
Az új hangversenyszezon 
rr műsorterve 

Az Országos Filharmónia míg a másik két hangver-
sikeres hangversenyévada senyt Komor Vilmos és Su-
utón már elkészült az ú j lyok Tamás vezényli, 
hangversenyszezon műsorter- A három koncerten olyan 
ve. Az országos hírnévre ismert művek kerülnek elő-
szert tett Szegedi Bartók adásra, mint Mendelssohn 

Kozdekova cseh zongoramű-
vész szonátaestjére kerül 
sor. A közismert Pécsi Se-
bestyén orgonaestjén Wer-
ner Mária énekművész mű-
ködik közre. Nagy sikerrel 

Bela Zenekar és a Zeneba- Skót szimfónia, Sosztákovics szerepelt a tavalyi program-
ban Malcolm Frager amer i -

Programozott oktatás 
az általános iskolában 

ráiok Kórusa mellett világ- V. szimfónia, Schubert III 
hírű külföldi vendégmüvé- szimfónia és Laj ta Vonós kai zongoraművész, aki ak-
szek és ismert magyar mű- szimfónia. Az egéaiz estét kor Prokof jev zongoraverse-
vészek fellépésére kerül sor betöltő és méltán nagy si-
az ú j bérleti ciklusban. ker elé tekintő mű. Hándel 

A színvonalas, gazdag Messiás című oratór iuma a 
honcertanyag méltó módon száztagú Zenebarátok Kóru-
kcpviseli a klasszikus és mo- sának tolmácsolásában kerül 
dern zeneszerzők leg jobba l - majd bemutatásra. Az im-
kotásait es lehetőséget te- pozáns művet Vaszy Viktor 
remt olyan monumentális vezényli, 
mű bemutatására, mint 
HSndel csodálatog szépségű 
oratóriuma, a Messiás. Béla Filharmonikus Zenekar 

Az ű j bérleti sorozat — 
amely tíz koncertből áll — 
október 24-én indul a Nem-
zeti Színházban. 

Szegeden tartja kongresszusát 

a Magyar Élettani Társaság 

hangversenye zárja, 
A nagyzenekari hangver-

senyek mellett igen komoly 
Gert ier Endre hegedűmű- sikerre számíthatnak a gaz-

vész, a Brüsszeli Királyi dag programú kamarahang-
Zeneakadémia hegedűtanára versenyek is. Ezeken a hang-
Bartók Hegedűversenyét versenyeken szovjet, japán, 
játssza. Műsoron Lendvay amerikai és olasz szólómű-
Tragikus nyitánya és Brahms vészek működnek közre. 
I. szimfóniája saerepel még. Az első ciklusban Tsu-
A hangverseny karmestere yoshj Tsutsumi japán gor-
Lukács Ervin, az 1963-as ró- donkaművész ad hangver-
niai karmesterverseny első senyt, ma jd Pet r Messe-
díjasa. Ezt követően a Ju - rieuer francia és Jarmila 
goszláv Ljubl janai Fi lhar-
monikus Zenekar .szerepel 
Szegeden. Majd a Bartók 
Béla Fi lharmonikus Zene-
kar t a tavalyi szabadtéri já-
tékokról közismert lengyel 
karmester . Henryk Czyz ve-
zényli. Közreműködik Nagy 
Imre oboaművész, a Bartók 
Béla zenekar szólamvezetője. 
Műsoron Lutoslawski: In 
memóriám Bartók Béla, 
Marcello Oboaverseny Mo-
zart g-moll szimfónia. Ko-
vács Dénes, a világszerte el-
ismert hegedűművész, Men-
delssohn Hegedűversenyét 
játssza majd hangversenyén. 

A Zenebarátok Kórusa 
Debussy La Demoiselle e l u e 
és Liszt Prometheus című 
művével mutatkozik be az 
ű j hangversenyévadban. A 
hangverseny karmestere Va-
szy Viktor. E hangverseny-
sorozatot követő három 
hangverseny szólistája há-
rom kiemelkedő tehetségű 
zongoraművész: Gabos Gá-
bor. Tusa Ei zsebet és Her-
nádi Lajos. Műsorukon 
Csajkovszkij b-moll zongo-
raverseny. Bartók III. zon-
goraverseny. Beethoven 
c-moll zongoraverseny. A 
Bartók-zongoraverseny kar-
mestere a világhírű cseh 
karmester . Karel Ancerl, 

nyét játszotta. A kitűnő mű-
vész most önálló zongoraes-
tet ad. Értékes színfoltot je-
lent az Idei kamara hang-
versenysorozatban Delley 
József és Bódás Péter két-
zongorás hangversenye és a 
Pedagógiai Főiskola női ka-

A bérleti hangversenyso- rának közreműködése. Ka-
rozalot a szegedi Bartók dosn Pál vezényletével. 
, , .,,,.., ,. , Szeptemberben ta r t j ák Bu-
és egy külföldi karmester d a ! , e s t e n a fúvósötösök ver-

senyét. A győztes kamaraze-
nekari hangversenyen mu-
tatkozik be a második bér-
letsorozatban. Ugyancsak eb-
ben n ciklusban szerepel 
•Natália Gutman szovjet gor-
donkaművész és Dino Viani, 
a kél évvel ezelőtt Szegeden 
oly nagy sikert aratott olasz 
zongoraművész. Ezt a kama-
razenei hangverseny-soroza-
tot a Bartók vonósnégyes 
r-iüsoru zár ja . 

Szerencsés kezdeményezés, 
hogy ankétokat, tudományos 
üléseket, konferenciákat 
nemcsak Budapesten, hanem 
vidéken is egyre gyakrabban 
rendeznek. Július 1—3-án 
Szegeden t a r t j a 29. kongresz-
szusát a Magyar Élettani 
Társaság, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia egyik in-
tézménye. Világviszonylat-
ban is a legősibb élettani 
társaságok közé tartozik, 
1931-ben alapították, s alapi-
tói között ott volt a Nobel-
díjas Szentgyörgyi Albert is. 
A MÉT (a társaság rövidí-
tett neve) évenként egy-egy 
vándorgyűlést rendez, amely-
re külföldi vendégeket is 
meghívnak. 

Dr. Obál Ferenc egyetemi 
tanár, a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem oktatója, a 
MÉT elnöke tájékoztatásul 
a következőket mondta a 
kongresszusról: 

— 350 vendég érkezésére 
számítunk. A Szovjetunióból 

A nyár új filmjei 
A mozikedvelők számára a 

MOKÉP számos filmcseme-
gét tartogat a nyári hóna- . _ . _ , , , . . , 
pókban. így bemutatásra ke- l s m , ! r t T e n k e 9 tapltánjr cí-

Kétrészes f i lmként kerül a 
közönség elé a televízlóból 

rül Kodály Zoltán dal já téka 
a lapján készült Háry János, 
amelynek címszerepét Szir-
tes Ádám, fóbb szerepeit 
pedig Meggyesi Mária, Bod-
rogi Gyula játsszák, Dumas 
romant ikus kalandregényé-
nek filmváltozata, a Fekete 
tulipán. A francia forrada-
lom idején Játszódó színes 
olasz—francia—spanyol 
produkcióban készült 
rendezője Christian Jaquc, 
főszereplői, Alnln Delon, 
Vlrna Lisi és Dawn Adams. 

mü if júsági filmsorozat. 
Ugyancsak kalandos történet 
lesz a Harc a banditákkal 
című szovjet film, melynek 
hőse egy fiatal vadász. Szó-
rakoztató burleszk, a francia 
fi lmnapokon már bemutatot t 
Haj rá , f ranciák! című film 
is. A film rendezője és fő-
szereplője Róbert Dhéry. 

ko- Felúj í t ják júliusban Stend-
film, hal híres regényének, a Vö-

rös és feketé-nek nagysikerű 
f i lmváltozatát is, Gerard 
Phillipe és Daniele Darrieux 

Van, aki forrón szereti cím- főszereplésével. Országszerte 
mel amerikai f i lmvígjáték 
nöi főszereplője a tragiku-
san elhunyt Marllyn Mon-
roe. Shakespeare Antonius 
és Cleopátrá-Jának burleszk-
változata, a Folytassa, Cleo 
című ú j angol fi lmszatíra. 
Bemutatásra kerül még Ka-
rel Zemon csehszlovák ren-
dező történelmi tárgyú f i lm-
alkotása, a Bolondos krónika 
címmel. 

Országszerte júniusban 

bemuta t ják a Phaedra című 
amerikai filmet, amely az 
antik tragédia modern időbe 
helyezett változata. A fősze-
repeket Raf Valloné, Melina 
Mercouri és Anthony Per-
kins játsszák. Egy kórterem 
négy férf ibetegének sorsát 
muta t j a be A kórterem cí-
mű szovjet film, melynek 
főszereplői: Andre j Popov és 
Zsanna Prokorenku. Szép 
történet az ú j japán film, a 

két akadémikust várunk, Ro-
mániából és a Német De-
mokratikus Köztársaságból 
hivatalos delegációk érkezé-
sét jelezték, de Csehszlová-
kiából, Lengyelországból, 
Bulgáriából, a Német Szö-
vetségi Köztársaságból, az 
Egyesült Államokból és 
Olaszországból is jönnek 
vendégek. A külföldiek na-
gyobb létszámú részvételét 
akadályozza a Tokióban 
nem sokkai később összeülő 
Nemzetközi Élettani Kong-
resszus. 

Az ülésszakot a MEDIM-
PEX ls felhasználja a ma-
gyar gyógyszerek további 
külföldi népszerűsítésére, a 
MEDICOR-művek pedig ki-
állítást rendez az orvostudo-
mány legmodernebb hazai 
gyártmányú, technikai esz-
közeiből. 

— Mint ismeretes, az élet-
tan tudománya az egészsé-
ges emberi szervezettel fog-
lalkozik. A dolgozatok ideg-
élettani, vérkeringési, vese-
működési, táplálkozási, 
emésztési problémákkal fog-
lalkoznak — fejezte be nyi-
latkozatát Dr. Obál Ferenc 

Farkas István 

Az oktatási folyamat kor-
szerűsítése napjaink pedagó-
giájának egyre sürgetőbb 
igénye lesz. Az oktatás és 
a tanulás mindmáig megle-
vő ellentmondásainak meg-
oldására született kísérletek 
közül kétségtelenül a prog-
ramozott oktatás alkalmazá-
sa az egyik legjelentősebb, 
mely tehát abból az igény-
ből született, hogy a tanu-
lók a mainál nagyobb ha-
tásfokkal tegyék magukévá 
a tananyagot. 

Az elmúlt tanév során 
már folytak ilyen jellegű 
kísérletek a Radnóti gim-
náziumban dr. Nagy József, 
a JATE Neveléstudományi 
és Lélektani Intézetének ad-
junktusa vezetésével, az idén 
azonban egy nagyobb szabá-
sú akciót bonyolítottak le. 
Erről a kísérletről: eredmé-
nyeiről. tapasztalatairól, ne-
hézségeiről érdeklődtünk, 
mikor felkerestük dr. Ágos-
ton Györgyöt, a Neveléstu-
dományi és Lélektani Inté-
zet igazgatóját, dr. Nagy 
Józsefet és Horváth Lászlót, 
a Juhász Gyula iskola ta-
nérát, városi matematikai 
szakfelügyelőt. 

A főszereplők 
— A Szeged városi és já-

rási tanács művelődésügyi 
osztályával közösen, azzal 
együttműködve szervezte 
meg intézetünk 10 általá-
nos iskola V. osztályában a 
matematikai anyag egy té-
makörének programozott el-
saját í tását — kezdte Ágos-
ton György. — Az oktatás 
az ú j tanterv a lap ján folyt 
a tizedestörtek témakörben 
— mintegy öt héten keresz-
tül: a szegedi Zrínyi Ilona, 
rókusi, Sziliért, Juhász Gyu-
la, Móra Ferenc és Hámán 
Kató, valamint az algyői és 
tápéi osztott, illetve a vil-
maszállásl és kiskundorozs-
mai — Madách osztatlan 
falusi általános iskolák egy-
egy osztályában. Szükségünk 
volt még természetesen 10 
kontroliosztályra is az ered-
mények megállapítása céljá-
ból, valamint magára a 
programra. 

Az elmélet 

— Szakemberek számára 
köztudomású — folytatja 
Ágoston György —, hogy a 
programozott oktatás lénye-
gében a tananyag feladat-
sorrá való átalakítása. A 
program lépésekre tagoló-
dik, melyen belül a tanuló 
ismereteket, feladatokat 
kap, ma jd utasítást az ön-
ellenőrzésre, még mielőtt a 
következő lépésre rátérne, 
így egész órán csendben, 
önállóan, de feltétlenül ak-

tívabban dolgozik, a tanár 
szerepe pedig némileg mó-
dosul, majdhogynem csu-
pán esetenkénti magyaráza-
tokra korlátozódik, ameny-
nyiben egyes tanulóknál a 
megértés hiányát tapasztal-
ná. 

Jelen esetben a tizedestör-
tek témájának két variáció-
ját dolgozták ki, s Horváth 
László, aki maga is akt ív 
szereplője volt a Juhász 
Gyula iskolában az ú j el-
járásnak, számol be a kí-
sérlet ottani megszervezésé-
ről: 

— Minden egy óra körül-
belül három-öt perces rö-
vid szóbeli gyakorlással kez-
dődött, melynek célja a té-
ma előkészítése, valamint a 
programban előforduló fon-
tosabb fogalmak írásbeli és 
szóbeli gyakorlása volt. Aj. 
osztályban az ülésrend a 
tanulmányi színvonal sze-
rint a lakul t : körülbelül azo-
nos képességűek ültek egy 
csoportban, hogy a tanárnak 
ne kelljen marathoni fu tás t 
rendezni egyik gyerektől a 
másikig, mert így szinte ál-
landóan a legtöbb problé-
mával dolgozó gyengébb ta-
nulóknál időzött, s azoknak 
gyakran a hagyományos 
módon is magyarázott! A 
tanulók munkafüzetükbe 
dolgoztak, s a programot — 
mivel házi feladatot nem 
adtunk —, csak a hiányzók 
vihették haza: pótlás céljá-
ból. Ugyancsak e lmaradt a 
hagyományos l O i H ^ B 
jegyeket a munkafüzetük fejezésképpen megtar tot t 

Ismét Horváth László bő-
szei tapasztalatairól : 

— A tanulók matemat i -
kából még soha nem lá-
tott lelkesedéssel dolgoztak; 
mondhatni totális akt ivi tás 
bontakozott ki: minden lé-
pés elvégzése u tán sikerél-
ményük volt, a z óra végén 
pedig valósággal ki kellett 
venni kezükből a progra-
mot, mer t a szünetben is 
dolgozni akar tak! Olyan 
tempóban tud tunk haladni, 
hogy amikor például 2 ma-
tematikai óra volt egymás 
után, akkor ezalat t körülbe-
lül 3, különben szétszórtan 
megtartot t óra anyagát vet-
tük át. A motiváció tökéle-
tes volt, mivel érdekel te 
Őket: a hagyományos f á rad t -
ság sem volt tapasztalható! 

Nagy József még el-
mondja , hogy az ú j tanterv 
23 órára tervezte a témáit, 
kiderült azonban, hogy még 
tanmenetl leg is legalább 30 
óra lett volna szükséges. 

3 — 4 tizedes javulás! 

Ezen várat lan problémák 
mellett mégis milyen ered-
mények születtek? 

— Előzőleg minden érde-
kelt osztályban felmérést 
rendeztünk, minek során bi-
zony néhány komoly hiá-
nyosságot észleltünk. Nin-
csenek például t isztában a 
mértékegységekkel, ami a 
tizedestörtek megértésének 
elemi feltétele. így azu tán 
a programban er re különös 
gondot - fordí tot tunk. A be-

átnézésekor kétszer adtunk, 
no meg a záró- és iskolai 
dolgozatokra, a kísérlet vé-
gén. 

Cél és megvalósulás 
— Három konkrét célkitű-

zésünk volt v —, mondja 
Ágoston György. 1. Lehet-e 
az általános iskola krit ikus 
V. osztályában ilyen mód-
szerrel dolgozni — az ered-
mény szerint igen. 2. Ho-
gyan reagálnak a tanulók 
egy hosszabb kísérletre — 
itt az volt az érzésünk, 
hogy kissé mintha fárasztó 
lett volna az 5 hetes prog-
ram! 3. Milyen lépéseket le-
het és tudunk tenni a gye-
rekek önellenőrzésében mu-
tatkozó problémák megol-
dása felé, közelebbről: 
gyan küszöböljük ki a diá-
kok — esetleg jóhiszemű 
vagy fáradságból eredő — 
csalásait, amikor is tovább 
haladnak a programban 
anélkül, hogy az előző lé-
pést helyesen oldották vol-
na meg? 

fe lmérő dolgozat a lap ján 
szép lehetőség kínálkozott a 
hagyományos és programo-
zott oktatással dolgozó osz-
tályok eredményeinek össze-
hasonlítására. Ez minket 
igazolt, mivel osztályaink-
ban 3—4 tizedes javulást ta-
pasztalhat tunk! 

Ágoston Györgyöt kér tük 
meg, összegezze a legfonto-
sabb gondolatokat: 

— Bár a kipróbált prog-
ram nem biztos, hogy a 
legjobb, mégis ez a Jövó út-
ja! Hiszen nem minden 
tantárgy és nem is minden 
anyagrész esetében célsze-
rű a program alkalmazása; 
a tanulók is kissé e l fásul -
nak, ezért nem árt, ha 

ho- közben-kőzben visszatérünk 
a régi módszerhez. Az ví 3 

szont tény, hogy az ú j a t a 
tanulók ls igénylik, szívesen 
csinálják, s ez biztató elő3 

jel a további kísérletekre. 
Nlkolényl István 

GYORSPOSTA * GYORSPOSTA 
GYORSPOSTA• GYORSPOSTA 

Ahol a zsebpénzt is 
ellenőrzik 

A dolgozó bármely mun- tében. Netán 150—200 forint 
kahelyen bizalmat kíván ön- esetében kivizsgálást, fegyel-
maga és munká ja iránt, s a mi e l járás t kell elrendelni 
rábízott anyagi javak keze- ellene. Jóllehet a rábízott 

LEHET KAPNI B ÜVARSZEMÜVEGET lésének tekintetében is. Ez társadalmi tulajdonból nom 
Sz. I. újszegedi olvasónk két hónapja keresi ezt a « n d j é n . A mun- hiányzik c g ^ deci sem. J t á 

szerkesztőségünkhöz küldött 
levelében arról érdeklődik, 
mikor lehet majd kapni a 
sportszer boltokban úgyne-
vezett „búvárszemüveget". 
Mint panaszolja több mint 

szemüveget s ezért felteszi a kahelyek vezetői és dolgozói olajat , a benzint, a kevere-szemüveget, s e.ert jeitesz , k ö l c g ö n ö í . e n b | Z H l o m m a l Van- ket pontosan kiméri , ellen3 

kérdést egyáltalán gyarta- ; n a k e g y m 4 s m u n k a j a i r é n t . értékével elszámol. 
nak-e még ilyet, s ha tgen j E z a z a lapja az egymás meg- Honnan tudható meg vi-

becsülésének. Ez természete- szont. mikor 
kapni. 

és hol lehet majd 

muta t ják be Hamingway Szívfájdalmam, Hirosima. 
Nobel-díjas regényéből ké-
szült, színes, szélesvásznú 
amerikai filmalkotást, Az 
öreg halász és a tenger-t. A 
filmet John Sturges rendez-
te, a főszerepet Spencer Tra-
cy játssza. Jó szórakozást 
ígér a Gershwin zenéjére 
készült Egy amerikai Pá-
rizsban című zenés-táncos 
amerikai film, Gene Kelly 
főszereplésével. Nyári inter-
mezzo címmel kerül forga-
lomba egy űj , színes cseh-
szlovák musicalfilm. 

melyben egy tokiói újságíró 
az atombomba sújtot ta vá-
rosban kuta t a bombázás 
következményei után. 
Ugyancsak háborús történet 
Leonard Frank híres regé-
nye alapján készült ú j 
NDK-film, az Egy gyilkosság 
krónikája . Az operakedvelök 
számára nagy élmény tarto-
gat az angol f i lmgyártás űj , 
színes filmje, a Nicolai víg-
operájából készült Windsori 
víg nők, melynek énekes 
főszereplője Norman Fester. 

— Éppen ma kaptunk — több hónapi szünet után — 
először búvárszemüveget, — felel levelezőnk kérdésére Hé-
ger Károlyné, a Kárász utcai Sportszer Bolt vezető-he-
lyettese. 

— Az említett búvárszemüveg csaknem állandóan hi-
ánycikk, és bár ismételten ú j ra és ú j ra rendelünk, de 
igen r i tkán kapunk. Most például lengyel import szállít-
mány érkezett, ára 68 forint. De az ellátás most sem lesz 
folyamatos. 

NEM GYÖ7.I AZ IPAR 
Gera József Pannónia mo- Műszaki Áruház vezetőjétől. 

torkerékpár tulajdonos arról —,A probléma abból adódik, 
irt hozzánk küldött levelé- hogy ezek az alkatrészek 
ben. nem érti. miért nem Igen gyorsan elkopnak, ezért 
lehet olyan fontos motorai- sok kellene belőlük, de az 
katrészeket kapni, mint pél- Ipar nem győzi a gyártást, 
dátil a Pannónia sebesség- A mi lelkiismeretünk nyu-
váltó rugója, vagy első te- gndt. hétről hétre, ú j r a és 
leszkóp rugó. Az emiitett ú j ra feladjuk a rendelést, de 
cikkek valóban apróságnak sajnos két-három hónap Is 
számítanak, de hiánya igen eltelik, amíg néhány darab 
bosszantó kellemetlenséget érkezik. Ilyenkor aztán két-
tud okozni. három nap alatt elfogy a 

» készlet, és ismét hónapokig 
hiába keresik a motorkerék-

— Az említett kél apró pár tulajdonosok. Mi ezt a 
motoralkatrész sajnos a hl- panaszt állandóan tolmácsol-
ánycikkek közé tartozik. — Juk a kereskedelem vezetői-
kapjuk a felvilágosítást Fa- nek. az ipar ígér is. de saj-
ragó Józseftől, a Verseny nos nem sok látszatja van. 

hogy a kútkezelőnél 
I sen nem zár ja ki a munka száz forint , vagy ennél több 
I és a munkafolyamat minden- zsebpénz van? Nyilvánvaló-
I kort ellenőrzését, s adott an az ellenőrzéskor kl kell 
I esetben okvetlenül szükséges ürít tetni zsebelt, pénz- és le-
a hibákra felhívni a figyel-
met. Az ellenőrzésnek vi-
szont furcsa módjával talál-
kozni a szegedi benzinkutak-
nál. 

Az AFOR budapesti köz-

vél tárcáját , hogy „rovancsol-
ni" lehessen. Mi ez, ha nem 
a személyes szabadság, az 
emberi önérzet durva meg-
sértése?! 

Szomorú, ha csak ilyen 
pont ja szegedi kirendeltsé- szegényes és megalázó esz-
géhez, illetve a benzinkutak köz áll az AFOR rendelkezé-
kezelőinek körlevelet küldött, sére, amellyel a társadalmi 
Ez a 8/1965 sz. igazgatói 
utasítást tartalmazza. A töb-

tulajdon védelmén őrködik. 
A kútkezelők munká juk 

bi között szó esik ebben a közben szokták felvenni a f i -
társadalmi tulajdon védel- zetésüket. Ha szó S2erint 
mérői is. Ezt ez alábbi ,,s'ar- vesszük az ÁFOR körlevelé-
kalatos" kitétellel k ívánja nek sajnálatos kitételét, ak-

kor a kútkezelőket, azonnal 
haza kell küldeni n munká-
ból. mert havi keresetük ki-
fizetésének napján nyilván-
valóan száz forintnál több 
pénz van a zsebükben. Lám, 
a körlevél idézett sorainak 

Mi következik ebből az adabszurd volta ígv bosszul-
utasításból? Az, hogy az q hntJa meg magát. meg kell 
benzinkútkezelő, akinél száz- kérdezni a kútkezelőket; 
egynéhány forint zsebpénz hogy mi erről a véleményük. 

szolgálni az igazgatói utasí-
tás: 

..A szolgálatban levő 
kútkezelő 100 forintnál 
több saját készpénzt nem 
vihet be magával a töltő-
állomásra." 

van. már gyanússá válik a Helyettük 
rábízott társadalmi tulaidon morú . . . 
becsületes kezelése tektnte-

válaszunk: szo-

I,. F. 

Csütörtök, 1965. június 17. devmagyarország 5 


