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Képzőművészeti Világhét '79 

A gyermek v i l á g a 
A gyermek világa — ez a 

mottója a ma nyíló képző-
művészeti világhét esemény-
sorozatának. S ezzel a k i m -
mel rendezett nagyszabású 
kiállítást a Műcsarnok, me-

kontúrjai. Talán a sok gye-
rekmunkával, rajzzal talál-
kozva kulcsot kapunk gyere-
keink jobb megértéséhez, ne-
velési KRESZ-táblákat bo-
nyolult világukban való el-

szebb rajzait és gyermek-
munkákat bemutató Kincses 
rajzok című tárlat a Móra 
Ferenc Múzeum Horváth Mi-
hály utcai Képtárában lát-
ható, míg a Magyar Nemzeti 

lyet ma délelőtt 11 órakor igazodásunkhoz, mentőöve- Galéria GYIK Műhelyének 
nyit meg dr. Tóth Dezső ket a segítségnyújtáshoz, szí -
kulturális miniszterhelyettes, nes felvételeket önfeledt bol-

bemutatkozó kiállítása ma 
nyílik meg a Juhász Gyula 

A nemzetközi gyermekévben dogságukhoz. A gyermek Művelődési Központban. 
a gyermekek vizuális kultú- világának megismerése önis-
rájának szenteli sorozatát a meretünk gazdagítása, fel-
hazánkban immár ötödször adataink újragondolása is 
megrendezésre kerülő képző- egyben, 
művészeti világhét. Ismerős Számtalan kiállítás, talál-
már az A-betűvel egybekom- kozó. gyermekfoglalkozás kö-

A gyermekek vizuáliskul-
túrájának megismerése, for-
málása nem lehet kampány-
jellegű feladat. Folyamatos 
és rendszeres össztársadalmi 
munkát igényel, mely nem 

ponált grafikai embléma, a veti 'egymást az elkövetkező szorítkozhat kiemelt „hetek-
képzőművészeti világhét jel-
képe. Ismerős és egyre nép-
szerűbb. 

A Képzőművész Szövetsé-
gek Nemzetközi Szervezete 
1971-ben kezdeményezte, 
hogy a Föld országaiban 

napokban országszerte. A 
műcsarnoki A gyermek vilá-
ga című kiállítás mintegy 
hatvan képzőművész és sok-

re", kampányokra. A képző-
művészeti világhét szervezői 
is felismerték ezt. melynek 
bizonyítéka, hogy éppen 

sok gyerek vizuális párbeszé- most, a világhéten hirdetnek 
dét tárja közönség elé. újabb két pályázatot. Az 
Ugyancsak a Műcsarnokban egyik mottója Művészek a 

technikai nevelésért, célja 
annak a többletnek a felde-
rítése és kiaknázása, amit 
csak az iparművész adhat a 

minden év szeptemberében tekinthető meg a Láthatóvá 
rendezzék meg a képzőmű- tett viiág című nemzetközi 
veszeti világhetet. Nálunk gyermekrajz-kiállítás is. Mis-
1975 óta segíti a rendezvény- k o ) c o n nyílik meg szeptem-
sorozat az alkotó művészek b e r i7_én A gyermekkönyv technikai műveltség iskolai 
es a közönség kapcsolatanak nemzetközi nyelve a grafika és iskolán kívüli fejlesztésé-
elmélyítését. Az indulást kő- c I m ű illusztrációs pályázat 
vető évben mór egy közpon- anyagát bemutató tárlat, 
ti gondolat, az Ember és t k r r e a pályázatra 72 mű-

hez. A másik pályázat .4 mi 
iskoláskönyvünk címet viseli, 
s célja mozgósítani a művé-környezete köré csoportosul- v é s z 393 m u n k á j a érkezett szék fantáziáját a vizualitás 

tak az események, majd A b e m e ] y k ü z m 27 alkotó 98 
művész, mint a társadalom pályaműve látható majd a 
hasznos tagja volt a világhét 
mottója, az elmúlt évben pe-
dig az Utcák és terek kul-
túrája került, a rendezvények 
középpontjába. 

Nem véletlen, hogy az 
Idén, a gyermekek nemzet-
közi évében részint az alka-
lom ihletésére, részint sür-
gető feladataink szorításá-
ban a gyermekek vizuális 
kultúrájának elemzése, föl-

új és elmélyültebb felhasz-
nálása érdekében az általános 
iskola tankönyveiben. 

Minden remény megvan 
arra, hogy az idei képzőmű-
vészeti világhét elindítója 
lesz annak a folyamatnak, 
mely elsősorban a felnövek-
vő nemzedék, a holnap mű-

son nyílik meg szeptember . k ü . .' érdekében 19-én a Semmelweis Kórház ? r t o Ko™nsege erdekeben 

városi könyvtár József Atti-
la Könyvtárában Miskolcon.) 
Egy másik pályázat, melyet 
Képzőművészek — vetített 
.képeken címmel hirdettek 
meg az új szemléletű diafil-
mek készítésére. Kiskunhala-

dísztermében. Szegeden két 
kiállítás kapcsolódik a világ-
hét gondolatához: a Kincs-

mérése és közös társadalmi k e r e s ö m u s z t r á to ra inak leg-
feladataink ujragondolasa 
kerül az érdeklődés fókuszá-
ba. Arra vagyunk kíváncsiak 
— e föltérképező folyamat-
ban hangsúlyosan szerepel-
nek a képzőművészeti világ-
hét rendezvényei —. hogyan 
látja a gyermek önmagát, a 
vizuális önkifejezés anya-
nyelvén hogyan mond ítéle-
tet önmagáról és a felnőttek 
világáról, s belenézve abba a 
nagyítóba, melyen a gyer-
mekrajzok vallanak, vádol-
nak. segítséget kérnek, örö-
met tolmácsolnak, világot te-
remtenek — világosabban 
rajzolódnak ki feladataink 

tesz az eddiginél tervszerűb-
ben, következetesebben és 
tudatosabban mind többet. 

Tandi Lajos 

Műsorajánlat 
Két kiállítás is avílik a A HUNGAROTON-hetek-

napokban Szegeden, illetve ről tart előadást Salánki 
a megyében. Az Ifjúsági Hédi, a Magyar Rádió mun-
Házban Balla Margit grafi- katársa a Hanglemezbarátok 
káinak kiállítását szeptem- Klubjának soron következő 
ber 17-én, délután 5 óra- összejövetelén, szeptember 
kor Csurka István író nyit- 17-én este 6 órai kezdettel a 
ja meg. A tárlat október TIT Kárász utca 11. szám 
2-ig tekinthető meg. Bálás- alatti klubhelyiségében, 
tyán, a művelődési házban Z e R é s u t a z á s P r á g á b a n _ 
ma, szombaton este 8 óra- e z z e ] a c i m m e i d r Keszthe-

B°h?e« lyi Béla tart diaképekkel il-
kiallitasat Katona Judit köl- l u s z t r á l t előadást szeptember 
to nyitja meg A megnyitót M t e „ ó r a k o r a J u _ 
műsoros est követi: Polner 
Zoltán költő tart bemutatót pániban' 
néprajzi gyűjtéseiből, majd 
a helyi Nefelejcs pávakör 
ad énekes-zenés műsort. 

Szombat esti láz —• a hf-
res film címét ezúttal az k e z i k ; a ( S ó s ) T o r t a c l m u 
Ifjúsági Ház ma este 6 óra- a d a s s a l A h e l y s z ( n i k ö z v e _ 

Olcsóbb és jó 
Sertésszállások 

könnyűszerkezetes elemekből 
Az eddigieknél lényegesen gyártását kezdte meg az 

olcsóbb, technikailag egy- agárdi Agrokomplex. Az 
s2erűbb, de az állattartási új fajta, könnyűszerkezetes 
követelményeknek tökélete- elemekből összeállítható úgy-
sen megfeleld sertésszállások nevezett hidegépületek ol-

dalfalai nyitottak, az állato-
kat csak a tető és a szélfo-
gó falak védik az időjárás 
viszontagságaitól. A terve-
zők számítottak az esetleges 
kemény hidegre ls. A fala-
kat úgy tervezték, hogy 
azok, ha szükséges, lezárha-
tóak legyenek. Az eddigi-
eknél nomádabb tartási mód 
az elmúlt télen sikerrel 
vizsgázott, a kísérleti állo-
mány károsodás nélkül vé-
szelte át a hideget. 

Az épületeket a kocák tar-
tására és a hizlalás utolsó 
fázisára ajánlják a szakem-
berek. A hideg kocaszállás 
csaknem kétezer forinttal ol-
csóbb a hagyományosnál, 
egy-egy utóhizlaló hely költ-
sége pedig alig fele a meg-
szokottnak. Az új fa j ta ser-
tésszállásokat a gazdaságok 
igényeinek megfelelő meny-
nyiségben készítik. (MTI) 

hász Gyula Művelődési Köz-

A 30 éves Ifjúsági Rádió 
születésnapi műsora Pécs és 
Budapest mellett Szegedről, 
az Ifjúsági Házból is jelent-

kor kezdődő műsora viseli. 
Melyben fellép a Hobo 
Blues Band. Riskó Géza ú j -
ságíró. Komjáthy György, a 
lemezlovas pedig Arató 
András lesz. Levetítik a 
Domino elv című amerikai 
filmet is. 

Három foglalkozást is tar-

títés holnap, szeptember 
16-án 14 óra 33 nerckor 
kezdődik a Petőfi-adón. 

Réti Csaba szegedi ooe-
raénekes lesz a Stúdiónk 
vendége cimű műsor fősze-
replője a rádió 3. műsorá-
nak szeptember 17-én 21 
óra 30 perckor kezdődő 

nek. Az Ifjúsági 
délelőtt fél 10-től 

Házban 
Donald 

tanuk rasarnap a gyerekek- - ^ n . p Z o n g o r a n közre-

„Elaludt lámpások" — ez-
. , ... zel a címmel jelentkezik 

Kacsát es tarsait nezhetiK s z e p t e n l b e r 1 8 _ á n 1 7 ó r a i 
rajzfilmeken az apróságok, kezdettel a szegedi körzeti 
a Juhász Gyula Művelődési tévistúdió műsora. A film a 
Központban délelőtt 10 óra- nagy kiterjedésű szegedi .iá-
kor kezdődik gyermekfoglal- rásban az elmúlt évek so-
kozás. A Móra Ferenc Mú- rán bezárt tanyai iskolák 
zeumba, a múzeumi matinék sorsáról, a közművelődésben 
keretében rendezendő A 
lepkék tarka 
foglalkozásra 

játszott szerepükről mai. fá-
világa című jó hiányukról, s a jelenlegi 
várja a kicsi- helyzetből kivezető út lehe-

nyeket dr. Csizmazia György, tőségeiről szól. 

Á zenei világnapon 

Indul a filharmóniai évad 
Tíz nagyzenekari est — Két kamarabérlet 

Koncertek diákoknak 
A zenei világnapon, októ- zenekara Kórody András ve- júsági bizottság támogatásá-

ber elsején, a Liszt Ferenc zényletével; Bachot, Brahmst val a főiskolai-egyetemi ber-
Kamarazenekar vendégjáté- játszanak, Chopin e-moll zon- letben tartanak, egyebek kö-
kával indul Szegeden az idei goraversenyének szólóját Fal- zött Schiff András zongora-
filharmóniai hangverseny- vay Sándor. Először lép föl estjével, a lengyel, az orosz, 
évad (este fél 8 órától a Ti- Szegeden a Petró János ve- a cseh romantikának, a mo-
sza-szálló nagytermében). A zette Szombathelyi Szimfo- dern zenének, századunk 
koncertre a B kamarabérleti nikus Zenekar: január 31-én 6zláv zenéjének, illetve ko-
sorozatban kerül sor, s egy- Durkó-, Bartók- és Stra- rusműveinek tematikus ősz-
ben a szegedi kamarazeneka- vinsky-művekkel mutatkoz- szeállításával. A két középls-
ri napokat is fémjelzi: Vőn- nak be, a szólisták: Kocsis kolai bérlet négy-négy hang-
tus István, Decsényi János, Albert, Dittrich Tibor és Tő- versenyt ölel föl. az úgyne-
Szőllősy András és Bartók rök János. A tavaly Szeged- vezett „általános" középisko-
Béla műveit Gazda Péter di- re szerződött Molnár László lai sorozat (vasárnap délelőtt 
rigálja, csembalón Pertis Zsu- vezényli a szegedi szimfoni- fél 11-től a Zenés színház-
zsa működik közre. Ebben a kusokat február 21-én Szer- ban) mindössze annyiban tér 
kamarabérleti sorozatban vánszky—Hacsaturjárt—Ho- el a Bebrits Lajos közleke-
rendezik me- novemberben a negger—Bartók-műsorral, a dési szakközépiskola hallga-
szovjet kamaraduó, Mihail szólista Szec-sődi Ferenc sze- tóinak hirdetett ciklustól 
Homicer (gordonka) és Anton gedi hegedűművész. Március- (ugyancsak vasárnaponként, a 
Ginzburg (zongora) Beetho- ban tér vissza a szegedi ze- Zenés színházban, délelőtt 9 
ven-estjét, a romániai And- nekar és a Zenebarátok élé- órától), hogy az első prog-
rej Ágoston hegedűestjét (ja- re az NDK-beli Wolfgang ramban Sugár Rezső zene-
nuárban), a szegedi Kerek Bothe, ezúttal Beethoven Eg- szerzővel találkoznak a diá-
Ferenc zongorahangversenyét mont-nyitányát és a IX. kok, míg a közlekedési szak-
(februárban), valamint az szimfóniáját dirigálja. Vau- középiskolások a Los Pachun-
ugyancsak szegedi Bárdi Sán- ghan, Williams, Bahmanlnov gos együttes hangversenyét 
dor dalestjét (márciusban). A és Csajkovszkij kompozícióit hallgathatják. Ugyancsak az 
kamarazenekari napok má- vezényli a szegedi zenekar- állami ifjúsági bizottság tá-
sik rendezvényre október nak április 17-én Szalatsy mogatásával rendezik meg a 
8-án, hétfőn este fél 8-tól, István. Bach János passióját szakmuv\dsbárlet két hang-
ugyancsak' a Tisza-szálló (a dómbailí, májrfs i'3-én. Fát vérsenyét, november 9-én a 
nagytermében, a Nagy Fe- Tamás, majd a főbérleti so- Los Pachungos együttes föl-
renc vezette Budapesti Ka- rozatot június 4-én a japán léptével, április 25-én pedig 
maraegyüttes vendégjátéka, N. H. K. Symphony Or- egy* érdekesnek Ígérkező ze-
ahol mai magyar szerzők chestra „európai" műsora nés-mesés összeállítással, Al-
kompoziciói hangzanak el, zárja: Hiroyuki Iwaki ve- latok farsangja címmel. 
Fábián Márta (cimbalom), zényletével Rossini A tolvaj Négy-négy hangversenyből 
Döme Jenő (nagybőgő) és szarka nyitányát, Mendels- álló, teljesen azonos tematl-
Szecsődi Ferenc (hegedű) sohn hegedűversenyét (a szó- kájú sorozatot hirdetnek az 
közreműködésével. Erre a lista Yuko Shiokawa) és Bee- általános iskolásoknak, az 
koncertre az A kamarabérlet thoven II. szimfóniáját szó- egyiket a megyei diákkollé-
tulajdonosai hivatalosak első- laltatják meg. glumban, a másikat a zene-
sorban, akiknek az évad to- A fő- és kamarabérleti fii- művészeti szakközépiskolá-
vábbi ajánlatai: november- harmóniai koncertek mellett ban tart ják: szláv népek ze-
ben Sin Katalin (gordonka) Idén is megrendezik a kü- néjéről, vonószenekarra Irt 
és Bódás Péter (zongora) szo- lönböző iskolai sorozatokat, remekművekről, világjáró 
nátaestje, januárban a bolgár Közülük legjelentősebb ezút- előadóművészek közreműkö-
Pavel Gerdzsikov dalestje, tal is a nyolc koncertből álló désével, népdal-népzene-nép-
márciusban a csehszlovák ciklus, melyet az állami if- tánc összeállítással. 
Jan Panenka zongoraestje, 

áprilisban pedig Rossini Pe-
tité Messe solennelle című 
művének előadása a szegedi 
Zenebarátok, a szinház szó-
listái, Failoni Donatella és 
Varga Csilla közreműködésé-
vel. 

A szimfonikus bérlet tíz 
hangversenyét csütörtök es-
ténként (fél 8 órától) tartják 
a Zenés színházban. A soro-
zat október 18-án indul:: a 
szegedi szimfonikusokat az 
olasz Bruno Campanella ve-
zényli (aki azután is a vá-
rosban marad, hiszen jó hét-
re rá ugyanitt a színházi ope-
ra Donizetti-bemutatóját, az 
Anna Bolenát dirigálja), s a 

•Respighi-Ravel műsorban a 
Balkezes zongoraversenyt 
Lux Erika játssza. November 
8-án, Tarjáni Ferenc kürtmű-
vész társaságában Németh 
Gyula áll a szegedi szimfoni-
kusok élén, december 13-án 
pedig Onczay Csaba vendég-
felléptekor Pál Tamás — 
előbb Haydn, Mozart és Bee-
thoven, tehát a nagy bécsi 
klasszika mestereinek egy-
egy kompozíciója hangzik el, 
utóbb Farkas Ferenc, Dvorák 
és Schumann egy-egy műve. 
Január 7-én vendégeskedik a 
Zenés színházban a Buda-
pesti Filharmóniai Társaság 

ElbÉcsúztaltók 
Öveges József professzort 

Mély részvéttel búcsúztat-' Az Oktatási Minisztérium ko-
ták el pénteken a Farkasréti szorúját Garamvölgyi Ká-
temetőben öveges József roly oktatási miniszterhe-
Kossuth-díjas, nyugalma- '.yettes helyezte el a ravata-
zott főiskolai tanárt. Az éle- Ion. Búcsút vettek az elhunyt-
tének 84. évében elhunyt tu- tói egykori tanártársai, ta-
dósra, az ú j magyar ter- nítványai, a piarista rend 
mészettudományos ismeret- revében Varga László tar-
terjesztő irodalom egyik tományfőnök búcsúzott, 
megteremtőjére, a fizika tu- öveges Józsefet szeptem-
dományának fáradhatatlan b e r 18_án 1 4 1 5 órakor Za-
népszerűsítőjére, Ádám , Göcseii úti 
György professzor, a Tudo- J a eS e r s 7-€8«n . a Göcseji utt 
mányos Ismeretterjesztő temetőben helyezik örök 
Társulat elnöke emlékezett, nyugalomra. (MTI) 

Avas Bútorgyár 

Külföldi helyett 
hazai alapanyag 

Csaknem hatvan százalék- hazai gyártását, s ezzel több 
kai csökkentették az import mint kétmillió forint érté-
anyagok felhasználását egy kű devizát tudnak megta-
ísztendő alatt a miskolci karítanl. 
Avas Bútorgyárban. Az ex-
portra is termelő üzem el-
sősorban a hazai gyárakban 
is előállítható alapanyagok, 
részegységek gyártására ke-
resett partnereket. 

Tervezik, hogy a bútorok 
díszítő vereteinek gyártását 
'& valamelyik hazai üzemben, 
vagy szövetkezetben oldják 
meg. Ezzel újabb, mintegy 
nyolcszázezer forint értékű 

Megoldották a bútorpántok import alkatrész csökkenté-
és az úgynevezett élfóliák sére nyílik lehetőségük. 

In menfo 
„A esongorádi kisbíró uno-

kája" az egykori táncdal-
énekesből előbb operett-
bonvivánná, utóbb opera-
énekessé érett. Meg is szel-
lőztette egy kora nyári té-
vériport, hogy e látványos 
fejlődés mérföldkövei mel-
lett úgy autóztak el zenei 
életünk hazai sztrádáin az 
illetékesek, hogy észre sem 

Film-Színház-Muzsikának 
(szeptember 8.). „Boldog va 
gyök, hogy itthon énekeibe• 
tek. A Koldúsdiák kellemes 
muzsikájú operett, jó sze-
rep. ősszel is hazalátoga-
tok. Vámos László meghí-
vott a Fővárosi Operett-
színházba, szerepet igért a 
bemutatásra kerülő János 
vitézben." Az ígéret szép 

vették, vagy ha észrevették, szó, ha megtartják úgy jó. 
figyelemre sem méltatták, 
vagy ha mégis figyelemre 
méltatták, gyorsan elfelej-
tették. így aztán Kovács 

Amire pediglen bőséges ga-
ranciának látszik ama csep-
pet sem elhanyagolható kö-
rülmény. hogy Vámos Lász-

József az Operettszínházból ló kedves Invitálása leg-
— merthogy egyetlen hazai 
operaszínpad sem tartott 
rá igényt — külföldre ke-
rült, s most Grazban bon-

alább másfél esztendős, mi-
vel az Operettszínház „ké-
szülő" János vitéz produk-
cióját már be is mutatták. 

takoztatja sokat ígérő ope- Tavaly nyáron, a Szegedi 
ral tehetségét. 

Hanem a feledékenység, 
úgy látszik, ragadós. Az if-
jú tenorista, aki oroszlán-
körmeit — még az Operett-
színház tagjaként — először 
éppen Szegeden, a szabad-
téri játékok 1976-os Bánk 
bán előadásain villantotta 
meg, a televíziónak egyik 
készülő operettfelvételére 
hazaruccanván, nyilatkozott 
képes hetilapunknak. a 

Szabadtéri Játékokon. Ahol 
— a nagyobb nyomaték 
kedvéért — az Idei szezon-
ban is fölújították. Ponto-
san azon a placcon. ahol 
Kovács József operaénekesi 
karrierje, in merito. tehát 
érdemben, elindult. 

Egyik föllépése sem lehe-
tett túlságosan katartikus 
élrflénye. ha máris elfelej-
tette . . . 

N. L 


