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mutatásával pozitív eredményeket
értek el, egyirlejííleg ped g rámutat a
h ibáЈkra és arra, hagy- egyes tánccs.-po,r.tok eltávolodnak a kit ű zött céltól
(a, városi tánccsoportok népi táncok
utánzatát a iitatiák be, a táncokat
íziéstclen formában mutatiák be stb.).
A városi tánccsoportok munkájával
k apcsolatosa n a c1kk két ellentétes,
de egyaránt negatív irányzatrahívta
fel а figyelmet egyrészt a kezdetleges, rígyszólvárвΡ durva táncok bálvár.v оzására, másrészt a rossz st iizációs kisérIttekre.
M 11 ај1 0 Vukdragovics » д karének
Irolásáról« cím ű cikkében nregállai;ítja hogy zeneszerz őink acm foglalkaznak kell ő mértékben karénekek
szerzésével. Hartigoztatja. milyen nagy
szükség van ú•i k rénekekre. atne
iyek v,íltuzatossá tennék, gazdagítanák az énekkaruk m ű sorát. Úgyszintétr szükségesnek tartja a régebbi,
le n , íívész: szen эpoпΡ.tból ét•tékes
énekkari m ű vek felelevetrítését és
ápolását.
Nada llepilr) a színi ѓ tszó csoportok
.látási 'és városi sztч inléjér ő l írt Cikket, Ivásában f ő leg a drámai csoportok el ő atiásrinak eszmei és rníívészi
szúi,vonalának emelkedését hangsítl ~ ozza. A fejel ő dést a k adott m ű sorkeret-terv felhasználásának tulajd.unitj
A »Kulturni Lsivot« els ő száma az
íi ástud;itlarvság akadálya.irót is beszámol (s megállapítja kiküszöbölésének niód, )zatai.t. Jelentést tesz a
i 4с s ц rini módszerek alkaltnazásáró}
niez ő gazdaágu. гkban, ezenkívül jegyztató közlemnye
zeteket és t(. г
о
ket is közöl a köztársaságunkban és
az ország egyéb részeiben folyó kultíi rmunkáról
Z. M.

A NÉPOKTATÁS
191,9. ÉVI 2. SZÁMA
Új köntösben jelent meg a Nép4 , ktatás legálabb száma, ezzel is jelezve azt a fejl ő dést, amelyen keresztülnreirt. Jelent ő esemény - ez a
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siánІ a magyar taner ő k részére, mert
most vált a Népoktatás valóba нн az
6 ]apinkká; taner ő ink ezután nemcsak olvassák a lapot, borfém írásaikkal résztvesznek szerkesztéséi э ea
is. A tisztán elméleti ckkek közlése.
mel.litt, a Népoktatás jöv ő beni feladata lesz •a nevelési gyakorlat és
elmélet összekapcsolása, konkrét segitségny йл ás taner őnknek mindennapi 11111.11 k5jakba mm.
A lap bevezet őjében .)ánosi ( Іáhor
ír -a vajdasági magyar iskolák. fej16désér ő l. Meggy ő z ő számadatokkal
bizuuyitja azt a hatalmas fejl ő dést,
amelyen ;r magyar iskolák a felszal;adulás ó_ ta keresztülmentek Csak
két példa: az ]945-46-os tanévben
6.082 magyar gimnáziumi és 315 tanítóképz ő s tanuló volt; az 1948-49-es
tan,vbeu 1(}.469 a ,gimnázium. és 690
a tanítóképz ő s tanulók szSma »A
vajdasági magyar. valamint az egyéb
nenizebi kisebbségi iskolák fejl ő désének ütetne — írja Jánosi — Pártunk
folytonos és rendszeres gondoskodását n n ntatia, hogy atestvériség és
egvenj о gríság po г tiká ј6t továbbiej-lessze, meger ő sítse és elmélyítse. ,,
Forditásban közli a Népoktatás
Makarenko, a nagy szovjet pedagó:u:, el ő adását a családi nevelés áltaКáu,u s feltételeir ől. Fz a. cikk haszm ss

szolgálatot tesz az iskola és otthon
együttnrííködésének és nemcsak a
táner ő k, hanem a szül ők érdekt ő désére is számot tart. llasztios tanácsokat nyú ~ t a szül ő knek, hogyan
nevel.iék gyermekeiket.
A további cikkeket vajdasági tnagyar tavárek, tanítók írták a magyar
:skolák oktatási kérdése:r ő l Jelent ő s
számíj taner ő nk lépett már írásával
nyilvánosság ebé ;i Népoktatás kLb ő vített számában, hogy tapasztalatait
közreadva el ő segítse az iskolai munka fe.il ő dését.
A Népoktatásnak ez a szánra is bizonyíték arra, hogy ni-ennyi er ő nk
k ltaszuálatlan rnég! Többnyire olyaii
kultrír гnunkásck írásai jelentek rneg,
akik ntég eddig soha nyilvángsan
Héra Szerepeltek írásaikkal, most р -
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Szemle

dig
bekapcsolódva a munkába —
értékes segítséget nyújtanak munkánkban, a szocializmus építésében.
Üdvözöljük a Népoktatás legújabb
számát, amely ismét egy lépéssel
közelebb visz beonünket ahhoz, hogy
k.haszn,álhassuk n'nclazokat a lehet ő ségeket, amelyeket az új Jugoszlávia
biztosít nemzeti kultúránk fejlesztésére.
K. L.

A NÉPI TÁNCCSOPORTOK
VERSENYE
Vajdaság népi
tánccsoportjainc тΡ k
versenye mult év ő szén kezd ő dött.
A csoport- és járási versenyeket
szeptember, október és november folyamán bonyolították le és azokon
szerb, horvát, magyar, szlovák, ron.án. ruszi.rt és bulgár csoportok szerepelitek. Az említett .iárási szemléken kijelöl{ legjobb városi és falusi
csoportok ez év ápr. lis 9 L.s 10-én
mutatták be tudásukat a Rumári.
Zrenyaninban és Verbászon rnegrendezett sze гém.ségi, bácskai és bánáti
dönt őkö гј . Az utóbbi három helyen
.összeeit 31 tánccsoport lépett fel
417 táncossal. Külön elbírálásban részenültek ezen a versenyen a falusi
és külön a városi csoportok, mert a
cél az volta további dönt őversenyre
továbbküldeni külön a, legjobb városi
és külön a legjobb falus: csoportokat.
A megtartott szemlék megnnitatták, hogy tánccsoportjaink legtöbbje
jól használta fel a járási versenyt ől
eltelt id ő t tökéletesítve úgy a táncot,
m`nt al viseleteket is —újabb eredeti ruhadarabok beszerzésével.
Nemzetiségekre nézve az e h б nap- ban megtartott dönt őversenyeken 11
szerb, 4 magyar, 4 horvát, szlovák,
8 román és 1 bulgár csoport vett
részt.
A tánccsoportok vajdasági dönt ő versenye Noviszádon lesz április
29-én, Ezen a szemlén legjobbaknak
bizonyuló falusi és városi csoportok
(valamint a legjobbaknak bizonyuló
egyes kisebbségi csoportok) képvise-

lik Vajdaságot az el ő ttünk álló köz--társaság: tánccsoport , szemlén.
Az eddigi szemléken a magy а
csoportok közül a horgosi, kupuszi-n_al, ruszkoszelói és bácsszöil ő si coport türxt ki.

MEGJELENT A »LUMINA«
MÁRCIUSI SZÁMA
A jugoszláviai romának irodalmi és ,
kultúrszemléje ezúttal is 'geo gazdag és változatos tartalommal jelent:
meg.
A folyóirat bevézet őül cikket közöl Aun-el Trifu tollából Szerbia
Konununista Pártjának második kongresszusáról, továbbá közi N. K.
Krupszkája énekezését az irodalmi
oktatásról, Florica Stefan, vajdasági
run., án költ ő három versét (»Az én
da lom<. »Beszélgetés szöv ő székein-mel», »Vágy«) valamint Faun Bros-•
tusra. »Kovács« címíí р ]ad іj л у e гtes elbeszélését.
Ezenkívül hozza — tornán fordí- tásban — DtтΡ sán Kosztics »Sziléziai
vihar« és Mar . n Franicsevics »Üdvi_izlet helyett« cím ű versét.
A »Lumina « külön rovatban szólaltatja meg a rorrrán parasztkölt ő ket,
közli Tri ~ fu. Baba — »Levél egy elv-társnő6höz«, Awrel Rasula — »Március« és Si ~rrvion Diaguta — »Dal'« cí
m ű költeményét. A »Népszínpad« ro»Képvisel ő « címíí
vat B. Nusics
darab,át hozza. A kultúrkróni ~ka rovat röv d jelentést tesz a Vajdasági
Kultúrsz б vetség román tagozata által
kiírt pályázat eredményeir ő T, a Szer
biai írószövetség évi: 'közgy ű lésér ő l
és közli a szerbiai. írók Tito marsallhoz intézett táviratát; a továbbiakban beszámol a jugoszláviai érte mi- ségiek Békevéd ő Bizottságának megalakulásáról, azonkívül a Szovjetunió, Lengyelország És Franciaország
kultírreseményeir ő l,
—

»Luminát« két kép teszi ínég
színesebbé. Száva N kolics rajza és
Iszmet Mujezinovics »Fiúcska« címem
metszete.

