
I 

Szerda, 1978. november 15. 

A járásban 

Pártszervek 
a közművelődésért 

A közművelődés össztár- képzési lehetőség. Idén kez-
sadalmi ügy — fogalmazta deményezték szakmai mun-
meg az MSZMP KB 1974. 
márciusi határozatában és 
annak nyomán született meg 
a közművelődési törvény. 
Alapján hosszú távra állít-
hatták össze feladataikat a 
művelődési intézmények a 
szegedi járásban is. A KB 
ismert határozatának tük-
rében két alkalommal, 1974-
ben és 1976-ban tűzte na-
pirendre az MSZMP szegedi 
járási bizottsága a közmű-
velődési munka javításával 
kapcsolatos feladatok vizs-
gálatát, a közművelődési in-
tézmények szerepét a tör-

kaközösségek létrejöttét 
könyvtárosoknak és műve-
lődési házak igazgatóinak. 
Ennek célja a politikai és a 
szakmai, az elméleti és a 
gyakorlati ismeretek gyara-
pítása, általában tapaszta-
latcsere a kultúra, a mű-
velődés eszközeinek, mód-
szereinek terjesztésére. A 
közművelődés dolgozói kö-
zött szép számmal vannak vetkezetek kulturális alap-

közei 130 tanuló vesz részt 
zenei oktatásban a szegedi 
járásban. Ullésen, Röszkén 
sikeres, jó hírű tánccsoport 
működik az ÉDOSZ okta-
tóinak irányításával. 

A járásban a közművelő-
dés szolgálatában soros fel-
adat a többi között: a köz-

Ki volt Reinitz Béla ? 

emelése mellett hangolják 
össze a vállalatok és szó-

párt- és KISZ-tagok, akik 
különböző testületekben te-
vékenykednek. Az a törek-
vés. hogy közülük minél 
többen szerezzenek maga-

vény végrehajtásában. Az sabb politikai végzettséget. 
akkor hozott határozatok ho-
gyan éreztették hatásu-
kat azóta, és hogyan hat-
nak ma is? Ezt vizsgálta 
legutóbbi ülésén a szegedi 
járási párt-végrehajtóbizott-
ság. A témát Fodor István, 
a járási tanácsi hivatal 
művelődésügyi osztályának 
vezetője terjesztette elő írás-
ban és fűzött hozzá 
kiegészítést. 

Alapvetően a tárgyi és a 
személyi feltételek határoz-
zák meg. hogy a közműve-
lődési intézmények hogyan 
töltik be feladatukat, mi-
lyen szerepet játszanak egy-
egy község, település lakos-
sága közművelődésének szol-
gálatában. A szegedi járás-
ban 17 művelődési ház, 3 
klubkönyvtár, 23 községi 
és 74 fiókkönyvtár van. Mű 

Az anyagi feltételek biz-
tosítása állami feladat, de 
figyelembe veszi a közmű-
velődési törvény — mint 
lehetőséget — a vállalatok, 
a szövetkezetek kulturális 
alapját is, annak összehan-
golt felhasználását. Erre van 
már jó példa Kisteleken, 
Mórahalmon, Sándorfalván, 

szóbeli ahol közös közművelődési 
a'apot hoztak létre a köz-
ségi tanácsokkal. 

járási 
zottság. 

párt-végrehaj tóbi -

Lődi Ferenc 

velődési ház nincsen még 
Csengelén, Öpusztaszeren és keltésétől a művészeti 
Üjszentivánon, községi velésig, a szórakoztató 

Sokoldalú, változatos a , , . • „ „ , 
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tevékenysége a szegedi já- ~ " 1"" 
rásban is, kedvez a felnőt-
tek oktatásától a szakmai 
műveltség fejlesztéséig, a 
tudományos ismeretterjesz-
téstől a szakkörökig, az if-
júsági kluboktól a műked-
velő csoportok tevékenysé-
géig, az iskolás korúak ön-
művelési igényének fel-

ne-
m f l -

A ma száz éve született embert, művészt és politikust, után egyre többen jöttek oda. 
Reinitz Béláról nincs infor- akit Ady, Bartók, József At- Később, amikor már Pesten 
máció visszaemlékezés vagy tila nagyságrendű kortársak laktunk, elioit hozzam Hat-; 
tisztelgés nevének, hogy más- fogadtak emberi és művészi vany. Ignotus, Osvat Fenyő 
sal kezdődjék: Ady versei- bizalmukba, aki Petőfi, Miksa, peresükre előadtam 
nek megzenésítője. Egészen Arany, Vajda. Csokonai és néhány Ady-dalt A Repülj, 
pontosan Ady költeményei- József Attila verselt is a mu- hajóm hallatára Hatvány fel-
nek az első és mindmáig leg- zsika szárnyaira szőtte - kiáltott: Ez remek! Nagyon 
'elentékenyebb komponistá- aligha lehet elfelejteni. Vál- örültek a többinek is. Hat-
ja. Innen ismeri közgondol- tozatos, mozgalmas, teljes vany vitt azutan bennuncet, 
kodásunk. S csak jóval ke- életet élt. Kicsit ennek il- Adyt meg engem, a lipotva-
vesebbek tudnak arról, mi- lusztrálására is elevenítjük rosi társasagokba A Linót-
lyen nagyhatású zenekritikai fel életének két oly jellemző városi Kaszinó házi estélyen 
tevékenységet folytatott, hogy momentumát: megismerke- is felléptünk. Kaptunk íe-
az őszirózsás forradalom nap- dését és szakítását Adyval, jenként kétszáz koronát. Hat-
jaiban a zenei ügyek kor- Találkozásukra a zeneszerző vany felolvasta Ady vegeit , 

ségi tanácsok a költségveté- | mánybiztosává nevezték ki. a így emlékezett: én zongorakísérettel előad-
si támogatás összegének Tanácsköztársaság az ál la- „Éjjel volt, tizenkét óra tam a dalokat. . . Ezután ke-

mosított színházak üg"ét bíz- felé, amikor az úlpesti Kör rültek a dalok a kaba-éba. 
ta rá, s ezért rövid időre el- kávéházból elindultunk. Ko- Nem ugy. ahogy Nagy Endre 
ítélik majd bécsi németor- csin. Nehezen szedtük össze írja A kabaré regenye cimu 
szági'emigrációba kénysze- a négy forintot. S z e g é n y e k könyvében Előbb csak az 
rül, ahol sikereket arat mun- voltunk. Alig volt már egy Ady-paródiákat adtak elő. 
kásdalaival, az Arnyak Har- kevés pénzem abból az amelveket Lovaszy Károly 
lem fölött című zenés játé- ezerötszáz koronából, amit írt. Egy este Hatvanv Wlnt -
kának 1930-as stuttgarti be- kölcsön vettem, amikor Üj- ta ez»v~t a kabaréban. Va'ó-
mutatóiát pedig a náci ro- pestre költöztem. Adyt nagv 6ággal fájdalmat okozott ne-
hamosztagosok fullasztók társaságban találtuk. Velünk ki Ady kigúnvoltatasa, amit 
bo+rányba. vawis a mű elő- és Szűcs Dezsővel más asz- a kö'önség röhögéssel fo<ta-
adása. jóval Hitler hatalom- tálhoz ült. A verseiről be- dott. Hatvanv erre szólt Nagy 
ratatása előtt, antifasiszta széltünk. Hogy a hazafias Endrének, hogy ismertesse 
tett Európában. versei ugyanabból a tőből 

Reinitz Béla életműve az fakadnak, mint a Berzsenyi-
idő múlásával fe'edátöe me- éi. Beszéltünk a versek meg-
állt. Ezt a kegvetlen. hanem komponálásáról. Nagyon kí-
is oly egyértelmű tényt rög- váncsi lett erre. Most már 
zíti az évforduló-a menete i t nem tudom, akkor éjielvagv 
könvv bevezetője. Flórián máskc, nagy zeneáj.srakát 
László és Vajda János vas- rendeztünk. A New York 
kos kiadványa. Reinitz éle?é- pincéjében, ami akkor csak 
nek dokumentumokkal, ko- olvan sufniszerű helyiség 

jainak célszerű felhaszná' 
lását. Ahol ilyen alap nincs, 
azt segítsék megteremteni. 
Már most kell gondolni ar-
ra. hogy a következő ötéves 
tervben anyagi alapot kell 
teremteni közművelődési in-
tézmények felújítására, kor-
szerűsítésére, azok vonzóvá 
tételére. A községi párt-
szervek továbbra is segít-
sék, kísérjék figyelemmel a 
közművelődési munkát, fo-
kozzák annak hatását a kü-
lönböző társadalmi szer-
vekkel való kapcsolatuk 

meg az igazi Adyt az én da-
laimban. így történt." 

A költő és a komponista 
barátságának művészi érzé-
kenység vetett véget. Bö'.öni 
György írja Az igazi Ady cí-
mű könyvében: „Reinitz úgy 
járt és bömbölt pirkadó haj-

rabeli cikkekkel, visszaem- volt. A kiseteitezett. rozzant nalokig Adyt vitatva, magya-
lékezésekkel dúsított regé- bútorok között búsongott egy rázva. Adyért élve-halva, 
nye, azonban éppen ellenté- árva zongora is Ott hallotta m i n t e g d e r v i s e g m e g _ 
tes erzelmeket sugall. Azt az eloszor Ady a dalokat. Az-

könyvtár azonban minden soros estékre mozgósítástól 
településen működik, néhol az értelmiségiek bevonásáig 
kis alapterületen ugyan és a közművelődési feladatok 
rem kielégítő feltételek végrehajtásában. Szervezet-
kőzött. mint például Bak- tebbé vált a közművelődé-
son, Ullésen, Mórahalmon, 
Csengelén. Szolgálatukban — 
az olvasótábor és az olva-
sottság növelésében — ott 
értek el szép eredménye-
ket -ahol magánházakból ta-

si munka az MSZMP sze-
gedi járási bizottságának 
1974-ben hozott határoza-
ta óta. A községi pártszer-
vek nagy felelősséggel irá-
nyítják, segítik ezt a tevé-

nácsi rendeltetésű épületbe kenységet. Együttműködésük 
költöztek a könyvtárak. Ter- javult mindazokkal a szer-
vezik jövőre felújítani az vekkel, amelyeknek szere-
ásotthalmi. a balástyai 
a domaszéki művelődési há-
zat 

Művelődésre alkalmas he-
lyiségek kialakítása indo-
kolt a következő ötéves 
tervben Csengelén, öpuszta-
szeren, Üjszentivánon. Er-
re lehetőség kínálkozik: már 
mertevő épületek átalakí-
tásához célszerűen fel lehet 
használni a tanyai iskolák 
lebontásából származó anya-
gokat 

A korábbi évekhez képest 
javult a szegedi járásban a 

pük, feladatuk van a köz-
művelődésben. 

Szeged vonzása, hatóköre 
ls jelentősen érezhető a já-
rás közművelődési munká-
jában. A felső fokú okta-
tási intézményekkel való 
kapcsolat, a művelődési há-
zak szereoének kisugárzása, 
a TIT-előadások, a színház 
és nyáron a szabadtéri já-
tékok előadásainak látoga-
tása a községekből mind 
olyan mozzanat, amelyet 
nem lehet figyelmen kivül 
hagyni. A Radnóti Miklós 

Főiskolai napok 
Régi hagyományt újítanak 

fel a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolán: főiskolai 
napokat rendeznek holnap, 
16-án, holnapután, 17-én, va-
lamint 21-én, kedden. A 

clóban ötven dolgozatot mu-
tatnak be a hallgatók. A 
pénteken reggel 8 órakor 
kezdődő konferencián részt 
vesznek a főiskola hazai é; 
külföldi testvérintézményei-

háromnapo3 eseménysorozat nek képviselői is. Ugyancsak 
megnyitója holnap, csütörtö-
kön délután 1 órakor a fő-
iskolai díszteremben rende-
zett nyilvános ünnepi tanács-
ülésen lesz. Dr. Moholi Ká-
roly "főigazgató megnyitó be-
széde után főiskolai tanárok, 
dr. Grezsa Ferenc és dr. Rigó 

pénteken nyílik meg két má-
sik kiállítás: a Teleki-kollé-
giumban a hallgatók mun-
káiból képzőművészeti tárla-
tot nyit meg Pataj Mihály 
tanszékvezető főiskolai do-
cens, a kollégisták kézimun-
ka-kiállítását pedig dr. Szabó 

Jázon székfoglaló előadásalt G. Mária főiskolai adjunktus 
hallgatják meg a vendégek, nyitja meg. A program dél-
Ezen a tanácsülésen köszön- után 5 órakor folytatódik a 
tik az intézmény új oktatóit díszteremben, ahol az alkotó-
és búcsúztatják a nyugdíja-
sokat. 

közművelődési intézmények Gimnázium Asotthalmon. 
személyi ellátottsága. Alta- Ullésen és Mórahalmon ki-
lában érettségizetteket fog- helyezett gimnáziumi osz-
lalkoztatnak a községi ta- tályokat hozott létre és lát 
nécsok, a népművelőknek el tanerővel. Kisteleken fli-
pedig biztosított a tovább- harmóniai bérlet ls van, és 

körök, az irodalmi, illetve az 
operaszínpad mutatkozik be. 
A rendezvénysorozat második 
napját este 8 órakor a 
dzsessz-zenekar koncertje 
zárja, amelyet szintén a dísz-

lója alkalmából, valamint az t e r c b e n hallgathatnak meg 
1B18-HE n o l c r ó r i rtomoVi-aHUlis a Z e r a e . U O O O K . 

A főiskolai napok követ-
kező eseménye: a Kommu-
nisták Magyarországi Párt-
ja megalakulásának évfordu-

1918-as polgári demokratikus 
forradalom győzelme emlé-
kére dokumentumkiállítást 
rendeztek, amelyet dr. Fehér 
István tanszékvezető főisko-

Végül 21-én, kedden sport-
napot rendeznek, a főiskola 

Család-
szociológiai 
konferencia 

Tizennégy ország szocio-
lógusainak részvételével a 
Magyar Tudományos Aka-
démián kedden megkezdő-
dött a nemzetközi társada-
lomtudományi tanács bécsi 
koordinációs központjának 
négynapos családszociológiai 
konferenciája. A tanácskozás 
résztvevői megbeszélik, hogy 
a nemzetközi kutatógárda 
milyen összehasonlító ku-
tatásokat végez a jövőben. 
Az előzetes javaslatok sze-
rint a szociológusok meg-
vizsgálják, milyen változást 
okozott a család életében a 
r.ők tömeges munkaválla-
lása, s elemzik a válások 
okait, következményeit is. A 
különböző országok kuta-
tási tapasztalatait a tudo-
mányos munka utolsó fázi-
sában összevetik, s ennek 
alapján vonják le a végső 

, ., . J ! , , következtetéseket. A tudo-
hallgatói a Sportcsarnokban m á n y o s p r o ? r a m b a n hazán-

lai tanár csütörtökön délután mutatkoznak be a közönség- kat az MTA szociológiai ku-
nek. I tatóintézete képviseli. (MTI) 

Névnapokra ajándékozzon 

_LALAT Iveg-porcrlán boltjaiból 

SZTGFD, Lenin krt 36., Horváth M. a. 8. (FÁKLYA 
MOZI mellett) 

Üveg-, porce'án- és díszműáruk 
nagy választékban kaphatók! 

NE FELEDJE! CD 
NÉVNAPOKRA 

• MFORA-ÜVÍRT AJÁNDÉKOZZON! 

2 órakor nyit meg. Ugyan 
ezen a napon rendezik az 
intézményi ifjúsági parla-
mentet. A nap programja 
hangversennyel zárul: este 8 
órakor a díszteremben Schu-
bert-koncerttel emlékeznek 
a zeneszerző születésének 
100. évfordulójára. Közremű-
ködnek a főiskola tanárai, 
Békési Magdolna, Gábor Eva, 
Matusovits Edit, Bárdi Sán-
dor (ének). Kemény Erzsébet, 
Mészáros Emma, Szabó Or-
solya (zongora) és Monoki 
Lajos (hegedű). 

A főiskolai napok álkal-
mától helyi tudományos 
diákköri konferenciát is ren-
deznek, amelyen több szek-

Megyei Jeunesses szervezet 
alakul Szegeden 

Hazánk is tagszervezete a csatlakozik, a megyei Jeu-
Brüsszelben székelő Ifjú Mu- nesses alakuló ülését ma, 
zsikusok Nemzetközi Szövet- szerdán este 5 órától tartják 
3égének, a Federation Inter- Szegeden, a TIT Kárász utcai 
naoionale des Jeunesses Mu- klubjában, ahol Klenyánszky 
sicales-nak. Az Ifjú Zene- Tamás, a szervezet főtitkára 
barátok magyarországi szer-
vezetéhez, más megyéhez ha-
sonlóan, Csongrád megye is 

Meghívás Indiából 
Gyermekrajzokat várnak 

Ismét meghívást kaptak a 
magyar gyerekek — a ko-

pályamunkát juttathat ei 
legkésőbb november 20-ig 

rábbi évekhez hasonlóan — az Országos Pedagógiai In-
PZ indiai Shankar gyer-
mekre jrpályázatra. A pályá-
zatra az 1963. január 1. után 
született gyerekek küldhet-
nek be 30x40 cm-nél na-
gyobb festményeket, rajzo-
kat Egy-egy versenyző 6 

tézet esztétikai-nevelési cso-
portjához. Szülői, gondozói 
vagy tanári nyilatkozatot is 
mellékelni kell, amely azt 
tanúsítja, hogy a munkát a 
versenyző önállóan, segítség 
nélkül és — 1978-ban ké-
szítette. 

ismerteti az alapszabályt és 
a szervezeti forma kínálta 
lehetőséget. 

A szervezet alapvető fel-
adata az iskolán kívüli ze-
nei nevelés. Célja, hogy if-
júságunk széles rétegeivel is-' 
mertesse meg a zeneművé-
szet értékelt, különösen azok-
kal a fiatalokkal, akik ke-
véssé részesülnek a zene: 
nűvelődés lehetőségeiben. A 
;zervezet feladata megismer-
tetni és megszerettetni a~ 
Ifjúsággal a zene világát, kö-
zelebb hozni egymáshoz a 
hazánkban élő zenekedvele 
fiatalokat és fejleszteni mű 
vészi, elsősorban zened ízlé-
süket, 

szállt lélek, aki Ady versei-
ben találta fel az élet kövét, 
hirdetve, hogy csak Advval 
lehet a népet a pusztából ki-
vezetni. Megható volt és tra-
gikus e tiszta léleknek a mű-
vészetbe való felolvadó ra-
jongása és áldozása. Ady 
megértő volt és hálás. Ké-
szülődtek is a kaposvári Ady 
—Reinitz siker után egy bu-
dapesti közös estre, hogy 
végre a költő és zeneszerző 
Budapest közönsége előtt mu-
tatkozzanak be egy irodalmi 
estélyen a kabarédeszkák 
után. Ady azonban megis-
merkedett verseinek egy 
újabb zeneszerzőjével, Beret-
vás Hugó lipótvárosi gazdag 
amatőrrel, aki hajlandónak 
mutatkozott megrendeztetni 
egy Ady-estét. így zajlott la 
november 27-én a Royal ter-
mében az első Ady-bemutat-
kozás a budapesti közönség 
előtt egy Ady—Relnitz-est 
helyett egy Ady—Beretvás-
koncert keretében. Az esté-
lyen Ady verseket és beve-
zetőt is olvasott. . . Mindany-
nyian rosszalltuk Adynak! 
Ileinitzcel szemben való ba-
ráti hűtlenségét. A koncert 
készülődései alatt naponként 
hallottuk Reinitz kitöréseit 
De megbocsátok voltunk 
Adyval. így tett Reinitz leg-
jobb barátja. Zuboly is. Csak 
maga, az Ady-igáktől meg-
szállt Reinitz nem tudott 
megengesztelődni. Utolsó ta-
lálkozása Adyval a Meteor 
kávéház márványasztalánál 
volt egyszer hajnal felé. Hár-
man voltunk csak, Reinitz 
őrjöngve tett Adynak szem-
rehányást. Ady, aki ugyan-
csak farkasszemet tudott 
nézni támadóival, Reinitz 
szitkos attakjait nem bírta. 
Legyengült volt Reinitzet 
csillapítani nekem sem sike-
rült, pedig már igazán csak-
nem ökölre mentem; Ady 
végülis sírógörcsös rohamot 
kapott. Reinitz volt az égve— 
len barát, aki nem bocsátott 
meg és nem látta Adyt soha 
többé." 

Reinitz Béla 1930-ban tért 
haza. 1943. október 26-ról 
27-re virradó éjjel halt meg 
a budapesti Szeretetkórház-
ban. 

N.L 


