Szegedi siker
A székhely
változatlan:
ahogy már
évek óta, úgy
most is a makói József Attila Múzeumban
nyitották
meg Csongrád megye és Szeged képzőművészeti
köreinek szokásos évi tárlatát.
Mindjárt a dijakkal folytalva: a képzőművészeti körök közül ezúttal a makói
— ifjúsági és felnőtt — csoport lett az első. Második a
Füstös Zoltán vezette
hódmezővásárhelyi,
harmadik
pedig a szöregi alkotóközösség lett. Az egyéni kiállítók
első diját a szegedi Lapis
András nyerte, a
második
díj birtokosa a
csongrádi
Aranyi Sándor, a harmadiké
pedig a már nyolcvanon felül járó mindszenti kubikos,
Gyovai Pál.
Az amatőrművészek
makói tárlatának
meglepetése
feltétlenül a szegedi — első
díjjal jutalmazott — Lapis

Amatőrök tárlata

András, akinek szobrai közül nem egy már messze túlhaladja az
amatőrszintet:
portréi művészileg érett, karakteres
alkotások.
„Nagyobb" kiállításon is sikerrel
szerepelhetnének. Ugyancsak
komoly tehetségről árulkodnak a főképp portrékat festő Aranyi Sándor munkái,
amelyek ugyan még kicsit
„kiabáló"
színekből állnak
össze, de
amelyek így is
azonnal felkeltik a figyelmet. Gyovai Pál sírkövekből
faragott, népies ihletésű kőlapjait nem lehet meghatódás nélkül nézni: egy későn
felébredt — vagy felébresztett — tehetség
ereklye
számba menő alkotásai.
A díjjal nem jutalmazottak közül ezúttal is sikerrel
szerepel a szegedi
Tóthné
László Anna, akinek karakteres rajzait már sok tárlaton láttuk, és sokszor dicsér-

tük. örömmel fedeztük fel a
Kovács József intarziáit is a
szegediek anyagában: a lapunkban nemrégiben bemutatott fiatal művész fatáblái
a különös műfaj tehetséges
munkáinak bizonyulnak. Allatszobraival a hódmezővásárhelyi Tóthné Orosz Anna
hívja fel még különösen a
néző figyelmét: apró bivalyfigurái „megnézni való" alkotások.
A képzőművészeti
körök
makói kiállításán természetesen sok „szakköri" színvonalú kép és rajz is található. Jelenlétük logikus, hiszen
csak jó Ízlésű érdeklődók, s
nem ambiciózus
művészjelöltek azok, akik papírra, vászonra vitték őket. Ha így
nézzük meg a hagyományos
makói amatőrtárlatot, talán
még több örömünk
akad
benne.
Akácz László
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Interjú
Gáspár

Sándorral

A kiadott műsortól eltérően kedden, a Kossuth Rádióben 18 óra 20 perctől, a
televízióban pedig 19 óra 10
perces kezdettel Gáspár Sándorral. a SZOT főtitkárával
időszerű kérdésekről beszélget Megyeri Károly.

Tűz a strandon
Tűz volt vasárnap, pontban éjfélkor az
újazegedi
partfürdön. Az eddigi vizsgálat szerint elektromos hiba következtében kigyulladt
az ügynevezett régi öltöző
é« büfé épülete, s a lángok
átcsaptak az űj kabinsorra
is. A szegedi tűzoltók teljes
apparátusukkal
avatkoztak
a tüz lokalizálásába, amely
a hajnali órákig
tartott,
megfeszített munkával.
A
kór az eddigi becslés szerint
többszázezer forint. A tűz
keletkezése miatt a vizsgálat
folyik. Mint értesültünk, a
partfürdőt az idén első ízben biztosította a Szegedi
Fürdők és Hőforrás Vállalat.

Jelmezbálban

Jutalom
könyvterjesztésért
A Müveit Nép Könyvterjesztő Vállalat 1968. február 20-tól április 20-ig versenyt hirdetett üzemi könyvterjesztők részére. A versenyzők feladata volt hatékony
könyvpropagandával
növelni a forgalmat, elsősorban a mai életünk problémáit tárgyaló, s a szomszédos népek életét bemutató
műveknél. Tegnap
került
sor a szakszervezetek Tolbuhin sugárúti székházában
a verseny értékelésére, valamint az Ünnepi Könyvhét
programjának
megvitatására. A verseny első helyezettjei Péter Jánosné, az újszeged! kender és Pávó Ferenc,
u szegedi kender könyvterjesztői, mindketten
utalványban
részesültek.
Beutalóval jutalmazták a verseny harmadik helyezettjeit,
Feketü Józsefnek és Jakab
Tibort.

ZENEI

NAPTÁR

A Zeneórátok jubileumi koncertje
Nehéz eldönteni
néhány
sorban, miért ünnepelt oly
kitartóan a vasárnapi filharmóniai matiné közönsége a
színházban. A
programban
szereplő egyetlen mű, Liszt:
Szent Erzsébet legendája című oratóriuma a Hindemithbemutató után
rövid időn
belül Szeged zenei életének
második hatalmas produktuma. A háromórás morstrumoratórium Liszt egyik legszebb költői
vállalkozása,
melyben összefoglalja a „déli
olasz
muzsika
szabadabb
lendületét" a korra oly mély
hatást
gyakorol
wagneri
színpadvilággal.
Cselekményét tekintve a zsarnok meráni Gertrúd, a meggyilkolt
magyar királynő
lányának
életet példázza, mint a ma-

—
Ételmérgezés.
Dány
községben egy lakodalmi vacsorát követően — feltehetően az elfogyasztott disznósajttól — 19-en ételmérgezést szenvedtek. A mentők
vasárnap a László Kórházba szállították a megbetegedetteket Közülük hárman
súlyosabb, 16-an könnyebb
mérgezést szenvedtek.
— Ellopta munkatársa ruháját, a szegedi Tisza-pályaudvaron Zsolnai István 20
éves.
büntetett
előéletű,
Pusztamérges.
Tanya
87.
szám alatti lakos. A rendőrség büntető eljárást indított ellene.
— Feleségverésért vonták
felelősségre Fehér István 51
éves, Szeged, Haladás tér 42.
szám alatti lakost Ittasan
veszekedett odahaza, feleségét tettleg bántalmazta, miközben hangoskodásával zavarta a környék nyugalmát.
A szabálysértés
miatt
a
rendőrség 600 forintra bírságol ta.
— Tartási kötelezettség elmulasztásáért állt a szegedi
járásbíróság elött Virág Ernő 38 éves. Szeged, Kismartoni utca 10. szám alatti lakos. Két kisikorű gyermekét
tette ki nélkülözésnek a2zal,
hogy a jogerősen megítélt
havi 630 forint tartásdíjat
nem fizette
rendszeresen.
Jogerősen négy hónapi javító-nevelő
munkára Ítélték
10 százalékos bércsökkentéssel.
— Közveszélyes munkakerülés ós három rendbeli sikkasztás miatt nem jogerősen
1
évi
szabadságvesztésre
ítélte a szegedi járásbíróság
Nemcov Olga 29 éves, Szegőd. Dugonics tér 2. szám
alatti lakost. Munkát nem
vállalt hosszabb időn
át,
vidéken élő szülei küldtek
neki pénzt azzal a tudattal,
hogy lányuk Szegeden tanul.
Kölcsönkért írógépet, magnetofont, aranygyűrűt zálogosított el. Az értéktárgyakat megőrzésre. Illetve kölcsön kapta másoktól.
KEDD,
1968. MÁJUS 21.

— Fogadóórát tart
ma,
kedd délután 5-től 7 óráig
a városi nőtanács jogi és
családvédelmi
bizottsága,
Vörösmarty utca
7. szám
alatt, a Hazafias Népfront
helyiségében. A kérdésekre
válaszol dr. Tóth Péter és
dr. Bodrogi Dezsőné.
— Pelé zenéje. Pelé, a brazil
labdarúgás
„fekete
gyöngyszeme"
sportbabérai
mellé zeneszerzői babérokat
gyűjt Három saját szerzeményű szamba számát nyújtotta be a májusi Rio de
Janeiró-i első brazil táncfesztivál zsűrijének
Pelé
már tavaly is szerzett egy
szambát, s azt eredeti nevén, Etson do Nascimento
néven tette közzé.
— Huszonöt napi elzárásra
bírságolta a rendőrség
ifj.
Kasza Lajos 23 éves. Deszk,
József Attila telep 2. szám
alatti lakost. A község cukrászdájából kijövő vendégek
kezéből kiverte a fagylaltot, miközben hangoskodott.
Igazoltatásakor derült
ki,
hogy személyi
igazolványa
két évvel ezelőtt már lejárt,
s azt hanyagsága miatt nem
újította meg. Ezért
külön
1200 forintra bírságolták.
— 22 ezer éves szobor. Az
afganisztáni Kupruk környékén mészkőből faragott emberi alakot ábrázoló szobrocskát találtak. A radiokarbon vizsgálat megállapította, hogy a szobrocska 22
ezer éves.
— Napló a Sarkról. Rudolf
Szamojlovics
(1881—1933)
orosz tudós
hagyatékában
megtalálták Umberto Nobile
naplóját, aki — mint ismeretes — 1928 tavaszán léghajós expedíciót vezetett az
Északi-sarkra.

DELTA—5
A DELTA, a KISZ természettudományos,
technikai
magazinjának ötödik száma
több nagyjelentségú újdonságról ad számot. Négy oldalas anyag
foglalkozik
az
öröklődés és a rák titkaival,
amelyek a
molekulákban
találhatóak. Az égbolt talányai című írás azzal foglalkozik, hogy vannak-e valahol, a távoli csillagködökben
hozzánk hasonló, vagy
nálunk fejlettebb „emberszabású" civilizációk.
A szines oldalakon a teaszedő gépet, a törpeautókgokartok versenyzésére épített lett
versenypályát, a
lyukkártyával vezérelt fényorgonát és egy
különleges
felszerelésű légi mentőalakulat gyakorlatát
mutatják
be, méghozzá eredeti színes
felvételek segítségével.
A
DELTA ötödik száma azt is
tükrözi, hogy a lap szorosan
együttműködik a televízióval és több fontos kérdésben
kombinálják a
nyomtatott
szót a tévé képeivel.
— Garázdaság miatt indított eljárást a rendőrség Budai Gyula 21 éves. Mórahalom, IV. kerület 240. szám
alatti lakos ellen.
Ittasan
utazott a kisvonaton, utastársait zaklatta, s durván támadt a kalauzra is, miközben egy ablakot bevert. 900
forintra bírságolták.

Kiváló minőség,
divatos modellek
biztosítják
ság
igényének
elégítését t

Ifjúki-

VASARLASAlNAL
FIGYELJE
CÍMKÉNKÉT

Bárdos Lajos Kossuth-dijas főiskolai tanár részvétele,
közreműködése avatta
ünnepélyessé a Tömörkény
Gimnázium és
Művészeti
Szakiskola, valamint két pécsi kórus meleg sikerű koncertjét vasárnap este a konzervatórium
nagytermében.
A hazai énnekkari kultúra
köztiszteletben álló,
neves
komponista ja-teoretikusa-dirigense 70 éves, fél évszázada
aktív zeneszerző, 40 esztendeje tanít a zeneakadémián,
s Szegeden több művét mutatták be először, egyet pedig
(Mienk az élet
tavasza)
a
szegedi
munkáskórusnak
ajánlott. A művész ez alkalommal Kodály,
Berzsenyi
ódájára írt A magyarokhoz
című kánonját
vezényelte.
A Tömörkény gimnázium
és a pécsi Nagy Lajos Gimnázium
együttműködési
programjában néhány
hete
Pécsett rendeztek
közös
koncertet, s most a
szegedi
közönségnek is
bemutatták
kórusaik
magasszínvonalú
tudását
A pécsi énekkar
éppúgy évek óta aranyérmese a keszthelyi Helikon-ünnepségeknek, miként a szegediek is rendre elhozzák a
gyulai Erkel diáknapok trófeáit. Az Ivasivka Mátyás vezette pécsi kórus vegyeskara,
férfi vokálegyüttese — és különösen az érdekes hangzású, bravúros
megoldásokat
mutató
énekes-hangszeres
Orff-együttese — a zeneirodalom legkülönbözőbb stílusú darabjait egyaránt otthonos, szólistái:
Józsa Rita,
Moser Tamás. Háry Balázs,
Hideg Éva, Kilár Ferenc —
jó muzsikusok. Kedvező benyomást keltett a pécsi Radnóti Miklós
Közgazdasági
Szakközépiskola
leánykara
Is, melynek Poulenc bemutatóját a közönség megismételtette. A dr. Alihálka György
vezette szegediek előadásaiból ezúttal Bárdos: Tavunga
című kompozícióját, valamint a kamarakórustól Hajdú: Fonóházi dal előadását
j emeljük ki. A műsorban is-

Somogylné

felv.

Bárdos Lajos vezényel
mét elhangzott dr. Mlhálka
György Szegedi
kantátája,
ahol ezúttal Réti Csaba énekelt szólót. Zongorán Deák
Tibor és Kerek Ferenc működött közre.
n. L

A Ralpfi Keidcirkusz Szegeden
Május 27 és június 2 között Szegeden
vendégszerepel a svájci Ralph Heid-cirkusz,
amelynek
névadó
sztárja nagy sikerrel szerepelt — beat-énekesként, zenevirtuózként — a budapesti Kamara
Varieté Helló
dolcsi című műsorának háromszáz előadásán. Mellette
egy francia
artistacsoport
Orion űrhajós számát és egy
svájci állatidomár
majomrevüjét láthatja többek között a közönség. Az előadásokat a
Kolozsvári téren
tartja a nemzetközi együttes.

A magyar bútoripar legnagyobb vállalata
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TERMÍKEI
MINDEN ÁRUHÁZBAN ÍS

és kérje
mindenütt
gyármányainkat.
Kérjük, közölje termékeinkkel
kapcsolatos
észrevételit
gyárunkkal.
Címünk:

Ruhagyár, Kaposvár
xDK.

vános hangversenyén mintegy 60 ezer főnyi közönség
előtt a zeneirodalom 25 remekművét szólaltatta
meg.
Oratóriumoktól a
kantátákig. Beethoven IX. szomfóniájótól Verdi
Requiemjén
keresztül (17, illetve 8 alkalommal énekelték)
magyar
szerzők alkotásáig
(mellyel
29 koncerten szerepeltek) sorakoznak művek a repertoárban. Amikor gratulálunk,
s további szép sikert kívánunk a kórusnak, ide írjuk
művészeti vezetőjének, Vaszy Viktornak, elnökének:
Gruber Lászlónak, a korrepetitoroknak: Veszely
Gabriellának. Delley
Józsefnénak, Erdős Jánosnak, Várady
Zoltánnak, Monoky
Lajosnak, Delley Józsefnek,
fő
szervezőinek: Nádor Évának
és Szécsi Józsefnek dicséretét

Kórusest

Meglepetés

— „Forgatják" az Egri csillagok-at. Várkonyi Zoltán
rendező Irányításával megkezdődött a magyar filmgyártás eddigi legnagyobbszabású vállalkozása: elkezdték a
Gárdonyi Gézi regényéből készülő Egri csillagok című
film forgatását.
A rendező a filmben 8—10 ezres statiszta-sereget
Irányít majd. A hatalmas stáb „előteremtéséhez" a honvédség és a KISZ nyújt segítséget. A KISZ Központi
Bizottsága például azt tervezi, hogy a forgatás idejére
KISZ-tábort létesítenek Pilisborosjenőn. A honvédség
főként a csatajelenetek forgatásánál segédkezik.
— Műszaki filmvetítés. A
Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület Csongrád megyei
csoportja ma, kedden délután fél öt órakor a MTESZ
szegedi klubjában
műszaki
filmvetítést rendez.
Négy
filmet vetítenek, közülük is
érdekesnek Ígérkezik a villamosenergiaipari kutatásokról és a lakossági igényeket
kielégítő űj gyártmányokról
szóló film.

gyarság, az önzetlenség és
önfeláldozás hősi magatartását. Az előadást
vezénylő
Vaszy Viktor, s a közreműködő Zenebarátok Kórusa, a
Bartók Béla
Zenekar és a
szólisták:
Alpár
Mária,
Ivánka Irén, Gregor József,
Gyimesi Kálmán — fizikailag sem lebecsülhető teljesítménnyel — tudásuk legjavát nyújtva tették felejthetetlenné ennek a ritkán hallható műnek szegedi előadását. (A hangversenyt ma este
a zeneakadémián ismétlik
meg, melyről 19.35 órakor a
Petőfi-rádió helyszíni
közvetítést ad!)
A forró sikerű vasárnapi
koncert másik jelentős eseménye a Zenebarátok Kórusának
jubileumi
fellépése
volt. Az évtizedes pályafutásához érkezett szegedi együttes 1958. november 7-én mutatkozott be, s azóta 95 nyil-
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