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Fiatalság, karrier, 
szerelem Bemutató előtt a színházban 

Beszélgetés Görgey Gáborral 
Fiatal és sikeres drámaíró 

mutatkozik be Szegeden. Az 
évad sorrendben harmadik 
premierjén, október 18-án, 
Görgey Gábor „álomvígjáté-
ka". az Egy fiú és a tündér 
kerül közönség elé, Illés La-
jos zenéjével, Sándor János darabjáról, 
rendezésében. A szerző és a zetes színi 
rendező régi ismeretségének, formál, hogy a Csongor 
termékeny alkotó kapcsola- Tünde nyomán született, 
tának — meg nem utolsó- „ 
sorban Vámos László szívé- ° 9 V M 

lyes gesztusának — tudható anyaghoz nyúl, 
be, hogy a Fővárosi Operett véletlenül. 
Színháznak készült, ott de-
cemberre tervezett, darabot 
korábban megismerheti a 

Így vallott minap a szer-
ző a rendezőről. A színház-
ban javában próbálnak, 
ezért utazott Szegedre Gör-
gey Gábor. Az alkalmat ki-
használva darabjáról faggat-
tuk a főrendezői szobában, 

melyről az elő-
plakát úgy in-

és 

klasszikus 
teszi nem 

— Szeretnék egy félreér-
tést tisztázni. Nincs szó a 

szegedi közönség. Jó nyolc Utóról,'' * á t d ° l g ° " 
esztendeje Sándor János egy 
drámapályázat dossziéjából 
fedezte föl magának a Ro-
kokó háborút, s mutatta be 
1967-ben Kaposvárott, a kri-
tikák az első magyar ab-
szurdot köszöntötték benne. 
(Hamarosan elkészül tévé-
változata i 
rendezésében.) 
désük újabb állomását jelez-
te a Handabasa ugyancsak 
kaposvári ősbemutatója, bé-
késcsabai és miskolci elő-
adások követték — s együtt 
terveznek darabot a gyulai 
várjátékokra is. 

szerelem. Tünde lesz az esz-
ményi boldogságállapot meg-
testesítője, magában egyesít-
ve Csongor minden nosztal-
giáját. 

— Mikor készült el a da-
rab? 

— Még tavaly. A versszö-
vegeket viszont csak Illés 
Lajos zenéje után, tavasszal 
fejeztem be. 

— Üj drámák tervezése-
kor szempontot jelent-e a 
társulat, a színház, ahová 
dolgozik? 

— Első darabjaimat, a Ro-
kokó háborút, a Komámasz-
szony hol a stukker?-t, a 
Délutáni teát asztalfiókból 
keltették életre, azóta épül-
tek ki kapcsolataim a szín-
házakkal. Jobbára az anyag 
szabja meg, a darab jellege, 
természete, hová forduljak; 

egyszerűen azért, 
mert nem szorul rá, a köl-
tészet, az irodalom meg-
bonthatatlan remeke. Ha-
nem témáját, a mese motí-
vumait Vörösmarty is Gyer-
gyaitól merítette, föllelhető két-két bemutatóm volt pél 
az egész világirodalomban, dául a Madáchban és a Thá-

„ A H , • „ Illés Lajossal mi is ezt a liában. Jelenleg Horváth 
változata is, Sándor János v á n d o r t é m á t választottuk - Ádámnak írok tévéjátékot, 

Vörösmarty közvetítésével, szóval változatos a skála. 
A figurákat, a motívumokat Sürgetően kopognak az aj-
tudatosan vettük át a Cson- tón. Vége a szünetnek, foly-
gor és Tündéből. A mai fia-
talok magatartása, várakozá-
sa a világgal szemben, a 
karrier, a pálya különböző 
lehetőségei keltették föl ér-
deklődésemet. Csongor a 
helyzeténél fogva kiváltsá-
gos fiatalember, lázad a ki- . . . 
rályfisága ellen, neki szűk rendezője, ma r várta — Ha a tények nem bizo-

nyítanák, hadd fűzzem hoz-
zá, örömmel dolgozom Sán-
dor Jánossal. Kapcsolatunk 
felhőtlen, konfliktusmentes, 
a színházi gyakorlat meg-
annyi ötletével segít a dara-
bok végső arculatának ki-
rajzolásában. 

tatják a próbát, s végtére 
Görgey Gábor azért jött, 
hogy lásson is valamit, ős-
bemutató előtt mindig akad-
hat igazítani való. Sándor 
János, a szegedi előadás 

Megnyíltak 
a műszaki-

könyv-napok 
Az idei műszakikönyv-

napok országos megnyitóját 
szerdán tartották Szombathe-
lyen, a művelődési és sport-
házban. Bondor József épí-
tésügyi és városfejlesztési mi-
niszter megnyitó beszédében 
többek között elmondotta, 
hogy az idén 13. alkalommal 
kerül sor a műszaki iroda-
lom seregszemléjére. Célja, 
hogy korszerű, jó műszaki 
könyvekkel lássák el a szak-
munkásokat, műszakiakat, to-
vábbá, hogy megismertessék 
a legújabb technikai vív-
mányokat a fejlesztéssel fog-
lalkozó szakemberekkel és az 
olvasók széles köreiben ter-
jesszék a népszerű műszaki 
kiadványokat. 

Felszabadulási 
filmsorozat 

Csongrád megye és Sze- haditudósításaikat, segítet-
ged felszabadulási ünnepsé- tek a játékfilmek beszerzé-
geiből kiveszi részét a sében. Ezekre az események-
Csongrád megyei Moziűze- re is emlékezik a felszaba-
mi Vállalat is. A történelmi dulási filmnapok megyei 

eseménysorozata. Szegedtől 
Rúzsáig, a megye minden 
helységében bemutatják azo-
kat a szovjet és magyar fil-
meket, melyek emléket állí-
tanak a hősi idők mártírjai-

évforduló méltó megünnep-
léséhez hasonló témájú 
szovjet és magyar filmek 
műsorra tűzésével járulnak 
hozzá. A film nyelvén szól 
a felszabadító harcokról, a 
felszabadulás ünnepnapjai- nak. 
ról és a keserves küzdelem 
hétköznapjairól, az építő-
munka kezdeteiről. 

Alig vonult el a front, 
alig indult meg a megye 
üzemeiben a termelés, a lö-
vészárkokkal sebzett földe-
ken alig kezdődött el a mun-
ka, amikor a szovjet front-

Ma, csütörtökön indul Sze-
geden a felszabadulási film-
sorozat. Egy héten át min-
dennap más-más filmet tűz-
nek a Fáklya njozi műsorá-
ra, a következő sorrendben: 
Emberi sors, Szállnak a dar-
vak, Budapesti tavasz, Tá-
madás hegedüszóra, Egy 

harcosok már műsoros estet szerelem három éjszakája, 
rögtönöztek, a mozikban be- Normandia-Nyeman, A Ci-
mutatták hiradófilmjeiket, gány. 

Nagy teljesítményű mozdonyok, 
kényelmesebb autóbuszok 

A járműgyártás terve! 

körletet szabnak a konvenci-
ók, a világ, amelybe szüle-
tett, s ezért maga akarja 
életét, sorsát meghatározni, 
irányítani benne. A boldog-
ságát is, mert a darab fő 
motívuma természetesen a 

N. I. 

A gépipari termékszerke-
zet az utóbbi években a köz-
lekedési eszközgyártó ága-
zatban korszerűsödött a leg-
nagyobb mértékben. Ez egy-
részt a közúti járműprog-
ramnak, másrészt a régi ha-
gyományokkal rendelkező 
vasúti járműgyártás fejlesz-

tésének köszönhető. Az el-
múlt évek fejlesztésének 
eredményeként a járműipar-
ban sok a fiatal, a legújabb 
technika-technológiai vív-
mányokat felhasználó gyárt-
mány. Ennek a kedvező 
helyzetnek a megtartásáért, 
erősítéséért tovább folytatják 

Huszonöt éves a szervezett 
magyar vérellátás 

Huszonöt éves a szervezett 
magyar vérellátás. Ebből az 
alkalomból szerdán ünnepi 
ülést rendeztek a Kertészeti 
Egyetem dísztermében, me-
lyen a többi között jelenvolt 
dr. Schultheisz Emil egész-
ségügyi miniszter is. 

Dr. Simonovits István pro-
fesszor, az Országos Haema-
tológiai és Vértranszfúziós 
Intézet főigazgatója üdvö-
zölte az ünnepség részve-
vőit, majd dr. Schultheisz 
Emil mondott megnyitót. Ki-
emelte, hogy a haematológia 
a vér tulajdonságaival, ösz-
szetételével és betegségeivel 
foglalkozó tudomány, az 
utóbbi évtizedekben önálló 
diszciplínává vált. A haema-
tológia és az országos vér-
transzfúziós-szolgálat műkö-
dése és együttműködése nél-
kül az egészségügyi szolgá-
lat és a gyógyítás elképzel-
hetetlen. A miniszter e gon-
dolatok jegyében üdvözölte a 
25 éves haematológiai és vér-
transzfúziós intézetet, majd 
kitüntetéseket nyújtott át. 

Az Elnöki Tanács az or-
szágos vérellátó szolgálat 
fennállása óta kifejtett ered-
ményes munkájáért a Mun-
ka Érdemrend arany foko-
zata kitüntetést adományoz-

ta dr. István Lajosnak, a 
Vas megyei vérellátó-alköz-
pont vezető főorvosának, és 
dr. Valló Dezsőnek, az Or-
vostovábbképző Intézet vér-
ellátó állomása vezető főor-
vosának. A Munka Érdem-
rend ezüst fokozatát négyen, 
bronz fokozatát hárman kap-
ták meg. Hatan részesültek 
az Egészségügy Kiváló Dol-
gozója kitüntetésben, 22-en 
pedig miniszteri dicséretben. 

Az ünnepi ülés ezután tu-
dományos előadásokkal foly-
tatódott. (MTI) 

Új víztároló 
épül 

Balatonalmádi közelében 
ú j víztároló-medence épül, 
amelyben a Malom-völgyi 
források vizét gyűjtik össze. 
A medence révén naponta 
mintegy 3500 köbméterrel 
több vizet juttathatnak a 
növekvő idegenforgalmú Ba-
latonalmádin kívül Kápta-
lanfüred, Lovas, Palóznak, 
Felsőörs, Vörösberény és 
Balatonfűzfő lakóinak és 
nyaralóinak. (MTI) 

Fegyelmet az utakon 
Ittas járművezetők, gyorshajtók 

Október a közlekedésren-
dészet, a közlekedési ellen-
őrzés hónapja Szegeden és 
Csongrád megyében is. Sok-
kal sűrűbben ellenőriznek 
az utakon, mint általában 
máskor, az ellenőrzők figyel-
mét semmi rendellenesség 
nem kerüli el. Sajnos, az 
idei országos értékelésben 
Csongrád megyére vonatko-
zóan riasztó számok szere-
pelnek az ittasság miatt be-
következett szerencsétlensé-
gek számának statisztikájá-
ban. Szigorúan eljártak pe-
dig eddig is azokkal szem-
ben, akik ittas állapotban 
ültek kormány mögé, vagy 
bármilyen más gépjárművet 
vezettek, követtek el durva 
szabálysértést. 

Ennek bizonyításául érde-
mes néhány esetet megis-
mertetni olvasóinkkal. Túl 
azon, hogy érzékeny, nagyon 
is zsebbevágó bírságot szab-
nak ki az ittas gépjármű-
vezetés miatt, a legtöbb eset-
ben veszélybe kerül a jogo-
sítvány is. György Tamás 
András, Sándorfalva, Má-
tyás utca 29. szám alatti la-
kos a községben a gyalog-
járdán közlekedett motorke-
rékpárral ittasan, sőt utast 
is vitt magával, Molnár Sán-
dor sándorfalvi lakost. Ami-
kor a motorkerékpár veze-
tőjét a rendőrjárőr a szon-

dába fúvatta, annak kris-
tályszemei zöldessárgás szí-
nűre változtak. A következ-
mény 2 ezer 200 forint bír-
ság, és tiz hónapra bevon-
ták a jogosítványt. 

Hat hónapra vonta be a 
rendőrség a jogosítványát 
Szilágyi Ferenc Zákányszék, 
Petőfi utca 7. szám alatti la-
kosnak, és szabott ki rá 1200 
forint bírságot, mert sze-
mélygépkocsival ittas álla 

nács János Pusztamérges, 
Móra tér 4. szám alatti la-
kost az előzés szabályainak 
durva megsértése miatt von-
ták felelősségre. Motorke-
rékpáron közlekedve hang-
jelzés nélkül előzött egy ke-
rékpárost, majd utána rög-
tön jobbra kanyarodott. 
Összeütközött a kerékpáros-
sal, akinek sérülést okozott. 
Tanács jogositványát is be-
vonták négy hónapra, és 

pótban közlekedett Szatymaz ^ t ó k ju rá kétezer forint 
és Szeged között. Vezetés Pénzbírságot. Rendőrautó 
előtt konyakozott — saját 
bevallása szerint is. Alsóvá-
roson a Paprika utca nem 
tartozik a legforgalmasabb 
utcák közé, talán erre gon-
dolt Petri Gábor, Szeged, 
Vadkerti téri lakos, amikor 
ittas állapotban ott közleke-
dett motorkerékpárral, és 
utast is vitt magával, aki 
nem használt bukósisakot. A 
motorkerékpár utasának sze-
rencséje volt, mert követ-
kezmények nélkül megúsz-
ta; nem mentek fának, nem 
borultak az árokba. A mo-
toros azonban elgondolkoz-
hat azon, hogy megérte-e 
neki, mert 2 ezer 500 fo-
rint bírsággal sújtották, és 
8 hónapra elvették jogosít-
ványát. 

Jogosítványukkal fizetnek 
a mániákus gyorshajtók is, a 
szabálytalanul előzők. Ta-

követte a Bécsi és a Moszk-
vai körúton a motorkerék-
párral közlekedő Szabó Jó-
zsef Szeged, Londoni krt. 
26. szám alatti lakost. Be-
mérték : lakott területen 
óránként 80 kilométeres se-
bességgel haladt. A követ-
kezmény 2 ezer 800 forint 
pénzbírság, s a jogosítvány 
elvétele hét hónapra. 

A közlekedés szabályainak 
betartása kötelező és érvé-
nyes az ország egész terüle-
tén, fő- és mellékutakon 
egyaránt. Üjvári József Sze-
ged, Kereszt utca 35. szám 
alatti lakos gyorshajtását 
Szekszárdon ..mérték be", és 
fényképezték le Trafipaxszal, 
majd a fénykénét megküld-
ték Szegedre. „Ára": 1900 fo-
rint pénzbírság, és „elugrott" 
a jogosítvány is hat hónap-
ra. ' i 

L. F. 

a vasúti mozdonyok és az 
autóbuszok korszerűsítését. 

Egyre nagyobb, jelenleg 
már 2700 lóerős Diesel- és 
ötezer lóerős elektromos moz-
donyok gyártásával segíti a 
járműgyártás a megnöveke-
dett vasúti szállításokat, mert 
a szerelvények sűrítése he-
lyett azok nagyságának nö-
velése a cél. A nagyobb vo-
nóerejű Diesel-mozdonyok 
fejlesztését a francia Piels-
tick cég licence alapján ol-
dotta meg a Ganz-MÁVAG, 
és sorozatban gyártja az erő-
gépeket. önálló fejlesztés 
eredménye az ú j ötezer ló-
erős villanymozdony, dmely 
a napokban indul próbaút-
jára. Energiafelhasználása 
igen gazdaságos, mert egyen-
árammal működik, a motor 
fordulatszámát a feszültség 
növelésével vagy csökkenté-
sével változtatja, s ennek 

energiaveszteség-mentes 
megvalósitását a tirisztoroe 
vezérlés biztosítja. 

Az autóbuszgyártásban 
már a 80-as évek jármű-
vének fejlesztésén dolgoz-
nak a szakemberek. Ezen a 
területen jelentős a magyar 
—szovjet együttműködés. A 
kutatók két ú j típus kiala-
kítására törekednek: az egyik 
a távolsági, a másik a vá-
rosi-városközi típus. Mind-
kettőnél fontos, a nagyobb 
fajlagos teljesítményű mo-
tor, az átlagsebesség növe-
lése, s a rugózás korszerű-
sítésével a szellőzés jobb 
megoldásával az utaskénye-
lem fokozása. A legmoder-
nebb műszaki megoldások-
kal növelik a kocsik for-
galombiztonságát Automati-
kus hidraulikus sebesség-
váltóval, szervokormánnyal 
és űj fékrendszerrel szere-
lik fel őket, és több új, au-
tomatikus megoldást alkal-
maznak. A motorok telje-
sítményét növelik, ugyanak-
kor) környezetszennyező ha-
tásukat csökkentik. Az 
üzemanyag adagolását elekt-
ronikus irányítású befecs-
kendezéssel teszik optimális-
sá. adalékanyagokkal tö-
kéletesebbé teszik az égést. 

Tarjániah9 figyelem! 
Dél-Magyarország legnagyobb ABC-áruháza! Október 11-én (pénteken) megnyitjuk 
(a volt Csillag téren) a 

CSILLAG ABC-áruházat. 
ÉLELMISZEREK TELJES VÁLASZTÉKA. 
BÉBI- ÉS DIABETIKUS RESZORT. NAPONTA FRISS TÖKEHÜS. PAPÍRÁRUK. ISKOLASZEREK. 
VAS-MŰSZAKI CIKKEK. HÁZTARTÁSI GÉPEK. RUHÁZATI OSZTÁLY. 
OMNIA PRESSO (egy dupla 2 Ft). 

Előrendelés, házhoz szállítás! Szeretettel várjuk vásárlóinkat! 


