
együttes feladatainak tulajdonképpen csak a felét oí-

dotta meg. Hangban, énekben nagyon keveset nyújtott
az együttes, s főképp es
okozta, hogy a hozzáértő közönség hűvösen fogadta az
előadást.
A pécsiek Nyár és füstjét
szép elismerés kísérte. Ebben azonban, érzésünk szerint, nagyobb része volt a
Pesten még nem játszott darab újdonság voltának/ mint
magának az előadásnak. A
Lener Péter rendezte produkció ugyanis nem mindenben felelt meg a szerző elképzeléseinek. Mindenekelőtt
abban nem,
hogy a főhős
(Halász
Judit jatszotta a
szerepet) túlságosan
erőteljes, egészséges
figura, nem
az a túlérzékeny, ideges é6
lelkibeteg nő volt, akit Tenessee Williams megírt. S
bevételt az alapszervezet a egyébként is: kissé szürke,
egysíkú és ötlettelen voit az
VIT-alapra ajánlotta fel.
Ez volt ez első klubdélután, egész előadás.
amelyen több
mint százan
vettek részt, ami elsősorban
Az, hogy egy színház hol,
annak köszönhető, hogy az melyik városban van, önmaElőkészítő „C" alapszervezet gában nem jelent semmiféle
KISZ—fiataljai szívvel-lélekszakadatlan
kel készültek erre a klubdél- rangot. Csak a
utánra. A jó kollektíva a tár- és magasratörö munka hozelismesadalmi munkákban, s az hat a színházaknak
üzemi rendezvények szerve- rést. Azt hisszük, a vidéki
zésében egyaránt lelkiisme- színházak idei pesti bemuretes munkát fejt ki. Ez a tatkozásának ez a legnasiker is fokozta a fiatalok gyobb és legfontosabb tanulmunkakedvét, lelkesedését, s sága.
erősítette az alapszervezetet.
Bogdán Mária
ÖKRÖS
LÁSZVÖ

A textiles fiatalok rendezvénye
a VIT-alapra
(Tudósítónktól)
Szombaton
a KISZ Szegedi Textilmüvek
Előkészítő „C" alapszervezetének klubdélutánján gazdag
kulturális
műsor
várta a
meghívott vendégeket. Különősen nagy sikert aratott az
üzem életéből vett humoros
összeállítás. A
„Hacsek és
Sajó" jelenetben például Forgó János irező üzemrész és
Kereszti Gábor, a dekorációs
részleg dolgozója — két lelkes és ügyes kultúrmunkás
— aratott tetszést. A szövő
üzemrészben dolgozó munkatársunk
kislányának. Mary
Zsuzsannának
táncdalaival
most nagyobb
sikere volt.
mint a szegedi ..Ki mit tud" i
elődöntőjében. Az üzem ze- '
nekara Panker Sándor veze- :
tésével kitűnő hangulatot teremtett. A táncszünetekben |
játékos vetélkedők voltak. A [

Megkezdődtek a beíratások
Hétfőn országszerte megkezdődtek a beíratások az
általános és a középiskolákban. Ezúttal is-, mint a korábbi években, estik az ú j
első osztályosokat, valamint
az iskolát változtató tanulókat írják be. Az általános
iskolákban az új első osztályos kisdiákok száma előreláthatólag
meghaladja
a
147 000-ret, A gimnáziumok-

együttest
mindössze
három
képviselte?
A fesztiválok
azok a korábbi egy hétig tartó nagyszabású seregszemlék
voltak, amelyekre
minden
vidéki színház felvonult. Akkor az egész közvélemény erre az ünnepségsorozatra figyelt, a lapok vezércikkekkel
köszöntötték
az eseményt, s az előadások közötti szünetekel viták, megbeszélések töltötték ki.
Most
mindez
elmaradt.
Pedig az előadások iránt
nagy
volt az érdeklődés:
mindhárom bemutatót
zsúfolt ház köszöntötte. Igaz, a
közönség elsősorban szakmabeliekből. színészekből és újságírókból került, ki. de hát
ez talán igazán nem baj.
Azokat a pesti és vidéki színeszeket, akik meghézték az
előadásokat — többek között
például a volt szegediek:
Lontay Margit, Földi Teri,
Pap Eva, Miklóssy György
és Mécs Károly is — nyilván őszinte érdeklődés vezérelte. S nemcsak őket: azokat a „civileket" is, akik ott
voltak a bemutatókon.
A három nap.
a három
előadás első és legfontosabb
tanulsága tehát az, hogy érdemes és szükséges lenne a
vidéki színházak pesti seregszemléjét nagyobb,
átfogóbb
mértékben, fesztivál
jelleggel
megrendezni. Ügy. ahogyan
1956 előtt csinálták nálunk,
s ahogyan több népi demokratikus országban,
például
Romániában ma is csinálják.
Ahogyan most történt, az kicsit szegényes és szürke.
Ez természetesen nem azt
jelenti, hogy a vidéki színházi napok megrendezése felesleges volt. Nyújtott ez a
három este tapasztalatokat,
s nem is jelentékteleneket.
Átfogó képet azonban természetesen nem adott a vidéki színjátszásról, legfeljebb betekintést
nyújtott a
helyzetébe.

ra. hogy töveket vásárolhassanak az itt bemutatott szebbnéi szebb fajtákból.
A földieprek közül a Senga Sengana, a Machearus, a
Laxtans Utiliti, a Nysorke.
az Idum és a Talizmán azok
a fajták, melyeket leginkább
ajánlanak a kutatók a szegedi tájon elszaporításra. A
bemutató alkalmára a Szegedi Kiskereskedelmi Vállalat
nagy virágvázavásárt hirdetett. Állítólag a vázákat virággal
együtt a helyszínen
meg lehetett volna venni.
Mint tapasztaltuk, volt is kereslet. csak éppen tetszetős.
szép virágváza és eladó virág
volt nagyon kevés. A kiszínelt raktári
maradványtól
szeretett Volna
alighanem
megszabadulni
a
vállalat.
©
Kereskedelmi szokások szerint azonban az ilyen árut
Mit árult el ez a pillantás
csak árleszállítások alkalmá- a vidéki színjátszásról? Minval szokták piacra dobni.
denekelőtt azt, hogy az a folyamat. amely mar régebben
megkezdődött — nevezetesen
a vidéki és a pesti színjátszás közötti különbségek fokozatos megszűnése —, tovább tart és eredményei
egyre kézzelfoghatóbbak. Ez
a tanulság nem új; régóta
hér asztal mellett kellemes tudunk róla. Fontosabb és
hangulatban sokáig elbeszél- újabb tapasztalat ennél az,
gettek velük.
hogy a vidéki színházak közötti különbségek
is eltűnA
^ u g d u a s o k nevében a nek lassan. Tudjuk jól, hogy
figyelmességért, a barati fő- a vidéki színházak között
gadlatásért,
az
öregekkel ranglista alakult ki, amely
való törődésért
köszönetet osztályozta és rangsorolta a
mond a nyugdijasok nevé- vidéki együtteseket. A vidéki színházak mostani pesti
ben:
bemutatói azonban kétségbeNémethi Kálmán

Olaatóttk

Szakmunkásképzés
Ősztől kezdve ú j rendszer
szeriht
folytatják. illetve
ú j a b b fokozatokkal bővítik a
mezőgazdasági
dolgozók
szakmai oktatását. A képzés
ideje az eddigi 3 évről 2-re
csökkent, az összes óraszám
viszont 450-ről csaknem 1000re emelkedett. A tananyag
részben kevesebb lett — mivei
a speciális
ismeretek
ezentúl a továbbképzés keretébe" tartoznak — részben
növekedett, mert a hallgatóknak alaposan meg kell ismerniük a szakmájukban használatos erő- és munkagépeket. Betanított munkásoknak
a
mezőgazdaságban
eddig
csak a traktorvezetők számítottak, az ú j képzési jegyzék
31 olyan munkakört sorol fel,
amelyben betanított munkásképzési folytatható. Harminc
munkakör
részére
tehát
most első ízben készül ora- es
, tanterv. Ugyancsak mo6t eló-

Vidéki színházi napok

Egv hét múlva:
békekölcsön-sorsolás

ba, technikumokba és szakközépiskolákba
együttesen
körülbelül 68—70 ezer diákot Vesznek fel az első évfolyamokra,
A beíratás
ma, kedden
folytatódik.
A pótbeíratá
sokra — a javító- és p ó t - j
vizsgákat
követően
augusztus utolsó
napjaiban
kerül sor. (MTI)

Búcsú az óvodásoktól
Megható kis ünnepség
színhelye
volt
szombaton
délután a Hunyadi téri
óvoda.
Harmincegy
évi
szolgálat után búcsúzott el a gyerekektől, a hivatásául
választolt
pályától dr. Thuróczi
Miklósné
vezető óvónő, A
mindig mosoi/igó
arcú Ilonka nénit Rokuson
sokan ismerik. Ügyszói ván
nincs

olyan ház, amelynek lakói közül
ne tanított volna
valakit.
Búcsúzott és búcsúztatott.
Harminchét
gyereket bocsátott
most utoljára útra,
nagycsoportosokat,
akik
szeptemberben
már iskolapadokba kerülnek.
A
nyugdíjba
vonuló
pedagógust Daróczi Istvánné körzeti felügyelő köszöntöt-
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te, majd egy regi
tanítványa,
Kereszthegyi
Irén
azzal a
verssel,
amit egykor tőle
tanult s amelyre
most az Uzsoki
utcai
óvodában
tanítja a
kicsinyeket.
Az illatos
rózsacsokrok. a kedves
búcsúztató
szavak mind bizonyságai : a
tanítványok
szeretettel
gondolnak
rá. szívükbe zárták Ilonka néntt.
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