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Az influenzahelyzet 
Az influenza Magyarország Egészségügyi Minisztérium 

területén jelenleg kifejezet- által küldött, és az A—2 el-
ten járványod formában, len védettséget nyújtó oltó-
nagy számú megbetegedést anyag, ameilyet szükség sze-
okozva, elsősorban Borsod és rint azok kapnak, akik szív-
Pest megyékben, valamint a betegek, vagy egyéb króni-
fóvárosban és Miskolcon for- kus megbetegedésben szen-
dul elő. Több megyében, így vednek, továbbá a 60 éven 
Szabolcsiban, Hevesiben, felüli szociális gondozottak. 
Nógrádban, Szolnokban is Védőoltásban részesülnek to-
élőfordulnak influenzás meg. v á b b á , a k i k f o g U ü k o z á s u k _ 
betegedések, azonban egy-
mástól elszigetelt gócok for-
májában. Eddig a Dunántú-
lon, csak elszórtan, kis szám-
ban észléitek influenzás 
megbetegedésekert:. 

nál fogva könnyebben ki 
vannak téve influenzás fer-
tőzésnek. orvosok, egészség-
ügyi dolgozók, pedagógusok 
stb. 

. Az egészségügyi tanács 
Az ^eszsegugvxjzervekaz szerint tóplálkozásunk lehe_ 

tőleg minél több fehérje- és 
C-vitamindús ételekből áll-
jon az őszi-téli időszakban. 
Fogyasszunk minél több gyü-
mölcsöt, különösen ajánlato-
sak a csipkebogyó-készítmé-
nyek, s természetesen min-
denkor öltözködjünk az idő-
járásnak megfelelően. 

ország egész területén meg-
teszik a szükséges intézke-
déseket. 

Tfr. Vetró János, a szegedi' 
KÖJÁL igazgató főorvosa 
tegnap arról tájékoztatott, 
hogy a körzeti orvosok leg-
frissebb jelentése szerint a 
rendelőkben eddig nem ta-
lálkoztak tipikusan influen-
zás megbetegedéssel. Ettől 
függetlenül a KÖJÁL meg-
erősítette figyelő szolgála-
tát Szegeden, Csongrád me-
gyében, és a szomszédos me-
gyékben is. 

Az előfordulható megbe-
tegedésekre felkészülve szer-
dán éjjel már megérkezett 
a szegedi KÖJÁL-hoz az 

Dosztojevszkij-
kiállítás 

Dosztojevszkij születésének 
150. évfordulójára a Szegedi 
Tanárképző Főiskola orosz 
nyelv és irodalom tanszékén 
— Murai Teréz és Németh 
Erzsébet tanársegédek ren-
dezésében — kiállítás nyüt 
Anyagában — az író életét 
bemutató fotódokumentu-
mok, műveinek orosz és ma-
gyar nyelvű kiadásai, a mun-
kásságát értékelő század ele-
ji és mai monográfiák, ta-
nulmányok mellett — szá-
mos, a regényei sajátos vi-
lágát tükröző illusztráció is 
található. 
• Külön tablón kaptak he-
lyet a művei nyomán ké-
szült filmek részleteit ábrá-
zoló kockák, valamint a sze-
gedi sajtóban (1903 óta) meg. 
jelent művei, és a helyi saj-
tóban róla szóló írások, me-
lyek sorát Juhász Gyula em-
lékezetes centenáriumi cikke 
nyitja meg. 

Erősitik a Bodrog 
védővonalát 

Az Északmagyarországi Víz- erősítését. A Sárospatak és 
ügyi Igazgatóság dolgozói jö- Viss község közötti gátsza-
vőre tovább folytatják a 
Bodrog védővonalának meg-

Magyar—olasz 
gazdasági együttműködés 

Mario Zagari, Olaszország Jenővel, a külkertskedel-
külkereskedelmi minisztere mi miniszter első he-
— aki november 7-től 11-ig lyetteséveL A tárgyalásokon 
hivatalos látogatást tett Ma- a két ország közötti gazda-
gyarországon — csütörtökön sági együttműködés, a kül-
elutazott Budapestről. Ma- kereskedelmi forgalom, va-
gyarországi útja során meg- lamint a kooperáció kiszéle-
beszéléseket folytatott dr. Ti- sítésének lehetőségeit vizs-
már Mátyással, a kormány gálták meg. 
elnökhelyettesével. Találko- A Ferihegyi repülőtéren 
zott Bondor József építés- búcsúztatására megjelent Ud-
ügyi és városfejlesztési mi- Vardi Sándor külkereskedel-
niszterrel, Keserű Jánosné m i miniszterhelyettes. Jelen 
könnyűpari miniszterrel, dr. vqjt dr. Mario Franzi, az 
Szekér Gyula nehézipari Olasz Köztársaság budapesti 
miniszterrel és Baczoni nagykövete is. 

kaszt több mint tíz kilomé-
ter hosszúságban kiszélesítik 
és magasítják. A folyó árte-
rébe telepített erdőből mint-
egy háromezer köbméter fát 
kell vágni, hogy a nagy tel-
jesítményű gépek akadályta-
lanul dolgozhassanak. 

A munkákat megnehezíti, 
hogy az ártéri erdő nagyobb 
részét a tiszalöki duzzasztás 
következtében víz borítja, a 
fát tehát a viz alól Jcell ki-
termelni, méghozzá olyan 
technológiával, amely terme-
lékeny és gazdaságos is. A 
központi árvízvédelmi szer-
vezet brigádjai csütörtökön 
már jci is próbálták az e cél-
ra kidolgozott módszert: a 
másfél méternél is magasabb 
vízben álló fákat tövestől 
robbantották ki és csörlők-
kel vontatták a feldolgozó 
helyre. A próba sikerült. A 
tapasztalatokat hasznosítva, a 
vízben álló véderdő robban-
tásos kitermelését január el-
ső napjaiban megkezdik. 

Madárkák 
Az új magyar film alko- Ez egyébként visszavezet a 

tója, Böszörményi Géza el- faluba, s ezzel formailag is 
sőfilmes rendező. Egy mér- erőteljesen zárja le a kom-
nöki diploma megszerzése pozíciót, 
és több esztendei munka A történet hétköznapi, 
után tért át a filmhez. A Nem is ez az érdekes a 
Madárkák azonban egyálta- filmben, hanem az a mód, 
ián nem emlékeztet az első- ahogyan a rendező a cselek-
filmes rendezők, munkáira, ményt előadja, ahogyan a 
A fiatalok, amikor először figurákat megformálja. A 
rendeznek, formátlanul és groteszk előadásmód, amely-
robbanásszerűen adják elő 
mondanivalóikat, inkább 
természeti jelenséghez, vul-
kánikus kitöréshez, árvíz-
hez, forgószélhez, mint va-
lamiféle zárt rendet képvi-
selő műalkotáshoz hasonló-
an. Böszörményi kivétel. 
Filmjét fölényes biztonság, 
elegáns formakészség, s 
olyan stílusegység 
mintha a szakma 

nek szinte magasiskoláját 
adja ez a film, ha nem is 
teljesen idegen a hagyomá-
nyoktól, a magyar filmstí-
lustól. kissé szokatlan. A 
tradíciók szerint mi a ren-
dezőtől azonosulást várunk. 
A groteszk viszont kilépés, 
ettávolodás, Böszörményi is 
kívülállóként nézi a két fa-

jellemzi, lusi kislány alakját, törté-
minden netét, s ez azért nem az ő 

ünnepélyesség és környéke. 
Ahol ez hiányzik, ott a 
groteszk talajtalan. A Ma-
dárkák legjobb részei is 
éppen azok, ahol intenzív 
a z e f f é l e érzelmi t ö l t é s , és 
az ábrázolás kontrasztja. 

Mint minden filmünkben, 
ebben is kitűflőek a színé-
szi alakítások. Mindenek-
előtt a két főszereplő, á na-
gyon tehetséges Schütz Ila, 
és a nagyon szép Bánsági 
Ildikó, akit egyébként eb-
ben a filmben látunk elő-
ször, lévén még főiskolás. 

ö. L. 
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3. Készen áll a házgyár, 
ma ünnepélyesen fel-

avatják. Az ott dolgozó em-
berek is izg&totlabbak, ün-
nepélyesebbek már napok 
óta. Csinosítják a környeze-
tet, a nagycsarnok oldalánál 
ásnak, gereblyéznek, fűmagot 
vetnek. A munkaruha is 
tisztább, a szerszámok is, a 
gépek is úgy ragyognak, aho-
gyan ünnepnapon szokás. Jó 
lenne, ha ebből a rendből és 
tisztaságból mindent meg-
őriznének a dolgos hétköz-
napodra. 

A már megkezdődött ter-
melőmunka persze nem szü-
netek Csendesen fut a daru, 
csápján egy lakószoba oldal-
fala lóg. A „vizesblokkot", 
vagyis a lakások fürdőszo-
báját asszonyok takarítják, 
de előbb a fehér csempéket 
ragasztják a belső falakra. 
Így igazán kényelmesen le-
het lakásokat építeni. A gő-
zölő-, érlelőkemencékben a 
panelek erősödnek. Mind a 
hat hajóban szorgalmasan 
végzik munkájukat az em-
berek. Aki még nem látott 
házgyárat, napokig elnéze-
lődhet, érdekes, szemre is 
szép látvány a hatalmas 
gyártócsarnok, amelyet hat 
széles hajó — mindegyik 
„plafonján" nagy teherbírású 
darupálya — oszt el a tech-
nológia sorrendjében. 

A házgyár 
építkezé-

sén, amint 
azt már 

megírtuk, ötszáznál több vál-
lalat, gyár, szervezet, intézet 
működött közre. Hogy kié az 
érdem a felépítésben? Ezt 
nem lehet egyetlen vállalat, 
vagy egyetlen ember szám-
lájára elkönyvelni. A gene-
rálkivitelező megbízottja Ga-
ray Andor építészmérnök 
volt. Valójában ő irányította 
az építkezést, de a reális 
szemléletű fiatalember azon-
nal figyelmeztet, hogy őt ne 
is említsem, hiszen az épít-
kezésből semmi sem lett vol-
na, ha nem segítik százan és 
ezren. Egész sereg irányító, 
vezető szakember és min-
denki, akinek valamilyen ré-
sze volt az építkezésen-. 

— Nem én csináltam egye-
dül — mondja —, se kivéte-
lezett nem voltam. A DÉL-
ÉP vezetői, Sípos Mihály 
igazgató, Mácsai Lajos, a 
házépítő kombinát vezetője, 
a többi generálkivitelző meg-

bízottja, és akik Itt dolgoz-
tak. általában 500—1000 fő 
között mozgott átlagosan a 
házgyárat építő emberek szá-
ma. Az érdem tehát min-
denkié! Említenem kell Szö-
gi Lászlót, aki az építkezés 
idején a beruházási irányító 
ÉPBER megbízásából ellen-
őrizte és irányította a mun-
kálatokat. De különben ások 
fő- és alvállalkozó kapcso-
lata ezerféleképpen alakult, 
volt olyan cég, amely a 
DÉLÉP-pel alvállalkozói jog-
viszonyban volt, de ugyan-
akkor egy másik -vállalattal 
fővállalkozói jogkört alakí-
tott ki. 

Garay Andor talán fiata-
los arcát akarja komolyab-
bá alakítani kis körszakállá-
val, de ez mindig csak kül-
ső marad. A rátermettftget, 
a hozzáértést pedig nem a 
külső határozza meg, sem 
a kinézet, sem az öltözet. 
Mindezt azért jegyeztem 
meg, mert Garay Andor port-
réjánoz a következők is hoz-
zátartoznak: hat éve végezte 
el a műegyetemet, s hirte-
len belecsöppent komoly 
építkezési feladatok kellős 
közepébe, ö irányította a gu-
migyár, a Patyolat, a tej-
üzem felépítését, s amint 
mondja: 

— A házgyári építkezés 
volt a legnagyobb munka az. 
életemben, s most, hogy ké-
szen lett, kineveztek vezető-
jének. 

Később is elhárít minden 
érdemet önmagától. Megem-
líti Vásárhelyi Ferenc stati-
kust, aki a tervezők megbí-
zásából a helyszíni műveze-
tést végezte. Diesérően szól 
Szotyoli Nagy Mihály terve-
ző mérnökről. 

— Az építéstervező nagyon 
jól fogta meg az épület ki-
alakítását. Láttam már né-
hány házgyárat, de itt ta-
pasztalom, hogy szerencsék 
volt a megoldás minden te-
kintetben, színben és töme-
gében egyaránt. A jó terv 
után nem nehéz a kivitelezői 
munka. Merem állítani, hogy 
az itt dolgozó emberekre is 
jó hatással van az épület és 
a színdinamika, s remélem, 
ilyen környezetben a munka 
is örömet szerez majd. 

valamit. Egyik: 120 ezer 
négyzetméter alapterületet 
készítenek, másik: 90 ezer 
négyzetméter lakóterületű 
lakást. Alighanem jobb az 
„egyenes beszéd", az első 
számadat: egy ilyen házgyár 
2500 darab lakást gyárthat 
le minden esztendőben. Bar 
csak mind itt, Szegeden épí-
tenék fel és lakásként! 

TELJES ÖSSZ-
KOMFORT 

MILYENEK 
A LAKASOK? 

titkát ismerő, rutinosan ját- magánügye, mert ezzel a 
« szadozó „öreg róka" készítet- rendezői magatartással a 

te volna. néző számára is lehetetlen-
Igaz, a Madárkákat meg- né teszi az azonosulást. 

előzte egy másik film, E z * kívülállás persze 
amelynek munkálataiban nel7\ közömbösség. A gro-
részt vett az Ismeri a szan- te3zk lényege, hogy azokat 
di-mandiu < • abban csak az emberi magatartasfor-
mint forgatókönyvíró dolgo- mákat, amelyeket mi alta-
zott, felésége, Gya.rmathy 
Lívia rendezte a filmet. A 
Madárkákban megváltozott 
a szerep: itt a feleség írta 
a> forgatókönyvet 

A film két falusi kislány 
történetét meséli el. akik 
megunván falusi életüket, 
elindulnak Pestre, munkát 
és férjet szerezni. Közben 
mindaz megtörténik velük, 
ami Ilyenkor történni szo-
kott az első csóktól az 
abortuszon át a házasságig. 

Iában ünnepélyesnek hi-
szünk, vagy azt szeretnénk, 
hogy mások ezt higgyék ró-
luk, leleplezve, valódi érté-
kükben mutatja be. Milyen 
ünnepélyes, maeasíJtos pél-
dául egy esküvő! A film — 
ezért groteszk —, viszont 
egváltalán nem ilyennek 
láttatja,'hanem bemutatja 
klcsinyességét. S ezzel ne-
vetségessé teszi. 

Ezeknek a jeleneteknek a 
feszültsége erős, mert a 
groteszk igazi területe azl 

Ki tud többet? 
• Nemzetközi ifjúsági pályázat 

A bolgár ifjúsági vöröske. az „Aranyceruza" rajz-, kép-, 
resztes mozgalom 50. évfor- valamint kézimunkaverseny, 
dulója alkalmából a Bolgár A válaszokkal együtt kell 
Vöröskereszt két nemzetközi eljuttatni a rajzot, a képet, 
pályázatot hirdetett. Ki tud a kc^munkát, amivel a vér-
tőbbét Bulgáriáról és a Bol- senyzo benevezett, a megyei 
gár Vöröskeresztről? 19 leér- Vöröskereszt címéra, Szeged-
rtésre kell választ adni, s né- re, Tábor utca 2. szám alá. 
hány feladatot megoldani. Az 
iskolában kiosztásra kerülő 
versenylapokat, melyekre a 
válaszok kerülnek, orosz, 
francia, angol, spanyol és 
magyar nyelven lehet kitöl-
teni. A lapon a versenyző 
neve, címe. életkora, iskolá-

A határidő 1972. február 20. 
A legjobb, a legpontosabb 

válaszok beküldőit a Bolgár 
Vöröskereszt, a következőkkel 
jutalmazza: * az első díj 7 
napos kirándulás Bulgáriá-
ba. Az öt második díj egyen-
ként mintegy 1500 forint ér-

ja nevének és pontos címé- tékű tárgyjutalom, Pz öthar-
nek is rajta kell lennie. madik pedig személyenként 

A pályázat második része 800 forintos ajándék. 

— A tá-
rolótér-

ben sok 
panelt le-

het látni, sőt köztudott, hogy 
a tarjáni városnegyedben 
már a szegedi házgyár ter-
mékeiből építettek fel egy 
ötszintes lakóházat, önnek, 
mint a házgyár felelős ve-
zetőjének, mi a véleménye a 
gyártmányok minőségéről? 

— Csak jót lehet mondani, 
de nem öndicsérés vezet eb-
ben, hiszen a panelek ön-
magukért beszélnek. A hiva-
talos minősítés kedvező, a 
gyártás során keletkezett se-
lejt mennyisége a tűrhető 

• alatt van. Azt hiszem, eny-
nyível elégedettek lehetünk. 

A Szegedi Házgyárban ké-
szített lakások tervezésénél 
figyelembe vették az új gáz-
rendeletet, valamint a városi 
tanácsnak a lakások alapte-
rületére vonatkozó igényét. 
Így az itt készített lakások 
átlagos alapterülete nem 
50,3 négyzetméter lesz, ha-
nem 57,7 négyzetméter. Így 
az új házgyár termelési ka-
pacitása évente körülbelül 
2300—2500 lakás lehet. Két-
féle adatot is emlegetnek, de 
alighanem azok kizárólag a 
szakembereknek mondanak 

A ház-
gyári ter-
mékekből 
összeállí-

tott lakásoknál aligha kere-
kedik vita a minősítést ille-
tően. Már az indulásnál öt 
lakástípust készíthetnek, s az 
alkatrészekből négy- és tíz-
emeletes házakat szerelnek 
össze. Egy-egy lakásban 4—1 

5—6 személy lakhat kényel-
mesen. Minden lakásban be-
épített szekrényeket talál-
nak, a konyha is teljesen 
felszerelt, s a fürdőszoba is. 
Az épületek homlokzata időt 
álló mészkőzúzaiék anyagú, 
kimosott műkő. Egy mon-
dattal kifelezve, teljes össz-
komfortot találnak majd a 
szegedi gyér termékeiből ösz-
szeállított lakásokban a csa-
ládok. 

Egy tájékoztatóban olvas-
tam, hogy ha a házgyár tel-
jes kapacitással termel, ak-
kor folyamatosan lesz annyi 
lakás, hogy az égető lakás-
gondokat meg lehet oldani 
Szegeden és a környékén le-
vő városokban, falvakban. S 
ez nem csupán a lakásszám 
növekedését jelenti majd, 
hanem azt is, hogy a ko-
rábbi évek kis alapterületű 
egyszobás, hiányosan felsze-
relt lakásaival szemben na-
gyobb alapterületű, 2—3 szo-
bás lakások épülhetnek kor-
szerű technológiával, s ma-
gas felszereltséggel. 

Nem akar ünneprontás len-
ni a befejezés, de egy gon-
dolatot el kell mondani. Itt 
van tehát a szép és modern 
új házgyér, amely képes 2500 
lakást gyártani évente. Fel 
tudjuk-e vajon használni ezt 
a lehetőséget, mennyi lakást 
tudunk évente felépíteni? A 
teljes kapacitást aligha igé-
nyelhetjük lakások céljaira, 
hiszen annyi pénze nincs a 
tanácsnak. Már előrelátóak a 
házgyár gazdái, tervezgetik, 
hogy a rugalmas gyártás-
technológiát miként alkal-
mazzák olyan panelek gyár-
tására is, amelvnek a vég-
eredménye szálloda, kollégi-
um, vagy azokhoz hasonló 
épület lenne. S mér mondo-
gatják. hogy nincsen elegen-
dő előkészített terület, ahova 
kiszállítsák a paneleket és 
összeszerel lék a lakóházakat 
Nagy felelősséggel és gond-
dal kell összefogni minden-
kinek, elsősorban természe-
tesen a városi tanácsnak, a 
tervezőknek és az építőknek, 
nehogv az elkészült szegedi 
házgyárban bekövetkezzék a 
miskolciak esete- csökken-
tett kanacitással termelnek, 
mert nincs hel elhelyezni a 
lakásokat. 

Gazdagh István 
• 

Lapunk is szívből gratulál 
az elkészült szegedi házgyár 
minden dolgozójának, azok-
nak, akik bármilyen módon 
is. de elősegítették, hogy idő 
előtt csatasorba álljon a ré-
gen óhajtott üzem. Jó mun-
kát, s reméljük, sok-sok sze-
gedi és környékbeli család-
nak szereznek életre szóló 
örömet szorgalmas munká-
jukkal. 


