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Diplomák 
idős pedagógusoknak 

Bensőséges ünnepség szín-
helye volt tegnap, szerdán a 
Pedagógusok Szakszervezete 
Szeged városi bizottságának 
Április 4. úti klubhelyisége. 
Ott volt Forgó Pál, Szeged 
megyei város tanácsa vb 
művelődési osztályának ve-
zetője, Borsos László, a Pe-
dagógus Szakszervezet Sze-
ged városi bizottságának tit-
kára és Vecsernyés János, a 
Pedagógus 

ne- ós énekszámokkal ked-
veskedett az ünnepelteknek, 
majd Forgó Pál a felnevelt 
nemzedékek nevében meg-
köszönte a pedagógusok lel-
kiismeretes, fáradságos mun-
káját, és átadta a jubileumi 
diplomákat. Az arany okle-
velet hárman vették át: özv. 
Markos Gyuláné, Kovács Jó-
zsefné és Kovács Béla. Gyé-
mánt diplomát kapott: Gol-

Csongrád megyei bizottságá-
nak titkárhelyettese. 

A virágokkal díszített asz-
taloknál azok a tanárok, ta-
nítók ültek, akik 50, 60, 65 
éve szerezték meg pedagó-
gusi oklevelüket. A Tömör-
kény István Gimnázium és 
Művészeti Szakközépiskola 
kultúresoportja verssel, ze-

Szakszervezet ler Józsa, Hetm Mária, Ka-
tona György, Lászlóffy 
Mlklósné, Schwella Anna és 
dr. Tóth Ferencné. Nyilassy 
Márlát vas oklevéllel jutal-
mazták 

A város kisiskolásai hevé-
ben a Béke utcai általános 
Iskola kisdobosai virággal 
köszöntötték az Idős pedagó-
gusokat. 

Uj bánya 
Csorda-

kúton 
Másfél év alatt kiépült 

Fejér megye legújabb szén-
bányája, a csordakútl akna. 
A Tatabányai Szénbányák 
új telepén szerdán üzembe 
helyezték a szénosztályozót. 
Jelenleg napi nyolcvanöt va-
gon szenet termei a csorda-
kútl bánya, de előkészültek 
a legkorszerűbb, „lépegető" 
biztosító berendezés és a 
frontfejtő maróhenger üzem-
be állítására. 

Az új berendezések beál-
lításával október közepétől 
naponta száz vagon szenet 
bányásznak Csordakúton. 

(MTI) 

A szovjet könyv 
ünnepe Szegeden 

Kiállítások — Irodalmi est — OIvasópályázat 
A jövő hét közepétől több 

mint kétezer kötet könyvet 
láthatunk majd 
MTESZ-székház 
ben, a szovjet könyv ünne 
pén. A reprezentatív könyv 

vállalattal közösen rendezi hov 
meg a nagyszabású könyvkl- gon 

1035-ben Magyarorszá-
kladott regényét, a 

szegedi állítást, melyet október 10- Csendes Dont. Tárlókba ke-
helyiségei- én délelőtt 10 órakor nyit rülnek a Tanácsköztársaság 

meg Papp Gyula, a városi idején magyarul megjelent 
tanács elnöke. A három tízes Lenin-művek, az 

bemutatón találkozhatnak szám utal Szeged felszaba- években 
majd az érdeklődők a ma-
gyar írók szovjet kiadású 
köteteivel, az orosz klasz-
szikus és mai szovjet iroda-
lom legjobb alkotásaival. Ki-
állítanak társadalomtudomá- Közel 50 egyéni 
nyl, politikai és tudományos tív pályamunka írói 

1930-as 
kiadott eredeti 
Lenin-kötetekkel 

valamint a szegedi 
Szikra kiadványai. 

Az ünnepi hét esemény-
írtak kl. sorozata Idején érkezik Sze-

és kollek- gedre a Művelt Nép Könyv-
térták terjesztő Vállalat „30 év — 

dulásának 30. évfordulójára, szovjet 
a széles körű magyar—szov- együtt,] 
jet kapcsolatok bölcsőjére. 

A szovjet könyv ünnepére 
olvasópályázatot 

Előnyös a munkásoknak 
és a fiataloknak 

A lakásépítő szövetkezetek lehetőségei 
A nagyszabású lakásépítési igényeknek megfelelő arányt amikor a lakásszövetkezeti 

program megvalósításában a érjen el a lakásépítésben. mozgalom elkezdődött, már 
tervezettnél is nagyobb a A lakásszövetkezeti épít- nem lehetett tervezni a ne-
magánépítkezések szerepe, kezés legalább 5—10 száza- gyedik ötéves terv időszaká-
Ez gyorsan kiderül a külön- lékkai olcsóbb, de ha a mun- ra. Így a tanácsok nem szá-
böző statisztikákból. Az ál- káltató ugyanúgy megadja a molhattak a szovetkezetek-
lam sokféleképpen támogat- jogszabályokban lehetővé kel. Ezért gondot okozott a 
ja a családokat otthonuk tett támogatást, mint más számukra adható közművesí-
megteremtésében. Különösen építkezési mód esetén, a kü- tett telkek alacsony száma, 
nagy gondot fordít arra, lönbség a 30 százalékot is el- Az Építésügyi és Vérosfej-
hogy a munkások jussanak a éri. Ha a munkáltatói támo- lesztési Minisztérium, vala-
legtöbb kedvezményhez, gatásban részesített dolgozó m int a SZÖVOSZ vezetői a 
Előnyben részesiti a vároal- lakásépítő szövetkezet kere- közelmúltban vitatták meg, 
as, a telepszerűen elhelyez- tében építkezik, akkor példá- hogy milyen további Intéz-
kedő, többszintes lakóházak U1 330 ezer forintos kétszo- kedések szükségesek ennek a 
építését Az ilyen építkezés bús lakás kölcsöne után csak bevált munkáslakás-építési 
legjobb formája a lakásépítő havi 750 forintot törleszt — formának a még erőteljesebb 
szövetkezet. a nem lakásépítő szövetke- fejlesztésére. Ezek után a 

Érvényesül itt valameny- zeti formánál a havi tör- tanácsokon van a sor, hogy 
nyi. a munkásokat, a bérből lesztés 838 forint. felmérjék a lehetőségeket, és 
és fizetésből élőket megillető Természetesen a sokféle a társadalmi szervekkel 
állami kedvezmény, a válla- kedvezmény ösztönzőleg ha- együttműködve, jobban tá-
lati támogatás, és a szövet- tott a lakásszövetkezetekre, mogassúk ezt a mozgalmat, 
kezéssel járó minden előny. Számuk jelenleg az ország- Ha még Inkább meghono-
A tagok többféle módon köz- ban már meghaladja a há- sodnak a lakásépítő szövet-
remüködhetnek az építke- romszázat. Csongrád megyé- kezetek, akkor ez azt ls 
zésben, és ezzel ls csőkken- ben ls népszerűvé váltak, eredményezheti, hogy keve-
nek a költségek. A munkák Különösen Makón Hódmező- M b b l e s z t a n á c g o k g o n d j a 
egy részét, mint az alapo- vásárhelyen, Szentesen mln-
zást. megfelelő szakirányítás den támogatást megkaptak a 
mellett elvégezhetik. Ezenkí- helyi tanácsoktól. Közmüve-
vül joguk van a kivitelező- sített terület áll rendelkezé-
vel olyan keretszerződést gükre, így MBkón 88, Szente-
kötni, amelyben megszabják, »«n 80. Hódmezővásárhelyen 
hogy milyen társadalmi 70 lakás épül ebben az év-
munkét vállalnak. ben szövetkezeti formában. 

Az üzemeknek törvényes A HODGEP-nél és a HO-
DlKÖT-nél sokat tettek 
azért, hogy a lakásszövetke-
zet segítségével legyen ott-
honuk a munkásoknak. 
Szentesen a MÁV-igazgató-
ság 1 millió 600 ezer forint 

kiadványokat, szépirodalmi fel, nekik miért tetszett, ml- 30 könyv" című felszabadu-
Qlkotásokat, művészeti albu- ért jelentett maradandó él- lásl vándorkiállítás, mely a 

' ményt egy-egy szovjet író szovjet hadsereg egykori út-
alkotása. A nyerteseknek a vonalán I 

mokat, és a gyermekiroda-
lom legszebb köteteit. A ki-
állítással egybekötve szovjet díjakat az ünnepélyes meg- városalt, 

bejárja az ország 
és bemutatja a fel-

hanglemez-bemutatót ls ren- nyitó keretében adják át. szabaduláshoz kapcsolódó 
deznek, filmvetítéseken mu- A központi kiállítás mel- irodalmi műveket, 
tatják be a Szovjetunió né- lett más, érdekes programo- Október 15-én este, a Tl-
polnek életét, művészetét, és kat is szerveztek. A Somo- sza Szálló koncerttermében 
könyveket is vásárolhatnak 
az érdeklődők. 

A magyar kulturális élet mot: 
immár hagyományossá váló, Könyvtár 
igen nagy fontosságú éven-
kénti eseményét, a szovjet 
könyv ünnepét mindig más-
más városban rendezik meg. 
Az idén Szeged ad otthont 
az ünnepi programnak. A 
Művelt Nép Könyvterjesztő 
Vállalat moszkvai testvér 

gyl Könyvtár sajátos bemu- szovjet és magyar íróvendé-
tatóval színesíti a progra- gek részvételével Ünnepi Íro-

tt volt szegedi Gorkij dalmt estet rendeznek. A 
archivanyagából mai szovjet Irodalomból ösz-

rendez kiállítást, mely visz- szeállított műsorban közre-
szapillantast enged a szov- működnek a Szegedi Nemze-
jet könyvkiadás múltjára, tl Színház művészei, a Ju-

hász Gyula Tanárképző Fő-
Iskola énekkara és szólistái. 
A szovjet könyv ünnepi he-
tén szovjet írók részvételével 

fejlődésére. Láthatjuk a rit-
kaságszámba menő, a felsza-
badulás előtt hazánkban ki-
adott orosz és szovjet lrodal-

. BL mi művek értékes köteteit, író-olvasó találkozókat és 
cégével, a „Mézsdunarodnaja az 1913-ban megjelent Gor- rendhagyó irodalomórákat ls 
Knyiga" kiadó és terjesztő- kij-művet. Az anyát, Solo- szerveznek. 

í j környezetben 
az ÉD0SZ táncosai 

Szegeden, az újjávarázsolt 
Juhász Gyula Művelődési 
Központban az ÉDOSZ tán-
cosai és vezetői már birto-
kukba vették a minden 
Igényt kielégítő, kulturált 
próbatermet, öltözőket, tisz-
túlkodóhelyiségeket. A nyár 
végén Debrecenben megren-
dezett kelel-mugyarország 

gye együtteseinek minősítő 
versenyén szerepelnek. 

Mint az együttes vezetője, 
Nagy Albert elmondta, egy-
re bővül, szélesedik n nép-
táncot szerető fiatalok szá-
ma. Ez rájuk, néptáncokta-
tókra ls nagy feladutokat há-
rít. Jelenleg 250 fiatal Ismer-
kedik Szegeden a népi tánc-

a lakásigénylőkkel, hiszen az 
építkezések ily módon ls 
meggyorsulhatnak. 

H. M. 

népláncfesztlvál különdíja cal. Az új elképzeléseknek és 
már az új Irodát ékesíti. A céloknak megfelelően dltald-
hét végén újabb erőpróba «<" iskolákban kezdték el a 
vár a szegedi néptáncosokra, néptáncoktatást. A tarjánl II. 
Október 5-én és 6-án rende- számú általános Iskolában 
zllc meg a Szekszárdi Táj- három osztály tanulói ismer-
fesztivált, ahol a három me- kednek a népi táncok lépé-

lehelőségük van arra, hogy a 
hosszú lejáratú kölcsönön és 
támogatáson felül szállítóesz-
közökkel, építőgépekkel, 
használt építési anyagokkal, 
szakmunkával, továbbá a „„„ . 
tervezésben, a beruházásban támogatást nyújt a vasutas-
nyújtott segítséggel témo- szövetkezőknek. Jelenleg a 
Kassák dolgozólkat. Az ls megyében több ezren vár-
előny, hogy a telekér lakás- nak arra, hogy Ily módon 
ra jutó telekhányadértéke a jussanak lakáshoz. Az ige-
lakásépítési költség része. nyek ellenére a lehetőségek 

Bér ez a lakásépítési for- még kihasználatlanok. A 
ma mindössze hároméves megyében 430 lakás építésére 
múltra tekint vissza, a ta- tó szövetkezet vállalkozott, 
pasztalatok azt bizonyítják, Ez az arány sokkal maga-
hogy a munkáslakás-építés sabb lehetne. Nem a jelent-
legelőnyösebb válfaja az kezökön és a kivitelező ka-
ilyen szövetkezet. Létrejöttü- paritás hiányán múlik. Szé-
két az MSZMP Központi geden a legkedvezőtlenebb a 
Bizottsága és a Miniszterta- helyzet, itt ugyanis a városi 
nács együttes határozatával tanács ez ideig nem tudott 
bevezetett lakáspolitikai el- nagyobb közművesített terü-
vek tették lehetővé, amelyek letet biztosítani. Például eb-
többek között azt ls kimond- ben az évben csak 36 lakast 
ták: a szövetkezetekben rej- építenek. Igaz, már szó van 
lő lehetőségek kihasználása arról, hogy esetleg Felsővá-
és a lakásépítések szerve- roson még ez évben szervez-
zettségénelc növelése céljából nek lakásépítő szövetkezetet, 
kl kell dolgozni a lakásépítő A vállalatok szakszervezetei 
szövetkezeti konstrukció fel-
tételeit, és kezdeményezni 
kell azok fejlődését. Bizto-
sítani kell viszonylag széles 
Körű elterjedését, hogy ké-
sőbb ez a forma mielőbb az 

KISZ-bizottságai állandóan 
keresik a lehetőséget, hogy 
dolgozólkat, a fiatalokat eb-
ben a kedvezményes formá-
ban segítsék otthonhoz. Per-
sze az igazsághoz tartozik, 

O x l e t k ü t é s 

Don Pasquale -
új szereplőkkel 

C6aknem 2 millió rubel értékű export- és egymillió 
200 ezer rubeles importszerződést írt alá a HUNGAROTEX 
Külkereskedelmi Vállalat NDK-beli partnerelvei az öszl i basszusának 
Lipcsei Váeáron megkezdett térgyaláeok eredményeként. I zengő szépségét, bravúrokra 

A mai operaszínpad egyre 
kövelelőbben Igényli uzi 
énekesektől a színészi játé-
kot, a színpadi mozgást — 
az embert és az életet. Ez 
az igény fokozottan érvé-
nyes a vígoperákra. Mert 
még a nagy ívű tragikus 
dalművek hatalmas áriái és 
kórusok elviselik a statikus 
színpadot, a zenei poénokra, 
a szöveg nyelvi fordulatai-
ra és a mimika, a mozgás 
geg-jéire is építő vígoperák 
állandó dinamizmust, moz-
galmasságot követelnek. 
Különösen szembetűnőek az 
ellentétek, ha egyetlen elő-
adáson belül fedezhetők lel. 
Ennek lehettek tanúi azok, 
akik kedden este megtöl-
tötték a Szegedi Nemzeti 
Színház nézőterét, s végig-
nézték Donizetti vígoperá-
ját. a Don Pasqualét új sze-
reposztásban. 

Gregor József, a címsze-
replő olyan vérbő, sokszínű 
figurát formált a vagyonát 
féltő, szerelemre éhes, majd 
oly hamar jóllakó öreg agg-
legényből, hogy kifakultak 
mellette a többi szereolők. 
Gregor nem először csillog-
tatta meg buffóerényelt: 

természetesen 

is képes technikai felké-
szültségét, magával ragadó 
játékkedvét, alkatából faka-
dó természetes humorát. 

Mellette-körülötte kissé 
esetlennek tűntek a többi-
ek. Különösen szögletesen 
csetlett-botlott a Malatesta 
doktort éneklő V&ghelyi Gá-
bor, aki a pódiuméneklést 
cserélte fel a színpad ösz-
szétettebb, bonyolultabb vi-
lágával. Szép hanggal, ma-
gas zenei kultúrával mutat-
kozott be a szegedi közön-
ségnek, melyet nem feledte-
tett a színpadi rutintalan-
ság és egy-két bizonytalan-
sága sem. Fekete Mária 
karakteresen formálta meg a 
többször ls színt váltó No-
rinát. szopránja különösen a 
felső regiszterekben szólt 
fényes-tisztán. Szerelme-
sét, Ernestot, Vargha Róbert 
énekelte biztosan. hihető 
erővel, bár mozgásával egy 
régebbi stílust képviselt. A 
jegyző szerepében ezúttal 
Bernátsky Lászlóval talál-
kozhattunk. A nagyszerű 
zenekar élén ezúttal Váradi 
Zoltánt láthattuk, aki jó 
összhangot teremtett a szín-
pad és az orchester között. 

X. L. 

seivel a harmadik testneve-
lési óra keretében, a ságvá-
rttelepi gyerekek pedig a 
közeit napokban kezdik el a 
munkát. Természetesen nem 
színpadi táncosok képzése 
folyik az Iskolákban, céljuk 
sokkal inkább táncházi kö-
zönség nevelése, a táncot 
szerető gyerekek táborának 
növelése, és nem utolsósor-
ban az iBkolai kulturális 
programok, táncos rendezvé-
nyek segítése. E tevékenysé-
gével az ÉDOSZ-együttes 
igyekszik kivenni részét a 
közművelődési feladatok 
végrehajtásából ls. 

Egyre kevesebb idős nép-
zenész Ismeri a régi népi 
hangszerek csínját-bínját. Az 
ÉDOSZ-együttes dédelgetett 
terve éppen ezért egy nép-
zenei klub megteremtése. 
Olyan klubé, ahol a népi 
hangszereknek, a népzené-
nek kutatása és művelése 
egyszerre valósulhatna meg. 
Elsősorban zenei Ismeretek-
kel már rendelkező fiatalok 
(zeneiskolások, zeneművésze-
ti főiskolások, tanárképző 
főiskolai hallgatók, művé-
szeti szakközépiskolások) je-
lentkezését várják. Azokét, 
akiket érdekel a magyar nép 
zenekultúrája, a népi hang-
szerek világa. A tudatos Is-
meretszerzésen, a közös mu-
zsikáláson és szórakozáson 
túl a klub tagjai gyűjtőuta-
ltat szerveznek, segítik az 
önálló kutatómunkát, talál-
koznak népzenészekkcl és 
olyan együttesekkel, akik 
modern muzsikájukba szer-
vesen építik be a magyar 
népzene dallamvilágát, a fe-

jtedében levő népi hangszere-

Befejezték 
a hőerőmű 

nagyjavítását 
A Gagarln Hőerőmű felké-

szülten várja a téli csúcster-
helési Időszakot. A karban-
tartó brigádok határidő előtt 
befejezték az előírt nagyja-
vítások sorozatát; jelenleg 
mér valamennyi gépegység 
az energiaellátás rendelke-
zésére áll. A legnagyobb fel-
adatot, a 3-as számú 200 
megawattos blokk karban-
tartását bravúros gyorsaság-
gal végezték el: az eredeti-
leg tervezett 51 nap helyett 
mindössze 39 napot vett 
igénybe a gépóriás tervszerű 
megelőző karbantartása. 

A rendkívüli erőfeszítést 
jelentő karbantartás határ-
idő előtti példás végrehajtá-
sára a kongresszusi ver-
senyben tettek Ígéretet a vl-
sonlal energetikusok. Válla-
lásukat teljesítették: ezáltal 
összesen 24 napos előnyt te-
remtettek az energiatermelő 
gépek számára, s így mint-
egy 115 000 megawattóra 
többletenergia termelésére 
nyílt lehetőség. (MTI) 

E d e s 

anyanyelvünk 
verseny 

Sátoraljaújhely városi ta-
nácsa máa Intézményekkel 
közösen az Idén rendezi meg 
második alkalommal a kö-
zépfokú Iskolák tanulói 
részvételével az „édes anya-
nyelvünk" versenyt. Mlg el-
ső alkalommal csak a Duná-
tól keletre eső megyék fia-
taljai vehettek részt a vetél-
kedőn, addig most az ország 
valamennyi megyéje, megyei 
városa és Budapest közénU-
kolásatt meghívták az októ-
ber 24-től 2'.-lg tartó ren-
dezvényre. 

A versenyen részt vehet-
nek a gimnáziumok, a szak-
középiskolák és a szakmun-
kásképző Intézetek tanulói. 
A megyei elődöntők után 
minden megyét, megyei vá-
rost 2—2, míg Budapestet 12 
tanuló köpvisell a sátoralja-
újhelyi döntőn. 


