
Holnaptól megújulva várja olvasóit 
CJDONSAG A FILM. SZÍNHÁZ, 
RADIO, TV AJANLO KIÁLLÍTÁS 
© HANGLEMEZSAROK © KÖL-
CSÖNZÉS ESTE 7-IG 

Az idei nyári szünet alatt 
jelentős átalakítási munka 
folyt a városi Somogyi -
könyvtárban. Az olvasóter-
met és a folyosót a városi 
tanács hathatós támogatásá-
val átfestették, asztalosmun-
kával a berendezést megújí -
tották. Könyvtárosok és 
szorgos mesteremberek egy-
aránt arra törekedtek, hogy 
hétfőtől korszerűbb és szebb 
külsővel láthassa el a 
könyvtár szolgáltatásait 

Az olvasók a könyvtár 
teljes ál lományáról eddig 
nehezen szerezhettek tudo-
mást, mert a kölcsönző távol 
esik a katalógusoktól. A 
katalógus egy részét most 
az olvasóterem előtti folyo-
sóra helyezték, így minden-
ki szabadon igénybe veheti . 
A katalógusszekrényekkel 
szembe modern rácsozat ke-
rült. Ezeket az új könyvek 
ismertetésére, időszerű kiál-
lításokra használják fel. El-
sőként a Móricz-évf orulóra 
készül ilyen kis kiállítás. A 
folyosón levő időszerű ki-
állítások felhívják a f igyel-
met egy-egy évfordulóra, 
eseményre. Így például a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom évfordulójára 

már sokszorosított tájékoz-
tató készült, a dokumentum-
anyagot már külön kiemel-
v e találja az érdeklődő. 

Átrendezték a kölcsönzőt 
is. A könyveket tárgykörök 
szerint csoportosították. A 
rokon szakok egymás mel -
lett sorakoznak, így a tár-
sadalomtudomány körébe 
tartozó művek (szociológia, 
társadalomrajz, munkásmoz-
galom, tömegszervezetek, 
történelemtudomány) mái-
nem szakadnak el egymás-
tól. Szintén együtt találha-
tók a természettudományi, 
technikai művek, és a nyel-
vészet meg az irodalor 
egymás mel lé került. A 
jékozódást táblák könnyítik 
meg, és ajánló bibliográfiák 
segítik az olvasókat, hogy 
egy-egy témához megfele lő 
anyagot találjanak. 

Gondot okozott eddig az 
olvasóknak, hogy bár az ol-
vasóteremben este 7-ig dol-
gozhattak, kölcsönözni csak 
6-ig lehetett. Mostantól le-
hetőség nyílik, hogy este 7 
óráig könyvet is cserélhes-
senek. Bizonyára sokan él -
nek majd ezzel a lehetőség-
gel. 

A könyvtár a város és az 

ország kulturális eseménye-
it is állandóan f igyelemmel 
kíséri. A film, spínház és 
hangverseny programho2); a 
rádió és televízió műsorhoz 
rendszeresen ajánló kiállí-
tás készül. Ezek a könyvek 
egyben kölcsönözhetők is. 
Ajánló bibliográfiák és mű-
sorösszeállítások segítik az 
olvasókat különféle előadá-
sok szervezésében. 

Sok zenekedvelő o lvasó 
jár a könyvtárba. Számuk-
ra lemezsarok létesült, ahol 
főleg klasszikus műveket 
hallgathatnak. Szegedi vo-
natkozású lemezek is talál-
hatók. így pl. Dankó-dalok. 
Munkásmozgalmi és irodal-
mi lemezek is gyűlnek. A 
közismert Magyar költök so-
rozat mel lett pl. Shakes-
peare-műveket is hallgat-
hatnak az érdeklődők. Je-
lentős a nyelvi lemezgyűj-
temény. Ezekről magnófel-
vételek készíthetők. 

Ilyen átalakulásokkal vár-
ja olvasóit szeptember 4-tól 
a Somogyi-könyvtár, hogy 
szolgáltatásaival segítse a 
város lakosságának sokolda-
lú művelődését. 

B. Laczkó Katalin 

Arezzo után Szegeden 
Beszélgetés Kardos Pállal a nemzetközi kórushangversenyről 

Negyedik és ötödik hely 
Arezzóban. Summásan es-
zel a mérleggel tért haza a 
napokban olaszországi ver-
senyfel lépéséről a Szegedi 
Tanárképző Főiskola nöi 
kara. Fáradtan, az ered-
ményhirdetéstől kissé lehan-
goltan. Pedig elkeseredésre 
semmi ok, inkább kötelező 
önkritikusi szerénység, bel-
ső e légedet lenség diktálhat-
ja, hiszen rajtuk kívülál ló 
körülmények ' akadályoztak 
meg egy esetleges hízelgőbb 
helyezést. De ha csupán azt 
tekintik, hogy 36 együttes 
mezőnyében a XV. Arezzoi 
Nemzetközi Kórusversenyen 
vívták ki- a magyar ének-
kari kultúra hagyományai-
nak is megtisztelő e l i sme-
rést, szakemberek, közön-
ség és a sajtó egybehangzó 
dicséretét, maris szebb csil-
logást kap az olaszországi 
diploma. 

A kórust hat esztendő 
alatt immár nemzetközi 
rangra emelt dirigens, Kar-
dos Pál e levenítette fel an-
nak a viharos öt napnak a 
történetét, ahol augusztus 
23-tól 27-ig a szegedi főis-
kolások letették névjegyü-
ket Arezzo v idékén: 

— Az öt kategóriából ket-
tőbe neveztünk, 16 női kar 
és 26 folklór-anyagot bemu-
tató kórus versenyébe. Az 
első meglepetés mindjárt 
az ál lomáson ért bennün-
ket; a kiírástól eltérően 
•nem utoljára, hanem máso-
diknak kellett pódiumra 
lépnünk. A nöi karok me-
zőnyét — ugyancsak elté-
rően az eddigiektől — két 
elődöntőre osztották. Innen 
hét együttes került a dön-
tőbe, olyan világhírű ének-
karok, mint a fesztiválnak 
1958-tól ál landó résztvevője, 
a hamburgi Monteverdi kó-
rus, továbbá a Trentoi San-
ta Cecília, a Kaufbeurer 
Martinsfinken, mely koráb-
ban megelőzte a debreceni 
Kodály kórust — és mi. A 
bomba meglepetés azonban 
csak az eredményhirdetés-
nél következett: a zsűri el-

ső helyre , az amerikai kó-
rust hozta ki, utánuk a po-
zsonyiakat és a szófiaikat 
tették, s mi kerültünk a 
negyedik helyre. A döntő 
két utolsó helyezettjének a 
trentoiaikat és a Martinsfi-
ken-kórust minősítették. A 
közönség óriási tüntetést 
rendezett — az utcán kö-
rülvettek bennünket, élje-
neztek, s a le lkes olasz pub-
l ikum hüvelykujjal szava-
zott nekünk: „primo, pri-
mo ungherese." 

— A közönséget tehát s i -
került megnyerni, sőt a 
szakemberek tekintélyes ré-
szét is. Az olasz rádió és 
televízió különfelvétel t he-
lyezett kilátásba, 25-én este 
pedig az Arezzoi Petrarca 
Színházban a hamburgi kó-
rus koncertjére kaptunk 
meghívást. Bartók—Kodály 
műsorunkkal alig engedtek 
le a színpadról. Hátra vol t 
viszont a 26-i folklórver-
seny, ahol végre utolsóként 
szerepeltünk a programban, 
s ahol azt hittük, minden 
jóra fordul. Hanem aznap 
délutánra a szomszédos 
Camaldoliban Fanfani kül-
ügyminiszter részvételével 
rendezett koncertre kifeje-
zetten minket kértek fel, 
így önként mondtunk le az 
utolsó versenyszereplés e lő-
nyeiről. Az elődöntő után 
Camaldoliba utaztunk. itt 
az olasz rádió fe lvet te a 
Hegyi éjszakákat, majd dél-
után vissza az esti döntőre. 
Ahová — mint utólag a zsű-
ri magyar tagjától, Gulyás 
Györgytől megtudtuk — 
eppenhogy bekerültünk. Az 
indoklás egyszerű volt: mű-
sorunkból csak egyet, a 
Párnás táncot fogadták el 
népi anyagnak, s az erre 
kapott maximál i s pontszám 
vitt be a döntőbe. Ahol lé-
nyegében egyet len kórusmű 
előadására, ötödik helyet 
juttattak az együttesnek . . . 

Ennyi röviden az arezzoi 
fesztivál magyar vonatko-
zású története. Kardos Pál 
még kiteregette az asztalra 

az egyik olasz lap vé lemé-
nyét. A L'Unita félreérthe-
tetlén célzással a magyar 
együttes elbírálására, i lyen-
fajta c ímmel számolt be a 
döntőről: „ D i p l o m a t i k u s 
finálé Arezzóban." Alább 
pedig kiemeli a szegedi fő-
iskolai énekkar kitűnő pro-
dukcióját, hosszasan vitázva 
a salamoni döntéssel. A sze-
gediek sikerének pedig 
újabb tanúsága: augusztus 
27-re, a fennállásának 500 
éves évfordulóját ünneplő 
Lucignano város hívta meg 
hangversenyre a kórust 
amerikaiakkal és f innekkel 
együtt. A negyedik és ötö-
dik helyet jelentő diploma 
mel lé tehát a zeneértő olasz 
közönség rokonszenvét is 
megnyerték. Ami önmagá-
ban már komoly siker . . . 

Nikolényi István 

A Nagy Október tiszteletére 

Ráadás 1Q millió 
— Új brigádok 

Jó eredmények a konzervgyárban 
és a paprikafeldolgozóban 

Tavaly ilyenkor a IX. 
pártkongresszusnak tiszteleg-
tek méltó eredményekkel , 
jelentős munkasikerekkel s 
újabb vállalásokkal a gvári-
ak; most a jubileumi ver-
seny közeledik a finishez. 
Ugyanakkor, amikor a minél 
jobb folytatásért tesznek 
erőfeszítéseket a munkások, 
a szocialista brigádok tagjai, 
sok helyütt számvetést ké-
szítenek eddigi teljesítmé-
nyeikről is. 

Közös vállalkozás 
A szegedi élelmiszeripari 

üzemek közül különösen ki-
emelkedik a konzervgyáriak 
teljesítménye. Kezdemenye-
ző készségüket dicséri a 
nagy kollektív vállalkozás, a 
Szocialista Munka Vállalata 
c ím e lnyeréséé i t tett felaján-
lások sora. Ennek a vállal-
kozasnak a lendületét, 
a ianyfedezetét a szocialista 
brigádmozgalom jelenti a 
gyárban. A terv idén nagy 
mennyiségi emelkedést 
irányzott elő, ezt 253 vagon-
nal túlteljesítették. A szocia-
lista brigádok rendre való-
ra váltották felajánlásaikat, 
így 19 mill ió forint értékű 
áruval tetézték meg az elő-
irányzatot. 

A közelmúltban értékelték 
az egyes közösségek munká-
ját. Az alkotmány napi ün-
nepségen 26 munkacsapat 
nyerte el — részint első íz-
ben, részint ismételten — a 
szocialista címet. A gyü-
mölcs- és ládaüzem kollek-
tívája még nagyobb kitünte-
tésre: a szocialista üzemrész 
címre bizonyult méliónak. A 
gyümülcsüzemi Vosztok-bri-
gád és a csomagolóban mun-
kálkodó Május 1. munkacsa-
pat pedig a bronzkoszorú.s 
jelvényt vehette át. 

Minőség, 
mennyiség 

Az érdemek krónikájából 
nem maradhat ki, hogy a I 
brigádok jelentős része át- I 
lagban 105—110 százalékra I 

teljesíti feladatait, s így — 
a létszámhiánnyal küzdő 
vállalatnak ez nagy segítség 
— mintegy 50 személy mun-
káját szorgalommal pótolják. 
Ha nagyon sürget a munka, 
több órát is „rádolgoznak", 
ami a konzervgyártásban 
ugyancsak nagyfontosságú. 

A minőségi munka, a 
mennyiségi túlteljesítés ré-
vén nemcsak az erkölcsi el-
• smerést, a kitüntető c ímet 
érdemelték ki a munkások. 
Az „aki többet ad, többet is 
kap" e lv érvényesült az 
üzemben: összesen 104 ezer 
forint jutalmat osztottak ki 
a legjobbak között. 

Év elején 43 brigád majd 
300 tagja vett részt a szocia-
lista brigádmozgalomban. 
Azóta — a jubileumi verseny-
sodrában — 20 új brigád 
alakult és több mint kétsze-
resére növekedett a hármas 
ielszó mozgalmának serege. 
Erre szükség is van. hisz a 
továbbiakban is nagy fel-
adatok varnak rájuk: a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom tiszteletére no-
vember 7-ét idei tervük ma-
radéktalan tel jesítésével 
akarják köszönteni. 

Nagyobb 
az érdem 

A Szegedi Paprikafeldolgo-
zó Vállalatnál is lehet ala-
pozni a szocialista brigádok 
vállaló és vállalkozó kedvé-

re. Idén a Nagy Október 
tiszteletére indított jubileu-
mi versenyben 14 brigád 272 
tagja tett felajánlásokat. 

Kiemelkedő vállalásokat 
tettek, s a megvalósításban 
is kitüntették magukat a 
vállalat két üzemrészének 
dolgozói: az őr leménykeve-
roben és a csomagolásban 
egyre gazdagodik az érdem. 
Ez a két munkahely több-
ször elnyerte már a szocia-
lista címet, Szűcs Vince ve-
zetésével most is erre törek-
szenek az őrleménykeverő 
kollektíva tagjai, s ugyan-
csak a büszke c ím elnyerését 
tűzték ki célul Szabó Sán-
dorné vezetésével a csoma-
golóban is. 

A levesporcsomagoló 
üzemrészben Bódi Jenőné 
és társai úgy határoztak, 
hogy a jubi leum tiszteletére 
brigádot alakítanak. Az új 
munkacsapat a szocialista cí-
mért küzd: az üzemnek ezen 
a fontos posztján jól helyt-
állnak az egyre nagyobb kö-
vete lményeket támasztó 
munkában. 

A paprikafeldolgozó eddigi 
mérlege p o z i t í v a belkeres-
kedelmi tervét majd 15 szá-
zalékkal teljesítette túl a 
munkásgárda. A brigádok 
vállalásai eddig I mil l ió 562 
ezer forintot kamatoztak, s 
bizonyára a megkezdődött 
őszi paprikaszezonban is to-
vábbi hasznot hoznak majd 
a vállalati kollektívának. 

Simái Mihály 

Fegyveres erőink 
új tisztjeinek avatása 

Szombaton az egyesített 
tiszti iskolában ünnepélyes 
külsőségek között avatták 
fel a néphadsereg, a határ-
őrség, és a karhatalom új 
tisztjeit. Az ünnepi esemé-
nyen megjelent Czinege La-
jos vezérezredes, honvédel-
mi miniszter, az MSZMP 
Politikai Bizottságának pót-
tagja, Kovács Pál, vezérőr-

Olcsóbb és egyszerűbb 
Üj ipari minőségvizsgáló 

berendezés készült az MTA 
Izotópintézetében. A készü-
lék a törésvonalakat, a he-
gesztesi és egyéb hibákat 
mutatja ki. Olcsóbb és 
könnyebben is üzembe he-

lyezhető az eddig alkalma-
zott röntgennél, mert bekap-
csolásához nincs szükség 
elektromos áramra. A Ba-
rátság kőolajvezeték műsza-
ki vizsgálatát már ezzel a 
berendezéssel végzik. 

nagy, a magyar néphadse-
reg politikai főcsoportfőnö-
ke, miniszterhelyettes. Né-
meti József, belügyminisz-
terhelyetles. Papp Árpád, a 
munkásőrség országos pa-
rancsnoka, továbbá Szabó 
Gusztáv ezredes, a határőr-
ség, és Tárcsái Tibor ezre-
des, a BM karhatalom or-
szágos parancsnoka. Ott 
volt a tábornoki és parancs-
noki kar sok tagja, a Mű-
velődésügyi Minisztérium és 
több felsőoktatási intézmény 
képviselői, va lamint az űj 
tisztek hozzátartozói. 

Képviseltette magát a 
szovjet hadsereg ideiglene-
sen hazánkban ál lomásozó 
csapatainak parancsnoksá-
ga is. 

Felolvasták a tisztavatás 
alkalmából kiadott honvé-
delmi miniszteri parancsot, 
majd Kazal Barna ezredes, 
a katonai intézet pa-
rancsnoka üdvözölte a fegy-
veres erők új tisztjeit. 
Az avatottak nevében Sip-
kovics Zoltán hadnagy vá-
laszolt. majd az ünnepség 
az új tisztek felsorakozott 
egységeinek díszmenetével 
ért véget. 

LLITEÍSLL:^ 
f i i i 

Szövetkezeti 
ház 

(Somogyiné felv.) 
Szegeden megkezdték a Bécsi körút és a Hunyadi 

János sugárút sarkán épült nyolc emeletes szövetkezeti 
ház műszaki átadását. \ Csongrád megyei Építőipari 
Vállalat kivitelezésében készült házban 32. egyenként 2,5 
szobás összkomfortos lakás van, amelybe tulajdonosaik 
szeptemberben beköltözhetned. 

Békekölcsön-
sorsolás 

Az Országos Takarékpénz-
tár szeptember 4-én és 5-én 
Budapesten, Nádor utcai kul-
turális termében rendezi az 
I., az V. és a VI. békeköl-
csön esedékes. 1967 második 
félévi húzását. 

Hétfőn délelőtt az I. bé-
kekölcsön 86 400 kötvényére 
24 mil l ió forintot sorsolnak 
ki. A keddi húzáson az V. 
békekölcsön 330 550 kötvé-
nyére 47 millió, a VI. bé-
kekölcsön 489 600 kötvényére 
69,8 mil l ió forint jut. A há-
rom kölcsönből összesen 906 
ezer 550 kötvényre több mint 
140 millió forintot sorsolnak 
ki. A nyertes kötvények be-
váltása szeptember l l - é n 
kezdődik. 

Vasárnap, 1967. szeptember 3, ÓÉI-MAGYARORSZÁG S 


