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Sürgető az öntözés Kertészeti

— Fiatalodó téeszek
Mezőgazdasági

újdonságok

A Zöldségtermesztési Kutató Intézet szentesi kutatóállomásán csütörtökön kertészeti szakembereknek bemutatták dr. Szalva Péter és
Jellemző; a korábbi évhez munkatársai által kinemesímérten 19 százalékkal emel- tett legújabb paprika- és kákedett például a halmozott posztaféléket, amelyek
legtermelési érték. A beszámo- többjét már bejelentették fajló részletesen taglalta a nö- taelismerésre.
vénytermesztés,
szőlő-gyüAz üveg- és fóliaházakban
mölcs kultúrák, állattenyész- szinte kínálják termésüket a
tés, beruházások, az üzem- zöldségújdonságok.
Különöés munkaszervezés idei fel- sen a
csemegepaprikákból
adatait. Az igen aktív kül- bőséges a választék. A szendöttközgyűlés ez alkalommal tesi hosszú
erős paprika
elnökségi tagnak választotta fényszegény időszakban is jól
Kanalas Sándort, a
deszki fejlődik. Tizenöt-húsz centiMaros Tsz elnökét. Az okta- méteres terméseiből egy tó^
versenybizottságba ról tucatnyi szedhető. A zöld
tási
. .
„. ,
,.
óriásból hat-hét darab nyom
pedlg La}os Sandornet
va
"
egy kilót, s éppen nagysága,
lasztotta. a baksi Magyar— de tetszetős formája miatt is
Bolgár Barátság Tsz tagját,
elsőrendű exportárunak ígérkezik. Nyers fogyasztásra és
konzervipari
feldolgozásra
egyaránt alkalmas a háromszög formájú kúpos paprika.

megbeszélések

Tegnap Szegeden két rae- múlt két esztendőben 831 főzogazdasagi jellegű tanácsko- vei,
vagyis 5,4 százalékkal
zást tartottak. A szegedi és csökkent, elsősorban a nyűgSzeged környéki termelőszö- díjazás következtében. Ezzel
vetkezetek főagronómusainak részben a tagság életkor szeés biztonságtechnikai
meg- rinti összetétele kedvezően
bízottainak a járási hivatal alakult. Eltolódott az arány
székházában rendeztek össze- a
középkorúak és fiatalok
jovetelt Megtárgyalták ata- javára.
vaszi mezőgazdasági
munKálmán
János
titkárhekákra való felkészülést és az lyettes az elmúlt évi záridőszerű feladatokat Dudás számadások
tapasztalatait
István, a járási hivatal élei- elemezte, majd az idei felmiszer-gazdasági és kereske- adatokról szólt. Tavaly a gazdelnü osztályának vezetője dasógok alapvető feladatukat
ismertette
a
legfontosabb teljesítették és a kedvező
tennivalókat
Napjainkban terméseredmények
hatására
az öntözés még mindig sür- összességében tovább szilárSetö — miután az idén már dult
pénzügyi
helyzetük.
nem találkoznak többször —
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
a nyári m u n k á k n á l és őszi
betakarításnál különösképpen
az üzemanyag-tárolásra, -felhasználásra fordítsanak nagyobb goadot.
A tavracskozás résztvevői
értékel/ék a különböző állattenyésztési beruházásokat
valamint a szakosított telepük helyzetét. Második napirendi pontként Kabódi István osztályvezető-helyettes a
tavalyi munkavédelmi feladatokról beszélt és az idei
tennivalókról.
Hangsúlyozta
az intézkedési terv elkészítéSzínes szélesvásznú masének szükségességét, a műgyar film. Móra Ferenc elszaki biztonság fejlesztésére
beszéléseiből a
forgatóelőírt összegek célszerű felkönyvet írta: Szemes Mahasználását A járás termerianne. Operatőr: Szécsélőszövetkezeteiben és
szaknyí Ferenc. Rendezte: Szeszövetkezeteiben
1970-ben
mcs Mihály. Főszereplők:
406, 1971-ben 367, tavaly peSzűcs Gábor, Gruber Istdig 366 baleset történt. A »
ván, Haumann Péter, Bivesztett munkanapok
száhari József.
ma; 1970-ben 8206, 1971-ben
Móra
Ferenc néhány el8654, tavaly pedig 8035. A
filmtörténegyedik ötéves terv idején beszélését fűzte
netté Szemes Mariann fora munkavédelem javítására
gatókönyvíró.
Ezekből
a
összesen 209 millió 52 ezer „csodálatos"
történetekből
forintot fordítanak a közös költözött
a
filmvászonra
gazdaságokban,
ebből
az Szűcs Ferkó, s vele kalandösszegből jut a műszaki szín- jainak sora. Szemes Mihály
vonal emelésére, a biztonság- rendező filmje az oly régtechnikai megbízottak fize- óta hiánvzó gyerekfilmeksotésére, a propagandára stb. rában figyelemre méltó alAz Idén 43 millió 546 ezer kotás. Móra elbeszélései jó
forintot költenek ilyen célok- anyagnak bizonyultak. Mert
ra.
mi kell egy
jó gyermek•
filmhez? Különös, de elsőA Tisza Szálló koncertter- sorban is színvonalas,
jó
mében a TESZÖV tartotta irodalmi anyag. Érdekes, izküldöttközgyűlését. Kiss Ist- galmas cselekmény, mese és
ván, a szövetség titkára szá- valóság keveréke,
tehetsémolt be az ifjúság helyzeté- ges gyerekszereplők, s nem
ről a mezőgazdasági szövet- utolsósorban tanulság. Móra
kezetekben, valamint a nem- írásai mindezek jelentős réMizedékváltás
tapasztalatairól. szét kínálták. Szemes
Az utóbbi években minőségi hály j ó érzékkel választotta
változás következett be a táj ki a gyerekszereplőket, kümezőgazdasági
nagyüzemei- lönösen a Szűcs Ferkét megben, ami
nemcsak abban formáló Szűcs Gábor alakísikerült.
Elsősorban
nyilvánult meg, hogy korsze- tása
természetesen
rűsödött a
vetésszerkezet, azért, mert
növekedett a munka- és esz- viselkedett a kamerák előtt.
közigényesség. tért hódítottak A kis Bice-bóca szerepében
figyelemre
az intenzív kultúrák, telepí- Gruber Istváné
tettek, kialakultak a korsze- méltó alkotás.
rű,
iparszerűen
üzemelő
Együtt vannak
tehát
a
szakosított tartástechnológi- kellékek, milyen filmet sikeák az állattenyésztésben st.b., rült csinálni Szemes Mihályhanem egyben fiatalodtak a nak?
Bár a
cselekmény
termelőszövetkezetek.
pergő tempóját hosszas
és
A
szövetkezetekben
és kissé didaktikus párbeszédek
szakszövetkezetekben
mű- szakítják meg, a gyerekköködő tagok száma az el- zönség reagálásból arra kö-

ÚJ FILMEK

A jövő káposztaféléi közül
különösen érdeklődésre tarthat számot egy Kelet-Ázsiából származó fajtának Szentesen továbbnemesített változata, amely hajtatásos körülmények között is kitűnően
fejesedik, egy-másfél kilósra
növekszik. Terméshozamban
az
vetkeztethetünk, hogy
rá- hatszorosan felülmúlja
éreztek a filmre, nem unat- elterjedt kelkáposztákat.
koztak. A film erényei közé
tartozik realitás és tündérmese ötvöződése, mely
a
gyermeki képzelet egyik sajátja. A film egyik legfontosabb eredménye ennek
a
harmóniának megtalálása,
Mostanában sok szó esik
különböző
fórumokon
a
Értékes, kellemes, hasznos
gyermekekhez szóló
művészeti alkotásokról: irodalom- órákat lehet majd eltölteni a
ról, filmről, színházról. Azt színházklubban hétfő esténhiszem, a filmművészet bánt ként — gondoltuk a színházi
tegmostohábban a gyerekek- fórum indulásakor, az első
kel i F á b r y Zoltán Pal út- előadás után. A hasznos jelcai
c
ző elég , szokatlan,
ritkán
A m * m a v e o t a n ®™
irodalmi esték miis született figyelenms m é l t ó , hasznait
nősítésé
alk
ez
alkalommal
otás.
Szemes
M i h á l y i nősítésére,
azonban
helyénvaló. Hiszen
Kincskereső kis kodmon cimu filmje azt latszik bizo- a fórum a rendezők szándényitani, hogy erdemes gye- ka szerint belső műhelymunkát is jelent, de — ami edrekekhez
a film
nyelvén
szólni. Az azonban elgondol- dig nagyon hiányzott — ala közművelődés
koztató dolog — s ezt most kalmat is
nem erről a filmről mon- meghívott szakembereinek a
dom —, hogy e gyerekekhez kapcsolatteremtésre.
Alkalszóló filmalkotások irodalmi mat például egy-egy művész
anyagért több évtizeddel
a
múltba nyúlnak. S ez arra meghívására, mutassa be öszutal, hogy vagy a mai gyer- szeáUítását a művelődési ottmekirodalommal
vannak hon, vagy a klub pódiumán
problémák, vagy arra, hogy is. A fórum második, kivétea rendezők a biztosabb siker
reményében búvárkodnak a lesen szerdai estjének jelmúlt irodalmában. Minden- lemzéséből — úgy tűnik —
esetre Szemes Mihály gyer- az ilyen értelmű hasznos jelmekfilmje
olyan
alkotás, zőt el kell hagynunk, a kömely minden felnőttnek is
zönség ugyanis nagyon megjó szórakozást nyújt.
T. L.
fogyatkozott. Annál Inkább

kis k ö d m ö n

MUTHERM olajégők
leszállított áron
kaphatók

a VAS- ÉS M Ű S Z A K I SZAKÜZLETEKBEN és
a VIDIA KERESKEDELMI VÁLLALATNÁL,
SZEGED, B A K A Y N Á N D O R UTCA 52.
Régi fogy. ár Ú j fogy. ár
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hatásfok!

Nagy

üzembiztonság!

Alkalmazási terület: kislakások, társasházak, irodaházak,
mezőgazdasági létesítmények
olajfíí léséhez.
AMlG
A KÉSZLET TART.

Színházi

A Magyar Nyelv Hetének rendezvénysorozata
a
J|
_
TIT hagyományos
program
jainak egyike. Életképessé1_ az U
:
-....'i-ír.
gét nemcsak
bizonyítja,
hogy évről évre nagy érdeklődés mellett rendezik
meg, hanem
az is, hogy
már három esztendeje átlépte a főváros határait és
országos jellegűvé vált.
Abban a közel ötven városban és községben, ahol
mintegy százhúsz előadást
tartanak április 16. és 21.
között, megéftették, hogy a
magyar nyelv nem csupán
nyelvészek, tanárok,
írók,
tankönyvírók, vagyis olyan
szakemberek ügye, akik a
nyelvvel
hivatásszerűen
foglalkoznak, hanem mindannyiunké.
Mindannyiunk
közös „alaptőkéje"; eszköz,
amelynek segítségével felidéztük a világot, mégis
mertük környezetünket. Az
ember születésekor védtelen, magatehetetlen,
semmire sincs nagyobb szüksége, mint az anyára,
az
anyatejre. Későbbi
élete
során legalább ennyire rá
van utalva a nyelvre, az
anyanyelvre. Nem véletlen,
hogy ennek a szóösszetételnek mély érzelmi
töltése
van, akárcsak a hozzá kapcsolódó állandó
jelzőnek:
„édes".
A nyelvművelésnek nemcsak érzelmi alapja
van.

fórum
kár volt ezt a lehetőséget elmulasztani, mert aki ott volt,
ismét értékes, kellemes órát
tölthetett a klubban,
Simon Péter Élhettem volna gyönyörűen című összeállftásával
ezzel a szigorü
lo.
, .
'
. . .
....
§ l k a v a l összekötött versfuzerrel, mindent el akart mondaLadányi
Min i a költőről,
hályról. Mindent — azaz valamennyi
gond-gondolatot,
hangulatrezdülést, amit
a
versekből megérthet és átélhet az előadóművész. Simon

•
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őrizzük

Mindannyiunknak
fontos,
hogy gondolatainkat a maguk árnyaltságában, sokrétűségében közölni tudjuk. A
«ifr,hf,'iíí4nn
Irnc'iKon
Vn
üfl
nyelvújítás
korában
még
úgy vetődött fel a kérdés,
hogy alkalmas-e a magyar
nyelv az árnyalatok tolmácsolására. Azóta m á r bebizonyosodott — nem utolsósorban nyelvújítóink segítségével —, hogy alkalmas.
A ma
nyelvművelőinek
elsősorban az a feladatuk,
hogy mindenkit megtanítsanak élni a nyelv eszközeivel. De ez a tanítás játékos, érdekes, szórakoztató legyen, száműzze módszerei közül a rosszul értelmezett komolyság
leplébe burkolt nyelvtanórák
unalmát.
A magyar nép ezer éve
fejezte be vándorlását
és
telepedett le a Kárpát-medencében, nyelve azonban
sokkal nagyobb
utat járt
be: múltja háromezer éves.
Magyarul élünk, gondolkodunk, álmodunk,
emlékezünk. Életünk minden rezdülésében hű társunk
az
anyanyelvünk. Legmélyebben ez köt szülőföldünkhöz, társadalmunkhoz.
A
Magyar Nyelv Hete jelenti
minden évben
nyelvünk
ünnepét, felhívja a figyelmet, hogy ápoljuk, őrizzük,
vigyázzunk rá.
Varga Zsuzsa

Szovjet
szakszervezeti
vezetők
Szegeden

A Szovjet Szakszervezetek
Központi Tanácsának három
tagú küldöttsége látogatott el
tegnap, csütörtökön Szegedre. A szakszervezeti tisztségviselőket az SZMT székházában Hajas László, a Szakszervezetek Csongrád megyei
Tanácsának titkára tájékoztatta a szegedi lakásépítkezésekről. A szovjet szakszerpéter
rendkívül nagy és vezeti vezetőket elsősorban a
munkáslakás-építkezés helynehéz
feladatot vállalt, az ön- zete, a vállalati
támogátas
szembeni
igényes- rendszere, illetve a szövetkeség
mércéjét is magasra ál- zeti lakásépítés
lehetőségei
litotta. S mert estjén az lát- érdekelték.
szott bebizonyosodni, hogy a
A tájékoztató után a venfésületlen gondolatok, érdes, dégek felkeresték a szegedi
Pe"geéles szavak mélyére lát, házgyárat és a tarjáni városezeket belső indulattal
tol- negyedet, valamint a Számítástechnikai és Ugyvitelgépemácsolja. előadása
ilyenkor sitési Vállalat szegedi teleRZUg
Sesztfv, élményszerű (és pét.
ilyen az est túlnyomó részében) — nem értékítélet, csak
egyszerű észrevétel: a kevesebb — mint már annyiszor
— megint több lett volna. A
finomabb, lágyabb
hangok,
az árnyalatnyi különbségek,
érzéshullámzások
érzékeltetése nagyon nehéz dolog. Az
A Dunai Vasműben befeelőadói stílus gyors változta- jezéséhez közeledik a folyatásának képessége, a „hajlé- matos acélöntőmű 1. számú
villatelben külön kiemeljük. Liszt konyság" ezekhez elsőrendű szovjet öntőképének
Száznál
Dante szonátája az
utóbbi követelmény,
és hiányzott mossági szerelése.
több automatika
üzemelteti
hetekben többször szerepelt helyenként.
majd az öntőgép berendezéa koncertek programján. Itt
seit.
S. E.
szembetűnő volt a lendületes
és lírai szakaszok átgondolt
összecsengése, az oly gyakori
nyer s dinamikai
effektusok
kikerülésével. A
mérsékelt
tempóbeállítás magával ragadóan emelkedett a zenekarszerű, nagyszabású befejezés akkordjaival,
A Mosonmagyaróvári Me- dasági nagyüzemek, termelőSzünet után ismét jelentős zőgazdasági Gépgyár
es a szövetkezetek. Hagymaosztámű, Schumann
Karneválja Termelőszövetkezetek
Áru- lyozó gépiekből például hakövetkezett, s ez a nagy fel- kapcsolatait Szervező Iroda zánkban tavaly
mindössze
adat is teljes sikert
hozott a közelmúltban együttműkö- két darabot sikerült a gyáraz előadóművésznek. Túlzás dési szerződést irt alá a té- nak eladnia, míg csehszlovák
nélkül mondhatjuk, aki úgy eszek jobb gépellátása
ér- megrendelésre tizenötöt szál •
ismeri a zeneköltő
sajátos dekében. A gyár az elmúlt litotta k.
képzeletbeli figuráit,
mint esztendőben
másfél millió
A mosonmagyaróvári gyár
Kerek Ferenc, hitelesen szó- forint értékű gépet és becélja az országos vevőszolgájaltatja m e g Floreszánt
és
rendezést értékesített. A ta- lat kiépítése is. Azt
terveEuzébiuszt, amint a ciklikus valyi gyártmányok felét ex- zik, hogy egy-egy téesz fejüzeme a
kompozícióban szinte kergé- portálták, különösen a szo- l e t t karbantartó
tik
egymást. A lelkesen át- cialista orezagokba, elsosor- g y á r r a l kötött szerződés ár.,
elt eloadasnak kirobbanó s i- ban a Szovjetunióba. A szo- t.e l, m e ..b e n a k. ..
k e r e t k e t s z é p r l i a d á s s a l kü_
cialista országokban jobban
°™yeken, ® J a "
érdeklődnek a gyár
gépei rásban vagy a megyében elszönte meg az ifjú művész,
iránt, mint a hazai mezőgaz- látná a szervizszolgálatot
Szatmári Géza

Kerek Ferenc
zongoraestje
Zenei egyénisége megérett:
a szorgalom és erős akarat a
néhai növendéket művésszé
formálta.
Szerda esti koncertjén már a két Scarlatti
szonáta kóstolót adott a technikai tudás és muzikális formálás öszehangoltságáról. A
póztalan, inkább befelé irá-'
nyuió előadás simasága a lényeget, a zenei mondanivalót közvetíti
hallgatóihoz,
Ezzel bensőséges kapcsolatot
teremt a pódium és nézőtér
között.
A szegedi főiskola
zongoraszaka és a budapesti
zeneakadémia
egyformán
büszke lehet Kerek Ferencre.
Beethoven op. 109-es Edúr szonátája a lélek mélyé,
.
. ., , ....... ,
bol teremtette koltoi hangúlatvilágát, amely a három tételen át, küzdelmes úton jut
éi a záróvariációk megbékélt
....
.
, ,,
csendjehez. A szonata daliamos témaanyagának
finom
tolmácsolását a két szélső té-

r?

Automaták
az öntödében

Gépek expertra

