
VssSrnap, 19/62. július 15. DÉL-MAGYARORSZÁG 5 

A reflektorok 
A kigyulladó reflektorfények nyomán felzúg a taps a 

nézőtéren. A fejgép éles fénycsíkja megvilágítja Ádámot, 
a mindenétvesztett Bánkot, megcsillan a lesújtó palloson. 
Száz színű fények világítják meg a balett művészeinek min-
den mozdulatát, de a világosítók árnyékban vannak; a né-
zőket hatalmába tartja a színpadon látható varázslatos já-
ték, ók, a világosítók, fülükön hallgatóval, kezükkel a 
kapcsolón parancsolnak a fénynek. A sok ezer vattos fény 
engedelmeskedik és o néző tapsol. 

Irányítsunk most rájuk néhány percre egy képzeletbeli 
fejgépet — és egy valóságos fényképezőgépet —, figyeljük 
meg, hogy készülnek ők, a szabadtéri játékok világosítói, 
Szeged nagy ünnepére? 

Meredek vaslétra vezet a torony tetejére, de Baróczi 
István és Makra Mátyás többször is megteszi naponta ezt az 
utat. Szerelik odafönt a kábeleket, a fényszórókat. 

Gyémánt Mihály és Czékus Imre szakmunkások ellen-
őrzik a reflektorokat, hogy ne legyen hiba, ha megszólalnak 
a fanfarok... 
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— Ez a központja, a lelke mindennek! — mondja Blaskó 
János, a Katona József Színház fővilágosítója. Érről a kap-
csolótábláról irányítják, szabályozzák a fényt a nézőtéren 
és színpadon. 

Közeledik már a szabadtéri játékok megkezdésének pil-
lanata. Ha a fanfárok megszólalnak, mindnyájan elfoglalják 
helyüket a reflektorok megöli. A sikernek örülnek, mint 
részesei, lelkes segítői az ünnepi előadássorozatnak. Es, ha 
vége a felvonásnak — észre sem veszik talán —, együtt tap-
solnak a hét és fél ezerrel. 

írta és fényképezte: 
Somogyi Károlyné 

9 Hazafias Népfront szegedi elnöksége 
szabadtéri játékok további sikeréért 
A város dolgozóinak egységes segítségére szólítanak fel 

az újabb eredmények érdekében 
A Hazafias Népfront Sze-

ged városi bizottságának el-
nöksége a legutóbbi ülésén 
behatóan foglalkozott a kü-
szöbön álló szabadtéri játé-
kok sikeres megrendezésé-
nek ügyével. Megállapította, 
hogy a játékok 1959. évi fel-
újítását Szeged dolgozó né-
pének egyöntetű kívánságá-
ra szorgalmazta az illetéke-
seknél. A párt és a kormány 
engedve ennek az összlakos-
ság részéről következetesen 
megnyilvánuló kívánság-
nak, megadta azt a nagy 
anyagi és erkölcsi segítsé-
get Szegednek, mely lehető-
vé tette — 20 évi szünet 
után —, hogy immáron ne-
gyedízben rendezzük meg a 
Szegedi Szabadtéri Játéko-
k a t 

Minden szegedi lakosnak, 
— a legegyszerűbb beosztá-
sú dolgozótól kezdve a leg-
magasabb beosztásúig — sa-
ját munkaterületén beiül 
aktív részesévé kell válnia 
az ünnepi hetek rendezésé-
nek. 

Városunk becsülete sürge-
tőleg követeli — állapította 
meg az elnökség —, hogy a 
közelgő ünnepi megnyitás 
előtt a jó gazda gondossá-
gával nézzen körül minden 
szegedi lakos: mi az, amivel 
szebbé teheti városát? Mit 
kell még nyújtani, illetve 
tenni, hogy elősegítsük az 
ünnepi játékok sikerét? 

A fentiek alapján a Haza-
fias Népfront szegedi elnök-
sége felhívja a város lakos-
ságát az alábbiakra: 

Minden szegedi lakos, 
aki szereti városát, 

tegyen meg öntevéke-
nyen mindent. amivel 
városunk tisztaságát, virá-
gosítását elősegítheti! Ne 
tűrjük meg környezetünk-
ben a szemetet! Ne marad-
jon egyetlen házelő, egyet-
len ablak virág nélkül! 

O Minden vezető beosz-
tású egyén — válla-

latvezető, igázgató, szakszer-
vezeti funkcionárius és má-
sok — a saját hatáskörük-
be tartozó dolgozók bevoná-
sával tárgyalja meg a meg-
nyitásig hátralevő időben le-
hetséges teendőket. A dolgo-
zók hasznos észrevételeit, 
javaslatait — amennyiben 
lehet társadalmi munkával 
— valósítsák meg. Más ese-
tekben hívják fel az illeté-

kes szervek: a tanács titkár-
ság, Hazafias Népfront fi-
gyelmét a teendők elvégzé-
sére. 

OA Szegedi Szabadtéri 
Játékok sikeréért sze-

mély szerint felelős vezetők 
és az összlakosság öntevéke-
nyen szervezze és szélesítse 
az előző években oly sike-
res: "Hívd meg barátodat 
Szegedre!* mozgalmat! 
Vendéglátó gazdának érezze 
magát mindenki ebben a 
városban, aki szíves szere-
tettel fogadja, igazítja útba 
a városunkba érkező vendé-
gek hozzáforduló tagjait! 
Tegyen meg mindenki min-
dent, hogy megszűnjön az a 
hellyel-közzel még fellelhető 
közömbösség, mely sokszor 
nem is tudatosan, de veszé-
lyezteti, hogy szeretett váro-
sunk összefogott munkánk 
eredményeképpen elfoglalja 
helyét az európai fesztivál-
városok között. 

OMi, szegediek, elsősor-
ban hozzunk áldozatot 

a játékok sikere érdekében 

azzal, hogy lelkesen részt 
vállalunk a közönségszerve-
zésből, hogy felajánljuk la-
kásunk nélkülözhető részét 
az Idegenforgalmi Hivatal 

fizetővendég-szolgálatának, 
hogy kötelességünknek érez-
zük ott lenni az előadáso-
kon. Egyszóval vállaljuk 
mindannyian a vendéglátó 
gazda kedves, nélkülözhetet-
len szerepét az ünnepi já-
tékok idején! 

* 

A Hazafias Népfront vá-
rosi bizottságának elnöksége 
a leghatározottabban bízik 
abban, hogy felhívása bizto-
sítani fogja Szeged dolgozó 
népének lelkes összefogását 
az 1962. évi ünnepi játékok 
sikere érdekében. Ugyanak-
kor az elnökség ígéretet 
tesz. hogy az illetékes szer-
vekhez az eddigiekhez ha-
sonlóan tolmácsolni fogja a 
szegedi dolgozók észrevéte-
leit és mindent megtesz a 
jövőben is a helyes észrevé-
telek, javaslatok megvalósí-
tása érdekében. 

Szerződés a szegedi 
ruhagyárak között 

Mióta a Szegedi Ruhagyat 
átállt a közületi cikkek 
gyártására, kooperációs kap-
csolatba lépett a Szőrme- és 
Bőrruhakészítő Üzemmel. 
Lényegében a két üzem kö-
zösen gyártja a bundabélé-
ses vasutas és gépkocsiveze-
tői kabátokat. A ruhagyár 
készíti el a huzatokat, a 
Szőrme- és Bőrruhakészítő 
Vállalat pedig a bélést 

A kooperációs munka első 
hónapjában sok vita támadt 
a két gyár vezetői között. A 
viták egészséges rendezésére 
a két üzem vezetői elhatá-
rozták. hogy a kapcsolat ja-
vítására szocialista szerző-
dést kötnek. Mind a két 
üzemben már fogalmazzák a 
szerződés pontjait. Ezt majd 
egy későbbi ülésen megvi-
tatják, s aztán véglegesítik 
a szöveget. 

A Szőrme- és Bőrruhaké-
szítő Vállalat hasonló szer-
ződést kötött tavaly a Pan-
nónia Szőrmeárugyárral. Sok 
probléma volt a nyersanyag-
szállításokkal, mióta azon-
ban megkötötték a szerző-
dést, a termelési kapcsolat 
jónak mondható. Ha bármi-
lyen vita támad, a két gyár 
vezetői időszakonként tar-
tott ülésén tisztázzák, s a 
hibákat korrigálják. 

A V Á R O S A L A T T 
A járókelő, aki a sima asz-

falton halad, nem is gondol-
ja, hogy a föld alatt húzódik 
meg a város életében fontos 
csatornarendszer. A Szeged 
alatt végigvonuló csatorna-
labirintus igen fontos felada-
tot végez. Elszállítja a város 
felszínéről, életéből azokat az 
anyagokat, melyek súlyos 
járványokat, fertőzéseket 
idézhetnének elő. S hogy ez 
így van, abban nagy a szere-
pük a csatornatisztítóknak. 

Öt méter mélyen 

A Víz- és Csatornaművek 
csatornatisztítói rendszeres 
munkát végeznek. Erről be-
szélgettünk Matkó Gyulával, 
a Víz- és Csatornaművek 
technikus művezetőjével. 
Matkó Gyula 38 éve van a 
vállalatnál. Azelőtt „vízzel" 
foglalkozott. 1948 óta vette át 
a város területén működő 
zárt- és nyíltszelvényű csa-

Rövidesen sorozatban gyártják 
a BIV magyar újdonságait 

Az idei Budapesti Ipari 
Vásár gazdag anyaga vala-
mennyi látogató érdeklődé-
sét felkeltette, a szakembe-
rekben és a laikusokbán 
azonban egyaránt felmerült 
a kérdés: mikor kerülnek 
forgalomba a kiállított kor-
szerű cikkek. 

Tízezrek érdeklődtek pél-
dául a háromsebességű mag-
netofon iránt, amelynek so-

Pedagógasok vizsgája 
a politechnikai tanfolyamon 

Tegnap, szombaton vizsgáz-
tak Szegeden a gépipari tech-
nikumban az Országos Pe-
dagógiai Intézet által szerve-
zett politechnikai tanfolyam 
hallgatói. Az általános isko-
la gyakorlati foglalkozásait 
vezető pedagógusok részére 
az OPI négy éven át két-két 
hetes szaktanfolyamot szer-
vezett. Tegnap 29 nevelő tett 
vizsgát igen jó eredménnyel 
gyakorlati műszaki ismere-
tekből. A most végzett 29 
nevelő munkájáról nagy el-
ismeréssel nyilatkozott Ne-
mes Rudolf, az Országos Pe-
dagógiai Intézet, osztályveze-
tője. A szegedieken kívül 
Bács, Pest, Fejér, Békés és 
Szolnok megye nevelői vet-
tek részt a tanfolyamon. 

Bőséges árukészlet, kiállítások, 
tanácsadó-szolgálat 

A kiskereskedelmi vállalat fölkészült a szabadtéri 
játékokra 

Az elmúlt két év tapasz-
talatai alapján az idén is 
időben felkészült a szabad-
téri játékok alkalmából vár-
ható nagy forgalomra a Sze-
gedi Kiskereskedelmi Válla-
lat. 

Bőséges áruit szépen, íz-
lésesen megrendezett kiállí-
tásokon is bemutatja a nagy-
közönségnek. A Kamaraszín-
házban például július 27, 23, 
29 és 30-án hanglemez-be 
mutatót rendeznek, neves 
művészek felléptével. A Ju-
hász Gyula Művelődési Ott-
honban július 28-tól augusz-
tus 5-ig bezárólag rádió és 
elektromossági, porcelán és 
modern vonalú díszműáruk 
kerülnek bemutatásra, A 

Belkereskedelmi Miniszté-
rium a kiállítás sikeréért 
több mint 200 ezer forint 
értékű márkás herendi árut 
biztosított a Szegedi Kiske-
reskedelmi Vállalatnak. Már-
is sok szép, modern vonalú 
egyéb üveg- és porcelánáru 
érkezett. A minden évben 
megrendezett nagy sikerű 
illatszer-kozmetikai bemuta-
tót az idén is megtartják, 
kozmetikai szaktanácsadással 
egybekötve. 

A kiállításokon kívül a 
kiskereskedelmi vállalat négy 
állandó árusítóhellyel áll 
majd a vásárlók rendelkezé-
sére a szabadtéri játékok 
helyszínén, valamint a Klau-
zál téren. 

rozatgyártása elől csak most 
gördültek el az akadályok. 
Bár az üzemszerű gyártás 
megkezdése néhány héttel el-
húzódik, az első kétezer ké-
szüléket az év végéig min-
denképpen átadják a keres-
kedelemnek. 

A vásár másik újdonsága, 
a hordozható televízió-mű-
szer. Az év végéig 250 tele-
vízió-műszert gyártunk, eb-
ből százat exportra. 

Az alpacca nevű, műszál-
lal kevert selyemből az első 
száz méter anyagot még a 
szakemberek próbálják ki, 
nyomban utána, legkésőbb 
szeptemberig, további négy-
ezer méter alpacca selyem 
készül. Ez azonban már a 
közönség és a külföldi ren-
delők részére. 

A pápai Elekthermnx a tél-
re hozza ki újdonságát, a hő-
tároló kályhát, ami nem ki-
sebb problémát old meg, 
mint az elektromos csúcsfor-
galom csökkentését. Auto-
matikus óraszerkezettel sze-
relik ugyanis fel, amely éj-
szaka működésbe hozza az 
elektromos fűtőtesteket, a 
kályha első hőtárolóját 550 
fokra hevíti, majd a hajnali 
órákban az áramot kikap-
csolja. A jól szigetelt hőtá-
roló az energiát elraktározza 
és nappal gombnyomásra 
visszaadja az éjszaka felhal-
mozott meleget. A gyártást 
most készítik elő és a negye-
dik negyedévben elkészül a 
nagy érdeklődésre számottar-
tó automata kályha első so-
rozata. 

tornák tisztításának vezeté-
sét. Nem sok emberrel dol-
gozik. A közterületen 4 főnyi 
brigád, az üzemek részére 
pedig mindössze 3 főnyi bri-
gád végzi a rendszeres csa-
tornatisztítást. Ezenkívül kü-
lön tisztítják a nyíltszelvé-
nyú csatornákat. 

A csatornatisztítók között 
is van úgynevezett „minősé-
gi" különbség. Vannak búvá-
rok, akik zárva a föld alatt 
vizsgálják, javítják, tisztítják 
a csatornarendszert. A város 
alatt végigvonuló csatorna-
rendszer nagyrésze hengeres 
vagy tojásdad-alakú. Nagy-
részt kettőtől öt méteres 
mélységben dolgoznak a bú-
várok. Feladatuk nemcsak 
nehéz, hanem veszélyes is. 
Szegeden azonban hosszú 
évek óta nem' történt baleset. 
A búvárok betartják az elő-
irást, és semmiféle gyújtó-
eszközt nem visznek maguk-
kal a mélybe, elemlámpával 
világítanak maguknak, vég-
zik munkájukat. 

Kihalászott karikagyűrű 

Pálfi Gyula csatornabúvár 
1946 óta dolgozik a vállalat-
nál. Amint mondja: a város 
minden csatornáját úgy is-
meri, mint a tenyerét. Köny-
ny ebben eligazodik a föld 
alatt, mint a város utcáin. 
Örömmel számolt be arról, 
hogy néhány évvel ezelőtt a 
csatornatisztítókra is gondolt 
a kormány és szabályozta, 
csökkentette munkaidejüket-
Heti öt napot dolgoznak, de 
egész heti hat napi munká-
nak megfelelő munkabért 
kapnak. 

Aztán érdekes történeteket 
is mesélt az emlékek tárhá-
zából. 

— Néhány évvel ezelőtt 
kétségbeesett, fiatal lány ke-

reste fel a Viz- és Csatorna-
műveket — meséli Pálfi 
Gyula bácsi. Alig értettük 
sírástól akadozó szavait, míg 
végre nagynehezen megfej-
tettük a sírás okát. Aznap 
este lett volna az esküvője, 
és mindkét karikagyűrűt be-
leejtette a vízlefolyóba, a 
csatornarendszerbe. Ijedtsé-
gét természetesen méltányol-
tuk, s azonnal kisiettem a 
helyszínre, és több órai kín-
lódás után sikerült a karika-
gyűrűket megtalálni, úgy 
hogy estére a boldog vőle-
gény már menyasszonya u j -
jára húzhatta . . . 

Ezután szippantó gépekkel 

— De előfordult több al-
kalommal olyan eset is — 
folytatta —, amikor kulcs-
csomót, órát és egyéb érté-
kes tárgyat ejtettek a vizle-
folyóba, amit aztán, ha ér-
tesítettek bennünket, a lehe-
tőségeknek megfelelően, fel-
kutattunk és visszajuttat-
tunk jogos tulajdonosának. 

Pálfi Gyula bácsit a szege-
di lakosság nagy része is 
ismeri. Bárhol probléma van 
ugyanis, csatornaszakadás 
vagy szennyvizszivárgás. ő 
siet oda és jelenleg még kézi 
erővel, de hamarosan már 
úgynevezett szippantógépek-
kel rendet teremt. 

Sós Pál, a szegedi üzemek 
közkedvelt Pali bácsija, az 
üzemi csatornarendszer tisz-
títását végzi. 1932 óta dolgo-
zik a Víz- és Csatornamű-
veknél. 

Az eltelt harminc év alatt 
egyetlen napig sem volt be-
tegállományban, jó egészség-
gel szorgalmasan végezte 
munkáját. Mert minden 
szakmának megvan a maga 
szépsége, csak ismerni és 
szeretni kell. 

Horuezi Laszloné 

Véget ért 
az orosz nyelvszakos tanárok 

továbbképző tanfolyama 
Az Országos Pedagógiai In-

tézet — mint lapunkban 
korábban jelentettük — Sze-
geden rendezte meg Csong-
rád, Békés és Szeged város 
orosz nyelvszakos tanárainak 
nyári továbbképző tanfolya-
mát, melynek előadói szov-
jet pedagógusok voltak. Teg-
nap, szombaton délben a 
Radnóti Gimnázium nagyter-
mében ünnepélyes külsősé-
gek között rendezték meg a 
tanfolyam zárófoglalkozását, 
melyen megjelent ' Gácsi Jó-
zsef, a városi tanács műve-
lődésügyi osztályának főelő-
adója, Juhász Zoltán, a Pe-
dagógusok Szakszervezetének 
Szeged városi titkára, Há-

mori Ede, az Árpád téri ál-
talános iskola igazgatója. 

Gácsi József köszönte meg 
a szovjet pedagógusoknak a 
tanfolyamon végzett sikeres 
munkájukat, majd Fenyvesi 
István, a Pedagógiai Főisko-
la adjunktusa értékelte a két 
hét munkáját. M. M. Bort-
szova, a moszkvai 6I5-ös kö-
zépiskola tanárnője búcsú-
zott a szovjet pedagógusok 
nevében a tanfolyam részt-
vevőitői, s elmondta, hogy 
rövid magyarországi tartót-
kodásuk ideje alatt igen meg-
szerették ezt az országot és 
dolgos népét. Meggyőződtek 
arról, hogy a magyar dolgo-
zók őszinte barátai a szov-
jet népnek. 


