Nyolcvanezer forintos

gondolat

A Műszaki Tervezés című
azaklap, az Építésügyi Minisztérium kiadványa egyik
utóbbi számában érdekes beszámolót találhattunk
egy
szegedi
kezdeményezésről,
Kósa Mihály, a Szegedi Tervező vállalat mérnöke ismertette benne egy újítását,
melyet a 86 lakásos, Lenin
körúti új középmagas
ház
fűtőberendezésének
tervezésénél alkalmazott.
A tervező,
több külföldi s egy-két hazai
kísérlet
eredményeinek ismeretében egycsöves vezetékű fűtőberendezést
tervezett
az új lakóházhoz. Ennek az a
lényege, hogy a hagyománvos fűtőberendezéstől eltélrően,
v e i l , melyben
I l i c i y u c x i minden
l u m u c i i radiálaumtorhoz két cső kaocsolódik
(a fűtővíz bevezetésére illetve elvezetésére), itt csak egy
csöret építettek
be és magasnyomású
szivattyúrendszerbe kapcsolták. A fűtővíz
a legfelső emeleten lép a ra-

Újfajta
fűtésszerelés
— jelentős
megtakarítás

Jiátőrrendszerbe, s onnan lefelé haladva jut vissza a kazánba. miközben a radiátorokon keresztül hót ad le.
A legfelső emelet kapja a
legmelegebb vizet, ezért, itt
kisebb radiátortestek is kisugározzák a fűtéshez elegendő hőt, a továbbiakban
pedig a víz lehűlésének arányában növelték a radiátortesteket. Ezáltal — bár a
fűtővíz hőmérséklete lefelé
haladva csökken — az alsóbb emeleteken is biztosítani lehet a felsőkével azonos
hőmérsékletet
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— Számottevő előnye a
költségmegtakarítás.
Ennél
az épületnél körülbelül 80—
100 ezer forinttal olcsóbban
készült el a fűtőberendezés,

Szerelem, öl
Murray Schisgal darabja a Vígszínházban
A színlap játéknak,
tehát valamilyen különleges,
szokatlan fajúnak jelzi
az
amerikai Murray
Schisgal
darabját, amely kétségtelenül az idei évad egyik legnagyobb
közönségsikere;
zsúfolt házakkal
játssza a
Vígszínház.
A nálunk
eddig teljesen ismeretlen szerző (egyébként akit érdekel,
március 17-én Gépírók
című drámáját
hallhatja a
Kossuth-rádióban) munkája
azonban igazában és valójában vígjáték. Azaz
lényegében színvonalas
szalondarab,
vagy
ahogyan
ma mondják, bulvárdarab.
Olyan színmű, amely nem
tud és nem is akar
túlságosan az élet mélyére ásni,
lényeges, új dolgokat
elmondani a világról, az emberekről.
Viszont
képes
arra, hogy kitűnően
szórakoztasson.
„Jó
szövegei
vannak" —
ahogyan az
egyik néző az előadás után
megfogalmazta.
Azt hiszem, csakugyan ez
a darab
legfőbb értéke,
ezek a „jó
szövegek". De
ezeket sem szabad
nagyon
komolyan
venni,
csak az
éppen adott
szituációban
érvényesek, a
következő
helyzetben már mást mond
ugyanarról a szerző, s ha a
néző erre nem ügyel,
az
előadás végén aligha tudja
megfogalmazni, mit is látott, hogy a szellemes
és
tehetséges írónak tulajdonképpen mi a véleménye
a
szerelemről, mely darabjának tárgya. Minden relatív,
a szerelem is, ebben is a
bizonytalansági
tényezők,
megfoghatatlan
motívumok
uralkodnak: ezt hangsúlyozza a darab. Talán csak a
szexuális kapcsolat intenzitása a lényeges az egészben, mondja Schisgal, s a
háromszereplős darab
női
szereplőjével. Ellennel grafiKeresünk
jártas

kont csináltat ezekről
az
érintkezésekről. E kimutatás szerint
Ellen akkor
érezte
magát
legjobban,
amikor ezek a kapcsolatok
elevenek, intenzívek,
gyakoriak voltak. Ez azonban
nem több közhelynél. Vannak-e valakinek e tekintetben kétségei?
De mindez csak a darab
végén derül ki. Addig
elkápráztatja
a nézőt az író
bravúros formai
készsége;
jellemalkotó és helyzetábrázoló ereje; groteszk ötletei,
szellemessége, írni
tudása,
„jó szövegei". És
főképpen
elkápráztatja
a nézőt az előadás, amely nemcsak maximálisan kihasználja a darab
lehetőségeit, de még ad is
hozzájuk valamit:
azt a
pluszt,
amit
mindenféle
színpadi újrafogalmazás jelent.
Várkonyi Zoltán rendezése tele van ötlettel, brilliáns megoldással,
technikai bravúrral, lendülettel, s
ez jellemzi a szereplők játékát ls, akik láthatólag jó
kedvvel, nagy élvezettel komédiáznak ebben a részleteiben csakugyan
elragadó
színdarabban.
Bárdy György játszotta a
sikeres ember és az első
férj szerepét A sikertelen,
letört ember és a második
férj Darvas Iván volt. A feleség ingadozó, bár bizonyos
kérdésekben nagyon is határozott alakját Ruttkai Éva
formálta meg. Mind a hárman a maximumát nyújtották a szerep lehetőségeinek, könnyedén, elegánsan,
fölényes
biztonsággal építették fel az alakokat és a
kétségkívül imponálóan szép
közönségsiker
kivívásában
elsőrendű a részük.
Ökrös László
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Szabolcsi és Debreceni dohányét 25—30 százalékkal
Kertiét 22, Szulold és Havanna dohányét 33. a Hevesi zölddohányét 50 százalékkal
A felemelt felvásárlási árak.
kedvezményes természetbeni juttatások, ingyenes védőszer és permetezési
költségtérítés mellett

é r d e m e s dohányt termelni

Kössük meg mielőbb az
szerződést
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jKésik a Tisza tetőzése

mintha a hagyományos módszert alkalmaztuk volna. A
radiátorok fűtőfelületét csak
mintegy 4 százalékkal kellett
növelni,
a csőrendszernél
nyert megtakarítás ezt többszőrösen fedezi. Még többet
lehet azonban várni a szerelés egyszerűsödésétől,
s attól,
hogy az azonos méretű csövek alkalmazása
nagyarányú
előregyártást
tesz
lehetővé
Gyorsabbá is válik így a fűtőszerkezet
megépítése. A
hagyományos hőtani egyensúly
helyett
hidraulikai
egyensúlyt teremtettünk, s a
rendszer az épület minden
szint n
azonos
*
nyomással
működik. De az sem mellékes,
szeixra, hogy az
u*. egycsöves
t y i / w u x x ű o/x.reUs
lakások esztétikai ké.
pét fokozza, kevesebb s ezáltal jobban, praktikusabban
vezethető cső lesz a lakásban.
— Ez a szerelési mód is
alkalmat ad a lakások
fütésének szabályozására.
Ha
egy-egy radiátort
elzárnak
is, a csap mellett épített kerülő ágon szabadon áramolhat a melegvíz a többi radiátorba.
Elmondta még a fiatal
tervező, hogy különösen középmagas és magas házaknál
előnyös az egycsöves
fűtés.
Igv az állami áruház mellett
épülő toronyház fűtőrendszerét is ilyen elv szerint tervezi. A Magyar Tudományos
Akadémia Újszegeden épülő
biológiád kutató intézetének
építéséhez ugyanilyen rendszerű fűtést tervez.
Az első kísérlet közvetlen
anyagi haszna mintegy 80
ezer forint — ennyit ért tehát már az első gondolat. A
most tervezett
épületeknél
még nagyobb
megtakarítás
Ígérkezik.

Több

Az Alsótisza vidéki Vízügyi
Igazgatóság tegnapi, szeitia
délutáni
jelentése
szerint
Csongrád megyében további
területekről csapolták le a
belvizet. Újabb értékes területeket szabadítottak meg
a víztől annak ellenére, hogy
átlagosan 4—5
milliméter
csapadék hullott a napokban.
A Tisza tegnap Szegednél
15 centimétert áradt. A tegnapi jelentés szerint várhatóan 4—5, nappal megkésik
a hét végére várt tetőzés,
mert a Kárpátokban a hőmérséklet a fagypont alá
süllyedt, s ugyanakkor árad
a Tisza összes mellékfolyója
is. Hasonlóképpen árad
a
•Duna is végig, s ez a jelenség lassítja a Tisza lefolyását is, sőt megindult a Körösökön és a Maroson is egy
kisebb árhullám.
Algyőtől felfelé másodfokú árvízvédelmi készültséget
rendeltek el és védekeznek
a töltéseknél a hullámverés

Képünkön

még csak elérte,
rakpartot

A
Dél-magyarországi
Áramszolgáltató Vállalat 31
tagú vállalati szakszervezeti tanácsa — amelynek tagjai 5 alapszervezetet,
és
mintegy 2500 szervezett dolgozót képviselnek — tegnap tartotta meg első ülését a DÉMÁSZ művelődési
termében. Ez
alkalommal
választották meg a vállalati szakszervezeti tanács operatív végrehajtó szervét, a
vállalati szakszervezeti bizottságot.

Növekvő aolőhebazatal

A belkereskedelem a folyamatos gépkocsi előfizetési
rendszer segítségével felméri a jelenlegi és a várható
igényeket. A rendelkezésre
álló adatok alapján kiszámították: a tavalyról áthúzódó
és az 1967-ben jelentkező

felv.)

ellen.
További
áradástól
függően várhatóan ma Szegednél is elrendelik a tiszai
töltéseken az első fokú árvízvédelmi készültséget. Ez
azt jelenti, hogy a vízőrök
folyamatosan járják és vizsgálják a töltéseket, s élőkészítik a következő fokozathoz szükséges munkát.

A 6 méteren felüli, tetőzés
előtti vízállással a töltések
lábát mossa a Tisza Szegednél is. A széles víztükör ellenére is a tavasz közeledtét, a vízi élet kezdetének
jeleit láthatjuk már a roha
A^MAHARTjia1
jóállomása
kikötött és 'horgonyt vetett megszokott helyén, a Lenin körút végén,
s mögéje zárkózott fel a révőrség és a határügyi szervek stégje is.

A Kossuth Halászati Tsz
halászai is járják már a Tiazóta m á r el Is borította a
zeket, már ami a varsák lea víz
rakását illeti. Igazi nagy
hallal azonban még nem
kedveskedett nekik a megáradt folyó. A halászok azt
mondják, hogy korai ez a
nagy víz. Későbbre
várták
csak. A hal még nem mozog — hideg a víz —, megA héttagú
szakszervezeti állt a vermelésekben. A legharcsa
az
idén
bizottság
tagjaira
Major nagyobb
Imre, a Vas- és Fémipari mintegy 5 kilogrammos volt
Dolgozók Szakszervezetének csak. Naponta 10—15 kilopolitikai munkatársa, a Va- gramm süllőt tudnak csak
sas Szakszervezet központ- fogni, s mintegy 2—3 mázsa
jának képviselője tett javaslatot Ezután a tanács keszeget
tagjai szavazással egyhanA téli kikötőben a ftlrdŐ
gúlag elfogadták a jelölte- vállalat folytatja az úszóhák e t A DÉMÁSZ vállalati
szakszervezeti bizottságának zakon a felújítási munkálaelnökévé Ungi Jánost tit- tokat. Festik a Szőke Tikárává Dobó Gézát tagjai szát és a Béke II. úszóhásorába
Dudás
Györgyöt z a t és kisebb-nagyobb soros
Sasala Jánost V.
Szügy javítási munkákat végeznek
Györgyöt Ungi Jánosnét és
dr. Paku Mihályt választot- el a többi csónakházakon is.
ták. A Magyar Villamos- A fürdő vállalat várja a Tiművek
szakszervezeti ta- sza nagyobb apadását a 0
nácskozására két küldöttet pont fölött a mintegy 3—4
— Dobó Gézát
és Ungi méteres vizet
hogy
megJánost — választotta meg a kezdhesse a csónakházak letanácskozás.
vontatását

Megválasztották a DÉM'flSZ
szakszervezeti bizottságát

szövet

A magánautók száma állandóan emelkedik, s bár
még sohasem járta útjainkat
ilyen sok C-rendszámtáblás
kocsi, mégis sok a panasz.
Legtöbben azt teszik szóvá,
hogy sokáig kell várni a kiutalásokra.
Éppen ezért a külkereskedelem. — a belkereskedőkkel
egyetértésben — jelentős változtatást határozott el: egykét éven belül teljesen kielégíti a gépkocsira várók igényeit, s a lehetőségekhez
mérten nyugati márkájú típusokkal a választékot is
szélesíti. A baráti országokból máris jelentősen növelték a behozatalt, s ezen felül 3000 Fiat, Renault és más
típusú autót is importáltak.

Béla

A Folyamszabályozó
és
Kavicskotró Vállalat megkezdte homokkirakodását az
úgynevezett
FOKA-telepen,
amelyet teljesen körülvesz a
víz. A Maroson a 16-os kilométernél bányásszák a homokot, s két vontatóval napi
20 órás műszakban sietnek
a
vontatók
a
megrakott
uszályokkal. Eddig mintegy
10 ezer köbméter homokot
raktak „partra". A szállítás
azonban megrekedt, mert a
rakodóteret is elöntötte a víz.

jobb

A szegedi textilművekben
készülő szövet jelentős részét
— közvetlenül vagy közvetve — exportálják. Egyebek
közt ezért is fontos az a kezdeményezés, amely a szövődében született: a szövő I.
„C" műszak dolgozói a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója tiszteletére munkaversenyre hívták
ki az „A" és „B" műszak
munkásait.
Legfontosabb célkitűzéseik
közé tartozik a minőség javítása, nevezetesen az első
osztályú részarány 95,5 százalék feletti teljesítése.

(Tóth

Vízben állnak a s t r a n d f ü r d ő fái

gépkocsivásárlási igények 80
százalékát már az idén ki
tudják elégíteni.

Szegedi

Az NDK fővárosában, Berlinben, a berliniek és a külföldiek egyik legkedvesebb
szórakozóhelye a Haus Budapest, a Budapest étterem,
kávéház és bár, amely hajnaltól hajnalig a vendégek
rendelkezésére áll.
Három
zenekar szórakoztatja a betérőket.
Az étteremben
a
„Szegedi
Dankó Pista" cigányzenekar idős és ifjú Lakatos Géza vezetésével.
Kilenc óra volt,
amikor
német színész
barátommal
leültünk a magyaros abroszszal leterített asztalhoz.
A
meninvezeti lámpák halvány
fényt vetettek, a homályt az
asztalunkon lobogó gyertyák
fénye űzte el. A magyar és
német nyelvű étlap igazi magyaroG ételekkel csábítgatott:

A Hídépítő Vállalat szegedi építésvezetősége Szeged
és Szeged környéki munkahelyére

kiibihasbrigádokat,
köntüv* s és áes

kubikos,

szakmunkásokat vesz fel. Jelentkezés az építésvezetőség Szeged, Bajza u. 2. sz. alatti irodájában.
x. S. 27 417

halászlé
cigányzene

Berlinben

szegedi halászlé, fatányéros,
palacsinta.. „
de ki tudná
felsorolni azt a 92-féle ételt,
ami között válogathat
az
ember. A jó magyar borok
mellett természetesen ihattunk igazi pesti „duplát" is
e g y márkáért. Az étel ízleües: Mayer András, a „Százéves" egykori szakácsa,
a
szakma ifjú ^es^tere arany
fokozatának tulajdonosa nem
sajnálta a paprikát a halászléből, majdnem olyan csípős,
mint
Szegeden,
Auerbach Győző üzletvezeto elmondotta, hogy sokan
árért keresik fel őket, mert
már jártak Magyarországon,
és itt is olyan ételeket
és
kiszolgálást várnak, mint otthon kaptak. A Berlinben járó nyugati turisták sem kerülik el őket. Egy dán ifjú
pár például ott tartotta esküvőjét
A legnagyobb sikere talán
mégiscsak a cigányzenének
van.
— Á, kérem — mondja az
idősebbik l a k a t o s Géza —
voltak itt már sokan olyanok, akiknek Szegeden is játszottunk.

Csütörtök, 1967. március 16.

— A legnagyobb sikerük?
__
— A fiam
száma — int a
vonóval ifjabb Lakatos Géza
felé — a „pacsirta",
— Tetszik a vendégeknek,
amikor produkálok és úgy
szól a hegedű, mintha madár csicseregne.
Tapsolnak Virág Ferencnek,
a
cimbalmosnak is.
p e r s z e Dorogi György brácsás, Csemer Géza csellós és
György József bőgős játéka
is hozzájárul a nagy sikerhez.
A Haus Budapest étteremben esténként negyven szegedi halászlevet főznek a szakácsok és tálalnak fel a m a .
gyar pincérek német kollégáikkal. A Szürkebarát s általában a Balaton melléki borok a legkelendőbbek hozzá.
Vacsora után érdemes lemenni a bárba,
ahol Rumbold
Lajos tánczenekara .,húzza"
a talpalávalót hajnalig.
A magyar turisták is szívesen keresik fel a berlini
Budapest éttermet jó kony
hajáért, a gyors és udvarias
kiszolgálásért.
Bába

Mihály
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