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Zeneművészele 
dél-magyarországi 

csoportja 
Tegnap, hétfőn délelőtt karnagy, érdemes művész 

Szegeden, a Zeneművészeti is. Képviseltették magukat 
Főiskola szdgedi tagozata- a megyei és városi pártbi-
nak tanácstermében megala- zottságok és tanácsok is. 
kult a Magyar Zeneművé- A 15 tagot számláló dél-ma-
szek Szövetsége Dél-magyar- gyarországi csoport t i tkára-
országi Csoportja. A Vaszy vá Kedves Tamás csellómű-
Viktor kiváló művész elnök- vészt, főiskolai docenst vá-
letével megtartott ülésen lasztották. Az alakuló ülé-
részt vett többek között Sá- sen a zeneszerzők, karmes-
rai Tibor zeneszerző, a Ze- terek és előadóművészek 
neművészek Szövetségének körvonalazták a most meg-
főtitkára és Mura Péter alakult csoport feladatait. 

Koncert 

Gluck, Haydn, 
Mozait 

A vasárnapi meleg jó pár meggyőző élményt. Gluck és 
dél- Mozart között Haydn: É-dúr 
akik sinfonia concertanteja szere-

pelt a filharmóniai rnűso. 
ha a z előzetes rok menetrendje szerinti ver_ 
némiképp módo_ senymű helyén. Jó okkal, hi-

bérletest elriasztott a 
előtti koncerttől, bár, 
eljöttek, akkor sem bánhat, 
ták meg, 
program 
sult. Az előzetes program szen ez a ma már viszony-
ugyanis ismerős névvel eled- lag ritkán hallható műfaj , a 
dig ismeretlen mestert idé- sinfonia concertante. valójá-
zett volna meg. az idősebb ban versenymű: a XVIII. 
Mozartot, a papát, Leopoldot 
— róla legfeljebb a zseniális kult 
f iú és tanítvány, Wolfgang alatt 

század végén a már kiala-
szimfóniaforma hatása 

tovább élő concerto 
Amadeus után lehettek ked- grosso.változat, mely arnon-
yező információink. 

Leopold Mozart 
Szimfóniája) helyett a 

nan a szonátaformát, emin-
(Vadász nen a szólóhangszereket öl-

kor- vasztja magába. Haydn. a 
társ Gluck zenéje csendült szinfónia mestere, is alkal-
föl a műsor első számaként. 
Az opera jeles megújí tójá-
nak. a zenedráma megte-
remtőjének egyik fontos, 

mazta ezt a formát, ponto. 
sabban úgy is mondhatnánk, 
az olyan termékeny zenei 
hagyatékból, mint Haydné, 

korszakos jelentőségű operá- egyszerűen nem maradhatott 
ja volt az Iphigenia Aulisz- ki. A kompozíció szólóit sze-
ban (Racine drámája nyo-
mán) — ebből hallottuk a 
nyitányt, feszes tempóban, 
sodró lendülettel. A szegedi 
szimfonikusok igazán kitet-

gedi művészek játszották, 
Várnagy Lajos (hegedű), 
Kedves Tamás (cselló), Nagy 
Imre (oboa) és Hans Held 
(fagott). A színház előnyösen 

ez 
is 

tűnt. a zenekarba 
ágyazott szólóhangszerek kö. 

tek magukért, felszabadul- átalakított, közönségre nyi-
lán. kedvvel muzsikáltak. A tott pódiuma viszont, 
karmester Borbély Gyula adott esetben, még így 
stílusosan. remek arányér- szűknek 
zékkel vonultatta föl a 
klasszikus zene értelmi és zül inkább csak a hegedű és 
érzelmi elemeit, s különösen az oboa ..jött át". A mű elő-
a koncert zárószámaként el- adása olykor adós maradt a 
hangzott úgynevezett nagy cizellált hangzással, a ver . 
g-moll szimfónia t ragikumá- senyművek intimitásaival, 
ban, fá jdalmas hangulatvi- karcsúságával, 
lágában nyújtott együttese I. R. 

Negyedszázados fennállását 
ünnepelte a PIÉRT 

Tegnap délután Szegeden, zető kitüntetéseket adott 
a Tisza Szálló tükörtermé- át. Kiváló Dolgozó kitünte-
ben reftdezte fennállásának tésben részesült Miskolci Ve. 
25. esztendős évfordulóját a ronika, Horváth Imre. Kis-
Papír- és Irodaszer Értéke- házi István. Németh Erzsé-
sílö Vállalat dél-magyaror- bet, Mándoki Lajosné, több 
szági kirendeltsége, amely szocialista brigád pedig 
három megyére — Csongrád, bronzkoszorús jelvényt vehe-
Békés és Bács-Kiskun — ki . tett át munkája jutalmául, 
terjedően látja el feladatát. 

! Gyermek-
olvasók 
között 

Nagy sikerű író-olvasó ta-
lálkozót rendezett a Somogyi 
könyvtár Szőregen, a fiók-
könyvtárban. A szőregi álta-
lános iskola és a szőregi fi-
ókkönyvtár közös rendezvé-
nyének vendége Varga Do-
mokos, József Attila-díjas 
író, a Kutyafülűek, az Ipi-
apacs és más, népszerű if-
júsági művek szerzője volt. 
A rendhagyó író-olvasó ta-
lálkozó érdekessége a szege-
di irodalmi hagyományokkal 
összefüggő vetélkedő volt. A 
találkozón Varga Domokos 
az összesereglett úttörőknek 
beszélt ifjúkoráról, művei 
születésének körülményeiről, 
terveiről. A jól felkészült 
gyermekolvasók sok kérdést 
tettek fel az íróvendégnek. 

Varga Domokos ellátoga-
tott a kisteleki könyvtárba 
is. I f jú olvasóival találkoz-
va a Kutyafülűek című, több 
kiadást megért novellafüzér-
ből olvasott fel részleteket. 
„Ebben a lengedező meleg-
ségben úgy fogadtak a fia-
talok és a felnőttek, hogy 
nekem belül is mindjárt me-
legem lett, érezvén: itt nem-
csak fogadtak, hanem be is 
fogadtak" — írta az emlék-
könyvbe Varga Domokos. Az 
író-olvasó találkozó sikere 
azt látszik bizonyítani, hogy 
csak így, az iskola és a 
könyvtár összefogásával újí t-
hat ják meg, öltöztethetik ú j 
ruhába az író-olvasó talál-
kozókat. 

Könyvekkel bánt -
25 éven át 

Ki ne ismerné a szegedi 
könyvszerető emberek közül 
Vass Szabó Gábort, aki kö-
zel két és fél évtizedig volt 
könyvek millióinak terjesz-
tője, propagálója. 1950 óta 
dolgozik a könyvszakmában, 
oroszlánrésze volt a szegedi 
bolthálózat megteremtésé-
ben. Amikor 1953-ban a Ká-
rász utcai Móra könyvesbolt 
élére került, évente egymil-
lió forintért vásároltak 
könyvet, amikor pedig 1972 
elején megvált a bolttól, és 
más beosztásba került, már 
6 és fél millió forint volt 
az éves forgalom. Beszédes 
adatok, melyek önmagukban 
is hitelesítik Vass Szabó 
Gábor „Kiváló Dolgozó" ki-
tüntetéseit és a most, nyug-
díjba vonulásakor neki ado-
mányozott „Szocialista Kul-
túráért" kitüntetést. 

Hogy milyen volt az el-

le, az messzire kerülje el a 
könyvesboltokat. Ebben a 
szakmában elválaszthatatlan 
az üzlet és a népművelés. 
Az üzleti sikerért éppúgy 
kell dolgozni, mint az em-
berek ízlésének fejlesztésé-
ért, az olvasás népszerűsíté-
séért. Akinek célja pusztán 
a mindenáron való eladás, 
annak nincs helye a köny-
vesszakmában. Otthont sze-
rettem volna adni a könyv-
szerető embereknek. S a 
könyv olyan, mint a benzin-
szag. Aki egyszer beleszerel-
mesedett, soha nem tud el-
szakadni tőle. A könyves-
bolti eladónak nagyon jó 
memóriájának kell lennie. 
A szaklapokból sok mindent 
megtudhatunk, hiszen min-
den könyvet elolvasni kép-
telenség. De minden megje-
lenő könyvről néhány jel-
lemző adatot, mondatot tud-

múlt két és fél évtized egy könyvhét első napja. A fel- ni kell az eladónak. Utóbbi 
időben nagy segítségünkre könyvterjesztő szemével, ar- szabadulás után akkor je-

ról álljon Itt néhány jel- i e n t meg először Móra Fe-
lemző mondat... 

— Voltak örömteli 
renc Aranykoporsó című re-

nap- génye. Nyitáskor a bolt 
jai a könyvterjesztőnek épp- előtt hosszú sorban várakoz-
úgy, mint nehéz pillanatai, tak az Aranykoporsóra. 
Nem tagadhatjuk. hogy Ilyen gazdag és eredmé-
voltak könyv nélküli könyv- nyes pályafutás után jogos 
hetek, gyerekkönyvek nél- a kérdés: milyen a jó köny-
ltüli karácsonyi 
Szép é lménj^k is 
természetesen. Feledhetet-

vásárok. ves ember, ki a jó könyvter-
vannak jesztől 

— Aki nem szereti a 
len marad az 1954. évi könyvet, nem tud bánni ve-

Magazin Képernyő 

A hét yége változatos átengedhettük magunkat an- ötletei alapján biztosan lehet 
programjából két könnyed nak a furcsa, vonzó, hangú- legalább a vasárnapihoz ha-
hangvételű műsorról szeret- latnak, amelyet — már szám- sonlókat, de — gyakorlat te-
nénk szólni: Antal Imre: talanszor bebizonyították — szí a mestert — nyilván egyre 
Utazás, kalandozás című n franciák tudnak csak te-
magazinjáról és a Heléné, remteni, ha férfi és nő vi-
avagy az életöröm című szálykodásairól szólnak. A 
francia tévéfilmről. Mégpe- szócsatákat mindig egyhan-
dig azért, mert van néhány gú, egyformán okos em-
közös jellemzőjük, valamint berek vívják, mint ebben a 
jellemző különbségük, ame- filmben is, sohasem fordul-
lyek szinte követelik, hogy nak elő bennük otromba, ol-
együtt emlegessük őket. c s ó szóviccek, legfeljebb né-

Ha elfogadnának a "épe- h ó n y p i k ó n s fordulat. Azt Színházi Világnap alkalmá-
ket egyszóval skatulyaba nem lehet mondani, hogy ból három színházból látunk 
osztó szállóigékét — mint agymunkát kíván a figyelem- közvetítést. Az előadás-rész-
például : az angolok hidegvé- ni el kísérésük, viszont végig letek előtt Richárd Buvton 
rűek, az olaszok tempera- élvezheti a hallgató a beszé- üzenetét hallgathatjuk meg. 
mentumosak stb. — azt kel- i ő k erőltetettség nélküli, Csütörtökön új, angol film 
lene mondanunk, jellemző a természetes, könnyed szelle- sorozat indul, az Erzsébet ki-
franciák választása. A görög mességét. rálynő. Az első rész címe: 
mitologia tragikus alakjaival E g é s z e n m á s t é m á i v o l t a k Az oroszlánkölykök. 

S. E. 

jobbakat összeállítani. 

Ma, kedden a z olasz tele-
vízió estje keretében tévéfil-
met láthatunk A jótékony 
zsémbes címmel, majd Puc-
cini: Turandot című operá-
ját közvetítik. Holnap, ^ 

kpmédiát játsszattak, a nő és 
férfi nevettető, de öröknek a z Ú j m a g a z i n m ű s o r n a k . d e 

is mondható v i szá lya ibó l^ - A n t a l I m r e szándéka . em le-
tálból mutattak be egy cso-
korra valót. A dolog nem 
számít szentségtörésnek, mer1 

a frivol ötletből könnyed, 
elegáns szellemességű, csípős 
humorú tévéjáték született. 
Helené és Menelaosz párbe-
szédei alatt felszabadultan b a n ' Karinthy Ferenccel va-

van a rádió, a televízió, a 
film. Egy-egy siker a 
könyvesboltok forgalmának 
növekedésében is lemérhe-
tő. 

Jelentős törzsgúrdája ala-
kult ki a Móra könyvesbolt-
nak Vass Szabó Gábor veze-
tése alatt. Sokan mindenna-
pos vendégek voltak, néha 
csak benéztek, érdeklődtek, 
vagy böngészgettek, máskor 
nagy csomaggal távoztak. 
Mi volt, volt-e egyáltalán 
titka? 

— Az ember Igyekezett 
személy szerint megismerni 
valamennyi vásárlóját. Tud-
tam mér, kinek milyen az 
ízlése, ki, mi iránt érdeklő-
dik. Így tudtam ajánlani, 
tájékoztatást adni. Aztán so-
kat beszélgettem, mert az 
eladó a vásárlótól ls nagyon 
sokat tanul. A legfőbb cé-
lom az volt, odaszoktassam 
az embereket a könyvek kö-
zelébe. 

Vass Szabó Gábort két és 
fél évtizedes eredményes 
munka után a megérdemelt 
pihenés várja. Munkájának 
tapasztalatait átadta az őt 
követő generációnak, azok-
nak a fiataloknak, akik ma 
vezetik a szegedi könyves-
boltokat. Mivel nemcsak 
könyvek eladója, hanem vá-
sárlója is volt, a könyvekkel 
való kapcsolata ezután sem 
szakad meg. 

T. L. 

hetett més, mint kellemes 
hangulatteremtés, felhőt-
len, könríyed szórakoztatás. 
Műsorának néhány részlete 
feltétlenül „versenyképes" 
volt a f ranc i a filmmel — a 
szórakoztatás vonafkozásá-

Az ünnepségen részt vett az 
MSZMP Szeged városi bizott. 
ságának képviseletében Vin-
cze János, továbbá Farsang 
Lászlóné dr., a Csongrád me-
gyei Tanács kereskedelmi 
osztályának vezetője. Erdé-
lyi György, a PIÉRT vezér-
igazgatója, dr. Fábri István 
kereskedelmi igazgató is. 

Róvó Istvánnak, a dél-ma-
gyarországi kirendeltség ve-
zetőjének megnyitója után 
Csömör Zsigmondné. a vál-
lalat KISZ-titkára mondott 
beszédet. Hangsúlyozta, hogy 
annak idején nagy területen 
szétszórt kiskereskedelmi 
egységekből hozták létre az 
elődök vállalatukat, amely 
1949-ben évi 300 millió fo-
rintot forgalmazott, ma vi-
szortt meghaladja áruforgal-
muk az évi \3 milliárdot. 

A jubileum alkalmából kö-
szöntötte a vállalat dolgozóit 
Erdély; Gvörgy Vezérigazga-
tó. dr. Fábri István keres-
kedelmi igazgató. Farsang 
Lászlóné dr. és Vincze Já -
nos. Az ünnepi alkalomból 
Róvó István kirenclellségve-

A Szerencse tárgysorsjáték 
főnyereményei 

Budapesten kisorsolták a ként szolgálnak, a nyere-
Magyar Újságírók Szövetsé- ményösszeg erejéig. Vidéken 
ge által rendezett Szerencse bármelyik állami áruházban, 
lárgysorsjáték nyereménye- vagy földművesszövetkezeti 
it. üzletben, Budapesten pedig 

A főnyeremények: Zaporo- a Lottó Áruházban felhasz-
zsec személygépkocsit nyert: nólhatók vásárlásra a szel-
a 05344 VI. számú; Zsiguli vények. 
2101-es személygépkocsit A főnyereményt nyert 
nyert a 15 745 III. számú; sorsjegyek nyereményutalvá-
Skoda S—100-as személygép- nyát a Magyar Újságírók 
kocsit nyert a 37 972 IV. Országos Szövetsége (Bp., 
sorsjegy. VI., Népköztársaság út ja 

101.) szolgáltatja kí a sors-
jegy bemutatójának. 

A nyertes sorsjegyek 1974. 
április 8-tól május 20-ig 
válthatók be. Kiveszett, meg-
semmisült, vagy a beváltási 

A teljes nyereménylistát a 
'áros! lapok közlik. 

A nyertes sorsjegyek be-
váltási rendje: 

A 100—5000 forint értékkel határidő utén bemutatott 
kihúzott nyertes sorsjegyek sorsjegy alapján semmilyen 
egyben .vásárlási utalvány^ igény nem támasztható. 

ló beszélgetésére és a Shaw-
egyfélvonásosra gondolunk 
elsősorban, amelyek értelmes 
Időtöltéssé emelték a műsor 
megtekintését. Ami a köny-
nyedséget, természetes köz-
vetlenséget és a szellemessé-
get I l l e t i . . . bár nem tud-
nánk megnevezni senkit, aki-
nek „testhezállóbb" lenne az 
említett • vonásokat közvetítő 
műsorvezetői szerep, mint 
Antal Imrének, meg kell 
mondanunk, néh a csikorgott 
összekötő-szövege, erősza-
kodnak hatott kapcsolatke-
resése a különböző témák 
között, közvetlenség helyett 
Időnként közvetlenkedést 
kaptunk és a könnyedség 
helyett nagyvonalúskodóst. 
Ügy látszik, ezt nekünk még 
gyakorolni kell. De semmi 
esetre sem szabad abbahagy-
ni, hiszen nagyon is hiányoz-

! nak a képernyőről az ilyen-
l íéie magazinok. Antal hnre 

Értékelték a „Vezess 
baleset nélkül!" mozgalmat 

Vasárnap Szegeden, a métert, s mindössze 45 bal-
Fegyveres Erők Klubjában esetet idéztek elő. Kétmillió 
tanácskozást rendezett a 118 ezer 454 kilométerre 
Csongrád megyei Közieke- esett egy baleset, amelyet a 
désbiztonsági Tanács és a statisztika mérlegén nézve 
Csongrád megyei Rendőr-fő- kiemelkedő eredménynek 
kapitányság Közlekedésren- mondhatunk. Az első kategó-
dészeti Osztálya. Értékelték riában a székkutasí Üj Élet 
a Vezess baleset nélkül! Tsz kapta az első helyezést, 
mozgalom tavalyi eredmé- Gépjárművei megtettek 53 
nyét. Dr. Csiszár Károly, a ezer kilométert baleset nél-
Csongrád megyei Közieke- kül. A II. kategóriában az 
désbiztonsági Tanács elnöke elsőséget a hódmezővásárhe-
megnyltó szavai után Vilim lyi Tejipari és Szolgáltató 
András rendőr őrnagy osz- Készletező Vállalat kapta. A 
tályvezető tartott beszámolót 111

 ( kategóriában első helye. 
, zest ért el a Volán 10. sz. 

a mozgalomrol. Vállalat. amelynek 1471 
A Vezess baleset nélkül! gépjárműve futott, s egy j á r . 

mozgalomnak Csongrád me- műre átlagosan 34 ezer 500 
gyében több mint tízéves kilométer esett. Ugyanebben 
múlt ja van. Az eddig szer- a kategóriában 2. helyen vég. 
zett tapasztalatok alapján ezt zett a Szegedi Postaigazgató-
a mozgalmat jobban k j kell ság, 3. helyet szerezte meg 
szélesíteni, és az értékelést ú j az Alsótiszavidéki Vízügyi 
módszerek alapján végezni. Igazgatóság, 
Ezek kidolgozásán az iUeté- A kategóriában az első he -
kes szervek már munkáikor!- 1,vezettek vándorzászlót kap-
nak A mozgalomban 42 vál- tak, a többi helyezettek oklc-
lalat. Intézmény, üzem 3034 veleket, illetve vállalatuktól 
gépjárművel vett részt. A a gépjárművézetök pénz-
járművek tavaly megtettek jutalmat a sikeres munká . 
95 millió 330 ezer 468 kilo. éri. 


