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Könyvekkel a s&atyae&an 
Csaknem hatezer forint értékű könyv talált gazdára 

vasárnap Pusztamérgesen 

A szegedi zeneélet ünnepi eseményévé vált 
az örmény művészegyüttes hangversenye 

ne ezúttal felsorolni. Jól-
esőn meglepő nagy érdek-
lődés mutatkozott a regé-
nyek. elbeszélések mellett a 
szőlőtermesztési és hasonló 
szakkönyvek iránt is. 

Felkeltett érdeklődés 
— Nagyon örülünk ennek 

a szép sikernek — mondotta 
Knipfer Ferencné, a MÉ-
SZÖV megyei előadója, ez 

. , ünnepélyes szépre sikerült 
talalkozojuk ezen a napon., gyékénykosarakat megpakol- nap egyik legfőbb szervező-

szemelyesen, <: v a a iegkoiönfélébb köny- je. a könyvek lelkes terjesz-

Valósággal kis ünnepi > termében rendeztek be mu-
diszbe öltözött vasárnap 1 tatós könyvkiállítást. 
Pusztamérges. A főtrtca fölött 
transzparens feszült, több- Családtol — csaladig 
felé színes, gondosan festett A - könvvterjesztési nap 
Plakátok tűntek szemoe,. r e n d e z í ) 1 a z o n b a n nem elé-
hangszorokbol muzs.'Ka ; gedtek meg ennvivel A dél-
ara d tes mindenkeppen un- e l ő t t ö t a z z a , t ö l t ö t t é k j h o g v nepi hangulat uralkodott 3 , m i n M Ulbb h a z b a k o p o g U u . 
község utcain. Nem is cso-1 sfl.„flfc be a legkedvesebb jó-
da. hiszen a pusztamérge- f b a r ó u a k ö n v v társaságában. 

? magvar es a ku - Három-négyszemélyes cso-
foldi írok legjobbjaival volt t o k r a s z a k a d t a k . s k i s talalkozojuk ezen - """"" 
No, nem éppen y a a 
de annál inkább gondolata- I v e k k e l > szépirodalommal és tője. — Higgyék el azonban, 
ík, irasaik, könyveik reven. mezőgazdasági szakkönyvek- még az anyagi sikernél is 

Ka Ke i in ke'> jártak házról-hézra. 
KOZOS ugy Egy-egy teli szatyor fülét 

A MÉSZÖV, a szövetkeze-1 fogták a fővárosi íróvendé-
tek Csongrád megyei köz- f gek is. 
pontja és a pusztamérgesi — Adja csak ide nekünk 
tömegszervezetek rendeztek 1 azt a szatyrot — udvarias-
széleskörű könyvterjesztési I kodott valaki a jelenlevők 
napot az őszt megyei könyv- közül Tímár Mátéval, aki 
hetek alkalmából. S, hogy a i azonban mosolygós elége-
község — a sok szép könyv- dettséggel felelt rá: 
be sűrített gondolat mellett — Viszem én örömmel... 

eleven írónak se legyen Vitte volna bizony boldogan, 
híjával, a fiatal írónemze- • akár a hátán is. annakidején 
d.ek két neves képviselőjét' a mi jó öreg Móricz Zsiga 
hívtak meg Budapestről, bátyánk.., 

S talán egyetlen ház sem 
akadt, ahol ne fogadták vol-
na szívesen a vendégeket. 
Nemcsak vásároltak a köny-
vekből, hanem előkerültek a 

Timár Máté írót és Papp 
László költőt, örömmel is 
tettek eleget a kedves meg-
hívásnak, s már kora reg-
gel megjelentek a község-
ben. Addigra már a község 
egész vezetősége talpon volt, 
mert — mint Márta Sándor 
v. b. elnök mondotta — 
nemcsak a föld mű vessző vet-
kezet ügyének, hanem mind-

többet jelent, hogy sikerült 
újabb és újabb családoknál 
felkelteni az olvasási kedvet, 
elhinteni a könyvek szeretetét 
és megbecsülését. 

Ehhez csatlakozott a Buda-
pestről érkezett Varga Sán-
dor is, a Szövetkezeti Könyv-
terjesztő Vállalat igazgatója, 
aki elmondotta, hogy az egy 
falusi lakosra eső könyvfor-
galomban országosan Csong-
rád megye az első, és a sze-
gedi járás sem panaszkodhat 
a rossz eredményekre, Pusz-
tamérges azonban eddig kis-
sé lemaradt ebből. Most úgy 
látszik sikerül Itt is áttör-
ni a látszólagos érdektelen-

boroskancsók is, mint ked- seg ködfalát. 
ves vendégek fogadásához író-olvasó-találkozó 
illik. Jócskán urultpk a po-
harak. mégis egyre tartott a Az érdeklődés ébrentartá-
borkóstoló. A másik Borkós- sához sikerrel járult hozzá az 
tolónak jóval hamarabb a a közvetlen hangulatú író-

annvian saját ügyüknek te- végére jártak: Papp László olvasó találkozó is, amelyet 
kintik a könyvnapot, a ezt a címet viselő népszerű 
könyvterjesztésben rejlő kul- verseskötetéből egv-kettöre 
turális felvilágosítást. tgy 
azután Hegedűs Gáborral, a 
pusztamérgesi Földműves-
szövetkezet elnökével és 
Bodrogi Jenő szövetkezeti 
üzemágvezetővel együtt lá-
tott munkához a tanács ve-
zetősége, ugyanúgy, mint 
Nemes László községi párt-
titkár vagy Nagy István ta-
nár vagy Gyuris Mihály, a 

egyetlen eladó példány sem 
maradt. De kelendők voltak 
Tímár Máté elbeszélései is. 

Beszédes eredmények 
Nehéz lenne megmondani, 

melyik művek voltak a leg-
kapósabbak, de annyi bizo- alkalomra. Az írói műhely-
nyos, hogy végeredményé- munkáról, életéről, alkotásai-

ról, terveiről beszélt ezután 

délután rendeztek a tanács 
házán. "Vers, eredj, légy osz-
tályharcos! ...« — hangzot-
tak József Attila verssorai 
Pagonyi Nándornak, a Szege-
di Nemzeti Színház művé-
szének megkapó tolmácsolá-
sában, aki tartalmas beveze-
tő előadást is kerekített ez-

Forró sikerrel énekelt Goar Gaszparjan 
Kínmolkodö jelentőségű, 

ünnepi eseménye volt Sze-
ged zenei életének az ör-
mény művészegyüttes vasár-
napi, nagv érdeklődéssel 
vart. forró sikerű bemutat-
kozó hangversenye. Minden 
szereplőnek ráadást kellett 
játszania vagy énekelnie: ez 
önmagában is bizonyítja a 
kivételes sikert. A tulajdon-
képpeni nagy élményt ter-
mészetesen az jelentette, 
ami emögött volt: az a 
mélyen tartalmas, színvona-
las, számunkra érdekes ha-
tású modern muzsika és elő-
adásmód. ami ezeket az él-
ményeket kiváltotta. 

A hangverseny a Komitgsz 
vonósnégyes bemutatkozásá-
val kezdődött. Tagjai: Gab-
riljan, Dávidján. Tatai jan, 
Aszlamaszjan, érdemes mű-
vészek. Hogy egészen kiváló 
muzsikusok, mesterei hang-
szerüknek, az mar bemut. t-
kozásuk első pillanataiban 
világossá vált. Később az is 
kiderült, hogy hatalmas ská-
lán tudnak játszani, amely 
a klasszikusok hű tolmácso-
lásától egészen a modern ze-
ne tartalmas interpretálásig 
terjed. Nehéz eldönteni, me-
lyikben adtak többet, érté-
kesebbet, egyénibbet. • 
Handel-mű korhoz és műhöz 
simuló előadásával vagy a 
modern örmény szvit külö-
nös. modern hanghatásainak 
stílusos kifejezésével., Min-
denképpen bizonyos viszont, 
hogy a hagyomány és a kor-
szerűség szerves egységben 
olvadt össze a négy nagy-
szerű múvész játékában. 

Gaszparjan a szegedi 
(Somogyiné fehrg 

hangversenyen Kél klvélé zeneszerzőt 
senyen, Arutjunjant és szeretett énekesnő. A bemu- ezt megkivanja. Átmenetei 

ben a vártnál szebb sikere-
ket értek el. Az őszi megyei 
könyvhetek jelszavaként 

pincegazdaság üzemegységé- teötanif .azt hirdették meg, 
. .. . . , hogy minden falusi lakosra 

nek vezetője es mások, gaz-
dasági vezetők, pedagógusok, 
tsz-tagok. 

Az odaadó munka egyik 
legszebb tanújele a szövet-
kezeti iroda előtt felállí-
tott ízléses és újszerű könyv-

1 forint értékű könyv jusson 
a megyében. A nem egészen 
kétezer lakosú Pusztamérge-
sen viszont e napon csak-
nem hatezer forint értékű 
könyvet adtak el és 1200 
forint körül mozgott a 
könyvterjesztési napba be-

a két vendég, Timár Máté és 
Papp 1 aszló. Olyan közvet-
lenséggel, mintha régi bará-
tokhoz szólnának. Talán ez-
zel is magyarázható a kiala-
kult jóízű beszélgetés, sokak 
felszólalásával mai irodal-
munkról. a szocialista iroda-
lom feladatairól. 

Emlékezetes, szép napként 
marad meg Pusztamérges 

nBcilrm volt Ttt a vásárlók vent szomszédos Ottömösön életében ez u vasárnap. Igazi mvOon volt. Itt a vaxartok R u z s Á n e l a d o t t k ö n y v e k gyümölcsei az elkövetkező 
onkivalaszto módszerrel ve- értéke ;s A könyvbarát hi-
hették meg maguknak azo- rében álló nyugdíjas Nacsa 
kat a könweket, amelyek János például közel száz fo-
legjobban megtetszettek. Ez- «nt értékben vásárolt, öröm-

, . ... ,. ,, _ mel vette a könyveket Ha-
zel egvutt a közeli szovetke- te G y u l a tsz_ t

z
g p a t a M 

zeti iparcikkbolt kirakaté- Ferencné, Nemes Imre és 
ban és a tanácsháza egyik mások, akiket nehéz is len-

hetek csöndes falusi estéin 
érnek meg, mikor a nyugal-
mas családi otthonokban fia-
talok és idősebbek elmélyült 
kedvteléssel hajolnak egy-
egy jó könyv zizzenő lapjai 
fölé. 

Lökön Zoltán 

Megoldódik két rejtély... 
Két expedíció tért vissza a vája lángolva porladt szét 

minap Moszkvába. Mindkettő magas légkörben, 
nagy erdeklödésre számot Florenszkij kandidátus be-
tartó kutatásokról, felfedezé- mutatta a meteor .szilánkjait: 
sekről számolt be. nikkel, vas és más szokásos 

Meteor ? űrhajó? meteorelemek ötvözetei. 
Üstökös ! vLu trophée 

de Moscoau 

1908 júniusában az egesz 
világot bejárta a hír: a tun- A másik rejtély 1812 
guzkai tajgaban hatalmas izgatja Oroszország 
robbanást észleltek, a szem- Franciaország) fantáziáját, valószínűleg 
tanuk eskü alatt állították. Amikor Napóleon szétvert Kremlbe, 
hogy óriási tűzgolyó zuhant ármádiája fejvesztetten me-] 
a földre. Utána éjjelenként nekült a lángokban álló 
nappali fény árasztotta el a Moszkva falai alól, a fran-
tajgát, A tudósok általában c j a csapatok nem vihették 
meteorra gyanakodtak, deso- tovább a -moszkvai zsák-
kan biztosra vették, hogy tá- mányt*. A kincset a régi 
voli égitestek ismeretlen szmolenszki országút mellett 
gondolkodó lényeinek űrha- fekvő Sztojacseje-tóba süly-
jója csapódott be a szibériai lyesztették. 
féldbe. 1960-ban szovjet tudósok a 

— A rejtélyt megoldottuk i e g k o r g z e r ú b b technika al-
— mondotta most Florensz- kalmazásával, komplex-ter-
kij, az expedíció vezetője. — v e t doigoztak ki az iszapos 
Sikerült kiderítenünk, hogy t ó átkutatására. Nekimehet-
a robbanás a fold felett tör- t e k v o l n a hatalmas kotrógé-
tént, amikor a meteor a lég- pékkel, de történelmi értékek-
kör sűrűbb rétegeibe ütkö- r ö l v a n s z d : a legnagyobb 
zott. Ez a felfedezés egy- óvatosságra van szükség, 
szersmind megmagyarázza a A m o k e „ e n m é l y f ü r ó bri_ 
robbanast követő fehér éj- gádok intézték az első of-
szakakat is: az üstökös csó- fenzívát. A vizsgálatok most 

a kimutatták, hogy a tó egyes 
részein az állóvízben feltű-
nően sok az. ezüst, a cink és 
a réz. A különböző módsze-
rekkel nyert térképek ponto-
san fedik egymást. 

Az alapos kutatás után, 
rtiost megindulhat a feltárás 
nagy körültekintést igénylő 
munkája. A moszkvai győze-o t a lem 150. évfordulójára. 1962-

(és re a -moszkvai zsákmány-
visszakerül a 

Babadzsanjant, akikről 
saját műveik előadása köz-
ben — még az is kiderült, 
hogy kitűnő zongoristák. 
Bebadzssnjan zenéje meló- legnagyobb 
dikusabb határokra törek- találkoztak 

tatkozós rendkívüli és pá- olyan lágyak és könnyedék; 
ratlan élményt jelentett a's hogy szinte észrevehetetle-
hangverseny minden részt- nek: nemcsak hangjának 
vevőjének: a világ egyik szépségét, énektechnikájá-

énekesnőjével nak virtuóz voltát is bizo-
Szavakkal alig nyitja ez. 

vő. s amellett hogy ízig- lehet visszaadni azt az él- közönség valósággal 
vérig modern, mai muzsikát ményt, amit Gaszparjan sze- elámulva és meghatódva 
ír, mindig közérthető, és replése keltett és Jelentett; hallgatta a nagy művésznőt. 
hogy úgy mondjuk — a to- a hallgatóság nem tudta, Forró tapsokkal köszönte 
megekhez közelálló. Egészen mit csodáljon jobban, a mű- meg a rertdkivüli élményt; 
más alkotói egyéniség vi- vésznő hangjának, hdngszi- újabb és újabb ráadást kér-
szont Arutjunjan. Ö sem nének szépségét és nagysá- ve, még azután is, hogy a 
szakad el a tömegektől, mu- gát. ének-technikájának rend- függöny lement, s kigyullad-
zsikájában nagy szerepe van kívüli tökéletességét. vagy tak a nézőtéri lámpák. A 
a népi ihletésnek, az örmény előadásmódjának kifejező közönség türelmesen és ki-
muzsika sajátos színeinek, erejét, Bársonvosan lágy, t®r'öan tapsolt, s Gaszpar-

jan engedett a szegedi kő-zenéje mégis egy kissé el-
vontabb — ha szabad azt 
mondanunk — filozófusabb, 
mint szerzőtársáé. 

Meglepetés volt Nar Ora-
niszjan közreműködése. Most 
nem is hatalmas basszusá-
nak terjedelmét és erejét 
emeljük ki, inkább előadás- i 
módjának sajátos eredetisé- í 
gét. Ovaniszjannak rendkí-
vüli érzéke van a zenei tré-
fa, a szatíra, a humor, a 
gúny kifejezéséhez, s művé-
szete ebben egészen párat-
lan. Nem véletlen, hogy ép-
pen ilyen jellegű művekből 
állt műsorának nagy része, 
s természetesen az sem vé-
letlen. hogy éppen ezeknek 
előadásával aratta a legna-
gyobb sikert. Ebben a tekin-
tetben elsősorban Muszorg-
szkij Bolhadalának előadá-
sát emeljük ki: a mű min-
den szépségét megmutatta 
ez az előadás. 

A hangverseny végén 
lépett fel Goar Gaszparjan, 
a Szovjetunió népművésze, a 
világhírű koloratúrszoprán, a 
lemezeiről Szegeden is rég-
óta nagyon jól ismert és 

puha ez a hang, de ha kell 
azonnal drámai erejűvé va- énekelt, 
lik, ahogyan az előadott mű 

zönség kérésének és újra 
Ökrös László 

A Bánk bán 
„keresztmetszet" előadása 

ifjúságj hangversenyen 
étr. ifjúsági filharmonikus váth József és Szabadi Ist-

hangversenyeorozat második ván. Az együttes minden 
előadása a Bánk bán -ke- t a f rja ™vészt igénnyel dol-

gozta ki szerepet. A szegedi resztmetszetben* való meg- BH). tók B é i a filharmonikus 
hallgatását tűzte ki célul. Be- zenekar megfelelően oldotta 
vezetésképpen a műről Erdős meS feladatát. A művészi 
János emlékezett meg. összefogás Várady Zoltánnak, 

a Szegedi Nemzeti Színház 
A címszerepet Király San- fiatal, tehetséges karmeste-

dor, az Állami Operaház ma- rének érdeme. 
igazi 

figyelmes gyermekek 
hangversenyközönség-gánénekese jelenítette meg. 

Kifejező előadásmóddal a . . , , ,, . .. ,. , 
hallgatóság, elé varázsolta a k e n t baUea»ak az eloadast. 
tragikus sorsú nagyúr alak- A hagyományos zenés fej-
ját. A többi szerepet a Sze- törő ezúttal meglepetés volt. 
gedi Nemzeti Színház opera-
énekesei vállalták: Horváth 
Anna, Turján Vilma, Hor-

Nagyarányú őszibarack-telepítések folynak 
a szatymazi körzetben 

A világhírnévre szert tett nek, hogy korán érő és ízle- tatjék. Amíg most cserúnték 
szatymazi gyümölcstermelő tes gyümölcsöt hozó fajták kerülnek földbe, tavasszal 
körzet termelőszövetkezetei- kerüljenek elszaporításra. magról is történik telepítés, 
ber. vagy ahogy e vidéket Ezért továbbra is uralkodó Ez a módszer jól bevált a 
találóan nevezik: az -ószlba- fajta marad a Mayflower, szatymazi kprzetben, s igen 
rack fővárosában* nagyara- amellyel azonban érdekes előnyös, mert jelenleg még 
nyű gyümölcstelepitesek elő- kísérleteket is folytatnak, esemetehiány van. Ennek a 
készületei folynak. Szatymaz, hogy koraisaganak mégha- hianynak a megszűntetésére 
Rúzsa Sándorfalva,; Zsombó, gyasa mellett, hogyan tudnák jg g o n d o l n a k é s nagyüzemi. 
Morahalom es Zákányszék ízletesebbe tenni. Ezenkívül . . , 
határában még az idén mint- fokent Napsugár, Cegled tlzholdas faiskolakat létesi-
egy száz holdat ültetnek be szépe és Elberta fajtákat te- tenek a csengeli Aranykalász, 
csemetékkel. Ennyi ősziba- lepítenek, amelyeknek sok a balástyai Móra Ferenc, a 
rackfát egyetlen évben sem jó tulajdonsága van: tartó- szatymazi Barackvirág a 
telepítettek a híres gyümölcs- sak. jól szállíthatók, tehát , .... .. _ 
kultúra fennállása óta. exportálásra is alkalmasak. m o r a l l a l m i Voroa Oktober 

A termelőszövetkezetek a A telepítéseket — a tervek ®s a rúzsai Napsugár Ter-
telepítéseknél arra töreksze- szerint — tavasszal is foly- melöszövetkezetben. 

A sok .lemez, Erkel emlék-
könyv és kpttafüzet, ajándék-
hangverseny jegy tulajdono-
sok büszkén mentek haza a 
társaikkal együtt, hisz itt 
mindenki nyert: a zenedrá-
ma nagyszerű élményét zár-
hatta szivébe. 

Sz. J. 

Emelkedik 
Bulgária cukortermelése 

Évről évre emelkedik Bul-
gária' cukorgyártása. 1939-
ben mindössze 25 000 tonnát, 
1960-ban már 171 ezer tonnát 
gyártottak. Az ország terüle-
tén jelenleg 6 cukorgyár mű-
ködik. Mindegyik az I939-es 
országos termelésnél több 
cukrot állít elő. Bulgária 
idei cukorgyártása • az elő-
irányzat szerint meghaladja a 
250 000 tonnát 


