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Ugyanott szorít a cipő 
Sóhajok a színi év ad előtt 

' Egy ízben a cívisvárost oly tottak, egyáltalán nem ve-
érzékenyen ismerő íróval, szik a bérleteket. Kezdetben 
Mocsár Gáborral borongtunk 
el azon, mennyi a hasonla-
tosság a két város kultúrá-
jában, szellemi életének, mű-
velődésügyének fejlődéstör-
ténetében. Például a tekintet-

valóban sokan lemondták, 
ám később elült a pánikhan-
gulat, végtére pedig úgy zár-

di diagnózis. Mifelénk most 
gyűrkőztek neki a megélhe-
téshez nélkülözhetetlen bér-
letezésnek, nem is akármi-

ták a bérletszezont, hogy lyen ajánlatokkal. A prózai 
többet adtak el a tavalyinál. 
A publikum kíváncsisága. 

ben. hogy Debrecennek sincs színházszeretete, az ú j veze-
normális színháza (épülete 
mármint). Szegednek sincs. 
Pontosabban, elöregedett ma-
tuzsálemek: ha egyszer neki-
látnak a munkagépek. j a j 
lesz a társulatoknak, az ef-
fa j ta rekonstrukciók valósá-
gos határidói beláthatatla-
nok, egészséges színházpótló 

tésnek szavazott bizalma 
(meg persze a program, jó 
néhány friss erő, meghívásos 
drámapályázat, patinás mű-
vészek, társulatok vendégjá-
téka stb.) úrrá lett a kishi-
tűségen. Mert utóbb Debre-
cenben is divattá vált (főleg 

helyiséget (ahol megfér az értelmiségi körökben) eljár-
opera) messze a környéken 
nagyítóval sem találni. így 
aztán erősen megcsappannak 
a túlélés esélyei. Vagy ka-
marajellegű, a körülmények 
szintjére mérsékelt repertoárt 
alakítanak ki. számolva az 
egyoldalú táplálkozás előny-
tel enségei vei, vagy változat-

ni színházba — Budapestre, 
Szolnokra, Kecskemétre. Ka-
posvárra. 

A jelenség ismerős. Miként 
a két színház (a szegedi és a 
debreceni) művészi állomá-
nyát is egyként jellemzi — 

lanul játsszanak mindent — maguk az érdekeltek fogal-
az előre látható művészi si-
kertelenségek biztos kocká-
zatával. Ugyanott szorít hát 
a cipó. 

Szegeden annyival kelle-
mesebb a gond. hogy a pró-
za lakhelyét, a Kisszínházat, 
nemrég újították föl — ide 
„mindössze" ütőképes társu-
lat kellene, kabát a gombhoz 
(bár akár fordítva). Debre-
cenben viszont a város ti-
zenkét pontjára kiköltözte-
tett színházat vett át az ú j 
igazgató, Gáli László, aki a 
szegedieknek és a debrece-
nieknek minapi 
sajtóértekezletén 

mázták — bizonyos fa j ta el-
öregedés. Pontosabban: a 
szükséges és arányos és 
egészséges fluktuáció hiánya. 
Amiről rendszerint akkor és 
ott esik szó, ahol az elő-
adások művészi színvonala 
gyenge, ahol bizonyos típusú 
színészekben mutatkozik tar-
tós hiány, nevezetesen éppen 
a fiatalokban — ebbeli 
gondjaink is közösek, leg-
alábbis voltak. A debreceni 

budapesti színház rokonszenves veze-
azokról az t ö i bizakodóak, sikerült erő-

tek szép számmal — a többi 
majd kiderül. 

E röpke látlelet Debrecen 
színházáról akár egy szege-

S S S " S £ A J S ? 5 J & fiatal színésznőket, 
utolérni, ö t hónap alatt hét operaénekeseket szerződtet-
premier és két felújítás volt 
a penzum, most márciusban 
is mutattak be darabot, amit 
még decemberre tűztek mű-
sorra. A Csokonai Színház 
épületének lezárása után ké-
sőn kapták a Kölcsey Műve-
lődési Központot, az elkövet-
kezőkben itt tar t ják a nagy-
színházi (opera-operett) elő-
adásokat, emellett viszont 
további két helyiségre is ter-
vezhetnek. a Hungária Ka-
maraszínházra és egy ú j te-
remre, ahol stúdiót rendez-
nek be. (Persze a Kölcsey 
„művház" sem kifejezetten 
leányálom. Mást ne mond-
junk, a gazdasági igazgató 
említette: operadíszleteiket 
nem a művész fantáziája, ha-
nem a kellékeket szállító l if t 
űrmérete „tervezi", befolyá-
sol ja) A kaotikus épületvi-
szonyok meg az áremelések 
következtében a debreceni 
színházcslnálók ráhajtottak a 
nyáron. Őszintén bevallották, 
ijedtükben, hiszen attól tar-

premierek közül Gelman da-
rabjához (Mi. alulírottak — 
magyarországi bemutató), a 
szovjet Valerij Leventhal 
tervezi a díszleteket; Pás-
kándi Géza ú j drámájának 
(A szélmalom lakói) ősbemu-
tatója a szegedi árvízi évfor-
duló aktualitását hordozza, 
Arwuilh Becketjét az a fő-
iskolás Seregi Zoltán rende-
zi, akit szeretnének „meg-
kötni" a városban. Az ope-
rában slágernek ígérkezik az 
Anna Bolena, olasz nyelven, 
Bruno Campanella dirigálá-
sával, a repertoáron szereplő 
Donizetti-művek köretével; 
a Pillangókisasszony mégis-
csak az ismert, népszerű vál-
tozatával megy, a szombathe-
lyi Petró János vezényli; a 
Szöktetés a szerájból rende-
zője Eberhard Warneke, a 
Weimari Opera igazgatója 
lesz; ismét föllép az Üjvidé-
ki Balett; a Traviata felújí-
tását pedig Karolos Kaspar 
Trikolidisz (van, ki e nevet 
nem ismeri?) irányítja. Az 
évadnyitó pedig szeptember 
28-án, az elmúlt szezon víg-
színházi sikere, a Házmester-
sirató. Ha valakivel, Csurka 
Istvánnal — Az idő vasfoga 
és a Döglött aknák sikerei 
nyomán — igazán jó esélyek-
kel startolhat a Kisszinház. 

Nikolényi István 

A gépipar 
az őszi BNV-n 

Kilencszázféle termék 
Újdonságok 

A fogyasztási cikkek őszi 
nemzetközi bemutatóján négy 
árucsoportban és a játékki-
állításon mintegy 3000 négy-
zetméteren 18 gépipari vál-
lalat és 9 szövetkezet 900-féle 
terméke látható majd —ösz-
szegezte a gépipar vásári 
részvételének adatait a KGM 
csütörtöki, tegnapi sajtótájé-
koztatóján Szabó Tibor ke-
reskedelmi főosztályvezető. 

Elmondta, hogy a vállala-

Gödör 
Gödör a völgyben, mond- bontották a betont Utána 

hatná bárki, látva a sze- elmentek, s csak júniusban 
ged-tarjáni 3-as sz. bölcsőde tértek vissza egy kis időre, 
udvarát. Hiszen a körgát De akkor is méteres föld-
ott húzódik a közelben. A hányásokat és egy kisebb 
másik oldalon pedig a böl- gödröt hagytak maguk 
csődé épülete. Az udvar után. 
egy kis6é eldugott. Éppen Megkérdeztük a karban-
ezért csak kevesen lát ják tartók ügyeletes szakembe-
—, de a kicsinyek szülei és rét: miért nem temetik be 
a gondozónők tudják —, végre a gödröt, és állítják 
hogy az udvar alig hasz- helyre a betont? Azt fe-
nálható. A gyerekek csu- lelte: a vízvezeték cseréje 
pán kettős felügyelettel után kell némi megfigye-
játszhatnak rajta. Ám ez lési idő. Van úgy, hogy tíz 
az állapot még mindig ked- perc, de lehet, hogy né-
vezőbb, mint amikor hó- hány hét is. 
napokig állt a bokáig érő Ez esetben azonban több 
víz, mert a vízvezeték szi- mint két hónapja „figyelik 
várgott. A DÉLÉP karban- meg", az ú j vízvezetéket, 
tartói jó darabig nem javí- Mégpedig úgy, hogy abö l -
tották ki a hibát. Aztán csődé dolgozói senkit sem 
májusban végre megjelen- láttak közülük. Lehet, hogy 
tek, és műanyagra cserél- a DÉLÉP karbantartói 
ték ki az elhasználódott megrekedtek egy néhány 
vascsövet. Ehhez azonban centiméteres gödörben? 
az udvar egy részén fel- J. E. 

tok 52 ú j gyártmányt mutat-
nak be a közönségnek és 
legfontosabb partnereiknek, 
a belkereskedelmi vállalatok-
nak. Ilyen újdonság például 
az Alumíniumárugyár 22 ki-
lós, védőkosaras háztartási 
pb-gázpalackja, és hotdog-
sütő készüléke, a FÉG ú j tí-
pusú automatikus vezérlésű 
lakásfűtő berendezése és a 
hűtőgépgyár 125 literes fa-
gyasztószekrénye. 

Az Orion hi-fi stúdiójával, 
a Videoton Super Star hor-
dozható tv-készülékével és 
nagy teljesítményű sztereó 
rádiójával képviseli az ú j 
termékek csoportját. 

Az őszi BNV-n először 
vesz részt — méghozzá a 
gazdaságos energiafelhaszná-
lást segítő készülékeivel — 
az MMG Automatikai Mű-
vek. amely hőfok- és hőmér-
séklet-szabályozókat. bizton-
sági gázcsapokat mutat be. 

(MTI) 

Ifjúsági 
találkozó 

Moszkvában tart a szocia-
lista országok fővárosaiban 
élő fiatalok hagyományos 
találkozója. Egy évtizede 
minden évben találkoznak 
egymással a fővárosok i f jú -
sági küldöttei, hogy megbe-
széljék munkájukat , megis-
mertessék egymással életü-
ket, együtt szórakozzanak, s 
szorosabbra fűzzék baráti 
kapcsolataikat. 

Az eseménysorozat kereté-
ben Moszkva minden kerü-
letében szolidaritási gyűlése-
ket tartanak; a vendégeket 
meghívták üzemekbe, isko-
lákba, Komszomol-szerveze-
tekbe. A küldöttek ezenkí-
vül politikai szemináriumo-
kat látogathatnak, baráti 
összejöveteleken, vetélkedő-
kön találkozhatnak. A ven-
dégek felkeresik a Kreml 
múzeumait, és felkeresik a 
szovjet űrhajósok központ-
ját, Csillagvárost ls. 

Gyermekek 
egészségvédelme 

Tudományos megbeszélés 
Hazánk megújuló gyer- séből áll. Legalább ennyire 

mekgyógyászatában megkez- fontos azoknak a sérülések-
dődött a gyermekek szerve- nek a gyógyítása is, amelyek 
zett és rendszeres szűrővizs- testi betegségének kezelése 
gálatának kialakítása. Minta — kórházba kerülése, a csa-
Szombathelyen csütörtökön, Iádtól való elszakadása, a 
tegnap megkezdődött három- különböző fájdalmak, keze-
napos gyermekgyógyászati lések, félelmek — során ér-
tudományos ülés első nap- zelmi világát érték, 
ján elmondták, ez azt a célt A ? ü l é s e n h á r o m ^ o m b a t -
szolgalja, hogy az estleges h e , e g é s z s é g ü g y j j u b i l e u m -
re tett bajok napvilagra ke- r ó l ^ m e g emlékez tek : 50 
rüljenek, s egy sor betegse- é v e s a M a r k u s o v s z k y k ó r . 
get megelőzzenek. h á z > 7 5 é y e s a V a s m e g y e i 

A szombathelyi tanácsko- gyermekvédelem és negyed-
záson elhangzó 55 előadás s zázados a Magyar Gyer-
egy része azt taglalja, hogy m e k o r v o s T á r s a s a g ^ k -
a gyermek egeszsegének , , . . . . . 
helyreállítása nemcsak testi nyugat-dunantuli csoportja, 
betegségének megszünteté- (MTI) 

Világtalanok világa 
„Régen láttam" — mondja 

és nyúj t ja felém a kezét dr. 
Jáksó László, a Fonalfeldol-
gozó Vállalat igazgatója, a 
Vakok és Gyengénlátók Szö-
vetsége megyei szervezetének 
elnöke, amikor belépek szo-
bájába. Látogatásom célja, 
hogy a 30 éves megyei szer-
vezet munkájáról beszélges-
sünk. „A vakság számunkra 
már megszokott, mondhat-
nám természetes állapot. Tá-
jékozódunk, élünk a világ-
ban, mint bárki más, csak 
sötétben. Csupán a látók 
tart ják ezt valami különle-

flgyelmet szentelt megalaku-
lása óta a vakok munkába 
állításának. Az intézeten kí-
vüli, kenyér nélkül maradt 

távolságot ls legyőző kapcso-
latteremtésre ls alkalmas. A 
megyeiek legutóbbi közgyű-
lésén ott volt a jugoszláv 

vakok érdekében kezdemé- testvérszervezet szabadkai 
nyezte és anyagilag is tá-
mogatta a szövetség egy 
olyan vállalat létrehozását, 

csoportjának elnöke ls. aki-
nek elmondták a szegedlek, 
sakkban, könnyűatlétikában. 

amely vakoknak és más természetjárásban szívesen 
csökkent munkaképességűek-
nek adna munkát. Így jött 
létre 1953-ban a Fonalmentő 
Vállalat, amelynek igazgató-
jává a vakok szövetsége he-
lyi csoportjának akkori t i t -
kárát, dr. Jáksó Lászlót ne-
vezték ki (1960 óta Suti La-

ges csapásnak, mi idővel már jos, a vállalat dolgozója lát-
nem." Ennyiben maradtunk, ja el a titkári teendőket.) 
s hozzáláttam a jegyzetelés-
hez. 

• 

A vakok szövetségének tör-
ténete 60 évvel ezelőtti időre 
nyúlik vissza. Az első világ-
háború után, a Tanácsköz-
társaság idején jött létre 
először altruista szövetség-
ként az első ilyen szervezet-
A fölszabadulás után indult 
fejlődés eredményeként Bu-
dapesten kívül két vidéki 
városban is megalakultak a 
megyei csoportok. Munkáju-
kat a korábbi vállalkozó 
sorstársak alkalomszerű te-
vékenységére építették: klu-
bokat szerveztek, tűzi fa-vá-
sárlási akciókat indítottak. 
Szegeden, ahol a vakok inté-
zetének léte is erőt adott, 
1949-ben háromtagú intéző 
bizottság vette kezébe a va-
kok ügyét. A dél-magyaror-
szági csoport Bács-Kiskun, 
Békés, Csongrád megye in-
tézeten kívül élő, vak em-
bereinek érdekképviseleti 
szerveként látott munkához 
(1954-ben különváltak a Bé-
kés, 1965-ben a Bács-Kiskun 
megyeiek). 

Milyen feladatokat tűzött 
maga elé ez a csoport? Ma-
gáévá tette a vakok szövet-
ségének célkitűzéseit: a va-
kok érdekképviseletét, a kép-
zés. továbbképzés lehetőségé-
nek biztosítását, a kulturális 
és sporttevékenységhez kí-
vánt segitséget nyújtani. 

Vannak-e munkaerőgondjai 
az új, fonalfeldolgozó néven 
működő vállalatnak? Megva-
lósítható-e a vakok foglal-
koztatása? 

A megyében csaknem 1300 
vak ember él. Csakhogy leg-
többen idős, beteg, ágyhoa 
kötött világtalanok. A 770 
szövetségi tagból mindössze 
110 dolgozik, a vállalat köte-
lékében pedig csak 40 vak 
és gyöngén látó. A megyé-
ben 10—15 éve nem ismer-
nek munkára váró világta-
lan férfit vagy n ő t Szerény 
megélhetésüket 1971 óta 
munka nélkül is biztosítja 
az állam: havi 1160 (iUetve 
már 180 forinttal több) sze-
mélyi járadékot kapnak a 
95 százalékos vakok. Ez az 
összeg annak is jár, aki tör-
ténetesen dolgozik valahol. 
A munkára vállalkozók egyéb 
kedvezményben is részesül-
nek: hatórai munkáért nyolc-
órai bért kapnak a fizikai 
dolgozók és hat nap pótsza-
badságot ls kivehetnek. 

A megyei szervezet és a 
kenyéradó vállalat munkája 
Szegeden Igencsak összefonó-
dik. Ha a szövetség kirándu-
lást szervez, a munkahelyen 
is összekovácsolódott közös-
ség lesz ú jabb élményekkel 
gazdagabb. Szívesen utaznak 
valamennyien. Tudja ezt a 
DÉGAZ igazgatója ls. aki 

hozzájárult a politikai kép- évek óta. önköltségi áron 
zéshez és nem utolsósorban 
szándékában volt, hogy egyé-
ni gondokon is segítsen. Az-
óta is ezek az elvek Irányít-
ják tevékenységüket 

A helyi szerveret különös 

Hatrészes tévéfilm-
sorozat Petőfiről 

Száznyolcvanhárom színészt 
és mintegy háromezer statisz-
tát szerződtetett a Magyar 
Televízió szórakoztató dra-
maturgia osztálya az eszten-
dő legnagyobb vállalkozásá-
hoz, a „Múlt századi törté-
net" címet kapott produkció-
hoz. A Petőfi Sándor életút-
ját nyomon követő, hatszor 
60 percesre tervezett soro-

zat rendezője Horváth Adám. 
A forgatókönyvet Szabó 
György írta. A 14 éves Petőfi 
megszemélyesítőjét még ke-
resik. ötéves kori alakítója 
a filmbeli szereppel egyező 
életkorú Oláh Kálmán, bu-
dapesti kisfiú. A felnőtt Pe-
tőfi szerepét Józsa Imre. a 
József Attila Színház tagja 
formálja. 

kölcsönadja a gyár autóbu-
szát. így jutottak el Egerbe, 
Aggtelekre a szövetség tag-
jai, s csupán az étkezést kel-
lett saját pénztárcájukból fi-
zetniük. A vállalat két látó 
dolgozója, dr. Rosiár László, 
az anyagáru-forgalmi osz-
tály vezetője és Fackelmann 
Jánosné. előadó ilyenkor az 
Idegenvezető. Mindketten 
Braille-emlékérem tulajdono-
sai. Suti Lajos t i tkár az 
egészségügyi minisztertől ka-
pott Kiváló Munkáért jel-
vénnyel büszkélkedhet. Kecs-
keméti Sára. a vállalat sze-
mélyzeti osztályának vezető-
je pedig egyéb kitüntetések 
mellett a tagok szeretetét is 
élvezi: szívvel-lélekkel szer-
vezi a kulturális programo-
kat. Különösen sok örömet 
okoz a nemlátóknak az agyat 
tornáztató sakkozás, amely 

összemérnék tudásukat hatá-
ron túli sorstársaikkal. 

Az ország teherbíró-erejé-
hez képest igen sok — ter-
mészetesen soha nem elég — 
támogatást kapnak a vakok: 
a szövetség boglárlellei üdü-
lőjében 14-en nyaraltak a 
megyéből. A SZOT lehetősé-
get ad arra. hogy elő. és 
utószezonban a szövetség 150 
tagja kapjon beutalót Szo-
boszlóra. Mátrafüredre. Le-
ányfaluba. A makói csoport 
titkára három hetet töltött 
az NDK-ban. ingyen, a szö-
vetség igy fejezte ki iránta 
való megbecsülését. 

Néhányan kérik a pesti 
hangoskönyvtárból megren-
delhető magnószalagokat, ám 
a kínálat még elég gyér. A 
megyei szervezet Szegeden is 
szeretne ilyen hangoskönyv-
tárat létesíteni. Több hozzá-
férhető segédeszközre is 
szükség lenne. Akció indult 
arra. hogy kedvezményesen 
magnót, írótáblát. pontozót 
kapjanak a nem látók. Alta-
lános. rendszeres gyakorlat-
tá kellene tenni mindezt. Sok 
egyéb, aprónak tűnő segítség 
is elkelne, például a vak 
édesanyának nélkülözhetet-
len tapogatható lázmérő. De 
hiánycikk az emberi szó is. 
A megyei szervezet tagjai 
rendszeresen látogatják négy 
fal közé kényszerült társai-
kat, de mindenhova, különö-
sen a tanyákra nem tudnak 
eljutni. A népfrontban és a 
Vöröskeresztben van minden 
reményük. 

S a vakok aggódnak gyen-
gén látó társaik sorsáért ls. 
A látóknak is szeretnék föl-
nyitni a szemét: nemzetközi 
statisztikák bizonyítják, hogy 
a gyengénlátók száma öt-
szöröse a vakokénak. hogy 
csökken a született vakok 
száma, hogy bizonyos mun-
kák tovább rontják a már 
rosszul látó szemet, hogy az 
általános iskolások 20 száza-
léka gyengénlátó. Megfelelő 
előrelátással, a vakoknak já-
ró kedvezmények kiterjeszté-
sével sok embert meg lehet-
ne menteni a teljes sötét-
ségtől. 

* 

Az igazgatói szobában 
csöng a telefon. Gyerek-
hang: 
„Apa. nagyalakú, spirál fü-
zetet kell vinnem holnap az 
iskolába. Anya nincs itthon, 
pénz sincs nálam." 

„Rendben. majd viszem, 
kockás kell? Szia." 

Mi is elköszönünk egy-
mástól, így: „A viszontlátás-
ra." 

Chlkán Ágnes 
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