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Vastaps az üjszegedi 
szabadtérin 

A néptáncfesztivál harmadik estéje 

Ötszázan dolgoznak a Déli pályaudvar 
korszerűsítésén 

Sokan és joggal mondo-
gat ják, hogy a Szegedi Ün-
nepi Hetek legsebesebben 
fejlődő, legszebben virágzó 
rendezvénye a szakszerve-
zeti néptáncfeeztivál. Rang-
jának növekedéséről már a 
korátobi években is meggyő-
ződhettünk, á m az a siker-
sorozat, amely a nemzetközi 
jelleggel most másodszorra 
megrendezett táncos találko-
zót jellemzi, mindennél éke-
sebben bizonyítja a vetélke-
dő megismétlésének értel-
mét, jogosságát. 

Mindezt a fesztivál keddi 
müsornapjának apropóján 
mondjuk , s azon okból, hogy 
most többszörösen nagy si-
ke r t anú ja volt az üjszegedi 
szabadtéri színpad ... 

Ezen a borongós éjszaka-
elön elsőként a lengyel ven-
dégcsoport, a cieszyni Föld 
ének- és táncegyüttes lépett 
pódiumra, s ragadtat ta forró 
tapsokra a közönséget A 
két évtizede működő együt-
tes elsősorban mesterkélet-
len előadásmódjával, te rmé-
szetes hangulatteremtésével 
vívta ki a közönség elisme-
rését, valamint azzal a já-
tékossággal, amely a régi 
goráltáncok előadását jelle-
mezte. 

A lengyel vendégek után 
foglalta el a színpadot az az 
együttes, amely alighanem 
a legjobb a szakszervezeti 
táncfesztiváíl haziai mező-
nyében: a Vasas művész-

együttes tánckara. Ritka 
szerencsés táncosanyag — 
csupa-csupa remekül iskolá-
zott, nagyon szívesen és 
mindig jókedvvel táncoló 
f iatal — áll most Szigeti 
Károly koreográfus rendel-
kezésére, aki, min t a szín-
pad kiváló ismerője, minden 
számiban látványos és csat-
tanókban bővelkedő mozgás-
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anyagot taní tot t be az 
együttes tagjainak. A Va-
sas leányai, fiai jelenleg 
feltétlenül értékesebbet ad-
nak az úgynevezett profi-
csoportok java produkciói-
nál, hiszen képességeik/beni 
vetekszenek amazok tudásá-
val, igyekezetben, kedvben 
pedig jelenleg nehezen múl -
hatok felül. 

Szünet u tán a Hajdú 
padot, s aratot t megérdemelt 
együttes foglalta el a szín-
sikert. Igaz, ennek a csoport-
nak a tagjai nem tanúskod-
nak olyan alapos előképzés-

ről, mint azok a fiatalok, 
akik a Vasasban remekel-
nek, ám a rójuk bízott tánc-
anyag különössége, vala-
mint előadásmódjuk erőtel-
jes lendülete feltétlenül ki-
érdemelte a vastapsokat. 

A kedd esti műsor záró-
számait a román vendégcso-
port muta t ta be. A Pitesti-
böl ideérkezett Chindia 
együttes erényeit ismét 
csak nehéz lenne összefog-
lalni, de ta lán mégis játé-
kos humoruk a legmegnye-
íőbb. Különösen műsoruk 
zárószámának mereven bil-
legő, s e „fababás" tartással 
tüstént nevetésre Ingerlő 
mozdulatanyaga tűnt kedve-
sen különösnek. 

Így aztán m á r a zsűri íté-
letmondása előtt ls le lehet 
szögezni, hogy rangban, m ű -
vészi színvonalban nagyot 
lépett előre a szegedi szak-
szervezeti néptáncfesztivél. 
Minden határon túlról meg-
hívott együttes méltónak 
bizonyult a rangos mezőny-
ben való szerepléshez, csak-
úgy mint a magyar csopor-
tok, amelyek közül több 
igen kellemes meglepetéssel 
szolgált. 

Tegnap, szerdán este 
egyébként a Hungária szál-
lóban nagy sikerrel rendez-
ték meg a fesztivál bálját, 
ma, csütörtökön este pedig 
sor kerül a nagyon vár t 
eredményhirdetésre. 

Akácz László 

A Borisz Godunovról 
Szinetár Miklós ..tőmondatai4 ' 

Bőbeszédflséggel halálos 
ellenségei — ha vannak — 
se vádolhatnák. Tizenkét 
esztendeje, hogy nyaranként 
rendez Szegeden, nyilatkozik 
— ha nagyon faggatjuk, 
készségesen —, de f inoman 
szólva elkerüli a többszörö-
sen összetett mondatokat . 
Inkább szereti, ha a pro-
dukció beszél helyette. Nem 
kenyere a körmönfontság, 
tömören, célzatosan válaszol 
mint az éjjel felzavart alvó, 
ha légycsapóval k i ik ta t ja 

közeléből a dünnyögő-züm-
mögő hangforrást . Magától 
nem beszél, „alá kell ten-
ni" a kérdéseket. Akkor vi-
szont konkrét, precíz. Más 
talán azt is elmondja, amit 
nagyítóval sem látni ki 
munkájából — ő azt is ne-
hezen, ami nyíltan benne van. 
Fedezze föl, vegye észre a 

gánjelenetek is elférnek. Ami 
nehézséget okozhat, az ál-
talában problémát jelent az 
olyan pregnánsan szabadté-
ri daraboknál ls, mint a 
Bánk, a Hunyadi László 
vagy más opera volt. Ne-
vezetesen, bármennyire is 
alapvetően alkalmasak a 
dómszínpadra, egy-egy jele-
netük azért akad — mint a 
Bánkban a Tisza-parti kép, 
vagy a Boriszban a lengyel 
udvar — mely hangulatával, 
környezetével idegenszerű. 
Ezt az ellentmondást kell 
áthidalnunk. 

A téren végéhez közele-
dik a délutáni statisztapró-

, .. . . . b ». mind já r t nyolc óra. Szi-
korulbelul a nézőtér tizen- netár Miklós az órá já t nézi. 
otodik sorától teljes a szín- Kérdések tőmondatban. 

_ padi látvány. A tér diktál, 
publikum, akkor jó, akkor a nekünk a nagyközönség lá- metlenebb és legkellemesebb 
siker — a többi a műhely tószögére kell terveznünk. szegedi élménye? 
dolga, ne beszéljünk róla. — Az opera elég hosszú, _ Mindkettő a Háry pre-
Nyilatkozni a leghálát lanabb eredetileg kilenc képre ta- m i e r j e Az egyik amit el 
művésztípus — embernek a o,-"""1— — 

Tizenkét év legkelle-

legszimpatikusabb. Ezúttal a 
Borisz Godunovot rendezi me miatt? 
Szegeden — életében elő-
ször. 

gozódik, Szegeden nyolcra mosott az e ső A másik, 
tervezik — vajon terjedel- amikor Kodály dal já téka itt 

Fiatal, mindössze 39 éves. 
Színház- és tévérendező lé-

, . , , nyerte a legnagyobb csatát, 
— Részben igen. Bár hoz- itt kapott olyan viharos fo-

za kell tennem, a másik for- gadtatást, akkora sikert, 
radalmi képet r i tkán játsz- amilyet valójában megérde-
szák, idehaza sohasem ment, m e i 
mi is elhagyjuk. Ennek el-

tére a legjobb nyomon ha- lenére a szegedi premier az 
lad a hazai operarendezés opera teljességét adja^ Belső R^sa"Sándori és a Csárdás-
Hevesi Sándor, Olah Gusz- húzásokkal, atcsoportositá- királynőt? 
táv, Nádasdy Kálmán jelez- sokkal igyekszünk tömöríte-
te legendás hagyományösvé- ni. A figyelem ébren ta r tá -
nyén. Hiszen már indulása- sára ál talában két eszkö-
kor fogta a kezüket, főisko- zünk van. Az egyik lénye-
lás korában Oláh Gusztáv gében a szereposztásból kö-
asszisztense volt, ma jd Ná- vetkezik. Muszorgszkij ope- j e z t em be T e m i e r t e télre 
dasdy mellett dolgozott. r á j ának sűrű, izgalmas drá- ' p r e m i e r j e t é l r e 

vonzódom mai szövege magyarul hang-

— Mikor látjuk két nagy-
szabású tévérendezését, a 

— A Rózsa Sándor augusz-
tus 19-étől jelentkezik, he-
tente ötven perces sorozat-
tal, tizenkét alkalommal. A 

— ösztönösen 
operához, 

várható. 
Az elmúlt két 

•renlkiV"1 ^AL:félÍL?la,8ZkCK!: rengeteget dolgozott. A 
évben 

komplex m ű f a j n a k érzem, tunk hazai énekesekhez — 
sze-

gedi szabadtéri után mi kö-
vetkezik? 

amit a színpadi közléshez Tehát a közönség figyelheti ~ ' ü " v ^ ^ ^ m f n ^ A„iA+„ „ )„!„„(. u ^ínrmHi fpitpmínvpltpt 1 N e I " aKárOK Ugy jaiTll, min„ 

Hiszek a zene lélektisztító csupán a címszereplő lesz 
erejében, abban a pluszban, külföldi, a bolgár Gyuszelev. 

hozzátehet. Amióta a televí 
zióhoz kerültem, sajnos egy-

a színpadi fejleményeket, 
kihallja a szöveget is. A 

re kevesebb időm enged az másik eszközünk a már em-
operaszín padhoz — Szeged lítet.t átcsoportosítás. Arra 
szerencsére segít. 

Szinetár Miklós szerencsé-
re segít Szegednek. 

törekedtünk, hogy a mü 
csúcsjelenetei, emelkedet-
tebb pillanatai felvonásvé-

_ gekre kerüljenek, a csende-
A Borisz p remier je két- sebbek pedig valahová kö-

szeresen is eredeti. Először zépre. A harmadik felvo-
kerül itt színpadra, és Szí- násra pedig csak a két gran-

az egyszeri cowboy, aki foly-
ton csak t ü z e l t . . . 

Nikolényi István 

A budapesti Déli-pályaud-
var nyári forgalmában na-
ponta több tízezer utas tanú-
ja a pályaudvar rekonstruk-
ciójának, s az ezzel járó ké-
nyelmetlenségeket is tapasz-
talhat ja . 

A lábakon álló utascsar-
nok mellett már alapozzák 
az épület további részét. A 
korábbinak négyszeresére 
bővülő utascsarnok vasbeton-
oszlopai a Krisztina körút 
szintjétől 8—10 méter mély-
ségig nyúlnak le, ugyanis itt 
teherbíró márga ta la j húzó-
dik. Az épületben és körü-

lötte ötszázan dolgoznak, s 
már a valóságban is bonta-
kozik a mérnök papírra „ál-
modott" terve. 

A közönség először akkor 
szemlélheti meg közelebb-
ről is az építkezést, amikor 
elkészül a metró második 
szakasza, tehát a jövő év 
végén. Akkorra már áll az 
utascsarnok, csak a belső 
építészeti munkák lesznek 
hátra . Ezzel 1973 közepére 
készülnek el, akkor vehetik 
bi r tokukba az utasok a tá-
gas „üvegpalotát". 

A hőtechnika 
fejlesztése 

Szerdán Miskolcor. meg-
kezdődött a 9. ipari szemi-
nárium. Az idén a műszaki 
élet egyik legaktuálisabb 
problémájával , a hőtechnika 
fejlesztésének kérdéseivel 
foglalkozik mintegy 30 vál-
lalat és kutatóintézet 400 
szakembere. 

A háromnapos szeminá-
riumon 18 előadás hangzik 
el a IV. ötéves terv hő-
technika fejlesztési felada-
tairól. 

Nagy elődök nyomában 

Fiatal munkásorök előképzése 
A tíz-tizenöt éve munkás -

őrök sem öregek még, csu-
pán ötvenesek, vagy azon fe-
lüllek, akik, ha tartalékos á l -
lományba vonulnak, csak a 
fegyverüket ad ják át a nyo-
mukba lépő f iataloknak, ők 
maguk mindig készek a ha-
za szolgálatára. A tíz éve 
munkásőri szolgálatot te l je-
sítő Komáromi Károlyt, a 
Szegedi Ruhagyár termelési 
főosztályának vezetőjét még 
nem vezényelték a tar ta lé -
kos állományba, ő viszont 
már gondoskodott arról, hogy 
László nevű nagyobbik fia, 
miután letöltötte katonaide-
jét, a helyére álljon, mint 
előképzős munkásőr . A pél-
dá t tekintve mondha t juk 
úgy is. apáról f iúra száll a 
munkásosztály ha ta lmának 
őrzése és a szocialista Ma-
gyarország védelme. 

S ez a tradíció ma m á r 
sok ezer családban él, hi-
szen csak a szegedi munkás -
őregységeket nézve is egy 
sorban ta lá lunk apákat f ia-
ikkal és rokoni ágon nem-
zedékeket. A pár t alapszer-
vei Szeged üzemeiből válo-
gatták ki az önkéntes jelent-
kezők, f iatalok hosszú sorá-
ból azokat, akiket m a j d ala-
pos előkészítés után m u n -
kásőrökké avatnak. Az el-
méleti oktatással párosult 
gyakorlatok már megkez-
dődtek, és pedig távol Sze-
gedtől, erdőséggel átfogott 
hata lmas területen, amely-
nek terepe olyan, hogy azon 
mozogni és különböző harci 
feladatokat végrehaj tani ön-
magában is próbatétel. I t t 
találkoztunk a Kenderfonó 
és Szövőipari Vállalattól 
Farkas Imre TMK-lakatos-
sal, Gera Ferenc rakodó-
munkással : frissen megszer-
zett középiskolai tanár i dip-
lomával a zsebében Kékes 
Szabó Mihállyal. A Szegedi 
Ruhagyárból Albert János 
osztályvezetővel, a vasaló-
részlegből Magyar Antallal, 
Kiss Sándor szalagvezetővel. 
Pöttös István technikussal és 
másokkal. Szeged nagyüze-
meinek felnőtt f ia tal jai kö-
zül azokkal, akiket a KISZ 
nevelt. Többen közülük már 
nárttagok. vagy helytállásuk 
folytán azok lesznek a közeli 
jövőben. 

A munkásőrök előképzése 
mintegy féléves programot 
jelent a számukra. Elméle-
ti és gyakorlati ismeretek 
összességét és természetesen 
helytállást kinek-kinek a 
munkahelyén. Tisztában van-
nak vele, hogy önkéntes 
vállalkozásukkal olyan szol-
gálatot vesznek magukra, 
amely erőpróba m á r most is. 

M é s z á r o s I s tván f e lvé t e l e 
Képünkön ruhagyár! munkásőrjelöltek beszélgetnek üze-

mük vezetőivel, a gyakorlat szünetében 

a kezdet kezdetén, pedig csak 
most öltötték magukra elő-
ször az acélszürke egyenru-
hát, amelynek viselése köte-
lez, sokra kötelez. 

Biztatást, bátorí tást első-
sorban azoktól várnak, akik 
munkásőröknek javasolták 
őket. Az első napi gyakorla-
tot megtekinteni el ls jöttek 
a fiatalok közé: dr. Varga 
Dezső, az MSZMP Szeged 
városi bizottságának t i tká-
ra. Deák Béla, a végrehaj tő 
bizottság tagja, a pártbizott-
ság osztályvezetője, Kónya 
Sándorné, a Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalat pár tbi -
zottságának t i tkára, ugyan-
onnan a központi gyáregység 
igazgatója, Frányó József, s 
ott voltak a Szegedi Ruha-
gyár vezetői közül Bereng 
József, a pártbizottság tit-
kára, Komáromi Károly fő-

osztályvezető, Buzder János 
osztályvezető. Az előképzős 
munkásőröknek ugyanis ez 
az első foglalkozási nap 
azért is emlékezetes, mer t 
tel jes felszerelésük mellé — 
mintegy leendő felavatásuk 
szimbólumaként — most 
kapták meg az egyenruhá-
hoz járó nyakkendőt. Ez m á r 
olyan előlegezett bizalom, 
amelyre építeni lehet addig 
is, amíg m a j d annak Idején 
egységgyűlésen esküt nem 
tesznek a munkásosztály 
zászlajára, a népi hatalom, 
a szocializmus védelmére. 
Nagy elődök nyomába lép-
nek. akik a Magyar Ta-
nácsköztársaság Vörös ő r s é -
gét alkották; azok nyomába, 
akik 1950-ban a pár t zászla. 
ia alá álltak az el lenforra-
dalom elleni harcban. 

L. F. 

netár Miklós is először ren-
dezi. Persze nem ismeretle-

diózus kép marad, a forra-
dalmi és Borisz halála. Min-

nül, több elképzelést, köz- denesetre hiszem abban, 
tűk az Oláh—Nádasdy-félét hogy a Borisz Godunov ide-
is. tanulmányozott . A dóm- való a szabadtéri színpadra, 
színpad azonban speciális 
változatot kér. 

— Amolyan al fresco sti-

htszen természetéből követ-
kezik a látványosság. Nép-
dráma. melyben tiszta-ért-

lust, hiszen durván szólva hető szövesisegével a ma-

Országos hímzéskiállítás 
Az idei országos Kis Jan- várnak. A pályázaton a néip-

kó Bori hímzéskiállításra művészeken kívül nagy 
hazánk több mint 80 tele- számban vesznek részt a 
püléséről — köztük Buzsák- díszítőművészeti szakkörök 
ról, Szekszárdról, Kalocsa- t a g j a l te', 
rol, TurkeverőL D e b r . e n - J * ^ ft^^*™"** 
bői és a matyó falvakból — m e zövásárhe lyrő l a mezőkö-
mintagy 500 palyamunkat vesdi művelődési központba. 

Közműfejlesztés 
Kisteleken 

Kistelek — hasonlóképpen 
az ország jó néhány közsé-
géhez — vízellátási gondok-
kal küzd. E gondok meg-
szüntetéséhez a legfontosabb 
feltétel — a vízvezeték-háló-
zat — már szerencsére ké-
szen van. Az 1963-ban ala-
kult Komplex Vízmű Társu-
lat má r megépíttette a köz-
ségben a vezetékhálózatot. 
A 39 kilométer hosszú nyo-
mócsőrendszer Klstelfek 
minden u tcá já t érinti. Csak 
140 ház nincs még bekötve 
a hálózatba, azok is csak a 
lakók építkezései miatt . 

A vezetékhálózat azonban 
nem old meg mindent . Az 
egyetlen vízmű 1200 köbmé-
teres vízhozamával nem ké-
pes a csúcsfogyasztást ellát-
ni. Ezért a községben terve-
zik a második vízmű építé-
sét. A kettő együtt már ké-
pes lesz Kistelek 11 ezer 
lakosának elegendő vizet 
adni. 

Az ú j vízmű tanulmányi 
tervei már elkészültek. A 
kiviteli tervek előrelátható-
an az ősszel lesznek készen 
és a Csongrád megyei Víz-
és Csatornamű Vállalat m á r 
az idén hozzáfoghat az első 
ütem építéséhez. A vízműte-
lep összesen több mint két 
és fél millió for intba fog 
kerülni, az első ütem pedig 
1,3 millióba. Az építkezés 
költségének egy részét a 
társulat fedezi, egy-egy mil-
lió forintot pedig a Csong-
rád megyei tanács és az Or-
szágos Vízügyi Hivatal bo-
csát a község rendelkezésé-
re. 

Kistelek csatornázásához 
1967-ben kezdett hozzá a 
társulat. Tavaly fejezték ba 
az első ütemet, melynek so-
rán 4,5 kilométer csővezeté-
ket építettek, valamint át-
emelő telepet és tisztítómé-
deneceket. 


