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SZEGEDI 
ÜNNEPI 
HETEK 

Szegedi Építőipari Na-
pok. Kiállítások: Épitettilk 
Csongrád megyében, az I f -
júsági Házban naponta 10 
és 18 óra között; Szeged az 
ezredfordulón, a Móra Fe-
renc Múzeum földszinti 
dísztermében; Magánlakás-
építés — korszerű építési 
anyagok, a Marx téri ipari 
vásárcsarnok M pavilonjá-
ban, naponta 10 és 18 óra 
között; Panelos építés, a 
Technika Házában naponta 
10 és 18 óra között; Kor-
szerű lakás- és lakberen-
dezés. Bemutató a Felsővá-

ros 204. sz. épület I. és II . 
szintjén, mindennap 10-től 
este 8 óráig; Számítógép a 
korszerű vállalati irányí-
tás szolgálatában, a DÉLÉP 
székházában, naponta 10-
től 18 óráig; Nyílt napok a 
DÉLÉP házgyárában (be-
mutató), ma délelőtt 10-
től 12 óráig; Előadások: 
Dél-Magyarország az ezred-
fordulón; Szeged jövője. 
Előadók; Paksi Gábor, az 
Építésügyi és Városfejlesz-
tési Minisztérium terület-
rendezési és fejlesztési fő-
osztályának vezetője, vala-
mint Takács Máté, városi 
főépítész. Az előadásokat 
ma délelőtt 11 órától hall-
gathat ják meg az érdeklő-
dők. a Móra Ferenc Mú-
zeum földszinti dísztermé-
ben; Építésügyi f i lmbemu-
tató a Technika Házában, 
ma délután 4 órakor. 

Elfért János fotókiállítá-
sa a Bartók Béla Művelő-
dési Központban, naponta 
10 és 18 óra között. 

Fotóklubok 15. Szegedi 
Szalonja a Bartók Béla 
Művelődési Központban, 
mindennap 10-től 18 órá-
ig. 

A szegedi műgyűjtők 

klubjának ötödik kiállítása 
a Juhász Gyula Művelő-
dési Központban, naponta 
10 és 18 óra között. 

XX. Szegedi Nyári Tárlat 
a Móra Ferenc Múzeum 
Horváth Mihály utcai Kép-
tárában. 

Perez János Munkácsy-
díjas ötvösművész kiállí-
tása a Gulácsy Lajos Te-
remben, délelőtt fél 10 és 
délután 6 óra között. 

Szentirmai Zoltán szob-
rászművész tárlata a Köz-
művelődési Palota kupo-
lá jában. 

Képek a Tiszáról. Hor-
váth Dezső és Gycnes 
Kálmán fotókiállítása a 
szöregi Tömörkény István 
Művelődési Házban, dél-
után 3—7-lg. 

A Solar alkotócsoport fo-
tókiállítása a dorozsmai Pe-
tőfi Sándor Művelődési 
Házban. 

Az örök Tisza. A Somo-
gyi-könyvtár kiállítása a 
könyvtár olvasótermében. 
Megtekinthető naponta 10 
és 19 óra között. 

I f j . Lele József néprajzi 
gyűjteménye tápén (Vártó 
u. 4.), megtekinthető dél-
után 2 és 6 óra között. 

A fotós Ikarusz 

A Szaharában 

útikönyv egy csepp mézzel 
ízesített lapjai lennének. A 
Híd-sorozata már izgalma-
sabb alkotás — a szerkezet 
erővonalaival, a színek han-
gulati töltésével teremt egy-
máshoz kapcsolódó, mégis 
más hatásokkal élő képsort. 
Gyakran alkalmaz montázso-
kat, áttűnéseket, egymásra 
kopírozott képeket. Egyik 
legszebb színes lapja, a Pá-
vaszem, melynek kivágása 

Számítógép 
az irányításban 

ízig-vérig bolgár balett 
Marko Markov a szófiai társulatról 

Évek óta óriási sikerük 
van a szegedi néptáncfesz-
tiválok bolgár folklóregyütte-
selnek. Igazi, tüzes balkáni 
zenét és táncot muta tnak 
be. s az érdeklődő közönség 
sok mindent megismert, 
megtanult a bolgár népzene 
és néptánc kincseiből. Az 
idei szabadtéri játékok ötö-
dik, egyben utolsó, produk-
ciója ú j színnel gazdagít ja 
a játékok programját , és a 
bolgár kul túráról meglévő 
ismereteinket. A mindössze 
néhány évtizedes hagyo-
mánnyal rendelkező bale t t -
művészetük mutatkozik be a 
dómszínpadon: a Szófiai Ál-
lami Akadémiai Opera- és 
Balettszínház A szépség for-
rása című, minden ízében 
bolgár, balettel vendégszere-
pel a hét végén. 

A 74 balettművésszel, a 78 
tagú zenekarral és a veze-
tőkkel, műszaklakkal érkező 
népes csoportot, másfél nap-
pal megelőzve Jött Szegedre 
a két „szálláscsináló". Mar-
ko Markov, a szinhóz igaz-
gatóhelyettese és Mihail An-
gelov karmester . A színház 
igazgatóhelyettese így m u -
ta t ta be társulatát . 

— A bulgáriai balettmfl-
vészet a század első felében 
alakul t k l : 1927-ben létesült 
az első ál landó balet tkar . 
Megalapítója, Anasztasz Pet-
rov, pá lyá ja kezdetén a be r -
lini Staatsoper táncosa volt, 
m a j d 1981-ig vezette a Szó-
fiai Opera balettegyüttesét. 
Az igazi fejlődés a második 
világháború után Indult 
meg, amikor 'a munkához 
nagy segítséget nyúj tot tak 
szovjet táncpedagógusok; Jó 
néhány tehetséges bolgár f ia-
tal tanulhatot t Moszkvában 
és Leningrádban. A reper-
toár egyre bővült, s ma már 
mintegy 30 balett van mű-
sorunkon. Évenként két be-
mutatót tar tunk, melyekhez 
rendszerint két felújítás tár-
sul. Megtalálhatók az együt-
tes műsorában a legnagyobb 
klasszikus alkotások — Gi-
selle, Esmeralda, Hattyúk ta-
va, Coppélia —, a mai mo-
dern balettek. elsősorban 
Sztravinszkij, Prokofjev és 
Hacsaturján alkotásai. s 
mind erőteljesebben jelent-
kezik a fejlődő, izmosodó 
bolgár balettművészet, mely-
nek egyik reprezentatív da-
rabja A szépség forrása. 

— Miért választották sze-
gedi vendégszereplésükre ép-
pen ezt a produkciót? 

— A szépség forrása ízig-
vérig hazai gyökerekből táp-
lálkozik. A múlt századi ki-
váló költő. Pacsev Petko 
Szlnvejkov azonos című. 
1873-ban megjelent verses 
elbeszélése nyomán született 
a librettó. F. műben a török 
iga alóli felszabadulás hősi 

téren, részint, mert régen 
találkoztunk a nyári szüne-
tet élvező együttes tagjaival. 
Otthon nagy sikere van ezek-
nek a daraboknak, bízunk a 
sikerben, és mindent meg-
teszünk érté. 

Ehhez már csak Horváth 
Mihálynak, a Játékok igaz-
gatójának egy mondata kí-
vánkozik, mintegy befejezé-
sül: « 

— A ml szabadtéri szín-
házunknak az ls speciális és 
fontos feladata, hogy megis-
mertesse hatalmas közönsé-
gével más népek nemzeti 
kultúráját; nagyon örülünk, 
hogy ezúttal olyan társula-
tot köszönthetünk, ámely a 
bolgár balettel szerepel Sze-
geden. 

Tandl Lajos 

Eifert János fotókiállítá- munkája színes fotó: némely szinte végteleníti ezt a de-
sán, a Bartók Béla Művelő- tájképe — Mártély, Pilísbo- , , . 
dési Központ B-galériájában rosjenö, Hollókő — mintha K o r a u v r e n a e t -
van egy fénykép, amely ta- egy Magyarországról szóló T- Lh 

valy díjat nyert „Az év ké-
pe" pályázaton. Címe: Mo-
dern Ikarusz. Egy sárkány-
repülőt kapott lencsevégre, 
amint fák. vizek fölött az 
alkonyodó égre tör. Sok min-
dent sűrít ez a kép: az em-
ber mind magasabbra vágyá-
sát, szárnyaló gondolatait, 
lendületét és a zuhanás ve-
szélyét éppúgy, mint a fotós 
ars .poeticáját. Képeinek, 
szándékainak is alapvető sa-
játja a kísérletezés, a sok-
oldalúság, a szárnyalás, de 
ugyanakkor a valóság min-
denkori tiszteletben tartása. 

Egy valamit nagyon meg-
tanult Eifert még hivatásos 
táncos korában, a Magyar 
Néphadsereg művészegyütte-
sének szólistájaként: a mű-
vészet alázatos tiszteletét, a 
lendület, a ritmus, a szer-
kesztés törvényeit, a termé-
szetre és az emberre való rá-
csodálkozás képességét. A 
tánc most sem idegen tőle, 
mint hivatásos fotóstól (a 
Lobogó fotóriportere): több 
képén megjelenik a tánc. a 
mozgás. Néhány fekete-fehér 
kép árulkodik jelképteremtő 
erejéről, így elsősorban 
Csendélete és A kertész ke-
zei című munkája. A nyáj 
és a Sirály egy homogén tö-
meg vibrálását, hullámzó 
mozgását ragadja meg, ki-
emelve az egyneműség és a 
hangsúlyos réteg ellenpont-
jait. A többi bemutatott 

A szegedi építőipari napok 
keretében tegnap délután 
Sípos Mihály, a DÉLÉP ve-
zérigazgatója nyitotta meg és 
mutatta be azt a kiállítást, 
amely a vállalati irányítás-
ban alkalmazott szervezés-
technikai eszközökkel ismer-
tette meg az érdeklődőket. A 
korszerű számítástechnikai 
megoldások alkalmazása a 
vállalatoktól egyrészt jelen-
tős anyagi kiadásokat igényel, 
másrészt az addigi működési, 
irányítási rendszer felülvizs-
gálatit követeli meg. Hogy a 
DÉLÉP mégis vállalkozott a 
szervezéstechnika modernizá-
lására, azt indokolja a válla-
lat dinamikus fejlődése. Az 
elmúlt tía évben a termelési 
érték ötszörösére emelkedett, 
s a DÉLÉP működési terüle-

te is kibővült három megyé-
re, egyes speciális technoló-
giák esetében az egész or-
szágra, még külföldre is. 

Jelenleg a termelésprogra-
mozás 40 százalékát, az ipari 
előregyártás programozásá-
nak 70 százalékát és a gaz-
dasági elszámolások 80 szá-
zalékát számítógépen készí-
tik. A számítástechnika a l -
kalmazását sokoldalúan egé-
szíti ki a vállalat új hírköz-
lési hálózata, amely telex- és 
URH-rendszerekből áll. 
kialakított és a még tervezett 
irónyftási rendszer és a szá-
mítógépes információs rend-
szer hatékony felhasználása 
érdekében a vállalati szak-
embergárda jelentős része 
közép- és felső fokú számí-
tástechnikai ismeretekkel 
rendelkezik. 

Marko Markov, 
a színház Igazgatóhelyettese 

küzdelmének állít emléket, 
színezve szerelmi lírával, 
bensőséges költészettel, nép-
művészeti elemekkel. Ennek 
az elbeszélésnek hatására 
született meg a balettzene, 
melyet a kortárs bolgár ze-
neművészet kimagasló a lak-
ja, Alekszander Rajcsev 
komponált . A kiváló zene-
szerző a negyvenes évek vé-
gén Budapesten is tanult . 
Jelenleg a Bolgár Állami 
Konzervatórium rektora. A 
koreográfiát Bogdán Kova-
csev, az elmúlt évtized leg-
kiemelkedőbb tánctervezője 
készítette, aki munkáiban a 
klasszikus balett elemeire 
épit, de gyakran alkalmaz 
folklór motívumokat is. Nagy 
fá jda lmunk, hogy a neves 
f iatal koreográfus, aki en-
nek a produkciónak rende-
zője is, tavaly elhunyt. A 
balet tkar igazgatója. az 
együttes vezetője Vera Ki-
róva, sok nemzetközi ver-
seny győztese, aki többek 
között fellépett Franciaor-
szág, az USA, Olaszország, a 
Szovjetunió és Belgium szín-
padain. Olyan nagyszerű szó-
listák szerepelnek most Sze-
geden. mint Kraszimira Kol-
damova, Kallna Bogojeva és 
Margarita Trajanova — va -
lamennyien nemzetközi fesz-
tiválok díjasai. 

— Mit várnak a magyar-
országi, elsősorban a szegedi 
vendégszerepléstől? 

— A programokat magyar 
bará ta inkkal közösen vál-
lasztottuk ki. Így esett a dön-
tés A szépség forrására Sze-
geden, és Don Quljotéra Bu-
dapesten. Nagy várakozással 
tekintünk a szegedi vendég-
szereplés elé, részint azért, 
mert ezzel a produkcióval 
még nem léptünk fel szabad 

Zenei' naptár 
FRANCE8CO FINOTTI 

ORGONAESTJE. Nem csu-
pán látni, győzni Jött el ősz-
szel Budapestre az ifjú olasz 
orgonaművész. A pádual 
konzervatórium mindössze 
25 esztendős tanára, mielőtt 
elnyerte volna az I. Nemzet-
közi Bach—Liszt-verseny fő-
díját, a magyar fővárosban 
tanult hat szemesztert Kolosa 
Istvánnál. Koloss, tehát Jó 
tanár, Finotti jó növendék 
volt. Kapcsolatuk azóta sem 
szakadt meg: hétfőn este a 
szegedi dómban Koloss asz-
szisztált tanítványának, aki 
hálából eljátszotta (nem ls 
akárhogyan) mesterének 
egyik darabját, a No l-es 
Partitát. 

Ezenkívül még három 
Bachot (a g-moll fantáziát 
és fugát, a Schmücke dich 
kezdetű koréi előjátékát, va-
lamint egy fugát a Magnifi-
catból), Lisztet (Gyászóda — 
a komponista fiának halálá-
ra) és Louis Vlerne hat or-
gonaszimfóniájéból a máso-
dikat. Nem markolt, tehát 
sokat, s mint a felsorolásból 
kitetszik, szívesebben a ba-
rokknál Időzött, az egyéb 
stiluskorokból inkább ízelí-
tőt adott, azt is jobbára a 
kontinuitás, a folyamatosság 
felmutatásával, hiszen úgy 
igaz, minden orgonairodalom 
„Bach köpönyegéből bújt 
elő". Finotti nem tagadja 
meg származását, délszaki 
temperamentumát, rendkívül 
szuggesztíven, dinamikusan, 
lendületesen játszik. Talán 
csak a Bach-fuga tűnt kissé 
hajszoltnak (az elektromos 
hangszer ördöge Incselkedett 
vele az indításkor, netán ez 
zavarta meg), a többi szám 

látványos, erőteljes, kont-
rasztos átvilágításban Jutott 
el a hallgatóhoz. Ezúttal nem 
futottak egymásra, nem tor-
nyosultak az akkordok, s 
mintha az akusztika réme 
sem lenne oly fenyegető a 
dómban — úgy látszik, bril-
liáns technikával a harmó-
niák összezúgása is kikerül-
hető, ellensúlyozható. A ba-
rokk és napjaink zenéjét (ez 
a koncert summája) máris 
anyanyelvi szinten beszéli az 
ifjú művész. Ami még érez-
hetően távolabbi egyénisé-
gétől, érdekes módon éppen 
a romantika (vagy pusztán 
ez a Liszt mű? — kevesebb 
színt használt hozzá, ámbá-
tor az is igaz, egy gvászódá-
ban minek a színek kaval-
kádja). 

JÖN A MOSZKVAI FÚ-
VÓSÖTÖS. A nyári orgona-
esteket Finotti hangverseny? 
zárta, a Muzsikáló udvar 
koncertjeit holnáp, csütörtö-
kön este 8-tól, a Moszkvai 
Fúvósötös hangversenye sze-
gi be. Az együttes 1987-ben 
alakult, és hamarosan nép-
szerű lett a Szovjetunióban. 
Repertoárjuk a hagyományos 
irodalom mellett felöleli szá-
zadunk művészetét is, s elő-
szeretettel tolmácsolnak mai 
magyar műveket: ebbeli mű-
vészi munkájukért 1975-ben 
Artlsjus díjat nyertek el. 
Ilyen szellemben állították 
össze műsorukat a szegedi 
tanácsháza udvarára is: 
J. Chr. Bach Qulntettje és 
Polinszkij Fúvósötöse me^ett 
Petrovics Emil, Kadosa Pál 
Kallós Sándor műveit szólal-
tatják meg. 

N. I. 

A DÉLÉP Kzámitógcpiizemcnek részlete 

Hungaroton 
h a n g f e m e z h e t e l e 

Koncert Szegeden is 
A nemzetközi hanglemez-

piacon számos jelentős el-
ismerést, sikert aratott mű-
vészlemezek hazai népszerű-
sítése jegyében szeptember 
második felében rendezik meg 
ismét a Hungaroton hang-
lemezheteket — jelentették 
be a Magyar Hanglemezgyár-
tó Vállalat keddi sajtótá-
jékoztatóján. A rendezvény-
sorozat — a tervek szerint — 
szeptember 14-én zeneaka-
démiai nyitókoncerttel in-
dul, s október 1-én, a zenei 
világnapon ér véget. 

A most második alkalom-
mal sorra kerülő lemezhete-
ken a Hungaroton — a ta-
valyi nyolc újdonsággal 
szemben — ezúttal 11 va-
donatúj kiadvánnyal lepi 
meg a komoly zene kedve-
lőit. Közöttük először kerül 
az üzletekbe a „Magyar gre-
goriánum"-sorozat legújabb, 
harmadik lemeze, s először 
hallhatják majd az érdek-
lődők Bach Máté-passiójá-
nak. Mozart Requiemjének, 
Bartók, illetve Wetner Leó 
Livertimentóinak, valamint 
Liszt Ferenc Faust-szimfó-
niájának neves hazai mű-

vészek közreműködésével ké-
szült felvételeit is. Az ün-
nepi kiadványok között a 
prózairodalmat Nagy Lász-
ló verseiből összeállított al-
bum, valamint Shakespeare 
Rómeó és Júliájának Lati-
novlcs Zoltán és Rűttkai Éva 
előadásában rögzített felvé-
tele képviseli. 

Valamennyi újdonság — a 
rendezvénysorozat idején — 
kedvezményes, lemezenként! 
50 forintos áron kapható 
majd. 

A zeneakadémiai nyitó-
koncertet követően a Hun-
garoton új és eddigi leg-
népszerűzz komolv zenei fel-
vételeiből tíz vidéki város-
ban — Debrecenben, Duna-
újvárosban. Egerben. Eszter-
gomban. Kaposvárott, Mis-
kolcon, Szentendrén, Szege-
den. Székesfehérvárott és 
Pécsett — rendeznek élö 
hang versen veket a helyi 
hanglemezklubok közremű-
ködésével. Számos városban 
külön erre az alkalomra 
szervezett hanglemezbemuta-
tók és zenei vetélkedők lesz-
nek. (MTI) 


