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Hetvenöt éve van villany Szegeden Az Arbát meséi 
Hetvenöt esztendővel ez-

előtt. 1895. október 31-én 
világított először villanylám-
pa Szegeden. Bár hazánk-
ban másutt jóval előbb is ki-
gyulladt a villanyfény: 1878-
han a Ganz-vállalat üzem-
csarnokában világítottak ív-
lámpával. s akármilyen f u r -
csán hangzik is, Magyaror-
szagon legelőször Mátészal-
kán termeltek elektromos 
araroot a fogyasztók számá-
ra : 1888-ban. A villamos 
energia gyorsan elterjedt. Az 
áramszolgáltatás mai rend-
j é t vállalati szervezetét 
1951-ben hozták létre, tehát 
a Dél-magyarországi Áram-
szolgáltató Vállalat is jubi-
lál, megalakulásának húsz-
eves évfordulójára emléke-
zik. 
"A vállalat vezetői tegnap, 

•zom balon délelőtt fogadást 
adtak a szegedi Tisza Szállo-
da tükörtermében, amelyen 
megjelent Győri Imre, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a Csongrád 
megyei pártbizottság első 
titkára, dr. Komócsin Mi-
hály, a Csongrád megyei Ta-
nács elnöke, Szabó Sándor, 
az MSZMP Csongrád me-
gyei bizottságának titkára, 
dr. Varga Dezső, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
titkára. Takács János, a sze-
gedi városi tanács elnökhe-
lyettese: Ott voltak a szom-
szédos megyék párt- és ta-
nácsi szerveinek képviselői, s 
több társadalmi szervezet, 
Intézet és vállalat vezetője. 
A fogadásom Vajda György, 
a DÉMÁSZ Igazgatója mon-
dott pohárköszöntőt 

Délben a megyei tanács 
nagytermében tartottak ün-
nepi megemlékezést a kettős 
jubileum alkalmából. A 
nagyszámú résztvevő előtt 
Schiller János, a Magyar 
Villamos!pari Tröszt vezér-
igazgatója mondott ünnepi 
beszédet Megemlítette be-
szédében, hogy a villamos-
energia-szolgáltatás csak az 
elmúlt évtizedekben fejlőd-
hetett olyan mértékben, 
hogy eleget tudnak tenni a 
fogyasztók igényeinek. Az 
országos távvezetékrendszer 
kiépülése lehetővé tette, 
bogy a helyi, lokális ener-
giaelőállítás és továbbítás 
megszűnjék. 

A fölszabadulás után kez-
dődött meg a falvak villa-
mosítása. Csongrád megye 62 
falva közül a múlt rend-
szerben mindössze l l -ben 
volt villanyvilágítás. Ma már 
a nagy kiterjedésű tanyavi-
lág lakói is élvezik a villa-
mos energia előnyeit. Villa-
mosították a termelőszövet-
kezeti majorokat és az álla-
mi gazdaságok üzemeit. A 
technikai fejlődés és a lakos-
ság életszínvonalának emel-
kedése számokkal mérhető a 
villamos energia fogyasztá-
sában. A DÉMÁSZ területén 
húsz esztendővel ezelőtt 155 
ezer fogyasztót tartottak szá-
mon, akik évente 68 millió 
kilowattóra energiát hasz-
náltak el. Jelenleg viszont 
416 ezer fogyasztó iratkozott 

A jubileumot ünneplő dolgozók és vendégek 

fel a listára és évente 927 
millió kilowattóra villamos 
energiát használ fel. A húsz 
esztendő alatti növekedés ti-
zennégyszeres. A vezérigaz-
gató elismerő szavakkal be-
szélt a DÉMÁSZ dolgozói-
nak munkájáról, amelynek 
értékét jelzi az is, hogy ki-
lenc esetben nyerték el az 
Elüzem rímet, egyszer pedig 
a Minisztertanács és a SZOT 
Vörös vándorzászlaját. 

Ezután Győri Imre a me-
gyei pártbizottság és a me-
gyei tanács nevében köszön-
tötte az áramszolgáltató dol-
gozóit kettős jubileumuk al-
kalmával, majd Ocsenás Ti-
bor, a vasas-szakszervezet 
t i tkára a Munka Érdemrend 
ezüst fokozata kitüntetést és 
a negyvenéves jubileumi ju-
talmat adta át Dobó Gézá-
nak, a DÉMÁSZ szakszer-

vezeti tanácsa titkárának, 
aki most tölti be a hatvana-
dik életévét és húsz eszten-
deje szakszervezeti tisztség-
viselő. Végül Schiller János 
vezérigazgató adott á t ki-
tüntetéseket A Munka Ér-
demrend bronz fokozatával 
Bjelik Béla csoportvezetőt, 
dr. Bonta Magdolna igazga-
tóhelyettest és Dévényi Ottó 
csoportvezetőt tüntették ki. 
A Nehézipar kiváló dolgozó-
ja miniszteri kitüntetésben 
részesült Barna János műve-
zető, Csuka Nándor szerelő, 
Gárgyán József csoportveze-
tő, Gyulai Ferenc szerelő, 
Kajdor Mihály csoportveze-
tő, Kocsis Jánosné közgaz-
dász, Nemes Nagy György 
kirendeltségvezető, Plavecz 
Pál osztályvezető, Szűcs Fe-
renc csoportvezető és Üjvári 
Istvánná tisztviselő. 

Az új évad 
első bemutatói 

A Tömörkény gimnázium 
kórusa is fellép 
a Zeneakadémián 

A nyári hónapokban mint-
egy harminc hazai kórus lé-
pett fel .külföldi nemzetközi 
fesztiválokon, s sikereiket 
jelzi, hogy több együttes ér-
tékes díjakkal tért haza. A 
Budapesti Művészeti Hetek 
keretében november 20-án a 
Zeneakadémián ezekből a 
díjnyertes produkciókból 
kap ízelítőt a hazai közönség 
a veszprémi városi énekkar, 
a szegedi Tömörkény gim-
názium énekkarának, a KISZ 
Központi Művészegyüttes 
k ó r u s á n a k , a p é c s i N e v e l ő k 
Háza kamarakórusának, az 
esztergomi Műszeripari Mű-
vek énekkarának, valamint a 
munkásőrség és az Egyesült 
Izzó férf ikarának tolmácso-
lásában. 

A KÓTA terveiben fontos 
feladatként szerepel a kórus-
mozgalom legifjabb ága, a 

Röpülj páva körök erősítése. 
Alig egy év alatt több mint 
400 Röpülj páva kör alakult 
az országban. 

Lírai játék. Arbuzov da-
rabjában nem omlanak össze 
hegyek, nem hasad ketté a 
föld. Csak annyi történik, 
hogy egy emberi sors — vá-
ratlan esemény miatt — ki-
lendül előre kiszámítható pá-
lyájáról. De aztán, mire a 
játék véget ér, vissza is tér 
oda. Az egyensúly helyreáll. 

Történik pedig mindez úgy, 
hogy az öregedő Baljasznyi-
kovhoz, aki éppen nem tud 
mit kezdeni önmagával, egy 
este, mintha az égből pottyant 
volna, beállít egy fiatal lány. 
Emiatt aztán az idős bábké-
szítő mester nemcsak hogy 
elhalasztja másnapra terve-
zett volgai út ját , és otthon 
marad, h a n e m . . . 

De a folytatást ne árul juk 
eL Maga a puszta cselek-
mény ugyan nem szenzáció, 
mert pontosan az történik, 
amit ebben a szituációban 
várni lehe t De talán nem 
pontosan úgy történik, aho-
gyan várjuk. Többek között 
azért sem, mert Baljasznyi-
koviiak van egy 22 éves fia. 

Nem a cselekmény a leg-
izgalmasabb Arbuzov darab-
jában. Az a mód inkább, az 
a tónus, ahogyan az esemé-
nyeket megkomponálja, a 
karaktereket felépíti. A víg-
játék műfa j án belül líraian 
érzelmes ez a stílus. Együtt-
érző, s anélkül, hogy az áb-
rázolás egységét felbontaná, 
ironizáló is. Rokonszenves 
hőseivel, akik egyéniségük 
szerint nem hasonlítanak 
ugyan egymásra, de abban 
azonosak, hogy értelmesen és 
tartalmasan akarnak élni, a 
szerző feltétlenül egyetért és 
együttérez. Költői és egy ki-
csit idilli ez a világ, néha a 
mesék magasságaiba emelke-
dő, amint er re az egyébként 
a rím is utaL De mindez 
nem a valóságtól elszakadva 
vagy pláne azzal ellentétesen 
zajlik le: a kapcsolat létező 
eleven és harmonikus. 

Lendvay Ferenc rendezésé-
nek legfőbb értéke, hogy 
megteremtve es létrehozva a 
végig töretlen lírai alaptó-
nust — ezt erősítette Csala 
Benedek hangulatos kísérő-
zenéje is — a sokszínűséget 
úgy hozta létre, úgy emelte 
a produkciót költői magassá-
gokba és a valóság nyersebb, 
durvább színeit úgy építette 
be, hogy ezzel az előadás 
egységét erősítette. Szép elő-
adás született igy. Hagyomá-
nyos értelemben szép, aho-

Az idős művész (Bícskey Károly) és a fiatal lány 
(Lörinczy Éva) 

gyan ezt a fogalmat a régi-
ektől megtanultuk. 

Arbuzov jó szerepeket irt. 
Az Arbát meséiben kétségkí-
vül a kiarakterformálás a 
legerősebb. A feladat, amit 
a színészeknek ad, ha nem is 
könnyű, de örömteljes: hite-
les emberéket kell ábrázol-
niuk. A színészeknek ez a 
jóérzése a pénteki bemutató 
alakításain látható volt, az 
előadás egysége abból is kö-
vetkezett, hogy minden sze-
rep igazán jól megoldott. 

Baljasznyikcvv szerepét 
Bicskey Károly játszotta. A 
súlyos veretű drámai hősök 
után Szegeden először láttuk 
a kitűnő művészt vígjátéki 
szerepben. Mint kiderült, eb-
ben a műfa jban is otthon 
érzi magát: alakítása kife-
jező, szemléletes és sokszínű. 
A lány szerepét, aki beállít 
Baljasznyikovhoz és bonyo-
dalmakat okoz, Lörinczy Éva 

játszotta. A legjobb szerep 
ez, amit a művésznő két év 
alatt Szegeden játszott, és 
a legjobb alakítás is. A báb-
készítő barátját , aki amo-
lyan modern Sancho Pan-
saként vett részt a cselek-
ményben, A1 áriáss József a 
jelentéktelennek látszó epi-
zódokban is nagy távlatokat, 
konfliktusokat sejtetve far-
málta meg. Janka Bélának 
egysíkúbb szerep jutott, de 
az alakítás hiteles és erőtel-
jes. Rövidke', szerepében ki-
tűnő volt Vjlaky Károly; 
mulatságosan mutatott be 
egy ellenszenves fiatalem-
b e r t Jó karaktert formált 
Bagó László is a részeg szin-
tén rövidke szerepében. 

A díszleteket, amelyeknek 
a darab atmoszférájának 
megteremtésében különleges 
szerepük van, atmoszférikus 
hatással Székely László ter-
vezte. Kulka Eszter jelmezei 
segítik a jellemábrázoltást. 

Viktória 
Diplomaosztás a Marxizmus-

Leninizmus Esti Egyetemen 
Tegnap délelőtt diploma-

osztásra került sor Szegeden, 
az Oktatási Igazgatóságon. A 
megjelenteket Szabó Gábor-
né, az igazgatóság igazgató-
helyettese köszöntötte. A 
főiskolai érvényű diplomát 
— igen sokan hétévi tanul-
mányi munka után — 48-an 
kapták kézhez. 

Közzétették a repülőszerencsétlenség 
áldozatainak névsorát 

A Magyar Távirati Iroda 
jelenti: 

A Közlekedés- és Posta-
ügyi Minisztérium az áldo-
zatok személyazonosságának 
megállapítása után közzétet-
t e a szeptember 16-án Kijev 
mellett lezuhant magyar re-
pülőgép tragikus körülmé-
nyek között elhunyt utasai-
nak és személyzetének név-
so rá t 

A szerencsétlenség követ-
keztében életét vesztette a 
Bács-Kiskun megyei pártbi-
zottság és tanács Erdősi Jó-
zsef megyei tanácselnök ve-
zette küldöttsége, amelynek 
tagjai voltak: Gyóni Lajos, 
Dudás Benjámin, Varga Fe-
renc, Havasi István né. 

A szerencsétlenül 

IBUSZ-csoport Bács-Kiskun 
megyei résztvevői voltak: 

Tamáska Jánosné, Vizin 
Miklósné, Mészöly István, 
Ocsvári Mihályné, Posszert 
Gyuláné, Rendetzky János, 
Sebők Erzsébet, Szlovencsák 
Miklós, Csellik Dénesné, Er-
dős Dezső, Horváth István, 
Benke János, Bíró Zoltán, 
Botocska György, Kiss Ist-
vánná, Tokai István, Zoboki 
László. Ocsvári Mihály, Posz-
szert Gyula, Puchardt Antal, 
Rendetzky Jánosné, Szilágyi 
István, Taba Sándor, Dobó 
Mária, Gereben László, Áb-
rahám János, Besenyi János, 
Bíró Zoltánné, Braunitzer 
Ferencné. 

Az utascsoportnak három 
budapesti illetőségű tagja 
va l l : Mihók Antal , Drasko-

czi Attiláné, Bakonyi Béla. 
Életüket vesztették dr. 

Hankó Mihály és dr. Dezső 
Imre, a Budapesti Kertészeti 
Egyetem tanárai, valamint 
William és Florence Miller 
amerikai állampolgárok. 

A katasztrófa következté-
ben életét vesztette Mészáros 
Sándor elsőosztályú repülő-
gépvezető, a gép parancsno-
ka, és hétfőnyi személyzete: 
Veres László, Deák Andor, 
Papp Sándor, Takács Már-
ton, Székelyhídi Katalin, Ta-
kács Zsuzsanna, Szőke Va-
léria. 

A szerencsétlenség áldoza-
tainak temetéséről később 
történik intézkedés; a Bács 
Kiskun megyei áldozatok kö-
zös gyászszertartására Kecs 
keméfcen kerül sor. CMTIi 

Dr. Koncz János, a megyei 
pártbizottság osztályvezetője 
beszédében méltatta a mar-
xizmus tudománya elsajátí-
tásának jelentőségét, ko-
runk tudományos ideológiá-
jának meghatározó szerepét, 
elismerően szólt a tanfolya-
mot végzett hallgatók mun-
kájáról, majd kiosztotta a 
diplomákat. 

Az esti egyetem szakosító 
tagozatain végzett hallgatók 
a következők: dr. Bába Im-
re, Berkes István, D óczi 
László, Harangozó Sándor, 
Papdi János, Palotai Jenő. 
Jankó Gyula, Kószó József. 
dr. Kertész Lajos, dr. Szent-
irmai László, Széli Frigyes, 
dr. Tamasi Mihályné, Varga 
István, Balázs Éva, Barta 
Emil, Benedek Tibor, Cser 
Kálmán, dr. Hegedűs János-
né, Harmatos József, Halá-
pi József, Hadadi Károlyné, 
Futó Antal, Engi József, 
Koós Sándor, Kállai György, 
dr. Kákonyi Lajos, Kapovits 
Endre, Kovács József, Ko-
vács István, Ludányi Ferenc, 
dr. Lovász Tiborné, Lajkó 
Ferenc, Mikházi Imréné, Mi-
hály Lászlóné, Mihalik Fe-
renc, Madar Pál, Reseterits 
Sándorné, dr. Polner Zoltán, 
Somogyvári Zoltánné, Szeg-
vári József, Szénást István-
né, Szabó Imre, Ottlik Jó-
zsefné, Oláh Gyula, Tóth Jó-
zsef, Varga Gyula, Vízvári 
Albert, Vitágh Magdolna. 

Ez már a heppiend. A szép primadonna (Horváth Eszter) 
és a férfias bonvivan (Szabady József) egymásra talált 

Tavaly Bor József rendez-
te az utóbbi évtizedek leg-
sikeresebb operettelőadását, 
a Luxemburg grófját. Idei 
rendezése Ábrahám Pál Vik-
tóriája, amelyet tegnap, 
szombaton este mutatott be 
a színház, valószínűleg ver-
senytársa lesz a tavalyi ki-
vételes sikernek. 

Ennek minden feltétele 
együtt van itt: a friss, len-
dületes rendezés, a sablonok-
nak hátat fordító, néhány 
szokatlan megoldással kitűnő 
koreográfia — Tóth Sándor 
munkája — látványos díszle-
tek és jelmezek, Sándor La-
jos, illetve Gombár Judit 
tervei, valamint egy komp-
lett és. hibátlanul működő 

operettegyüttes. Horváth hsa-

ter szép Viktóriája, Szabady 
József férfias Koltay kapitá-
nya, Krasznói Klára tempe-
ramentumos szobalánya és 
Király Levente kedvesen, 
mulatságos cigányprímása 
áll ennek az együttesnek az 
élén. De a kisebb terjedelmű 
és dramaturgiailag súlytala-
nabb szerepek alakítói ls te-
hetségük legjavát adják. 
Bángyörgyi Károly elegáns 
nagykövete, Berta Erzsi sze-
líd menyasszonya. Sas József 
jómodorú Mikije, Décsy 
Györgyi öregedő úriasszonya 
és Marosi Károly ütődött 
tűzoltóparancsnoka emelhető 
ki a nép>es szereplőgárdából. 

A zenekart Csala Benedek 
energikusan vezette. 

Ökrös Laszio 


