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Megtolt 
dr. Kukán Ferenc 
professzor ' 

December 13-án 73 éves 
korában meghalt dr. Kukán 
Ferenc nyugalmazott egyete-
mi tanár. 

I f j . Imre József pécsi 
szemklinikáján kezdte or-
vosi működését, az ő hala-
dó szellemű szemészeti isko-
lá jának volt kiemelkedő ta-
nítványa és továbbfejlesztője 
maradt egész életén át. Ké-
sőbb, mint kórházi főorvos, 
majd mint a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem szem-
klinikájának igazgatója dol-
gozott. 1953-tól 1956-ig az 
egyetem dékánja volt, 1953— 
1964-ig a Magyar Szemorvos 
Társaság elnöke. Tevékeny-
ségét két ízben jutalmazták 
a Munka Érdemrend arany 
fokozatával. 

Tudor- ányos munkásságá-
nak legfontosabb területe a 
szem folyadékcseréje volt. A 
látóhártya vérkeringésének 
tanulmányozására szerkesz-
tett műszere és a segítségé-
vel tisztázott ismeretek vi-
lágszerte elterjedőben van-
nak. Már 1936-ban egyetemi 
magántanár lett, 1952-től az 
orvostudományok kandidátu-
sa. 

Szerette az ifjúságot, kitű-
nő oktató vo l t Tankönyvet 
írt, továbbképző munkájával 
korszerűsítette klinikájának, 
tanítványainak munkáját . 
Dékáni működésének ered-
ményeképpen sokat fejlő-
dött az egyetem. Pólyájának 
legkiemelkedőbb eredménye 
a szemklinika újjáépítése 
volt saját elképzelései alap-
ján, melyek egyesítették a 
korszerűségre és a szépség-
re irányuló törekvéseket. 

Tanártársai, munkatársai, 
betegei, hozzátartozói, bará-
tai, s mindazok, akik ismer-
ték meg fogják őrizni har-
monikus egyéniségének em-
lékét 

Uj közúti híd 
a Balaton 
északi partján 

Oj hidat avattak szerdán a 
balatoni úttörővárost átszelő 
M 71-es úton. A 38 méter 
hosszú és 12 méter széles vas-
hetonhíd lehetővé teszi, hogy 
a 380 holdas területű úttörő-
város életét ne zavarja azM 
71-es számú útvonal nyáron 
rendkívül eleven gépjármű-
forgalma. Az úttörővóros 
épületei ugyanis a közúttól 
jobbra levő területen he-
lyezkednek el, s ezért a bal 
oldalon levő balatoni strand, 
a hajókikötő és számos 
egyéb objektum megközelíté-
se csak a közút forgalmi ve-
szélyei közepette lett volna 
lehetséges. Az ú j híddal 
megszüntették a közút víz-
szintes keresztirányú forgal-
mát, az úttörővóros lakóinak 
helyi közlekedésére pedig a 
hídlábak között képeztek ki 
utat. 

A 7 millió forintos beru-
házással egyben korrekciót is 
végrehajtottak az M 71-es 
számú útvonalon. A híddal 
összefüggően felépített 600 
méter hosszúságú útszakasz 
enyhébb ívben kanyarodik 
az 57—58-as kilométer jelzé-
sű területen. 

Gyorsaság és szakszerűség 
Szakigazgatási munka Sándorfalván 

mának növekedése. Több 
iparengedélyt és építési en-
gedélyt adtak ki. Emelked-
tek az adóbevételek is. A ta-
valyi 1 milló 200 ezerrel 
szemben az idei adóbevétel 
meghaladta a másfél millió 

Az év vége a számvetés Mindez azért is örvendetes, 
ideje a községekben is. A mert egyre több munka há-
községi tanácsok ilyenkor rul az apparátusra. Az idén 
tárgyalják meg idén végzett például átlagosan naponta 
munkájukat, és egyúttal ötvenen fordultak ügyes-ba-
körvonalazzák a következő jos dolgaikkal a tanácshoz, 
esztendő fontosabb felada- Sokan keresik fel az appa-
tait- rátust nyugdíjügyben, mióta forintot. Az ú j rendelkezések 

Sándorfalván a tanács teg- módosították a nyugdíjra sok tekintetben megnehezí-
napi ülésén Bálin Sándorné- vonatkozó rendelkezéseket, tették a pénzügyi csoport 
nak, a végrehajtó bizottság Nyilatkozatokat, hatósági bi- munkáját . Hiszen sokan van-
titkárának beszámolóját vi- zonyítványokat kérnek, ké- nak, akik nemcsak egy hely-
tatták meg. A beszámolóból rik munkaviszonyuk igazolá- ség területén használnak föl-
— miközben számba vette, sát 1939 és 1947 között. Meg- det, ígv azután mindegyik 
mit kell még javítani a szak- nőtt a ki- és bejelentkezők tanácsnál adóbevallást kell 
igazgatási szerv munkájában száma. Főként a községen tenniük. Ez főként a lako-
— kiderült az is, hogy az belüli mozgás — ú j lakásba 

költözés — volt nagy, de so-
kan költöztek el a városba 
is. Ám örvendetes az, hogy 
többen költöztek Sándorfal-
vára, mint ahányan elhagy- igazgatási szerv idén végzett 
ták a községet. munkájáról szóló beszámo-

A nagyközségi ranggal lót, és jóváhagyta a tanács 
időket is, azt csak egy-két szintén együtt járt a munka, és a végrehajtó bizottság 
indokolt esetben lépték túL a tanácsi feladatkörök szá- 1972-re szóló munkatervét. 

idén sokat javult a tanács 
szerveinek munkája. Az 
ügyintézés során minden-
képpen igyekeznek biztosíta-
ni a törvényességet, a gyor-
saságot és szakszerűséget. 
Megtartják az előírt határ-

ságnak okoz sok kényelmet-
lenséget. 

Sándorfalva nagyközség ta-
nácsa tegnapi ülésén meg-
vitatta és elfogadta a szak-

Hétköznapok 

A mérleg nyelve 

Janka Béla 
A Szegedi Nemzeti Szín-

ház ebben az évadban há-
rom prózai darabot muta-
tott be. Janka Béla kettő-
ben főszerepet játszott. S 
ez három szerep, hiszen 
Cocteau Az írógép című 
bűnügyi játékában az iker-
párt, Pascal és Maximé fi-
guráját alakította. Foglal-
koztatott színész, városszer-
te ismert, népszerű. 

— Ügy érzem, a színház 
vezetősége megbecsül. Je-
lentős szerepeket kapók, 
nincs időm pihenni. Huszon-
nyolc éves vagyok, sok te-
rületen megmérettem, sok-
mindent kipróbálhattam a 
szegedi színház színpadán. 

— A sok szerep, feladat 
közül nem mind egyforma. 
Biztos vannak kedvesebbek, 
közelebbiek. 

tisztult mondanivaló, mely 
bármikor, bárhol helytáll 
önmagáért és értem. Az elő-
adásom kész van, Nyílt le-
vél a címe. De nincs időm. 
Sokkal több energiát köve-
tel, mint egy színpadi sze-
rep. Az előadás összeállító-
ja, rendezője és szereplője 
is egyedül én vagyok. Es ez 
nagy felelősség. Ügy terve-
zem, februárban állhatok 
önálló estemmel közönség 
elé. 

— A kővetkező új felada-
tok, új szerepek? 

— Két szerepről beszél-
hetek. Az egyik a nagyon 
kedves apaszerep, hiszen 
egy öthónapos kislány bol-

vésxnék kell a rádió, a te- d o S a P Í a vagyok. A másik 
levízió, a fi lm országos a színház januári bemuta-

— A legutolsó, a már nyilvánossága. Számos eset- tójával függ össze, Dário 
megvalósult. Cocteau darab- e l ° f o r d " í t ' . hogy s z i n " Nicodemi Tacskó című m á -
jában a kettős szerep, a - „ elfoglaltságaim miatt szellemes mu-
ikerpár. Ügy érzem, mos- k a l > e t t lemondanom radio-, v é b ° 1 k e s z " u m u 

tanra, a nyolcadik előadás- t e v é " v a g y ePP™ filmszere- sical comedie-nek főszerepet 
ra érett be a két alakítás p e t Szegeden jól érzem ma- játszom. 
Komoly feladat, és szívesen Sam, a városban kellemes 
vállaltam. Bár amennyin" megnyilvánulásokkal talál-
hálásnak látszik, annyira Ismernek, szeretnek, 
nagy erőpróba elé áll í t ja a I d e k o t . családom, es ideköt 
színészt A két fiú megfor- ®?.lnész! munkám hivatasom. 
málásánál nem hagyhattam N-T0? szándékomban meg-
figyeimen kívül, hogy ikrek- v a , l n i Szegledtől, nem aka-
rói van szó, de ennek elle- r ? k mindenáron Pestre ke-
nére más erők mozgatják P1 ' "1 ' Szegeddel kapcsolat 

Repül a felvágott, a hús, 
a szalonna, a mérleg nyel-
ve tiltakozóan remeg. S 
mire megáll, szegény, mór 
hullhat is vissza a nullára, 
mert aki a mérleg túlsó fe-
lén áll, fejben pillanatok 
alatt kiszámította a közép-
a r ány t s már í r ja is len-
dületesen a papírra az 
á r a t Hiszen gyors az élet, 
vár a sor, s mór a követ-
kező vevő óhajára kell fi-
gyelni. S lehet, hogy csak 
a nem elég korszerű mér-
legekben van a hiba, hogy 
nem mutat ják azonnal, el 
sem billenve a valós ered-
ménytől, a súlyt. 

Nem is városi, hanem 
községi forgalmat lebonyo-
lító boltokról hangzott el 
egy tanácsülésen, hogy több 
tízezer forintnyi többletük 
van, s ugyan miből? Va-
lami olyasmiből, amelyeta 
mérleg gyakori billegése 
példáz. Sok dekányi, félde-
kányi bosszúságból, melyért 

az innenső oldalon álló 
nem is tar t ja érdemesnek a 
vitát. Mert minek mondja 
el, hogy, ha nem dobják, 
csak teszik a felvágottat, a 
húst stb., a mérlegre, ak-
kor a mérleg nyelvének 
könnyebb az igazságot mu-
tatnia. Miért őrölje idegeit 
a felesleges vitákkal, ame-
lyek egy rosszul kettévá-
gott kenyér súlya körül ala-
kulnak ki, vagy éppen ar-
ról, érdemes-e magát fá-
rasztania az eladónak az-
zal, hogy leméri a pat-
ront? 

A mérleg nyelve —egye-
lőre inog, mintegy példáz-
va a kereskedelem jelenle-
gi helyzetét. Hiszen többet, 
jobbat, gyorsabban tu-
dunk vásárolni, mint akár 
néhány évvel ezelőtt is, 
csak éppen szívesen túl-
adnánk már az elkerülhe-
tő, apró idegességeken, 
amelyek bárkit érinthet-
nek. 

Meglepetések 

Tandi Lajos 

A legkellemesebb kará-
csonyi meglepetések egyike 
az lesz Tar ján lakóinak, 
hogy ú j áruház nyílik, hi-
szen nemhogy az ú j lakó-
telepek, de rpég a régiek 
sincsenek elkényeztetve 
ilyen szempontból. Aztán 
az is meglepetés volt, ahogy 
ez az ú j áruház hirdeti 
magát: azt ígéri —, s az 
ígéret szép szó, —, hogy 
házhoz szállítja a reggeli-
hez valót, csak éppen meg 
kell rendelni. Nem is kell 
külön megemlíteni talán, 
hogy milyen kockázatot 
vállal ezzel a szimpatikus 
ajánlattal, éppen télen, 
amikor könnyen megeshet, 
hogy a reggeli kifli, te j 
csak azután jut el a bolt-
ba, hogy a lakótelep ki-
ürült, de ezért még rokon-
szenvesebb: vállal valami 
olyasmit, amiről eleddig 
csak reklám szakkönyvek-
ben olvashatott az ember. 
Szegeden. 

Egyáltalán: karácsonyra, 

úgy látszik, felkészültek az 
üzletek, a nyári kirakat-
verseny óta nem lehetett 
ennyi szépen kidekorált, 
csillogó-villogó kirakatot 
látni, mint éppen most. Így 
hát az ezüstvasárnap, va-
lóban méltó maradt nevé-
hez. S hogy az ezüst csillo-
gása a humort se fedje el, 
mutogatja magát a kará-
csonyi kirakatban, a játék-
bolt karácsonyi kirakatá-
ban is babák és felhúzha-
tó autók között valami 
meglepetés a kandi gyer-
mekszemeknek. Egy-két 
pakli kártya. Azokon is — 
nem a prűdség, hanem a 
mosoly kedvéért említődik 
mindez — babák vannak, 
csak éppen nagyobb gye-
rekek számára. Egyszóval 
afféle inkább vetkőződő. 
mint öltöződő babák. S 
csak oda kell képzelni a 
huncut gyerekmosolyt, meg 
a hangot: Én azt kérem 
karácsonyra' 

Veress Miklós 

indulataikat. Pascal, a vidé-
ki gyáros fia, társadalmi 

ban egyetlen igényein van: 
jó lenne, ha a város lakói 

helyzetére sértődött, Maximé k i . c s ' t . j , o b b a n szeretnék a 
önmaga belső egyenettensé- s z í n haza t . 

— Konkrétabban? gei miatt vívódik. A dara-
bot különösebben nem tar-
tom jónak, nem éppen fé 

Többen jönnének el a 
színházba, és maguk dönte-

nves példája a CoeWu-í "ék el, tetszik-e az előadá= 
életműnek. Át kellett alaki- vagy nem, jók-e a színészek 
tani a darabot, hogy ma is vagy gyengék. Azoknak pe-
frissnek, elevennek hasson, óig. akik azért nem járnak 
Szerettem volna érzékeltet- színházba, mert már nem 
ni a szerep adta lehetősé- kaptak premier-bérletet, azt 
geken belül a mi flata 'sá- mondanám, hogy a nyolca-
dunk problémáit is. Erre óik, tizedik előadás sokszo"-
Maxime figurája adott több jobb, érettebb, mint az első 
lehetőséget Nagyon szeret- a bemutató. Szeretném, ha 
t°m Cacteaut, a f ranc iáka t a szegedi közönség nem há-
Közel érzem magamhoz a borodna föl a színpadon el-
francla irodalmat, a francia hangzó apró-cseprő gorom-
színészet játékstílusát Szí- baságokon akkor, amikor él-
nészideálom is francia, Cé- vezettel nézi a Kalóz meny-
rard Philippe. asszonya című film sikam-

— Hogy érzi magát egi) lós történetét a moziban. 
fiatal színész Szegeden. 140 _ Nem kerlék me „á. 
kilométerre a „Kanaántol"? „ ., , . . . .. . . . . mon, mtert nem csinál on-— Ami igaz, az igaz. Eb- . „ , . , , „ , , 
ben az egycentrumú ország- á U ó e s t e t ? H i s z e n a f M t a l 

ban érződik a vidék minden művészeknek ez már szinte 
kellemetlensége és hátrá- kötelező. 
nya. Hacsak nem kap a — Ért ez a vád. Fiatal 
színész jelentős és szép fel- színész vagyok, miért nem 
adatokat, ha csak nem ját- tartok előadóestet! Egy elő-
szik annyit, mint én. Ugyan- adóestnek nemcsak monda-
akkar azt is el kell monda- nivaló kell, hanem kristá-
nam, hogy egy fiatal mű- lyosodott, megérlelt és le-

KözSs IcuTalási program 
A Magyar Tudományos amelyeknek földrajzi, gaz-

Akadémia Pécsett működő dasági, történelmi, nyelvé-
dunántúli tudományos inté- szeti és kulturális vonatko-
zott; és az újvidéki Hunga- zásai az országhatáron túl-
rológiai Intézet között meg- ra terjednek. Többek között, 
állapodás született közös a magyar és a délszláv kap-
kutatási program megindítá- csőlátók 1848—1919 közötti 
sára. Mindkét > intézetnek alakulását kutat ják. A do-
ugyanis olyan konkrét t.udo- kumentumok gyűjtése már 
manyos feladatai is vannak, meg is indult. 

Veszett 
rókák 

A Zala megyei Közegész-
jégügyi és Járványügyi Ál-
lomás figyelmeztető felhívá-
sa szerint veszett rókák je-
lentek meg a Zala folyó 
völgyében, több község ha-
tárában. A beteg ragadozók 
egészen a lakóházakig me-
részkednek. (MTI) 

K É P E R N Y Ő 

Médeia 
Jean Anouilh maga osztja 

fel műveit „rózsaszín" és „fe-
kete", „csillogó" és „csikor-
gó" darabokra: a köteteiben 
is így csoportosított drámák 
formában, hangvételben el-
térnek egymástól, tartalmuk 
azonban alig változik. Mű-
veiben megkérdőjelezi az 
ember boldogságának lehe-
tőségét. Hőseit belső törvény-
szerűségeik kergetik halálba. 

Klasszikus tárgyú drámái 
közül a Médeiát láthattuk 
kedden, késő este a képer-
nyőn. Anouilh „átszabja" a 
klasszikusokat, meghamisít-
ja, felhígítja, erőszakosan 
modernizálja az eredeti szö-
vegeket — hangzott nem 
egyszer a nemzetközi kritika 
vádja. A tévében már bemu-
tatott Antigoné, most a Mé-
deia arról győz meg ben-
nünket: újjáteremti. Mai, 
eleven, megrendítő színmű-
vek ezek. 

A Médeia a „fekete" drá-
mák közül való. Hősei, Mé-
deia és Iaszón a boldogság-
keresés különböző útjai t jár-
ják, egyiküké sem vezet cél-
hoz. A szenvedélyes, lázadó, 
kemény, „barbár asszony" 
vállal minden bűnt és érzel-
met. Amikor már tudja : gyil-
kos lesz és öngyilkos, kisza-
kad belőle a kiáltás: „Vég-
re élek!" önmaga megvalósí-
tásénak azonban nincs lehe-
tősége ebben a világban. Itt 
hiábavaló a lobogása, sorsa: 
halál. Iaszón is önmaga akar 
lenni: ember, boldog ember. 
Azt hiszi, ha úgy él, ahogy a 
„többiek", megalkuszik: el-
éri céljót. Ezért menekül kö-
zös bűneik terhe alól, de az 
ő hideg józansága sem em-
berszabású. Arra jó, hogy 

tudja, falat kell építenie ma 
ga köré, amely elzárja a 
„semmitől", a világtól. 

A hatszereplős kamarajá-
ték színhelye egy kőbánya. 
Kreon dzsippel, bukósisakos 
fegyveresek kíséretében ér-
kezik: parancsot oszt, ítélke-
zik. Médeia a dajkával és 
két gyerekével lakókocsiban 
él. Benzinnel körülöntözi, 
aztán magukra gyúj t ja a jár-
művet. A dialógusok meg-
győzőek: nagyon is mai, mo-
dern ez a dráma. Zavaró a 
modernségnek ilyen külsősé-
gekkel való hangsúlyozása. 
A szereposztás viszont telita-
lálat: Szemes Mari játéka 
képes Médeia belső konflik-
tusainak megrázó közvetíté-
sére, Avar István kellő re-
zignáltsággal muta t ja be 
Iaszón egyéniség-feladásá-
nak folyamatát. A drámát 
Somlyó György fordította, 
Dömölky János rendezte a 
tévéprodukciót. 

S. E. 

Aram a Gagarin 
• r# w n a rta 

hőerőműből 
A Gagarin hőerőmű né-

gyes blokkját szerdán ha j -
nalban párhuzamosan kap-
csolták az országos hálózat-
tal és ezzel ú j kétszáz me-
gawattos üzem megkezdte » 
villamosenergia termelést. 
A téli villamosenergia csúcs-
terhelés a közeli napokban 
éri el tetőfokát, ezért külö-
nösen jelentős a visontal 
négyes blokk üzembe helye-
zése. 

A Gagarin hőerőmű erre 
az évre másfél milliárd ki-
lowattóra energia termelé-
sét vállalta és most beje-
lentették, hogy az év végéig 
terven felül mintegy száz-
millió kilowattóra villamos-
energiát szolgáltat a népgaz-
daságnak. 

A KISZ védnökséggel 
épülő Gagarin hőerőmű tel-
jesítőképessége a most be-
lépett kétszáz megawattos 
üzemmel hatszáz megawatt-
ra növekedett 

Sütőipari bemutató 
Mórahaimon 

A szegedi járás legíiata- A bemutatón mintegy 
labb és egyúttal legmoder- százötven sütőipari szakem-. 
nebb sütőüzem,3 Mórahal- ber vett részt működés köz-
mon dolgozik. Tegnap, szer- ben tekintették meg az 
dán a községben a Magyar üzemet. A berendezésekről 
Élelmezéstudományi Egye- a szállító, lengyel gyár kép-
sület sütőipari szakosztálya viselője adott tájékoztatót, 
és a Csongrád megyei Sütő- . ' , , 
ipari Vállalat - az üzem l s m e r t e t t e a z o k műszaki 
tulajdonosa — bemutatót és jellemzőit, az alkatrész-
ankétot rendezet t utánpótlás helyzetét 
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