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SZERDA, lMt . JÚLIUS 22. 

Búcsúzik 
a Csipkerózsika 

Ma, szerda este 8 órai kezdettel tartja harmadik és egy-

ben búcsúelőadását a szegedi szabadtéri színpadon a no-

voszibirszki balett 100 tagú együttese. Képünkön: jelenet 

a Csipkerózsika Dóm téri előadásából 

SZEGEDI 
ÜNNEPI HETEK 

A táncoló király lextilipar a vásáron 
Fiatal, szint« gyerek-

lányok perdülnek-fordulnak 
a színpadon: a novoszibirsz-
ki balett Csipkerózsika elő-
adásának tündérei , herceg-
női. Közöttük csiszolt moz-
gású, fürge léptű férfi. Ba-
lettmesteri korban lehet, de 
még. táncol. Frissen és köny-
nyedén. Genagyij Rihlov ő, 
az OSZSZK érdemes művé-
sze, a szibériai főváros szín-
házának talán legismertebb 
táncosa. Életéről szerényen 
beszél: 

— Amikor én kezdtem, 
kicsit bonyolultabb dolog 
volt balet tművésszé lenni, 
mint ma. Én például egy 
gyárban kezdtem, a Honvé-
dő Háború idején. No, nem 
táncoltam, hanem gránáto-
kat csináltam. A háború után 
hirdettek egy pályázatot, 
amelyen mintegy hatszáz je-
lentkezőből választották ' ki 
azt az 50 növendéket, 
amelynek többsége végül is 
valóban művész lett. Köz-
tük voltam én is. Sók-sok 
munkával készültünk, s ha-
marosan — alig egy év múl-
va — m á r színpadra is lép-
tünk. Természetesen csak 
apró szerepekben. Így ta-
nultunk tovább, ott, a szín-
házban. Szólótáncosnak 1947 
óta nevezhetem magam, az 
igazi nagy szerepeket azon-
ban csak néhány év múlva 
kaphat tam meg. Űgy 1952-
től a mai napig aztán el-
táncoltam szinte minden je-
lentős. nagy alakot. 

— Melyek a legkedveseb-
bek? 

— Nehéz választani. Tá-
lán a Don Quijote. De a Kő-
virágra is szívesen emlék-
szem. Aztán a Hamupipő-
ke, a Csipkerózsika . . . 

— Színházuk sokat sze-
repelt külföldön, ön merre 
járt már? 

— Japán, Franciaország, 
Egyesült Arab Köztársaság, 
NDK, Kína — némely or-
szágban többször is. 

— És nálunk? 
— Először vagyok itt, de 

remélem, nem utoljára. Szép 
városok, kedves, kellemes 
emberek. Ennyit á l lapí that-
tam meg néhány nap alat t . 

— Visszatérve művészi pá-

ván az is benne van, hogy 
meddig akarok még aktívan 
szerepelni. Igen, egy táncos 
— ha elmúlt negyven — 
már egyre kevesebbet tán-
col, s többet tanít, nevel. 
Ezt teszem én is. Tavaly fe-
jeztem be a rendezői aka-
démiát Leningrádban, s az-
óta én is többször nézem 
kívülről a színpadot. Szeret-
nék m a j d magam is jó elő-
adásokat rendezni, jó tánco-
sokat n e v e l n i . . . 

Ez azonban még valóban 
a jövő képe csupán, mert 
most az itteni rendező hang-
ja szól: vége a szünetnek, 
beszélgetésünket be kell fe-
jeznünk. G. Rihlov elbúcsú-
zik, s könnyed ugrásokkal 
pat tan a színpadra. Játéko-
san. virgoncan, mint egy 

u.AiAh*.. .„., ,„; „„„ siheder. Nem ls tudom, el-lyájihoz: milyen tervet van- higgyük_e neki> hogy elmúlt 
nak a jövőre? 

— Értem a kérdést. Nyil-
negyven ? 

A textil ipar látványos és 
értékes bemutatója nemcsak 
a közönségnél ara tot t sikert . 
Mint az eredményhirdetés-
kor kidei-ült, a szakzsüri a 
HÖDIKÖT korszerű te rmé-
keit és technológiáját a vá-
sár nagydíjával , a BU-
DAPRINT Vállalat anyagait 
és a Szegedi Ruhagyár di-
vatos munka- és szadadidő-
öltözeteit pedig a ranyérem-
mel jutalmazta. A vállalatok 
képviselőinek ezt a kérdést 
tettük fel : mivel szolgáltak 
rá a közönség és a szakem-
berek egyöntetű elismerésé-
re? 

A HÖDIKÖT színpompás 
termékei a Horváth Mihály 
utcai képtár első emeletén 
sorakoznak. Oláh Lajos é r -
tékesítési előadó éppen ve-
lük, a t revira — műanyagból 
készült divatos női és fér -
fi kötött pulóverekkel,' di-
vatcikkekkel adott magyará-

Szegedi Ifjúsági Napok 
Negyedszer rendezik meg 

a Szegedi Ifjúsági Napokat. 
július 25—28—27-én. A fiatal 
vendégek 25-én, szombaton 
délelőtt , különvonatokkal, 
különautóbuszokkal érkeznek 
a fesztiválvárosba. 

A Szegedi I f júsági Napok 
első rendezvényére, a hagyo-
mányos ifjúsági karneválra 
körülbelül 5 ezer vendég 
gyülekezik össze a Széche-
nyi téren, hogy megtekintse 
a Párizsi körútról Induló, 
majd a tanácsháza előtt el-
haladó, s a Kárász utca „be-
jórása" u tán a Dugonics té-
ren szétoszló polit ikus és 
szatir ikus életképekkel teli 
menetet . 

A júl ius 25-én, szombaton 
délutón 5 órakor kezdődő 
karnevál után a Szegedi 
Szabadtéri Játékok Dóm téri 
t r ibün je vá r ja a turistákat, 
akik a fesztivál Trójai nők 
című bemutatójá t tekinthe-
tik meg. •• 

Ugyanezen az estén — 21 
órától — utcabálra 'is sor 

Tájékoztató, szerződés 
A szegedi Hungária Szálló 

rózsaszín termében tegnap, 
kedden délelőtt 10 órakor a 
Magyar Édesipar és az Élel-
miszernagvkereskedelmi Vál-
lalat közösen rendezett saj tó-
tájékoztatót. Az újságírókat 
a vállalat igazgatója, Laki 
Imre tájékoztat ta a kedvelt 
iparág törekvéseiről, ú j ké-
szítményeiről. 

Ugyancsak délelőtt a Sze-
gedi Ecset- és Seprügyár, 
valamint a zsámbéki Mű-
anyagipari Vállalat szakem-
berei, vezetői kötöttek szo-
cialista szerződést. Amint 
megtudtuk, a zsámbéki üzem 
300 ezer seprűt és 4—5 millió 
darab különféle ecsetnyelet 
gyárt bérmunkában a Szege-
di . Ecset- és Seprűgyárnak 

mintegy 7—8 millió forint 
értékben. 

Az Egyesült Gyógyszer- és 
Tópszergvár ugyan nem hi-
vatalos kiállítója a szegedi 
vásárnak, az OGV segítségé-
vel azonban tegnap az OGV 
árusító pavi lonjában bemu-
tat ta a svájci CIBA vegyé-
szeti cégtől vásárolt ú j ro-
varir tó szerét. A magyar 
üzem képviselője elmondotta, 
hogy a napokban forgalomba 
került nuván aerosolos rovar-
irtó kitűnően bevált külföl-
dön. Mindenfaj ta rovart, 

•főként szúnyogot megöl, s 
ami nagy előnye, mérgező 
halóanyaga nem ár ta lmas az 
emberre az eddigi DDT ható-
anyagú szerekkel ellentét-
ben. 

kerül a Széchenyi téren. Itt 
— éjjel 2 óráig — a szegedi 
Fortuna-zenekar muzsikójá-
ra lehet majd táncolni. Az 
utcabál keretében szórakoz-
tató műsor is lesz, amely-
nek keretében a J.uventus-
együttes játszik, és Ambrus 
Wyri, Mikes Éva, Karda 
Beáta; Keleti Pál énekel; 
konferál Halmi Gábor. 

A karnevál , illetve az ut-
cabál ideje alat t egyébként 
forgalmi korlátozósok lesz-
nek! A villamosforgalom 
szombat délután 18 óra 25 
perctől a felvonulás végéig 
a Párizsi körúttól a Széche-
nyi térig szünetel. 

Az autóbuszforgalomban 
— ugyancsak szombat dél-
után és este — a következő 
változások lépnek életbe: a 
25. számú jára t 15 óra 15 
perctől nem közlekedik; az 
1., 2., 3., 4.. &., 7., 8„ 9., 10. 
és 12., valamint a Tiszántúl-
ra közlekedő járatok közle-
kedésében előreláthatólag 16 
óra 25 perctől — a karnevál 
befejezéséig — forgalomkor-
látozás lesz. A 6-os járat a 
Magyar Tanácsköztársaság 
útja—Vörösmarty utca—Szé-
chenyi tér (a bíróság előtt)— 
Kállai ö d ö n utca—Újszeged 
Útvonalon 5 percenként köz-
lekedik. Az autóbuszjárat 
induló megállóhelye a Bo-
szorkánykonyha előtt lesz. 
Az utcabál miatt az 5. és 12. 

számú járatok 21 órától a 
Debrecen ét terem helyett a 
lakberendezési á ruház előtt 
állnak meg. 

Másnap, vasárnap délelőtt 
városnézésre, az ipari vásár 
megtekintésére viszik az if-
júsági napok részvevőit, 
akik közül a vidékiek — 
délelőtt 10, délutón 2 ' és 5 
órai kezdettel — az Ex-
pressz-shaw műsorát is meg-
tekinthetik az újszegedi sza-
badtéri színpadon. A shaw-
műsorban fellép a Juventus-
együtes, Pataki Ferenc fe j -
számoló, Molnár Margit tévé-
riporter, Sándor György hu-
morista, valamint Szécsi P/íl, 
Ambrus Kyri, Mikes Éva, 
Karda Beáta. Bakacpi Béla, 
Mátray Zsuzsa énekes; köz-
reműködik még az Atlasz-
együttes. Konferál : Halmi 
Gábor. 

Említésre méltó körülmény 
még, hogy az ifjúsági napok 
részvevői — részvételi je-
gyük felmutatása mellett — 
ingyen utazhatnak a szegedi 
villamosakon. 

Ugyancsak kedvezményben 
részesülnek azok. akik ta-
valy, illetve tavalyelőtt is 
részesei voltak a Szegedi If-
júsági Napoknak, s i t t létü-
ket megőrzött részvételi je-
gyükkel tudják igazolni: va-
lamennyien 5 százalékos fi-
zetési kedvezményt kapnak 

zatot. Az új, rendkívül ta r -
tós, szellős, kényelmes, mű-
szálból gyártott ruházati cik-
keinek nagy részét expor-
tál ják. A gyár az e lmúlt 
évben jelentős befektetés-
sel ú j gépsorokat vásárolt 
külföldről, amelyekkel világ-
színvonalon álló híres olasz, 
angol, f rancia stb. kötött-
á rukka l versenyképes m a -
gyar termékeket ál l í tanak 
elő. Forma- és divattervező-
ink árgus szemekkel figye-
lik a divat változásait, vá-
sárlóink kívánságait . A siker 
t i tka : korszerű berendezés 
és a jó szaktudás (Figyel-
met érdemel, hogy a HÖ-
DIKÖT csábító kollekciójá-
ból a vásár időszakában a 
Centrum Áruházban a leg-
népszerűbb darabokat min-
denki megveheti.) 

A BUDAPRINT pavilon-
jában BácSkai Lászlóné 
texti l technikus adott számot 
az országos nagyvállalat leg-
újabb, a nők körében gyor-
san népszerű termékeiről. 
Az aranyéremmel a zsűri itt 
is a fej let t technológiát, a 
korszerű anyagokat jutal-
mazta. Elsősorban a válto-
zatos mintázatú ni lprint r u -
haanyagot. Ennek az az ér-
dekessége, hogy a hagyomá-
nyos el járással ellentétben 
nem szövik, hanem hurko-
lógépen „kötik", az anyag 
rendkívül hajlékony, ru-
galmas, jól követi a formát. 
(Egyelőre ebből az anyagból 
csak a konfekcióipar készít 
női ruhákat , méteráruként 
nem kerül forgalomba.) A 
BUDAPRINT-pavilon má-
sik sz tár ja a kolibri szövet, 
amely poliészter és poliami 
keverékéből készül. 

A Szegedi Ruhagyár szin-
te hónapról hónapra ú j ter-
mékekkel jelentkezik. Nem-
rég a Magyar Televízióban 
a vásárlók fórumán lá that-
tuk csinos köpenyeit, s ak-
kor alig hittük, hogy a 
nagy választékot rövid idő 
alat t tovább bővítik. A lá-
togatót elsősorban a terve-
zők bátorsága lepi meg: a 
ruhagyár olyan ú j munka-
köpenyeket állí tott ki, ame-
lyeket az i rodákban, h ivata-
lokban, üzemekben nagyon 
szívesen viselnek a nők, 
mert d ivat ruhának is beille-
nek. Nem utolsó szempont, 
a különböző alkatú nők sa-
ját egyéniségükhöz választ-
hatnak belőlük! Komáromi 
Ferenc osztályvezető elmon-
dotta. hogy 130—140 mo-
dell készül egy esztendőben 
a divatköpenyekből, a gyár 
pedig mintegy 450—500 f a j -
ta terméket állít elő. 

Ezúttal nemcsak a nők, 
hanem a férf iak is ta lál-
nak újdonságot ; a szabad-
idő-ruhának nevezett öltö-
nyöket. A gyár eddig tízezer 
darabot készített az á ruhá -
zak, a belkereskedelmi vál-
l a la t ik megrendelésére. Ez 
azt muta t ja , hogy a köny-
nyü, szellős és nem gyűrő-
dő, fo rmájá t megtartó sza-
badidő-ruhák kelendőek let-
tek a hazai piacon. A Sze-
gedi Ruhagyár tavaly nem 
dicsekedhetett jó gazdasági 
eredménnyel, majdnem a 
veszteséges vállalatok listá-
já ra került . Az Idén nem 
fenyegeti ilyen veszély az 
üzemet, hiszen termékeire 
bőven akad vevő. 
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Ha a szabadtéri játékok 
előadásai 22 óra 40 perc után 
fejeződnek be, a Szegedi 
Közlekedési Vállalat az l-es 
villamos vonalán mindkét 
pályaudvar felé, az Aradi 
vértanúk teréről és a Somo-
gyi Béla utcából, a 2-es vo-
nalon mindkét iranyba a Du-

gonics térről, a A-«a eor*s»® 
a textilművek és Klskundo-
rozsma felé a Somogyi Béla 
utcai végállomásról, Tar ján-
és Fodortelep felé a 4-es vo-
nalon a Vörösmarty utcai 
végállomásról indí t ja a villa-
moskocsikat. 

A ruhagyár köpenyei alig különböznek a divatos 
ingruh aktul 


