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Tanfolyam 
munkásoknak 

Tegnap, hétfőn, Szegeden vesznek részt, akik népfront-
az SZMT oktatási központ- aktivisták, lakóbizottsági el-
jában megkezdődött az a nökök és tanácstagok. A m e -
tanfolyam, amelyet első al- gyei pártbizottság, a Haza-

•kalommal rendez meg a fias Népfront Országos Ta-
SZOT és a Hazafias Nép- nácsa és az SZMT vezető 
front Országos Tanácsa 600 m u n k a t á r s a i tar tanak elő-
munkas reszvetelevel az or- , . , , . , . . . , . . 
szág öt megyéjében. A sze- adasokat es konzultaciokat. A 
gedi egyhetes tanfolyamon foglalkozásokon segítik a 
Bács, Békés és Csongrád munkások felkészülését a 
megyéből olyan munkások közéleti ténykedésre. 

Színházi fiatalok parlamentje 
Első ízben ült össze hétfőn felszólalók közül többen ki-

Budapesten, a Fészek Mű- tértek arra, hogy ma már 
vészklubban a Kulturális egyre inkább eltűnőben van 
Minisztérium szinházművé- a fővárosi és vidéki színhá-
szeti főosztályának rendezé- zak közötti különbség. ; 
sében a színházak dolgozói-

A fapiac 
helyzete 
Hazaérkezett Genfből az a 

küldöttség, amely részt vett 
az ENSZ európai gazdasági 
bizottsága fabizottságának 
tanácskozásán. Az ülésen a 
magyar küldöttség vezetőjét, 
dr. Madas András mezőgaz-
dasági és élelmezésügyi mi-
niszterhelyettest választották 
meg elnöknek. 

A tanácskozás legfonto-
sabb napirendi pontja az 
európai fapiac krízise volt. 
Megállapították, hogy az 
energiaválság következtében 
az általános gazdasági hely-
zet súlyosbodott. A fa- és fa-
terméktermelők, a felhasz-
nálók és az Importáló cégek 
tekintélyes készleteket hal-
moztak fel, amelyek értéke-
sítése problémát jelent. A 
jövő év második felére a fa-
piac konszolidálódásával szá-
molnak. 

nak ifjúsági parlamentje. 
Elnöki megnyitójában dr. 

Malonyai Dezső, a Kulturá-
lis Minisztérium szinházi 
főosztályának vezetője arról 
beszélt, hogy az elmúlt évek-
ben miként ültették át a 
gyakorlatba a színházak sa-
játos feltételeihez alkalmaz-
kodva az ifjúsági törvény 
előírásait; milyen intézkedé-
seket hoztak a fiatal, pálya-
kezdő művészek helyzetének 
megjavítására. Jelenleg az 
ország mintegy 900 színésze 
közül több mint 200-an har-
minc éven aluliak, és ehhez 
a korosztályhoz tartozik a 
műszakiak nagy része is. 

Az Ifjúsági parlamenten 

IVÓVÍZ 
a bauxitbányából 

Befejeződött a bakonyi állí t ják le vagy indít ják be 
bauxitbányák, egységes au- a nagy teljesítményű szivaty-
tomata vízszlntellenőrző-há- tyúkat. A bakonyi bauxit-
lózatának felszerelése. A bányákból naponta átlago-
nyolcmillió forintos költség- san 400 ezer köbméter vizet, 
gel kialakított rendszer köz- vagy még ennél többet is 
pontja — a föld mélyéből ér- k e l l a felszínre szivattyúzni. 
kező műszeres jelzések alap-
ján — kétpercenként érté-
keli minden egyes akna víz-
szintjét és ennek nyomán 

Ez a víz olyan tiszta, hogy 
minden további kezelés nél-
kül iható. 

Nóvák és Pataki 
Aki ilyet fest, nem kéne 

nyilvánosság előtt szerepel-
tetni — mondta egy vendég 
vasárnap Kiskunfélegyházán 
Nóvák András és Pataki Fe-
renc közös kiállításának 
megnyitóján, a Kiskun Mú-
zeumban, amikor belépve 
meglátta az első képet. Az-
tán erőt véve indulatán, 
megnézte a mellette levő 
festményt, majd az azt kö-

Mihály balassagyarmatai és 
budapesti, vagy éppen Pata-
ki békéscsabai, budapesti, 
székesfehérvári és hajdúbö-
szörményi tárlata, nem is 
szólva Cs. Pataj Mihály sza-
badkai és pozsonyi bemutat-
kozásáról — ennek az egész-
séges tendenciának újabb 
bizonyítéka. 

Nóvák és Pataki közös be-
mutatkozása alkalmat ad két emberi formák átírt lenyo-

vetkezőt, végig az egész ki- különböző művészi alapállás mataiból, a mély színek és 
állítást, s látszott ra j ta , sze- összehasonlítására is. Nóvák a z aranyak időtlen együtte-
retné nyilvánosan vissza- ezt a mottót választja: „Az séből ötvözi, 
vonni első kijelentését. A a feladatom, hogy meglát- Pataki festményeinek 
két szegedi művész festmé- tassam a szépet, az értelme- egyik lényeges vidéke 
nyeiből és grafikáiból ren- set. Kutatok. Az igazat sze- a természet, legyen az a je-
dezett keresztmetszet-kiállí- retném tudni!" Pataki ezt lenbe mentett gyermekkor 
táson tudniillik minden mű í r ja kiállítása homlokára: fekete-szürke-fehér megidé-
igazolja a következőt, min- „Szeretném föltárni azt a zése, vagy az évszakváltozá-
den lépcsőfok megalapozza mérhetetlen gazdagságot, sok színek tobzódásában 
az eggyel magasabb fokot, s ami az emberben és a kör- megfogalmazott regisztrálá-
ezzel igazolja a művész is nyező világban van..." Ez- s a - A másik terület egyszer-
önmagát, fejlődését és meg- zel a néhány sorral kulcsot r e s z ól történelemről és mű-
újhódását maga előtt épp- adnak kezünkbe, kulcsot ad-
úgy, mint a szemlélők előtt, nak művészetükhöz. 
Ebben van a kiállítás egyik Az első észrevétel, hogy 
nagy erénye: a művészek m í g Nóvák András akvarell-

,7v , , .... . . . . . jei és tusrajzai festményei-
elott es a kritikusok előtt a n e k k í s é r ő i s l ő z m é i v a g y . . 
töretlen fejlődés bizonyítéka, melléktermékei, de minden- E e ^ f t T 
ugyanakkor nagyon jelentős képpen szorosan kapcsolódó 
k ö z m ű v e l é s i funkciót tolt m i z m u T k a = s hfte. ffi 
be, kézenfogva vezeti a ne- n a k m á g l k p r o f n j á t a z é r e m 
zőt az egyszerűtől a bonyo- másik oldalát jelenti. Egy 
lult felé. 

vészi hitvallásról, elkötele-
zettségről és kutatási szán-
dékról. (Juhász Gyula emlé-
kére, A tűzvivő [Petőfi], Dó-
zsa—1514.) „A harsány je-
lenlét" festője Pataki, aki-

lelkesedő kísérleteit. 
Tanulságos és sok szépsé-. 

, get tartogató kiállítás a fél-
felszabadultan. sokszor tas- egyházi. Akik szeretik a 

Gyűjteményes jellegű No- siszta eszközöket is alkal- képzőművészetet, és e két 
vák András és Pataki Ferenc m a z v a festő művész szigorú, alkotót, azoknak érdemes 
közös — meglehetősen sze- pontos, néha hűvös aggyal 
rény keretek között is di- szerkesztett műveket készít, 
cséretesen rendezett —, fél- ha karctűt vesz kezébe, 
egyházi kiállítása, mely sok Mindkét alkotónál a portrék 
tanulsággal szolgál. Ügy vá- jelentik a konkréthoz való 
lógatták a kiállított grafiká- kötődés közelebbi pólusét, 
kat és festményeket, hogy az Nováknál az Anya és az Egy 
egyes periódusokat képvise- festő című képekkel. Pataki-
lő, szándékukat reprezentáló n á l az Apám, a Fajdalomvi-
művek alkctói pályák mér- rág és a Terhes című alko-
földkövei, állomáshelyei. tásokkal. 

Örömmel üdvözlendő ez a Nóvák festményeinek lé-
tárlat azért is, mert az egy- n y e g e az aranyakkal és 
re mozgékonyabb, a körtől- ezüstökkel segített ünnepé-
tésen és a megyehatárokon lyesség,. monumentalitás, a 
túlra is eljutó szegedi képző- harmónia utáni nosztalgia, 
művészet újabb kirándulása. a z időtlen nyugalom, a 
Néhány éve még azon sirán- „múltból jelenre nézés", a 
köztünk, hogy mennyire hiá- különös, nem természetes és 
nyoznak a kimozdulások, a mindennapi megvilágítások 
más vidékeken, ú j közegek- alkalmazása. (A nagy kék 
ben való megméretések. Ez fa, Nyárfák, Ünnep, Alkony, 
a kiállítás is — éppúgy mint Éjszaka, Jegenye villany-
Dér István tokaji, Papp fénynél, Mint a villámcsa-
György békéscsabai, Zombo- pás.) Legjobb munkáit — 
ri László budapesti, Veres Oratórium, Színház — az 

elutazni 
ba. 

a Kiskun Múzeum-

Tandi Lajos 

TEHETSÉGEK 
Sok tehetség támasztja kö- sabban kötözni. Beszélt az közül többet megvalósítunk, 

nyökével az iskolapadot, anyag minőségéről, a befű- Sok olyan középvezető van, 
vagy olyan mozdulattal esz- zésről, meg olyan dolgokról, aki mindjár t magasabb po-
tergályoz, operál, hogy nyu- ami egy hozzá nem értő szá- zícióba kerülhetne. Mind f ia-
godtan használhatjuk a mű- mára nagyon keveset mond. talok, képzettek és akarnak, 
vészi jelzőt. Nem lepődök Amikor a gépnél dolgozni Ebben a csoportban a leg-
meg hát, ha egyesek azt kezdett, a gyűrűbe való fű - nehezebb az előrejutás, hi-
mondják, a tehetségek szá- zésnél olyan mozdulatot tett, szen kevés osztály- és fő-
ma felbecsülhetetlen. Deák - amit nagyon nehéz körülír- osztályvezetői állást kell be-
kor sem csodálkozom, ha az ni. Olyan villámgyorsan mo- tölteni. Számon tar t juk, tu-
ellenkezőjét állítják. zogtak az ujjai , mintha dunk a tehetségeinkről, még 

áramütés érné. Fölösleges ha mindig nem is a megfele-
i L S r a S 1 m o z d u l a t nélkül néhány má- lő helyen dolgoznak. 

sodperc alatt megcsinálta 
azt, ami másnál hosszabb W 
időt igényel. 

zépiskolás rendkívül szkep-
tikus. — Néhány jó fej van, 
csak, akit ismerek — bizony-
gatták és közben úgy must-
ráltak, hogy nem volt ked-
vem tovább érdeklődni. 

Mielőtt tovább mennék, ta-
lán sokan kíváncsiak a de-
finícióra. Annyiféle megha-
tározást olvastam, hogy ol-
dalakon lehetne sorolni. 

Ne kallódjanak el, ez a 
társadalom érdeke is. Persze 
nem elég — csak korán ész-
revenni őket. Egy kitűnő 
kezdeményezésről hallottam 

Igazán örültem, amikor rá-
jöttem, nem vagyok egyedül 
a véleményemmel. Juhász d r - Valkusz Páltól, a Ság-
Géza, a textilművek igaz- v a r i gimnázium igazgató-
gatója szerint is nagyon sok Iától. — Kísérletképpen — 

Mindegyik megegyezett ab- tehetséges ember van. nem sok ilyen létezik még 
ban, létezik egy olyanfajta — Persze, az adottság nem az orszagban — u j iskolaren-
képesség valamire ami min- minden. Sok tehetséges em- det vezettünk be. Ennek le-
denkiben nem található meg. bert ismerek, de nagyon so- nyege, hogy orientációs fog-
De ez még csak a lehetőség, kan elkallódnak, vagy a sa- lalkozasokat tartunk Eze-
szorgalom, kitartás nélkül a ját gyengeségük, szorgal- ken haroin félév alatt diák-
tehetség örökre homályban muk, kitartásuk hianya, de iáink kipuhatolhatlak, mihez 
m a r a d a rossz körülmények miatt is. van kedvük, tehetségük. Má-

Itt nálunk az üzemben a te- sodév végén eldönthetik, ma-
• hetségek fele nem nyúj t ja tematika, fizika, nyelv— 

azt, amit tudna. Én nem ál- irodalom szakos osztályban 
Dr. Huhn Andrást azóta utóm, hogy esetenként a fel- folytassák a gimnáziumi ta-

ismerem, amikor még senki tételeket meg tudjuk ehhez nulmányaikat. így tizenhat 
sem gondolta, matematikus teremteni. Szóval, nem tu- éves korukra önmaguk, a 
lesz. Megnyert egy versenyt d u n k m e g f e i e l ő e n a hónuk szülő és a tanár számára is 

alá nyúlni. Akik a gépen világossá válik, miben te-
dolgoznak, azoknál három- hetséges. Persze ez arra is 
négy hónap után kiderül, kitűnő lehetőség, hogy a szü-
mennyire tehetségesek. Saj - lók rájöjjenek, ne ők dönt-
nos, csak kis mértékben nyí- sék el gyerekeik pályavá-
lik lehetőség, hogy előrébb lasztását. Ezenkívül lehe-
lépjenek előmunkásnak. ta- tővé tettük, külön tanuló-

, __ ,, _ szobában foglalkozzanak pe-
nulóoktatonak, vagy esetleg d a g ó g u s a i n k

6 tehetséggondo-
művezetőnek. A gépkarban-
tartóknál más a helyzet. Itt 

művezetők, 
tehát az anyagiak mellett az 
erkölcsi megbecsülés is je-
lentősebb. A műszakiak, 
közgazdászok — az üzem 

az általános iskolában. Ez-
zel kezdődött. A tanára ettől 
kezdve külön foglalkozott ve-
le. A gimnáziumban min-
denki sejtette, matematikus 
lesz. Egyetemistaként két or-
szágos verseny fődíját hoz-
ta Szegedre. Ott gratuláltunk 
neki, amikor huszonnégy éves 
korában az uj jára húzták a 
Népköztársaság aranygyűrű- _ __ _ 

S t á ^ S ^ S sokan tehetnek 
lomáján a tinta, doktorált —, 
és most a kandidatúra előtt 
áll az Algebra és Számelmé-
leti Tanszék tanársegéde. 

zás címen a gyerekekkeL 

Étetünk ezerarcú. Megis-
merni mindegyiket, szinte 
képtelenség. Nagyon sok te-
hetséges ember van. De va-

Amikor felkerestem, nem 
tudta elképzelni, miért kér-
dezősködöm annyit, sőt sze-
rényen kitért önmaga bemu-
tatása elől. Két órát beszél-
gettünk. A matematika olyan 
területeire próbált elkalau-
zolni, ahol mankókkal is ne-
héz közlekedni. Sorban le-
írtam a válaszokat, jegyez-
tem mindent, amiről úgy 
gondoltam, hogy „a tehetség 
titka" felfedezésére alkal-
mas. Többször is elmond-
ta —, nem tudom, hogy tet-
tem matematikus. Az utolsó 
válasza volt a legmeggyő-
zőbb, legkifejezőbb. — Nem 
éreztem jól magam, ha nem 
csinálok matematikát. 

Hasonló módon jár tam a 
Szegedi Textilművekben is. 
Egyenes választ a tehetség-
től ott se kaptam. Pocsai 
Sándorné fonónőről főnpkei 
mind elmondták, nagyon te-
hetséges. Eredményei átla-
gon felüliek, ö t is megkér-
deztem, árul ja el, hogy csi-
nálja, mi a módszere. Erre 
elmagyarázta, mitől függ a 
teljesítmény. 

— Jó tegyen a gép és az 
időbeosztás. És ismerni kell 
a gépet és gyorsan kell kö-
tözni. ' 

Épp erre voltam kí-
váncsi, hogy tehet gyor-

s t ruktúrájában a harmadik lamennyiüket felfedezni 
csoport — közül a tehetsé-
geseket úgy foglalkoztatjuk, 
hogy szakdolgozati témák-
kal bízzuk meg őket, és ezek 

öröm, és biztos az minde-
nütt : gyárakban, földeken, 
irodákban, intézményekben. 

Halász Miklós 

Tájékoztató előadás 
lelkészeknek 

Tegnap, hétfőn délelőtt 
Szegeden, a Hazafias Nép-
front városi bizottságán, a 
népfront megyei bizottsága 
és a Csongrád megyei ka-
tolikus békebizottság tájé-
koztató előadást tartott a 
katolikus lelkészek részére. 
Megnyitó beszédet dr. Su-
lyok Béla prépost, f 'esperes, 
a római katolikus békebi-
zottság alelnöke mondott 
majd Bérezi Gyula, a me-
gyei tanács tervosztályának 
vezetője tartott előadást 
Csongrád megye gazdasági 

éves terv végrehajtásának 
tapasztalatairól és főbb cél-
kitűzéseiről. A tanácskozá-
son jelen volt dr. Udvardi 
József csanádi püspök. Szi-
lágyi Mária, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsá-
nak munkatársa, dr, Rátkai 
János, megyei egyházügyi 
titkár. 

Délután a protestáns és 
egyéb egyházak lelkészeinek 
tartott tájékoztatót Bérezi 
Gyula. A megbeszélésen je-
len volt Munkácsy György 
református esperes, a pro-
testáns lelkészi békebizott-

fejlődéséről, a negyedik öt- ság elnöke is. 

A koncert- ZENEI 
évad 
nyitánya ^APTÁR 

zi a nagy előd. Kodály Zol-
tán iskolát teremtő hagya-
tékát. Mozgalmas, színes, 
gazdag fantáziával átszőtt 
zene a II. szvit: fölkelti 
az érdeklődést szerzőjének 
más szimfonikus (kamaraze-
nei) alkotásai iránt. 

Hidas Frigyesnek Szege-
den is többször elhangzott 
Oboaversenye után most 
Zongoraversenyét szólaltat-
ta meg a szegedi szimfoni-
kusokkal Schiff András. A 
moszkvai Csajkovszkij-ver-

Koessler egykori tanítványa, senyen szép sikerrel szere-

Stílszerűen kezdődött a 
hangversenyévad vasárnap 
délelőtt. Korunk zenéjéből 
két kompozíció is elhang-
zott, mindkettő hazai szer-
zőé. ráadásul az egyik sze-
gedié: Vaszy Viktoré. 
Ugyanő vezényelte a szegedi 
filharmonikusokat a színház 
— remélhetően véglegesen 
kibővített, a zenekari árok 
fölé meghosszabbított — pó-
diumán. 

Vaszy Viktor, Kodály és 

zeneszerzőként sem isme-
retlen a közönség előtt, bár 
a művészvilág Íratlan törvé-
nyei a sokoldalúan képzett 
muzsikusokat te inkább 
abbeli minőségükben tar t ják 
számon, ahol korszakos j e . 
lentőségú-értékű tevékeny-
ségüket kifej t ik: Vaszyt el-
sősorban karmesterként A 
most elhangzott U. szvitje 
azonban önmagában bizo-
nyító erejű, invenciózus, 
nagy mesterségbeli tudással 
rendelkező komponistát sej-
tet. Azért csak se j t e t mert 
Vaszy zeneszerzői életművét 
alig ismerjük átfogóan, s ez 
a kompozíció hangvételé-
ben. a feldolgozás techniká- senyévadra. 
jában, stílusában erősen őr-

pelt fiatal művész robba-
nékony, dinamikus a l k a t 
már évekkel ezelőtt, a tele-
vízió Ki mit tud?-vetélke-
dőjén feltűnt tehetsége, el-
mélyült muzikalitása. Sze-
gedi bemutatkozása is ki-
tűnően sikerült — bizonya, 
ra hallunk még róla és hall-
juk majd őt magát is. 

A végig frissen játszó és 
érezhetően Jól fölkészített 
Szegedi Szimfonikus Zene-
kar Vaszy Viktor vezényle-
tével, Beethoven III. (Eroi-
ca) szimfóniájának remek 
előadásával zárta a koncer-
tet, mely feltétlenül bi ' ta tó 
az előttünk álló hangver-

N. L 


