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Pedagógusok 
pályadijai 

Országos pályázatot hirde-
tett az alsó fokú oktatást in-
tézmények pedagógusainak a 
Magyar Pedagógiai Társaság, 
az Országos Pedagógiai Inté-
zet és néhány megyei tanács 
művelődésügyi osztálya a ta-
vasszal. A beérkezett dolgo-
zatokat most bírálták el. 
Csongrád megye pedagógusai 
szép eredményeket értek el: 
első <in is pályázatot írtak: 
Tóth János és Hunyadvári 
István. akik a forráskútí is-
kola tanárai. A címe „Az is-
kolai lemorzsolódás. illetve 
tanévvesztés megelőzésének 
lehetőségei és módszerei". 
Ketten kantak második dí-
jat; Kaári Sándorné. a Csong-
rád megyei Diákotthon igaz-
gatója .Hagyományteremtés 
intézetünkben" című pályá-
zatáért Szalma István, makói 
általános iskolai igazgató 

Iskola-összevonás Makón" 
című munkájáért 

Ladvánszky József 
KISZ-alapszervezet 

Névadó Ünnepség Szegeden 
A Csongrád megyei Hadki-

egészítési és Területvédelmi 
l-'arancsnokság KlSZ-alap-
szervezete tegnap, pénteken 
Szegeden a Megyei Bíróság 
dísztermében ünnepélyes ke-
retek között Ladvánszky Jó-
zsefet választotta névadójá-
nak. A névadó ünnepségen 
ott volt Gyárfás Mihály, az 
MSZMP Csongrád megyei bi-
zottságának titkára és Tőrök 
József, az MSZMP Szeged vá-
rosi bizottságának első titká-
ra is. 

Ünnepi beszédet Balogh 
Imre alezredes, a megyei 
Hadkiegészítési és Területvé-
delmi Parancsnokság párt-
alapszervezetének titkára 
mondott. Ezt követően Berger 
Sándor. a KISZ-alapszervezet 
titkára ismertette Ladvánsz-
ky József életútját. A mun-
kásmozgalom kiemelkedő sze-
mélyisége 30 éves fiatalem-

berként tagja volt a Tanács-
köztársaság idején a szegedi 
munkástanácsnak. Szegeden 
lépett be a KMP-be. Részt 
vett az illegális pártmunká-
ban. s ezért többször is be-
börtönözték Az üldöztetés és 
a kíméletlen bánásmód meg-
viselte egé'.zségét. 1040 júniu-
sában elhunyt. Áldozatválla-
lását. pártmunkáját a ma-
gyar munkásmozgalomban 
nagyra becsülik. 

A jeles munkásmozgalmi 
személyiség nevével kivarrt 
zászlót dr. Lévay Sándorné 
Ladvánszky Rozália. Lad-
vánszky József lánya adta át 
a KISZ-alapszervezet titkárá-
nak. Az egykori harcostársak 
nevében pedig Pusztai Pipiez 
József beszélt. 

Az ünnepség kulturális mű-
sorral fejeződött be. melyen 
többek között fellépett az Épí-
tők Ladvánszky kórusa is. 

Pusztázó tolvajok bokása 
A hódmezővásárhelyi Má-

jus 1. Tsz juhásza hiányt 
észlelt a rábízott állatállo-
mányban, jó két hónappal 
ezelőtt. Bántotta a lelkiis-
meret. mert ő mindig körül-
tekintően vigyázta a nyájat 
Féltette a becsületét is, ezért 
lesbe állt. így, s ilyen előz-
mények után történt október 
10-röl U-re virradó éjszaka, 
hogy arra lett figyelmes: 
emberek érkeztek a hodály-
hoz. Messzire voltak minden 
lakott helyhez, valahol a 
Osomorkányi út mentén. A 
két autó lámpáit eloltották, 
úgy hogy csak a mozgó ala-
kokat látta, az embereket 
nem ismerte meg. Nem tud-
ta, ismerősök-e vagy mesz-
sziről érkezhettek. Reggel 
megszámolta az állatokat^ s 
ot birka hiányzott az előző 
este számbavett nyájból. Je-
lentette a történteket a szö-
vetkezet központjában. 

Jó messzire a „megvá-
molt" hodálytól. a mind-
szenti tanyavilágba vezettek 
a rendőrség nyomozati szá-
lai. mégpedig a VI. kerület 
209. számú tanyához, amely 
Kovács Ferenc 38 éves vá-
sárhelyi (Oldalkoaár u. 2/A) 
lakos tulajdona. 

A vásárhelyi nyomozók 
magukkal vitték a károsult 
szövetkezet juhászát, aki 
nyolc elveszett állatra is-

' mert rá. annyi viselte az ő 
jelölését. 

A tanyatulajdonos azt 
mondta, azok a jószágok 
másoicé. ö t csak megkérték 
rá, hogy tartsa a sajátjaival 
együtt, majd érte jönnek. És 
valóban jöttek, egy Moszk-
viccsal. A szembesítések so-
rán hamarosan beismerték, 
hogy ők lopták el a birká-
kat a Május I. Tsz-től. Am 
ők hat állatot ismertek el 
„saját számlájukra". Az ügy 
tehát bonyolódott: a szövet-
kezet öt állat lopását jelen-
tette. a tolvajok hat birka 
elvitelét ismerték el. a ju-
hász pedig nyolcat talált. S 
még mindig nem volt meg a 
másik autó. pedig a juhász 
kettőt látott, nem egyet. 

A rendőrség már akkor 
őrizetbe vett. majd előzetes 
letartóztatásba helyezett 
négy embert, akik vala-
mennyien vásárhelyi lako-
sok: Kecskeméti Lajost 
(Fáncsi u. 14.), Nemes Fe-
rencet (Oldalkosár u. 20 ), a 
már említett autó tulajdono-
sat; valamint Bozsó Istvánt 
(Délibáb u. 21.) és Soós Mik-
lóst (Gábor u. 21.). Közülük 
Bozsó kivételéve! már mind-
annyiójuknak volt összeüt-
közésük törvényeinkkel, ad-
tak már munkát bűnüldöző 
szerveinknek. 

Azután apránként össze-
állt a kép. a fosztogatásra 
valóságos bűnszövetkezetté 
szerveződött emberekről. A 
letartóztatásban levőkön kí-
vül még négyen tartoznak 
hozzájuk, akik ellen — a 
szabadlábon védekezés le-
hetőségének meghagyása 
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mellett — szintén folyamat-
ban van a büntetőeljárás. 
Közülük került meg a másik 
autó tulajdonosa is. Agócs 
Oszkár maroslelei (Táncsics 
u. 73.) lakos személyében. 

Fény derült arra is, hogy 
augusztustól kezdve folya-
matosan 16 bárányt lopott el 
a „társulat" a vásárhelyi 
Marx Tsz állományából. Bo-
zsó István oldalkocsis mo-
torjával kétszer is négy-
négy fiatal bárányt vitt el 
onnan, majd Nemes autójá-
ban egyszerre nyolcat. A 
bárányok egy részét levág-
ták, a többit az orgazda, Ko-
vács tanyájára szállították. 

Rövidesen igazolódott az 
is, hogy a mindszenti tanya 
egész nyája lopott jószág. 
Kovács Ferenc azonban el-
sősorban libatenyésztéssel 
foglalkozott. A nyáj „szár-
mazásának" Ismeretében 
termeszetesen hozzáláttak a 
tanya „libaforgalmának" el-
lenőrzéséhez is. Ekkor meg 
az tudódott ki, hogy a gaz-
da a sa já t ja i mellett 40 da-
rab lopott libát már el is 
edott. Valamennyit Kecske-
métiék „szerezték be" a vá-
sái helyi Vörös Csillag Tsz 
IibatelepérőL 

Volt olyan esetük is. ami-
kor a társaság egy része 
autós kirándulást tett Szen-
tesre, visszafelé pedig két 

juhot loptak a mindszenti 
Lenin Tsz hodályából. Más-
kor ugyancsak a Lenin Tsz-
"oen az almáskertből szüre-
teltek két mázsa gyümölcsöt, 
alig 400 méternyire „főhadi-
szállásuktól", a Kovács-ta-
nyátol. Azután loptak már 
bezsákolt hagymát a vásár-
helyi Marx Tsz területén a 
háztáji földek mellől, a ma-
oslelei Rákóczi Tsz-től; 

s/.edtek fel burgonyát a 
Marx Tsz földjén, s vala-
honnan még fémzárolt vető-
magburgonyát is „szerez-
tek" . További bűneik kide-
rítései e a nyomozás még ja-
vában folyik. 

Érdemes néhány kísérő, 
sót egyenesen elősegítő kö-
rülményére figyelni. Ezek 
köziil elsősorban az őrzés 
hiányát, vagy elégtelensé-
get, rossz gyakorlatát kell 
megemlíteni. 

A termelőszövetkezetek-
nek számos magánüzemelte-
tésű útjuk, dűlőútjuk van. 
Nem vitás: ez a cselek-
ménysorozat is arra. Int, 
hogy ezeknek az utaknak is-
meretlen használóit nem árt 
figyelemmel kísérni. Mert ez 
a vásárhelyt „társulat" i« 
napközben rendre terep-
szemlét tartott, maid az éj 
ieple alatt már eleve oda 
mentek lopni, ahol számít-
hattak az őrzés lazaságára 
vagy teljes hiányára. 

Zrínyi Péter 
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tárgyilagosan 
Gondolatok fiatal szegedi amatőregyüttesekröl 
Tulajdonképpen nem kez-

dődött rosszul. Már az Ifjú-
sági Ház előcsarnokában a 
SZOTE fotóköri tagjainak al-
kotásaiból rendezett színvo-
nalas kiállítás darabjai, a Ház 
minígalériájában pedig a Ju-
hász Gyula Tanárképző Fő-
iskola rajzszakos hallgatói-
nak figyelemre méltó alkotó-
köri munkái — kerámiák, 
grafikák, festmények — fo-
gadták a szegedi felsőoktatási 
intézmények művészeti cso-
portjainak csütörtök esti be-
mutatójára érkezőt. Kár — 
hogy nem így folytatódott. 

A program szerint este 7-kor 
az orvostudományi egyetem 
szinte patinásnak számító 
Country-együttese kezdte 
volna a sort. Rejtély (szerve-
zés, óh?), miért csak jó fél 
órával később kezdődött el a 
műsor. Amikor pedig mégis 
felcsendültek a dallamos, 
hangulatos észak-amerikai 
népdalok, sajnos, tálcán kí-
nálta magát az összehasonlí-
tás: bizony ez a Country 
egyelőre nem éri el a régi 
színvonalát. Merevebb, isko-
lásabb, „kezdőbb" felfogás-
ban játszanak, a felszabadult 
őröm talán csak a régi 
együttesből hírmondónak 
megmaradt mai vezető hege-
dűjátékában volt felfedezhe-
tő. 

Sok mindenért kármótolt 
viszont bennünket — bizony, 
a bemutató egésze felől néz-
ve is! — a JATE néptánc-
csoportja. Különösen mező-
ségi párostáncuk volt sze-
met-lelket gyönyörködtető. A 
temperamentumos, fiatalos, 
emellett összeszokott együt-
tes benyomását keltő csoport 
jó koreográfiai érzékkel,, ko-
moly reményekre jogosítóan 
vendégeskedett az Ifjúsági 
Házban. Csak sajnálhatjuk, 
hogy a SZOTE fáradtnak, fá-
sultnak tűnő táncosairól 
ugyanezt már nem lehet el-
mondani. Pedig ők is jártak 
mezőségi táncokat.. . 

A tanárképző főiskola Stú-
dió Színpada n ak produkció-
jával kapcsolatban viszont 
kérdéses, vajon Vámos Miklós 
Létra című „mini-abszurdja" 
mennyire tekinthető jó vá-
lasztásnak; mindenesetre 
tény, hogy a szocialista épí-
tés magyarországi buktatóit 
karikírozni akaró, vélemé-
nyünk szerint nem túi sze-
rencsésnek sikerült darabot 
nem megfelelően átgondolt, 
nem eléggé érett koncepció 
jegyében állították színpad-
ra Ügybuzgalom és bürokra-
ta formalizmus, hit és szkep-

szis szélsőségei, úgy tűnt, túl 
nagy feladatnak bizonyultak 
a fiatal, tehetséges gárdának. 
Felmerülhet viszont: talán 
megfelelőbb irányba kellene 
„orientálni" az egyes felső-
oktatási intézmények amatőr 
színjátszóit — eszmeileg tisz-
tább. a közönségnek egyér-
telműbb, a szereplőknek pe-
dig könnyebb feladatokat 
jelentő darabok felé. 

Érdekes, itt-ott üde hatást 
keltettek a vendégként fel-
lépő vásárhelyiek, az állat-
egészségügyi főiskola „Ló-
kötő" elnevezésű irodalmi 
színpadosaí. Kopeczky László 
Rekviem egy öregasszonyért 
című, dr. Baracs Gabriella 
által rendezett „stílusjátéká-
ban" jó érzékkel fedezték föl 
a játékos-variálható eleme-
ket, s ha némely szereplő 
beszédtechnikáján akad is 
némi javítanivaló, összessé-
gében kedves és főleg szóra-
koztató, kellemes félórát sze-
reztek a szép számú néző-
seregnek. 

A legszomorúbb dolgok ke-
rülnek a végére . . . Mit van 
mit tenni, így alakult ezen 
a bemutatón. Feltehetően 
szórakoztató és nem „aréna"-
célzattal alakulhatott meg a 
főiskolán a Sómorzsoló-együt-
tes, mely programja szerint 
mai dalokat kívánt előadni. 
Az úgynevezett pol-beatben 
ugyan kissé szokatlan az 
elektromos erősítés, ém nem 
ez az igazán fontos. A szel-
lemtelen, már-már ízléste-
len, a Nyugaton is már le-
tűnt punk-ot félig-meddig 
követni óhajtó bemutatkozás 
enyhén szólva nem keltette 
a legjobb benyomást, miként 
a konferanszié-zenekarvezető 
indiánmeze (?) sem. A da-
lok? Melódiájuk kissé pri-
mitív, szövegük viszont töké-
letesen érthetetlen-értelmet-
len. Persze ebben nyilván a 
hangerő is közrejátszott. 

Mindezek után különös ér-
deklődéssel várhattuk a 
szebb befejezést a már több-
ször figyelemreméltóan je-
lentkezett SZOTE-s Medicus 
Színpad Engedjétek hozzám 
jönni a gyermekeket című 
összeállítását. (Szó ami szó: 
hiányzott a JATE-színpad is!) 
Egyszóval vártunk, de mind-
hiába. Azután villámcsapás-
ként hatott a bejelentés: saj-
nos. a Medicus Színpad az 
előzetes programtól eltérően 
nem jelent meg (miért?!), így 
a műsornak vége. 

összegezésként egyetlen, a 
bemutató előtt elhangzott 
mondatra érdemes talán fi-
gyelni: a városi KISZ-bizott-
ság által két részben meg-
rendezett bemutató (ma, 
szombaton este 6 órakor a 
November 7. Művelődési 
Házban a kórusok és a zene-
karok lépnek közönség elé) 
célja az er^elmérés, a szak-
mai bírálók előtti bizonyság-
tétel lett volna — a felké-
szültségről. az eddigi munka 
színvonaláról. Annál is in-
kább, mert tavasszal országos 
szinten rendezik meg a felső-
oktatási intézmények amatőr-
csoportjainak fesztiválját. 
Nos, a jelenlegi szegedi kép 
nerti a legreménykel több. Ér-
demes lenne azon is elgon-
dolkodni, időszerű volt-e ép-
pen most megrendezni ezt a 
seregszemlét, falán ha több 
időt hagynak, ha az együtte-
sek többsége érettebb pro-
dukcióval jelentkezik . . . ám 
ezen már kár meditálni. Hig-
gadtan, tárgyilagosan és kel-
lő önkritikával kell felmérni 
a jelenlegi helyzetet, tudván: 
a most felmutatottnál amatőr 
mércével mérve is jóval 
többre lesz szükség hogy az 
országos seregszemlén helyt-
álljanak. Még van Idő . . . 

Domonkos László 

Több diszkóprogram vár-
ja a fiatalokat ezen a hétvé-
gén is. Ma, szombatim este 6 
órakor Horváth Andrásé a 
KSZV Victor Hugó utca 
klubjában, ugyanebben az 
időpontban Agócsi Viktoré a 
DÉLÉP Vár utca 1. szám 
alatti ifjúsági klubjában. 
Ugyanitt holnap, november 
25-én este 6 órától Bene Gá-
bor lesz a lemezlovas. 

Két szabadkai művész ki-
állítása nyílik meg holnap, 
november 25-én délelőtt 11 
órakor a Móra Ferenc Mú-
zeum Horváth Mihály utcai 
képtárában. Gyurkovics Hu-
nor festőművész és Sava Ha-
lugin szobrászművész tárla-
tát Ciszter Laicso, a szabad-
kai Művelődési önigazgatási 
Érdekközösség közgyűlésének 
elnöke nyitja meg. A kiállí-
tást az érdeklődők január 6-
ig tekinthetik meg. 

Aprók tánca címmel a leg-
ifjabbak néptánctalálkozóját 
rendezik meg az ÉDOSZ Sze-
ged táncegyüttesének rende-
zésében holnap, november 
25-én délelőtt 9 órai kezdet-
tel, a bordányi művelődési 
házban. Balástyáról. Forrás-
kútról, Üllésről, Hódmezővá-
sárhelyről és Szegedről Ö6Z-
szesen mintegy 300 gyermek 
lép fel. 

A Bartók-napok rendez-

Műsorajánlat 
vénysorozatának keretében 
holnap, november 25-én dél-
előtt 10 órai kezdettel a Bar. 
tók Béla Művelődési Köz-
pontban Miénk a ház cím-
mel, a Csiribiri gyermek-
színjátszó csoport, a Formá-
ciós gyermektánccsoporl, 
valamint a tápéi é6 a szóre-
gi gyermektánccsoport rész-
vételével rendeznek bemuta-
tót. Ugyanitt november 26-
án este 7 órakor Érdekessé-
gek a naprendszerben cím-
mel dr. Kulin György csilla-
gász tart előadást. 

A budai várról vetítenek 
kisfilmeket a Móra Ferenc 
Múzeum múzeumi matinék-
sorozatában holnap, novem-
ber 25-én, délelőtt 11 óra-
kor. 

A Liszt Ferenc 2teneművé-
szeti Főiskola szegedi tago-
zata és a fiatal óvónők klub-
ja a nemzetközi gyermekév 
alkalmából Schubert-estet 
rendez november 26-án este 
7 órakor a főiskola Lenin 
körút 79. szám alatti hang-
versenytermében. Közremű-
ködik Sinkó György (ének). 
Bódás Péter, Kerek Ferenc 
(zongora), Szecsődi Ferenc 
(hegedű) és Tóth Mária fő-

iskolai hallgató (ének). A 
koncert bevételét a gyermek, 
szolidaritási alap javára 
ajánlják fel. 

Gótikus kastélyok és ka-
tedrálisok Európában — ez-
zel a címmel dr. Keszthelyi 
Béla tart előadást a Juhász 
Gyula Művelődési Központ-
ban november 26-án, este 6 
órakor. 

Barangolás Magyarorszá-
gon — ez a címe Nagy Czi-
rok Emőke színes diaképek-
kel Illusztrált előadásának, 
amelyet a TIT rö6zkei szer-
vezete november 26-án, dél-
után 5 órai kezdettel rendez 
meg a röszkei művelődési 
házban. 

A családi élet harmóniájá-
ról tart előadást Döme De-
zsőné főiskolai tanár az If-
júsági Házban működő fia-
tal szülők klubjában novem-
ber 26-án. délután 5 órától 

A Molnár Dixieland-együt-
tes koncertjét rendezik meg 
november 26-án este 7 órai 
kezdettel a DÉLÉP Vár utca 
l. szám alatti ifjúsági klub-
jában. 

A közelmúltban lezajlott 
8. Szegedi Dzsessznapok fel-
vételeiből a Hat Szív-együt-
tes műsorát közvetíti a rádió 
harmadik programja novem-
ber 26-án 13 óra 25 perces 
kezdettel. 

Oií@íik tanáeslfdzása 
Pénteken hét munkabizott-

ságban folytatta tanácskozá-
sát Debrecenben, a Kölcsey 
Ferenc Művelődési Központ-
ban a VII. Országos Űttörő-
parlament 350 küldötte. Más-
más szempontból, de mind-
egyik munkacsoportban na-
pirendre került a kisdobosok 
és az úttörők tevékenysége és 
magatartása, a jó módszerek 
népszerűsítése. Az előadók és 
a felszólalók hasznos kezde-
ményezéseket. ötleteket. ja-
vaslatokat tettek közzé. Fog-
lalkoztak a munkacsoportok a 

közösségi élet. a közéleti cse-
lekvés és politizálás eredmé-
nyeivel, hiányosságaival is. 

Az úttöröparlament 30 kül-
dötte debreceni pajtások kí-
séretében pénteken virágot 
helyezett el a debreceni re-
formátus kollégium oratóriu-
mában. ahol 35 esztendővel 
ezelőtt megalakult az Ideigle-
nes Nemzetgyűlés. 

A VII. Országos Üttőrő-
parlament küldöttei délután 
debreceni úttörőcsapatok és 
üzemi szocialista brigádok 
tagjaival találkoztak. (MTI) 

Falusi közösségek 
művelődése 

Országszerte megalakultak 
a termelőszövetkezetek okta-
tási és kulturális bizottságai 
a TOT idevonatkozó irányel-
vei alapján. E testületek hi-
vatottak a közös gazdaságok 
közművelődésének kibonta-
koztatására; összegezik a he-
lyi ötleteket és az oktatási-
kulturális tevékenység fej-
iesztésére javaslatokat tesz-
nek a tsz-ek vezetőségének. 

A bizottságok kidolgozták 
az üzemek közművelődési ter-
vét. továbbá a kulturális 
alap felhasználására tettek 
indítványt. A falusi közmű-
velődési tevékenység alakítá-
sáért felelős művelődési házi 
Igazgatókat is bekapcsoltak a 

tervezésbe; ily módon szoro-
sabb egység alakul ki a fa-
lusi müveiödési otthonok, 
klubok, szakkörök és a ter-
melőszövetkezetek között. 

A bizottságok munkája 
nyomán máris megfigyelhető: 
bővült az együttműködés a 
szövetkezetek és a községi 
művelődési házak között. 
Több megyében, például Bé-
késben. Vasban. Bács-Kiskun 
és Szabolcs-Szatmár megyé-
ben rendszeresen megbeszélik 
a tennivalókat a megye és a 
járások falusi közművelődésé-
nek felelős vezetői, valamint 
a tsz-ek oktatási és kulturális 
szakemberei társadalmi akti-
vistái. (MTI) 


