
Péntek, 1979. szeptember 28. 

Yatárnap: tápai búcsú 

Népművészek 
találkozója 

A tápai nem tartozott a Gyula Művelődési Házban 
vásáros búcsúk közé; a köz- tar t ják meg a népmuvé-
ség népművészeti hagyomá- szek seregszemléjét. Délelőtt 
nyai viszont nagyhírűén vol- 10 órakor kezdődik a vásár, 
tak mindig. Így aztán ké- meghívott népművészek — 
zenfekvőnek találhatjuk az fazekasok, bőrösök, textlle-
ötletet: legyen a tápai búcsú sek, kékfestők, kovacrok, 
népművészek találkozóké- gyékényszövők, fafaragók, 
lye, vásározók és komédiá- szűrrátétesek. hímzők, r tz -
sok hangulatos, múl'beli művesek, csontfaragók — és 
szép hagyományokat idéző, persze a „hazaiak", a tápéi 
de nekünk való, mai tzlé- háziipari szövetkezet dolgo-
sunk szerinti forgataga, zói mutat ják be és áruiiák 
Csak a népművelők, akik a munkáikat. Ezek közül szak-
dolgot kitalálták és három értő zsűri választja ki a 
éve először megcsináltál?, ők „Legszebb tárgy", va lan ín t 
a tudói, hogy az elején nem a „Legszebb portéka" cím-
is tűnt olyan természetes- re érdemeseket. A sporípá-
nek a vásárötlet, és főleg lyán nemcsak vásár, színpad 
rengeteg munkával járt a is áll majd. amelyen a KiKi-
szervezés. áltó szavára komédiások, 

Most már nyilvánvaló: bábosok, zenészek mutat ják 
megérte. A tápai búcsú ren- be produkcióikat, 
dezvényeit vár ják, igénylik, A művelődési házban fia-
úgy tűnik, sikerült meggyö-
kereztetni itt a vásár hagyo-
m á n y t Az Idei, vasá-í.gpi 
búcsún egész napos progra-
mon szórakozhat a Jíóittn-
ség. A Bartók Művelődési 

tal népművészek kiállítása 
vár ja az érdeklődőket. 

Az egész napos proe-am 
az esti zenei eseményekkel 
zárul: a tápéi templomban 
a Bartók kórus és az I f j ú 

„„ . Zenebarátok Kórusa néodal-
Központt szervezesében a feldolgozásokat és gregorián-
sportpályán és a Juhász énekeket mutat be. 

Tanácsülés 
Sándorfalván 

Tegnap délután Sándorfal- A közrendet és a közbiz-
ván ülést tartott, a nagyköz- tonságot a testület jónak 
ségi közös tanács. A testület ítélte. Sándorfalva és Dóc 

községekben a kisteleki 
rendőrőrs három körzeti meg-
bízottja látja el feladatát, 
munkájukat 35 önkéntes 
rendőr is segíti. Az idén a 
nagyközség területén súlyo-
sabb. a személyi biztonságot 
veszélyeztető bűncselekményt 
nem követtek el. Javult a 
társadalmi és a személyi tu-
lajdon biztonsága is. A köz-
rend és a közbiztonság to-
vábbi szilárdulásához elen-
gedhetetlen, hogy a lakosság 
még jobban támogassa a 
rendőrök munkáját . 

A közutak biztonságán 
még lehetne javítani. A 
nagyközségben problémát 
okoz, hogy sokan a saját 
céljukra elkerítik az úttest 
és a járda közti területet. 
Ezzel akadályozzák a for-

megtárgyalta és elfogadta a 
szakigazgatási szerv munká-
járól. továbbá a közrend és 
közbiztonság helyzetéről szó-
ló beszámolókat. 

A tanácsülés megállapítot-
ta. hogy az elmúlt két év-
ben javult a szakigazgatási 
szerv munkája. A hatósági 
feladatokat jól látta el és 
ügyelt az igazgatás szaksze-
rűségének fejlesztésére. Ezek 
az eredmények a tanácsi ap-
parátus dolgozóinak felké-
szültségét bizonyítják. A to-
vábblépés feltétele, hogy kö-
rültekintőbben kell eljárni a 
közügyek intézésekor. A ta-
nács felhívta a szakigazgatá-
si szervek figyelmét arra, 
hogy kerüljék a sablonos ha-
tározatokat és végrehajtható 
döntéseket hozzanak. A szak-
igazgatási szerv dolgozóinak galmat. A jövőben ez ellen 
jobban együtt kell működ- erélyesebben kell fellépni, 
niük egymással és a nagy- az elkerítések miatt a 
, . gépkocsik könnyen felfuthat-
kozseg vállalataival, szövet- n a k a j ó r d á r a és balesetet 
kezetelvel, intézményeivel, okozhatnak. 

A Jancsó-
sorozat 
sikere 

Szeptember közepétől Jan-
esó Miklós filmjeit vetítik a 
Szabadság moziban. A soro-
zat ugyan nem a teljes Jan-
csó-életmű. hiszen kimarad-
tak a korai r iport , és doku-
mentumfilmek, valamint a 
külföldön forgatott alkotások. 
A kiváló rendező művészete 
iránt érdeklődő nézőknek 
mindazonáltal alkalmat biz-
tosított a sorozatot műsorra 
tűző moziüzemi vállalat arra, 
hogy a filmek születésének 
sorrendjében tekinthessék át 
a monumentális életművet, 
vagyis átfogó képet alakít-
hassanak ki a rendező mű-
vészi útjáról. A harangok 
Rómába mentek című film 
nyitotta a sort, az 1959-ben 
bemutatott és a mozikban 
megbukott, Jancsó Miklós 
szerint is sikerületlen,. de 
filmtörténeti érdekességű, 
mindenképpen az életmű ré-
szeként számontartott alko-
tás. És nem szerencsés vélet-
len. hanem tudatos műsor-
szervezés eredménye, hogy a 
külföldi fesztiválokat már 
megjárt ú j művek, a Magyar 
Rapszódia és az Allegro Bar-
baro is bekerültek a soro-
zatba. Az előbbit október 4-
én. az Allegro Barbarót 11-
én vetítik a Szabadságban. 

A sorozat nézőinek száma 
(az 50 százalékos „kihasznált-
ság" a forgalmazás berkeiben 
igen jó eredménynek számít 
manapság, a Jancsó-filmek 
esti vetítéseire nemegyszer 
telt meg a ház) alapján: az 
újszerű kezdeményezés sike-
res. A közönség nagyobb ré-
sze az itt tanuló diákság; ta-
lán érdemes lenne megkér-
dezni őket: bizonnyal szíve-
sen látnák — a város film-
kedvelő lakóival együtt — 
más neves rendezők életmű-
vét is, így, sorozatban, 
amelynek utolsó darabja 
egy-egy ú j alkotás lehetne. 

Például: jijvöre kerül a 
mozikba Szabó István ú j 
filmje, a Bizalom. A bemu-
tatójához időzítve lehetne 
vetíteni eddigi nagy sikerű, 
értékes műveit. Ugyancsak 
népszerűek az egyetemisták 
között Mészáros Márta alko-
tásai, igaz. legújabb filmjé-
nek bemutatója (november 
végén láthatjuk a lengyel— 
magyar koprodukcióban ké-
szült Ütközbent) elé nem fér 
már so roza t . . . 

UNESCO-konferencia 
kezdődött Szegeden 

A Magyar UNESCO El- se mondott beszédet. Az titkárának az országos érte-
zcttság Szegeden rendezi ENSZ 33. éve megalakult kezlet résztvevőihez Párizs-
meg a magyarországi UNES- nevelésügyi tudományos és ból küldött levelét, melyben 
CO asszociált iskolák és kulturális szervezete. az eredményes munkát kívánt 
UNESCO-klubok VI. orszá- UNESCO. a nemzetközi a konferenciának, 
gos értekezletét. Az ünne- egyetértés ügyét szolgálja. Ezután megkezdődtek az 
pélyes megnyitót tegnap, Azok a magyarországi isko- előadások: Dr. Héder János-
csütörtökön az Ifjúsági Ház- Iák, amelyek a világszerve- né, az Oktatási Minisztérium 
ban tartották. Ott volt dr. zettel szorosan együttmű- főelőadója az asszociált lsko-
Koncz Já.ios, a megyei par t- ködve kiemelkedő oktató- Iák és az UNESCO-klubck 
bizottság titkára. Fosztó nevelő munkát végeznek, 1977/78. és 1978/79. évi te-
Lászióné, a városi páribi- hangsúlyozottan igyekeznek vékenységét elemezte, majd 
zottság munkatársa, dr. Miil- a békének és a népek kól- dr. Kovács Máté, a Magyar 
ler József né, a megyei t a - csönös megértésének ügyét UNESCO Bizottság főtitkár-
nács művelődésügyi osztá- úgy szolgálni, hogy ezeket helyettese számolt be az el-
lyának vezetője, valamint az eszméket tanulóiknak á t - múlt két év tapasztalatairól. 
Fabula Andrásné, a Peda- adják. A 26 iskoláról éop- Délután a résztvevők meg-
gógus Szakszervezet városi úgy elmondható ez, mint a emlékeztek az asszociált ts-
bizottságának titkára. hat hazai klubról. kolai program 25 éves év-

Dr. Bánfalvi József. a A városi tanács elnökhe- fordulójáról: dr. Margóe.sy 
Radnóti Miklós Gimnázium lyettesének szavai után Ke- jfcsef, a nyíregyházi Besse-
igazgatója köszöntötte a rekes József. a Magyar , G v ö r f f v Tanárképző 
megjelenteket, maid Pá- UNESCO Bizottság főtitkár- " y e l 

nyainé dr. Birkás Mária, a helyettese olvasta fel Salgó Főiskola főigazgatója tartott 
városi tanács elnökhelvette- Lászlónénak, a bizottság fő- előadást. 

Vetélkedők, kiállítások, klubok 
A Juhász Gyula Művelődési Központ új évadja 

Nagyszabású vetélkedők, valamint Szeged felszabadu- dinák Alajos „beszervezésé-
kiállítások, továbbá tizenöt lásának 35. évfordulójáról ről" is. S egyetlen előadás-
klub változatos, szerteágazó szóló vetélkedőket. cím, ízelítőnek: Mitől szocia-
tevékenysége: nagyjából így Stéhlik János, Nóvák And- lista egy brigád? A Nők 
lehetne röviden jellemezni a r ( j s és Dér István festőművé- klubja is igazi „feminin" 
Juhász Gyula Művelődési Szek kiállításait „viszi el" az programokat kínál, például 
Központ uj, 1979—80-as evad- intézmény a város több üze- - s z í n h á z művészeinek köz 
janak legfontosabb program- m é b e . Az irodalmi estek vi- a / * " „ 
jatt. szont a helyszínen, a Vörös- reműkodeseyel Nok valla-

Immár hagyomány, hogy a marty utcában kínálnak több nak ° nőkről címmel rendez-

Október 1—8. 

Kamarazenekari napok 
Október első hetében ren- tor" a mindennapok fölé lényegében concertáló. bár a 

dezi meg a városi tanács, a emelkedő, vágyakozó, a dcl- szólista önállósága viszony-
Művészeti Alap és a f í lhar- gok lényegét kutató énünk, lagos, gyakran a karmesteri 
mónia a Szegedi Kamara- míg a második „pásztor" a szándéknak alárendelt. i. 
'zenekart Napokat, melyen pillanat adta apró örömöket, műben ametrlkus (meghau 
három koncertet tartanai? a a testi gyönyört igenlő óez- rozott lüktetés nélküli) és 
Tisza-szálló nagytermében, tönünk. A két szemléletet a metrikusan értelmezhető 
este fél 8 órai kezdettel. A kompozíció epilógusszerű szakaszok váltakoznak, 
zenei világnapon, okióoer zárószakaszában közelítettem Utóbbiaknál hagyományos 
elsején, a Liszt Ferenc Ka- egymáshoz, ahol is egy tán- metronómjelzések, előbbiek-
marazenekart vezényli Gaz- cos lejtésű ógörög s.'rfel- nél viszont a parti túrában és 
da Péter, csembalón Pertis irat — Seikilos dala — me- szólamokban közölt időtaria-
Zsuzsa működik közre, s a ditatívra tompított paraf iá- mok s főként ezek arányai 
műsorban Vántus István, zisa hangzik el. „Amíg élsz, szolgálnak támpontul az 
Decsényi János, SzöPősy ö r v e n d j . . . " Az Ecloga szó- előadók számára. Részint az 
András és Bartók művei lisztikus fontosságú klarinét- emiitett kettős időkombiná-
hangzanak el. Október 4-én ra. két kürtre, ütőhangs/e- cióval való kísérletezés, ré-
a Szegedi Kamarazenekar rekre, hárfára és vonós ka- szint a mechanikus (vonó-
Pál Tamás dirigálásával mu- marazenekarra készült. sok) és elektronikus (orgona) 
tat be Huszár Lajos-. Mol- Huszár Lajos: A Scherzo úton előállított hangzások-
nár László- és Weiner Leó- és adagio 1978 augusztusa- kai való kísérletezés magya-
kompozíciókat. Végül októ- ban és szeptemberében ké- rázza, hogy a négy külön-
ber 8-án a Nagy Ferenc ve- szült. Mindkét tétel lényege böző „karakterű" tételből 
zette Budapesti Kamara- az, hogy a bennük felhasz- álló műnek a Négy tanul-
együttes lép föl, Sze-södi nált alapelemek (témák) mány címet adtam. A kom-
Ferenc (hegedű), Falván egyrészt önmagukban fej- pozíció szándékom szerint 
Márta (cimbalom) és Döme lödnek, másrészt egymással formai értelemben egységes 
Jenő (nagybőgő) közremű- lépnek drámai kapcsolatba, egész, így egy-egy tétele ón-
ködésével. A programban A Scherzo két alapeleme a állóan nem adható elő. A vo-
ezúttal Maros Rudolf. Durkó motorikus, gyors mozgás és nóskarban tizenhárom hang-
Zsolt, Szöllösy András. Ba- a hosszú, kitartott hang, il- szerjátékos vesz részt vala-
lassa Sándor, Székely Er.d- letve akkord. Formája naev- mennylük szólama mindvé-
re és Ránki György egy-egy jából a klasszikus szonata- gig önálló, 
műve hangzik el. rondó. Az Adagio három Durkó Zsolt: A Refraina 

A változatos színes alán alapelemből épül fel: egy című kompozícióm kilenc té-
latban három, ' Szegeden élő kilenchangú, ereszkedő dal- télből áll, melyek attaca -
és egy innen elszármazót ^ m , melyhez az alaszállás" szünet nélkül - követik 
komponista darabjai is sze- képzetét asszociálom ; hosz- egymást és egye len zenei 
repelnek szú. többnyire glissandókkal architektúrát alkotnak. Aa 

színezett akkordfoltok; végül egyes tételek karakterét, 
Vántus István: Az Ec'ogát szaggatott, szinte lázasan ki- színét, zenei anyagát a szó-

Szeged város tanácsa fe 'ké- fejező, „könyörgő" recitati- lóhegedű szólama foglalja 
résére komponáltam kora V(?k össze koncentráló Jelleggel, 
tavasszal. Munka közben az Molnár László: A Négy A kamaraegyüttes minden 
a cél vezérelt, hogy n rnd tanulmányt 1979 tavaszán ír- egyes tételben más és más 
az előadók, mind a hallgatók tam Szeged város tanácsa összeállítással és játékmód-

Munka és műveltség vetélke- csemegét: Töröcsik Marit, 
dón részt vevő vállalatok, Halász Juditot, Kozák And-
üzemek brigádjaival jó kap- rást, Drahota Andreát lát-
csolatokat tart fenn az intéz- hat ják-hallhat ják az érdek-
mény, felkészítőket 6zervez, lődők — még az ősszel, 
s egészen a megyei döntőig Kiváló klub címet nyert a 
„kézben tar t ja" a kulturális Juhász Gyula Művelődési 
mozgalom ügyét. Központ ifjúsági klubja. Az 

Az SZMT kulturális osztá- ü.i é v a d tervei arról tanús-
lyával közösen rendezik meg kodnak: joggal. Mutatóban 
idén a munkásfiatalok vers- néhány program: a Gúnya-
és prózamondó versenyét, együttes műsora, Szemes 
melynek középdöntője ja- M a r i előadóestje, s a klub 
nuárban lesz a művelődési vendége lesz Som Lajos, a 
központban. Bizonyos válla- népszerű Piramis-együttes 
latok — a KSZV, a DÉLÉP, vezetője is. 
az Öntödei Vállalat szegedi A művelődési központ ren-
gyáregysége, a városgazdái- dezi meg — ú j kezdeménye-
kodási vállalat — a művelő- zésként — 
dési központ javaslatai alap- között a megyei amatőrfilmes 
ján önállóan szervezik meg fesztivált. A szocialista bri-
a közeljövőben a Móra Fe- gádvezetők klubjába látogat 
rencről. Szeged és Odessza Sugár András, a tévé fő-
testvérvárosi 

nek irodalmi műsort. 

f ! f » , „ J l y a n j könrven f e l k é r é s é r ^ elektromos ergo- dal segíti a darab tartalmi 
megközelíthető, ude muzsi- , . kibontakozását. Müvemet el-
kát írjak, amely nemes ér- n a r a « vonós kamarazene- 8 Ö 

zeneszerzés tanárom, 
telemben vett szórakoztatás karra. Az orgonaszólam szó- Szatmári Géza emlékének 
mellett elgondolkodásra is lisztikus, így a kompozíció ajánlom, 
késztet. Akárcsak példaké-
pében, az antik pásztóiidili-
ben, Eclogámban is két 
pásztor beszélget. De ez a 
két pásztor most nem Meli-
boeus és Tityrus. hanem a 
bennem s minden bizonnyal 
valamennyiünkben élö és 
munkáló, egymással vitat-
kozó, egymást kiegészítő két-
féle hajlam. Az első ..pász-

Tanácskozott 
a városi KISZ-bizottság 

A városi és járási KISZ-
bizottság székházában tartot-
ta ülését tegnap, csütörtökön 
délután a KISZ Szeged vá-
rosi bizottsága Novákné Ha-
lász Anaa első titkár elnök-, 
leiével. Ott volt a tanácsko-
záson Illés Tóth István. a 

október 18—22. városi pártbizottság munka-
társa, valamint a bíróság, az 
ügyészség, az ügyvédi mun-
kaközösség és a katonai 
ügyészség pártalapszerveze-

kapcsolatairól, munkatársa, s szó van Chru- leinek titkárai. A testület 

tagjai jelentést hallgattak 
meg az igazságügy és a sze-
gedi fegyház KlSZ-szerveze-
teinek tevékenysé.aéről. a 
húsprogram védnökségi mun-
kájáról és a múlt évi városi 
KISZ-küldöttgyűlésen el-
hangzott javaslatok megvaló-
sításáról. Tanácskozott a vá-
rosi KISZ-bizottság az 
1978—79-es politikai képzési 
év tapasztalatairól és a nyá-
ri vezetőképző táborok lebo-
nyolításáról is. 

Barna cipők, 
szürkésdrapp bőrök 

Cipőben a barna különbö-
ző árnyalati, a ruházati bőr-
ben pedig a szürkésdfapp 
változatok lesznek 1980-ban 
divatosak — erről döntöttek 
csütörtökön a Modeuroq (Eu-
rópai Bőrdivat Tanács) szak-
emberei a Gellért-szállóban 
befejeződött négynapos ta-
nácskozáson. A Bivimpex és 
a Bőr-. Cipő- és Bőrfeldol-
gozóipari Tudományos Egye-
sület szervezte értekezleten, 
180-féle bőrszínmintából vá-
lasztották ki azt a 13-at, 
amelynek alapján a divatsza-
lonok és a bőripar összeállít-
ja a jövő évi kollekciókat 

A nemzetközi szervezet 
kétszer ülésezik évente és ez 

volt az első Magyarországon 
megrendezett tanácskozása. 

(MTI) 

Gyógyszer-
küldemények 

Vietnamnak 
Az UNICEF magyar nem-

zeti bizottsága, valamint a 
nemzetközi gyermekév ma-
gyar nemzeti bizottsága ne-
vében Bokorné dr. Szegő 
Hanna egyetemi tanár gyógy, 
szerküldeményt adott át a 
Ho Si Minh város gyermek-
kórháza részére, az Országos 
Béketanács vendégeként Ma-
gyarországon tartózkodó 
vietnami delegációnak. 
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