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Befejeződött a Pedagógiai 
Nyári Egyetem 

SZEGEDI 
ÜNNEPI 
HETEK 

1974 
28. Szegedi Ipari Vásár 

a Marx téren, július 28-
ig-

XV. Szegedi Nyári Tár-
lat a Móra Ferenc Múze-
um képtárában, szeptem-
ber 16-ig. 

Kokas Ignác festőművész 
kiállítása a November 7. 
Művelődési Központban, 
szeptember l-ig. 

Kátai Mihály tűzzománc 
műveiből kiállítás a kép-
csarnok bemutatótermében, 
augusztus 2-ig. 

Régi művek, űj szerze-
mcnyek-kiáilítás a Bartók 
Béla Művelődési Központ-
ban, július 30-ig. 

Bődy Irén textiltervezó 
kékfestő kiállítása a Bar-
tók Béla Művelődési Köz-
pontban, július 30-ig. 

Mészáros Dezső szobrász-
művész szabadtéri szobor-
kiállítása a Móra-parkban, 
augusztus 20-ig. 

Melocco Miklós szob-
rászművész kiállítása a 
Közművelődési Palota ku-
polájában, augusztus 20-
ig-

Móra Ferenc-emlékkiál-
iítás a Somogyi-könyvtár 
olvasótermében, augusztus 
20-ig. 

összrten 14 előadásból tá-
jékozódhattak a hallgatók a 
pedagógiai kutatómunka ú j 
eredményeiről és az iskolai 
oktatási rendszer fejlesztésé-
nek távlati terveiről az idei 
Pedagógiai Nyári Egyete-
men, amely tegnap délben 
befejeződött. 

Dr. Ágoston György tan-
székvezető egyetefni • tanár, a 
nyári egyetem igazgatója va-
lamennyi előadáson részt 
vett. Hogyan értékeli a XI. 
Pedagógiai Nyári Egyetem 
munkáját? 

— Az idén volt a legtöbb 
hallgatónk, az ország kü-
lönböző részeiből mintegy 
négyszázan jöttek el Szeged-
re. Az érdeklődés mégnöve-

Ipari vásár 

kedése elBősorban annak kö-
szönhető, hogy valamennyi 
téma idősssrű volt, az elő-
adók a közoktatáspolitika 
fontos kérdéseivel foglalkoz-
tak. Az is igaz azonban, 
hogy a pedagógusok között 
népszerűvé vált a szegedi to-
vábbképző fórum, az elmúlt 
években jó tapasztalatokat 
szereztek, hasznosnak és 
színvonalasnak ítélik az itt 
folyó munkát. 

— Az oktatáspolitikai ha-
tározat után ú j helyzet te-
remtődött a pedagógiai ku-
tatásokban. Javultak a tár-
gyi, anyagi feltételek, alkotó 
légkörben intenzív munka 
kezdődötf, amelynek első, 
fontosabb eredményeiről 

kaptak átfogó képet a hall-
gatók. Tizenöt-húsz év táv-
lati terveibe pillanthattak, 
tájékozódtak arról, hogyan 
születnek a közoktatáspoliti-
kai döntések, pontosabban: 
hogyan kapcsolódik össze az 
oktatáspolitika és a tudomá-
nyos munka. A kutatók elő-
készítik a változásokat, al-
ternatívákat adnak, csak ez-
után következhetnek a konk-
rét intézkedések. A nyári 
egyetemen elhangzott elő-
adások legfőbb értéke, hogy 
a távlati tervek megismerte-
tésével hozzájárultak: a pe-
dagógusok az oktatáspoliti-
ka, az iskolaügyi változások 
alakítói, alkotó részesei le-
hessenek. 

S. E. 

Háztartási cikkek 
- a lakás gépei 

Kedden ismét 8 ezer láto-
gatója volt a Szegedi Ipa-
ri Vásárnak. Nagyon sokan 
élnek a vásárlási lehetőség-
gel, csomagokkal megrakod-
va térnek haza. Meglátszik 
ez a kiskereskedelem mér-
legén is, eddig több mint 
egymillió forint értékű aru 
fogyott el a különböző el-
árusító helyeken. Megkezdő-
dött az üzletkötés is, a Vil-
lamossági és Szerelési Cik-
keket Értékesítő Vállalat 
kétmillió forintos megálla-
podást kötött a DÉLÉP-pel. 

A DELTA Kereskedelmi 
Vállalat pultjainál a „C" 
pavilonban sokféle háztar-
tási gépet lehet venni, a ki-
állított termékek közül is. 

Ebben a csarnokban láthat-
juk a Hajdúsági Iparmüvek 
403-as típusú szögletes kül-
sejű centrifugáját, szuoer-
automata mosógépeit. 

A bemutatott ötletes ruha-
szárító augusztustól kapha-
tó lesz az üzletekben, a lap-
radiátor is, ami a házgyári 
lakások korszerű fűtési esz-
köze, de használható családi 
házakban is. A Lehel Hűtő-
gépgyár a hűtőszekrényeken 
kívül autosiphonokat is ho-
zott, meg a kis Lehel-Mixi 
nevű okos kis gépet, amiben 
kevert italok készíthetők. 
Gáztűzhelyeket ls láthatunk, 
a Mechanikai Művek „özön" 
légtisztítójával is megismer-
kedhetünk közelebbről. 

Pénteken: János vitéz 

Szépek a Lampart Zo-
máncipari Művek edényei, 
az Alföldi Porcelángyár ter-
mékei, amelyek közül egy 
fehér, gyönyörű étkészlet az 
1974. év terméke kitüntető 
érmet viseli. 

A TÜZÉP és a Vídia tar-
tott szakmai napot. Börcsök 
Ferenc, a Vídia igazgatója 
beszélt a vas- és műszaki 
cikkek forgalmának alaaulá-
sáról. A szakmai nap érté-
kes tájékoztatást adott a ke-
reskedelmi dolgozóknak, re-
mélhetőleg érezhetjük az ú j 
ismeretek hatását is vala-
mennyien mint vásárlók. 
Tegnap a Technika Házában 
rendezték azt a konferenci-
át, amelyen a műanyagok 
újabb ipari alkalmazásáról 
tartottak előadásokat a Ne-
hézipari Minisztérium mű-
szaki fejlesztési osztályának, 
a Műanyagipari Kutató In-
tézetnek és a nagy hazai ve-
gyiműveknek munkatársai. 

Rene-
szánsz 

Hetedszer csendülnek föl pénteken a 
szabadtéri játékokon Kacsóh Pongrác nép-
szerű dallamai. A háború előtt, 1936-ban 
és 1937-ben is bemutatták a János vitézi, 
Fricsay Ferenc dirigálásával, Varga Má-
tyás díszleteiben, előbb Janovics Jenő, 
utóbb Sziklay Jenő rendezésében. A fel-
újításkor Szalatsy István vezényelte, s az 
1961-es és a tavalyi előadások után őt lát-
hatjuk idén is a karmesteri pultnál, ahol 

1968-ban Rtihányi Vilmos váltotta fel. A 
rendezők 1959-től: Szinetár Miklós, Békés 
András, Kertész Gyula, Horváth Zoltán. 
Díszlettervezők: Sándor Lajos, Fülöp Zol-
tán, Székely László és ismét Sándor Lajos. 
A jelmezeket valamennyiszer Márk Tiva-
dar tervezte. Liebmann Béla fotóin idéz-
zük az 1936-os előadásból Kiss Ferencet, 
Palló Imrét, Réthy Esztert, a francia ki-
rály udvarát, és az 1959-es premierről 
Gobbi Hildát, Sárdy Jánost 

Fedél alá kényszerült a 
zenekar és a közönség hét-
főn este: a városi tanács 
udvarába tervezett koncer-
tet. a Musica Antiqua Hun-
garica együttes hangverse-
nyét az eső miatt a konzer-
vatóriumban tartották meg. 
A nagy sikerű zenei esten a 
magyar reneszánsz zene da-
rabjait — amelyek jórészt 
külföldi kiadványokban, 
táncfüzetekben maradtak 
fenn — korabeli, XV—XVI. 
századi hangszerekkel adták 
elő az együttes tagjai. 

A műsorban szerepelt a 
többi között a legrégibb — 
kottával kiadott — magyar 
históriás ének, Farkas And-
rás: Miképpen az Ür Isten 
című, 1552 körül született 
műve. Ismeretlen szerző: Je-
remiás próféta siralmas pa-
naszolkodása című,, szintén 
bemutatott énekével együtt 
egy Kolozsváron megjelent, 
magyar nyelvű énekeskönyv-
ben találták meg. A dalokat, 
amelyekhez Késmárki 
György, az együttes művé-
szeti vezetője írt kíséretet, 
Péteri János előadásában 
hallotta a közönség. Több, 
XVII. századi, kódexekben 
fennmaradt zeneművet is 
bemutatott az együttes, ame-
lyek többségét hajdan „há-
zi használatra" jegyezték le, 
orgonára vagy csemballóra. 
Ez utóbbi hangszeren Tódi 
Éva mutatta be a korabeli 
magyar dalokat, játéka a 
hangverseny legszebb pilla-
natait jelentett*, 

Finn ifjúsági delegáció 
Szegeden 

A c s S. S á n d o r f e l v e t e M 

A turkui delegáció tagjai 

Mint arról lapunkban be-
számoltunk, az elmúlt he-
tekben Baló Ilonának, a 
KISZ Szeged városi bizott-
sága első titkárának vezeté-
sével ifjúsági delegáció lá-
togatott Szeged finn testvér-
városába, Turkuba. A láto-
gatás során kapcsolatot te-
remtettek a finn ifjúsági 
szervezetekkel, megbeszélé-
seket folytattak az együtt-
működés lehetőségeiről. Tá-
jékozódtak a haladó finn 
pártok és ifjúsági szerveze-
tek munkájáról, városnézé-
seken vettek részt, elláto-
gottak a turkui egyetemre. 
Megegyeztek kultúrcsoportok 
cseréjében, s tárgyaltak a 
Turkuban rendezendő ma-
gyar fiatalok hete rendez-
vénysorozatokon való rész-
vételről. 

Alig érkezett haza a sze-
gedi ifjúsági küldöttség, hét-
főn reggel hazánkba érke-
zett a turkui fiatalok dele-
gációja. A négytagú küldött-
ség vezetője Asko Mőfcí, tag-
jai Marja-Liisa Salminen, 
Antti Salpaharju és Pontus 
Lindberg. A finn ifjúsági 
delegációt tegnap, kedden 
reggel a városi KISZ-bizott-
ságon fogadta Baló Ilona, a 
KISZ Szeged városi bizott-
ságának első titkára. Tájé-
koztatta őket a Magyar 
Kommunista Ifjúsági Szö-
vetség szervezeti felépítésé-
ről, munkájáról, a szegedi 
ifjúkommunisták eredmé-
nyeiről, feladatairól. A de-
legáció, mely egy hétig tar-
tózkodik hazánkban, az el-
következendő napokban lá-
togatást tesz szegedi nagy-
üzemekben. többek között a 
konzervgyárban és a textil-
művekben, megtekintik a 
SZOTE gyermekklinikáját és 

az MTA újszegedi Biológiai 
Központját. Ellátogatnak 
Vásárhelyre, ahol megtekin-
tik a majolikagyárat, né-
hány vásárhelyi művész 
műtermét, valamint kirán-
dulnak az ópusztaszeri ása-
tásokhoz, ahol jelenleg a 
nemzetközi régésztáborban 
finn diákok is dolgoznak. A 
finn vendégek megnézik a 
Szegedi Szabadtéri Játékok 
előadásait, és ott lesznek 
szombaton, a Szegedi Ifjúsá-
gi Napok keretében megren-
dezésre kerülő nagyszabású 
ifjúsági karneválon is. 

Tegnap a szegedi Ifjúsági 
Házban tett látogatás alkal-
mával néhány mondatos in-
terjút kértünk a finn ifjúsá-
gi delegáció vezetőjétől, As-
ko Mákitól. Elmondta, hogy 
Szeged Turku tíz testvérvá-
rosa közül a legfiatalabb 
testvérváros. A mostani de-
legáció az első ifjúsági kül-
döttség, mely Finnországból 
Szegedre látogatott. Ezért 
nagy a felelőssége is. 

— Biztosak vagyunk ab-
'ban, hogy mély, alapos és 
tartós barátságot sikerül ki-
építenünk szegedi barátaink-
kal. Mielőtt elindultunk, 
„készültünk Szegedből1'. Nyi-
tottan és a megértés szándé-
kával érkeztünk, hogy kü-
lönböző tarsadalmi beren-
dezkedésünk ellenére megta-
láljuk a közös hangot, azo-
kat a területeket, ahol a 
két város fiataljai között ki-
fejlődhetnek' a gyümölcsöző 
kapcsolatok. Egy napot Bu-
dapesten töltöttünk, s nagy 
hatást gyakorolt ránk a vá-
ros. Különösen a budai vá-
rosrész történelmi levegője, 
a régi kultúra megőrzése tet-
szett. 

T. L. 

Ifjúsági 
képzőművész tábor 

Üj helyen rendezi meg a 
KISZ Csongrád megyei bi-
zottsága a IX. Országos »If-
júsági Képzőművészeti Tá-
bort. A mártéiyi üdülőtelep 
jelenleg víz alatt van, ezért 
az i f jú képzőművészek két-
hetes találkozóját Hódmező-
vásárhelyen, a Kutasi úti 
Állami Gazdaság területén 
renaezik meg. Augusztus 1-
én érkezik majd Hódmező-
vásárhelyre ú hatvan ma-
gyar és tíz jugoszláv fiatal, 
akik részt vesznek a tábor 
kéthetes munkájában. 

Neves képzőművészek irá-
nyítása mellett megismer-
kednek a hazai amatőr mű-
vészeti mozgalmak kibonta-
kozásával, jelenlegi helyze-
tével és az ifjúsági szerveze-
tek ez irányú feladataival. 
Mint fiatal amatör alkotók, 
elméleti és szakmai ismere-
teket kapnak. Tájékozódnak 
a képzőművészet szín- és 
formakultúrájáról, ennek 
történeti változásairól, vala-
mint az egyetemes és a ha-
zai képzőművészet szocialis-
ta törekvéseiről. Elméleti es 
szakmai előadásokat hallhat-

nak, és gyakorlati foglalko-
zásokon vesznek részt. 

Előadásokat hallhatnak a 
fiatal képzőművészek hazai 
művészeti életünk jellemző 
törekvéseiről, az alföldi mű-
vészetről, művész, műalko-
tás és közönség kapcsolatá-
ról. Konzultációs megbeszé-
léseken többek között tájé-
kozódhatnak aktuális művé-
szetpolitikai kérdésekről, az 
amatőr művészeti mozgalom 
és a KISZ tevékenységérői. 
A tábor része vevői ellátogat-
nak a vásárhelyi művészek 
műtermeibe. A Csongrád 
megyei Egészségnevelési 
Csoport egészségügyi plakát-
pályázatot írt ki a táborban 
részt vevő fiataloknak. 

A gazdag kiegészítő prog-
ramok sorából kiemelkedik 
Kósa Ferenc Hószakadás cí-
mű filmjének bemutatása és 
a művészekkel való találko-
zó. A tábor vendége lesz 
Sebő Ferenc és Halmos Béla. 
A tábor hallgatóinak mun-
káiból kiállítás nyílik au-
gusztus 11-én, vasárnap dél-
ben Hódmezővásárhelyen, a 
Tornyai János Múzeumban. 

T. L. 
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