
KÉPERNVŐ 
AZ ÉJSZAKA KÉPEI 

Juhász Ferenc legtehetsé- soha nem tapasztalt kontak-
gesebb, legegyénibb költőink tust, együttélést hoznak lét-
közé tartozik. Igényesség- re költő, színészek és nézők 
ben, gondolat- és érzelem- között. Az elrettentő jövőt 
gazdagságban csak a legna- megjelenítő füstölgő romok, 
gyobbakhoz hasonlítható. 
Szubjektív ihletésű líráját, 

az egymást űző, csúszó-má-
szó, vonagló állatok képe 

melyet hatalmas gazdagsa- vizuálisan teljesebben te-
gú és kiapadhatatlan költői remtik meg a mondanivalót, 
képhalmaz jellemez, egyre mint a szavak. A szerző bá-
többen értik, s egyre többen tor, az emberben bízó hi 
szeretnék megérteni. 

A televíziót dicséri 
tét, a rendet, a katasztrófa 
elkerülésének lehetőségét 

kezdeményező készség, mely- megjelenítő képsorok, a vers-
az a 

lyel Juhász Ferenc művé-
szetéhez közeledve, az ő köz-

mondó színészek hangjának 
változása tökéletesen ellen-

reműködésével tett kísérle- súlyozzák a világégés han-
tét a televízió-költemény gulatát, egyszóval: a képek, 
műfajának megteremtésére. 
Bátor és sikeres, eredmé-
nyes volt az első kísérlet. A sége nagyszerű művészi 
gondolatok, a költői képek ményt biztosít, 
megjelenítésének igénye se-

a szavak, az elektronikus 
zene ritkán tapasztalt egy-

él-

A képek és szavak 
hol sem kézenfekvőbb, mint szinkronja Bessenyei Erzsi 
Juhász Ferenc lírájában. A és Abonyi Mária vágók hoz-
gondolatiság határtalansága záértését dicséri. A szöve-
sehol sem XX. századibb, get mondó színészek — 
mint Juhász Ferenc költé- Básti Lajos, Gombos Kata-
szetében. lin, Szakács Miklós és Tal-

Az éjszaka képei az em- lós Endre — személytele-
beriséget az atomháborútól, nül, művészi tökéllyel szol-
a végzetes pusztulástól féltő gálták a költő és a rendező — 
költő gondolatait jelenítik Rajnai András — egységes 
meg. Az auditív és vizuá- koncepcióját, 
lis hatások soha nem érzett, Farkas István 

Napirenden: 

A gáztüzelésű berendezések 
javítása 

Szegeden mind többen fű-
tik mar a lakásokat gázzal. 
A Szegedi Gázmű — leg-

fordul viszont, hogy ezek a 
szerkezetek hosszabb ideig 
is javítás nélkül maradnak, 

t-t- j < . , . mert nincs hozzájuk elég 
frissebb adatai szerint - 380 a i k a t r é s z . Ez vonatkozik 
cserépkályhába helyezett ed- mind a magyar, mind a kül-
dig égőfejet, s 530 magyar földi gyártmányú konvekto-
és külföldi gyártmányú kon- r o k r a - ] ' y e n esetekben ls az 

, . _ , .. a sajnálatos véletlen játszik 
6 Í C ' E Z f k é t közre, hogy pont az az al-

E . 1 ° L Í L V 1 S ? ° 2 y l a ! £ S ' kattósz hiányzik a raktárból, 
„ iTxr iZul? ^ m i n d a f k b a a m e l t b e kellene szerelni a lakásokba beszerelik az _ t s , , k J V , , 
égőfejet a cserépkályhákba, a ^ a s z ü k _ 
illetve újabb konvektorokat s é ^ s alkaTrésztkTt kőzhe t 
állítanak be, amelyeket erre Budanestről „VASÉRT 
az esztendőre még elvállalt e S t ó l S I ™ 
a Szegedi Gázmű. A gáz j ó k a £ s o atukra 1eltemző: 
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munkáját. Jövő ilyenkorra 

A gázművek ilyen problé-
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szolgálatával £iz esetleges hi-
bák elhárítására? 

sem lesz kisebb, hiszen jö-
vőre és az utána következő 
esztendőkben az eddiginek 

Kérdésünk annál is inkább többszörösérc emelkedik a 
Indokolt, mert ezzel kapcso- cserépkályhákba beszerelt 
latban joggal érte már szó égőfejek, valamint a kon-
a Szegedi Gázműveket. Elő- vektorok száma. Időben fel 
fordult, hogy nyáron besze- kell ehhez készülni a zavar-
relt konvektor beszabályozá- talan alkatrész ellátással és 
sát nem végezték el a fűtési meg kell erősítenie a gázmű-
idény megkezdése előtt Az veknek javító csoportját, 
ezzel kapcsolatos reklamá- hogy adott esetben a hibás 
cióra viszont, egy hét eltelte szerkezeteket hosszabb vára-
után is, csak másodszori sür- kozás nélkül meg tudják ja-
getésre jelent meg a szerelő vítani. 
a javító csoportból. Ilyen 
esetek vajon ismétlőd-
nek-e, hiszen köztudomású, 
hogy a hibás gáz-égőszerke-
zetekkel nem szabad ját-
szani. 

Szekeres István, a Gázmű-
vek igazgatója elmondotta: 
ilyen esetek szórványosan 
előfordulhatnak, hiszen meg-
történik, hogy a gázműveket 
a régi helyen keresik, holott 
az apparátus már a ruha-
gyár mögötti új telepen ren-
dezkedett be a munkára. 
Hogy ezt a hibaforrást elke-
rüljék, a régi üzemterületre 
szóló telefont is átkötötték 
az új telephelyre. Munkaerő-
hiánnyal küszködik viszont 
a Szegedi Gázmű, s nemcsak 
segédmunkásunk sincs any 
nyl. amennyi kellene, 

L. F. 

Hajóépítők - szezonban ! » P a l « óidonságai 
9 m Az Országos Gumiipari 

A legutóbbi szegedi ipari kerül az ifjúsági csónakház 
kiállításig kevesen tudták, 44 négyzetméteres műhelyé-
hogy a Fürdő és Hőforrás be. De hogyan születik a 
Vállalat csónakjavítással, csónak? 
sőti készítéssel is foglalkozik. Nézzük például itt ezt a 
A jó alakú motorcsónak nyugodt vonalú motorost! 
a karcsú kajak és páreve- A rajzasztalon aprólékos 
zős, és a kézhez álló evezők terv készül. Anyagmennyi-
— amelyeket ekkor mutat- ség, méretek, teherbírás és 
tak be először — egyszeri- motorerő szerint A „csóna-

Ahány hajó, annyi tapaszta-
la t A megfigyelés sok tanu-
lás: ebből tervezem a csó-
nakokat. 

Van jövője! 

ben felhívták a látogatók 
figyelmét. De míg a sikeres 
szereplésig eljutott a csónak-
építő részleg — stílusosan 
szólva — bizony sok 
lefolyt a Tiszán. 

Nehéz kezdet 

kosok" ezután 
tartanak, mint az orvosok: 
jó-e a terv vagy nem, hol 
kell igazítani egy-egy vona-

víz l a t Kiválasztják, vékony 
deszkákra és vaskos lécek-
re szabják a faanyagot És 
ekkor kezdődik a legfonto-
sabb és legszebbik része a 

Az első próbálkozásokra dolognak: a lécekből ölei-
jócskán ráfizetett a vállalat kező bordákat állítanak ösz-
1960-ban, amikor elvállalták sze rézcsavarokkal, amelyek 
az első javítást a műhely egy erős gerincre épülnek, 
kicsi, a berendezés korsze- Már látni, milyen lesz a 
rűtlen vo l t A kevés szer- csónak alakja. A hosszme-
számmal dolgozó három revítők végére felkerül az 
csónaképítő úttörő munkája úgynevezett tükörlap, első 
hozzávetőleg 25—30 ezer fo- részére az orrtönk, és a vá-
rintba került A csónakjaví- zakra rézszögecsekkel erő-
tásokra viszont nagy szük- sitik a palánkot Ha min 
ség volt Szegeden, hiszen 
mindössze két kisiparos dol-
gozott s ők sem győzték a 
javításokat, a csónakkészí-
tés t 

Csigalassúságú fejlődés 
után, 1963 végén megválto-
zott a helyzet Ügyes kezű iáit. Például egy sikló mo-
vezető került a részleg élé- torost. Igy felelt: 

Dél-Magyarország egyet-
len állami csónaképítő mű-
helye — a fürdővállalaté — 

konzíliumot egyre gyorsabb ütemben 
fejlődik. A régi vesztesége-
sen működő műhely ma már 
30 ezer forintos nyereséget 
tehet a fürdővállalat pénztá-
rába. Egyre több csónakot 
készítenek, a sportiskola ke-
nuit is itt építik. Evezőik el-
jutnak az ország más „vi-
zes" városaiba, például 
Győrbe is, ahol az ETO ver-
senyzői használják. Leg-
utóbb már Jugoszláviában is 
vásároltak a vízilapátokból. 

És a jövő? — erről Bárdos 
Miklós igazgató beszél. 

— Mindenképpen tovább-
fejlesztjük a mi csónaképítő 
„manufaktúránkat". Meg-
duplázzuk alapterületét. Bő-

dén rendben összeáll, jöhet víteni akarjuk termékeink 
a lakkozás. Mire a nyers fa választékát is, például ver-
csónakként találkozhat a 
Tiszával, 400 kemény mun-
kaóra telik el. 

senyzésre is építünk moto-
ros sikló hajókat Kialakult 
típusaink mellett a kétpár-

re: Lebák Sándor. A válla-
lat hamarosan új munkagé-
peket vásárolt, szalagcsiszo-
ló-fűrészt és jó kéziszerszá-
mokat. 

Bárdos Miklós, a fürdő-
vállalat igazgatója ezeket 
mondja a szerencsés válto-
zásról: 

— A megtalált műhelyfő-
nök mellé jó szakmunkáso-
kat is kerestünk. Szerencsé-
vel, a rostkikészítő vállalat-
tól például Ungi Mihály ke-
rült a műhelyhez, aki ma az 
egyik legjobb dolgozónk. A 
többi szakemberünket ma-
gunk képeztük, itt szabadul-
tak fel az ifjúsági csónak-
házban. Egy év alatt Lebák 
Sándor összhangot teremtett 
a kollektíva között, átszer-
vezte az anyaggazdálkodást, 
s az év végén nyereséggel 
zárt a műhely. 

Kicsit művészet 
Csónakot készíteni kicsit 

művészetnek számít. A 
munkás kezét, gondolatát 
egyformán parancsolja a 
vízáramlás mechanikai tör-
vénye, az éppen divatos for-
ma, az anyag tulajdonsága, 
s természetesen a megrende-
lő kívánsága. Nehéz mindezt 
összehozni. 

Itt a műhelyben talán 
ezért beszélnek olyan keve-
set az emberek. Milliméterre 
dolgoznak. Ha csak egyetlen 
vonással fut mélyebbre vagy 
tovább a gvalu, a fűrész, el 
lehet dobni a drága fa-
anyagot, az I. osztályú fe-
nyőt vagy mahagónit, ami 
legnagyobb részt importból 

Megkérdeztem Lebák Sán- evezősökön, kajakokon, ke-
dort, hogyan tervezi csónak- nukon kívül minden fajta 

motoroshajó-megrendelést 
kielégítünk. Arra törek-
szünk, hogy a jó minőség 
biztosítása mellett itt Sze-
geden készüljenek a legrövi-
debb idő alatt a csónakok. 

Matlió István 

Az Országos Gumiipari 
Vállalat Palma gyáregysé-
gének műszaki „varázslói" a 
kagylóíotel továbbfejlesztése 
révén újabb ötletes felfúj-
ható termékfajtával gazda-
gították a választékot. A fo-
tel most néhány mozdulattal 
kényelmes fekvőhellyé is 
alakítható. 

A Palma másik új kem-
pingcikkét, az ágybetétet, 
úgy alakították ki, hogy az 
az otthonokban a kárpito-
zott ágybetétek helyett is 
használható legyen. A fel-
fújható ágybetétet már so-
rozatban gyártják. 

— Jövök a Tisza-parton, s 
nézem hogyan jutnak előre a 
csónakok a vízen. Figyelem, 
mekkora hullámot vetnek, 
azaz „locsolnak"-e nagyon. 

i Twandot 
Barcelonában 

A közelmúltban érkezett átestem a tűzkeresztségen, 
vissza Spanyolországból Al- Az előadás óriási sikert ara-
pár Mária, a Szegedi Nem- tott. A magas cékbe és egyes 
zeti Színház művésznője, aki 
november 12, 17 és 20-án 
Barcelonában, a Gran Teat-
ro del Liceo-ban Turandot-ot 
énekelt. A szegedi szoprán-
énekesnőt Victor Wladarsky 
bécsi impresszárió hívta meg 

áriákba beletapsoltak, a szü-
netekben elárasztottak ben-
nünket szerencsekívánatok-
kal, fotókat kértek és csi-
náltak rólunk — egyszóval 
felejthetetlen volt. 

Mi csak annyit teszünk 
a nemzetközi koncertirodán hozzá: a szegedi művésznő 
keresztül a barcelonai stag- sikerének újabb bizonyítéka, 
gione-operába, ahol neves hogy január közepére is 
külföldi partnerekkel mutat- meghívást kapott Bariba, 
kozott be a spanyol közön- ahol ugyancsak Turandot-ot 

S z a b a t n i hárus Szeprien 
A Szakszervezetek Szegedi házán mutatkozik be a sza-

Altalános Munkáskórusa no- badkai együttes. Szegeden 
vcmberi jugoszláviai vendég- vasárnap délután 5 órakor a 
szereplésének viszonzására Juhász Gyula művelődési 
tegnap délután érkezett Sze- otthonban adnak hangver-
gedre a Szabadkai Lányi t s z a b a d k a i d a l o s o k . 
Ernő" Iparos Kultur-Muvé- f . 
szeti Egyesület Vegyeskara. akiknek dirigense Varga Pé-
A röszkei határállomáson ter, szólistái pedig Csittári 
Mison Gusztáv, a szegedi I. Mária, Csittári Minka, Jáger 
kerületi tanács vb elnöke, j(5ZSef, Koncz Mihály és Mol-
Nagy Máté, a Közalkalma- c e r M á t y á s zongoraművész 

szakképzett szerelőjük se, 
hogy a hibaforrások elhárí-
tását adott esetben azonnal 
megtegyék. Reggel 7-től este 
9 óráig egymásba folyó mű-
szakban dolgozik a javító-
csoport és jórészt kint a 
helyszínen. Csak nagyon ke-
vés égőfej vagy konvektor 
kerül be javításra a mű-
helybe. 

Mint megtudtuk, 7—8 kon-
vektor és égőfej vár általá-
ban kisebb-nagyobb javítás-
ra a telep műhelyében. Elő-

zottak Szakszervezetének 
megyei titkára, Nagy László-

dé né, az SZMT kulturális, agí 
lesznek. 

ség előtt. 
— A barcelonai operaház-

nak kisebb szereplői és tech-
nikai apparátusa van, kar-
mestert, rendezőt és szólis-
tákat azonban a világ min-
den tájáról szereznek az 
előadásokra — emlékezik 
vissza Alpár Mária. A Tu-
randot-ra Magyarországról 
Antalffy Alberttel, a pesti 
operaház basszistájával 
együtt kaptam meghívást. 
Elio Boncompagni — Tullio 
Seraíin egyetlen növendéke 
és veje — volt a dirigens, 
az ugyancsak olasz Renzo 
Frusca pedig — aki Prevedi 
emlékezetes pesti Normáját 
állította színpadra — a ren-
dezője ennek az előadás-
nak. A spanyol tenorista, 
Francisco Lazaro (ICalaf) is 
járt már Pesten, tavaly, a 
Bajazzókban. S hogy teljes 
legyen a nemzetközi me-
zőny: Liu a brazil Irma Gon-
zales volt. ö t próbával ké-
szültünk a premierre, de 
csak a főpróba második fel-
vonása után dőlt el, fellép-
hetünk-e. Itt ugyanis szer-
ződés szerint a főintendáns 
közvetlenül bemutató előtt is 
lefújhatja a szereplést, ha 
valaki nem tetszik neki. Er-
re azonban szerencsére nem 
került sor: Jüan Pamias 
főigazgató gratulált, s így 

énekel Nikola Nikolowal. 
Nikolényi István 

Vizsgáztak 
a mezőgazdasági 

mérnökök 
Tegnap befejeződött a Dél-

alföldi Mezőgazdasági Kísér-
leti Intézetben rendezett 
mezőgazdasági mérnökto-
vábbképző tanfolyam. Ezen 
Bács-Kiskun, Békés, Csong-
rád, Hajdú-Bihar, Szabolcs, 
Szolnok és Nógrád megyé-
ben dolgozó termelőszövet-
kezeti vezető szakemberek 
— szám szerint huszonha-
tan — vettek részt. A há-

| romhetes tanfolyam hallga-
| tói megismerkedtek mind-
I azokkal a korszerű növény-

termesztési, talajművelési, 
gépesítési és üzemszervezési 
eljárásokkal, amelyeket itt-
hon és külföldön az utóbbi 
években a tudományos ku-
tatás kidolgozott és amelyek 
a gyakorlatban is alkalmaz-
hatók. 

Az agrár felsőoktatási In-
tézmények tanárai és a me-
zőgazdasági kísérleti inté-
zetek vezető kutatói tartot-
ták az előadásokat. A hall-
gatók valamennyien sikeres 
vizsgát tettek és erről bizo-
nyítványt kaptak. 

A szegedi intézetben most 
már ötödik éve tart a me-
zőgazdasági mérnökök to-
vábbképzése. amit mindig a 
téli hónapokban rendeznek 
meg. Januárban úiabb tan-
folyam indul. Ennek hallga-
tói — főleg termelő tzövet-
kezeti m ••rőgp7dós-»"k és 
üzemgazdászok — a nagy-
üzemi munkaszervező:, leg-
újabb módszereit sajátítják 
rrjajd el. 

4 s s z o r y o l < I 1 1 Ilim 

tációs és propaganda bizott-
ságának vezetője, valamint 
dr. Mihálka György, a ven-
déglátó szegedi kórus kar-
mestere fogadta, a Juhász 
Gyula művelődési otthonban 
pedig Mihály József igazgató 
köszöntötte a szabadkai da-
losokat, akik este megnézték 
a Szegedi Nemzeti Színház 
Bolvgó hollandi előadását. 

Ma délelőtt a kórus veze-
tői a Szakszervezetek Megyei 
Tanácsának vezetőivel talál-
koznak, majd este Derekegy-

Majdnem húsz év történe- Alka, a legfiatalabb, szin-
tét eleveníti fel ennek az úi tén csrlódo • ma-. G; .-mé-
szöv jet filmnek a csalekmé- két nem érzi szégyen; ;k. ö 
nye. mely általános qmberl sem hibátlan. Am kor meg-
problémákat. közelebbről szeret valakit, nem .allja 
köznapi asszonyi sorsokat be, hogy anya. De bizi . ab-
ölel fel. ban, hogy kettőjük szerelme 

Három asszonyról szól a elég erős, így végül m gsem 
film. Az első, Jekatycrina titkolja el gyerekét. Alka és 
Tyimofejevna, a háborúban Zsenva már nem érti iz elő-
vesztette el férjét. Fiát egye- ítéleteket. Ök becsületesen 
dül, magányosan nevelte fel. akarnak együtt élni 
Helytállása örökös lemon- Mctalnyikov — Irina Vo-
dásra készteti Sokat szenve- l o m b o v s z k a j a .tál- séböl 
dett a magánytó l . Fir.be-. aki . . 1 ~ ~ ~ 
nem tök Hetes: mikor saját i r t ~ forgautéor.vtvbo! Pa-
ébtéről van szó, nsm tud v e l Ljubimov rendezte a fil-
felülemeikedni az előítélete- met. A hősök megformálásá-
ken, de önmagát legyőzve ra kitűnő — nálunk is is-
mégis úgy dönt, ahogy egy mert — szereplőket válasz-
megértő mai asszonynak tott: Nyina Szozomovát. In-

na Makarovát, Galina Jacki-
nát és Vitalij Szolomint. Va-

kell. 
Duszjával a háború befe-

jezése után kerül össze 
Nem sokáig tart barátságuk, 
mert a lány könnyelmű. 

'.amennyien e°vszerűen. esz-
köztelenül alakítanak. A film 
rendezője — kisebb hibák.cal 
bár — de szépen, egyszerűen 

csak s mának él. De évek eleveníti fel a ma esszonyai-
múlva mégis Duszja segít a nak hétköznapi, de egysze-
helyes utat megtalálnia, rűségében is szomorú sorsát. 

TMK csoportvezetőt keresünk 
„Gépésztechnikus" 605 jeligére 

a Sajtóházba 

Milyen lesz Moszkva 
1980-ban ? 

A szovjet kormány a kö- szintes korszerű lakóházak 
zelmúltban hagyta jóvá építésére térnek át. Az el-
Moszkva 1980-ig szóló fej- következő években is gyors 
lesztésének általános tervét, ütemben folytatódik a la-
A részletes terveket két éven kásépítés, hogy megszüntes-
belül kell benyújtani. A sék a lakásproblémát. 1930-
szakemberek ajánlásainak ig egy lakosra a számitások 
megfelelően a szovjet fővá- szerint 9—12 négyzetméter-
ros az elkövetkező években nyi lakóterület esik. A kö-
„magasba" növekszik, terű- rülbelül 6 és fél millió la-
lete nem fog nagyobbodni, kosú fővárosban leállítják 
A moszkvaiak a város köz- további ipari üzemek építé-
ponti részében több zöldte- sét. A meglevő üzemeket 
rülethez jutnak. A túlnyo- korszerűsítik és újjáépítik, 
mórészt négyszintes panell termelésüket gépesítik és 
lakóházak építéséről több- automatizálják. 

Duszja is magányos, maga 
módján keresi a társat, a 
szerelmet. Gyermeke nem le-
het. Retteg az öregségtől, az 
egyedülléttől. Ki akarja hasz-
nálni az életet, bár tudja, 
hogy önmagát csapja be. 

Körmendi Zsuzsa 

Deszkl Gépjavító Állomás 

eszter-
gályosokat 
azonnalra 

felvesz 
Fizetés megegyezés szerint. 
Jelentkezni reggel 7—8-ig. 
üzemegységvezetőnél. 

X. S. 413 

Legkedvesebb 
ajándék 
egy fénykép, 
a Fényképész Szövetkezet 
műtermeiből. Kárász u. 7.. 
Széchenyi tér 7.. Lenin krt. 
44. xS. 381 

Aramssiinet 

Az Áramszolgáltató Válla-
lat közli, hogv 1966. de-
cember 13-17-ig 7—16 árá-
ig » Rákóczi u.. Hámén 
Kató u.. Pám u.. Szabad-
sajtó u.. Barát u.. Mátyás 
tér által határolt területen 
időszakos áramszünet lesz. 

k. 15 636 

Szombat, 1966. december lfli DÉL-MAGYARORSZÁG 


