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Fotó: Enyedi Zoltán 

• Műszaki átadás a szabadtéri nézőtéren 

A lelátó biztonságos 
A lelátó, mint ismeretes, közel 4000 helyet biztosít, s 

ezek mindegyike ülőhely. Megépültek a világítótornyok is, 
s hamarosan megkezdődik a sz ínházi v i lágí tás- és 
hangosítástechnikai berendezések felszerelése. A nézőtér 
teljes egészében lebontható és elszállítható - valamennyi 
tartozékával együtt ötven teherautóra fér rá. Felépítése és 
lebontása a Compack-Bau adatai szerint tíz napot vesz 
igénybe. Ami a garanciát illeti, a kivitelező cég 10 év 
szavatossági időt vállalt a nézőtérre és tartozékaira, s ezen 
kívül , eset leges fedezetü l , az önkormányzat egy 
többmill iót érő budapesti ingatlan jálzálog-jogát is 
lekötötte. 

• (Folytatás az 1. oldalról.) 
A műszaki átadáson tájé-

kozódva , e lőször Hon t i 
Györgytől, a nézőtéri beruhá-
zás műszaki ellenőrétől kér-
tünk véleményt a nézőtéri szer-
kezet kivitelezéséről és teher-
bírásáról: 

- Az eddig le fo ly ta to t t 
vizsgálat a lapján e lmond-
hatom: lényegi hiba nincs a 
nézőtér kivitelezésében. Ami 
kisebb hibára gyanakodtunk, 
jórészt megoldódott. Kritikus 
volt például a járólapok és az 
állványzati horganyzás minő-
sége. Arra gondoltunk, hogy 
esetleg alacsony lesz a járó-
lapok teherbírása, ám a főváro-
si Építésügyi Minőségellenőr-
ző Intézet kipróbált egy-egy 
elemet, s kiderült, hogy meg-
felel a szabványoknak. A hor-
ganyzással ugyanez a helyzet, 
mind a vastagság, mind a tapa-
dóképesség megfelelt az előí-
rásoknak. Kisebb hiba, hogy a 
járólapokban repedések jelent-
keztek, az esők miatt. De vé-
gülis a kivitelező tíz év garan-
ciát vállalt rá, s így amennyi-
ben ez a probléma kiütközik, a 
repedeze t t j á ró l apoka t ki 
fogják cserélni. Ami a nézőtér 
teherbírását illeti, az ÉMI a 
szerkeze t egy-egy kisebb 
darabján már végzett statikai 
vizsgálatokat , és nem talált 
kifogásolnivalót. A napokban 
várjuk az intézet végső nyilat-
kozatát, hogy a teljes, felál-
lított szerkezet megállja-e a 
helyét s tat ikailag és anyag-
minőségileg. Én úgy vélem, 
igen: a nézőtér biztonságos, s 
erre garanc ia az is, hogy a 
szerkeze te t a Budapest i 
Műszaki Egyetem acélszer-
kezeti tanszéke tervezte és 
méretezte. 

A minősége l l enőrzés a 
v i lág í tó tornyokat is meg-
felelőnek találta, a munka-
védelmi vizsgálat sem talált 
kivetnivalót bennük. E világí-
tótornyok a nézőtérrel együtt 
lebonthatóak; használat után 
falaikból olyan konténereket 
lehet összeállítani, amelyek a 
nézőtér i székek táro lására 
alkalmasak. A téren tulajdon-
képpen semmi nyoma nem ma-
rad majd az épí tménynek -
néhány alapozási fedőlaptól 
eltekintve. Ezeket azonban a 
szabadtéri idény után kezdődő 
nézőtéri rekonstrukció bele-

simíthatja a térburkolat szint-
jébe. 

• 
Kocsis József, a szabadtéri 

játékok főmérnöke úgy vélte, 
sok kompromisszumot kellett 
tudomásul venniünk, míg 
végül kialakulhatott egy olyan 
nézőtér, amely a helyhez alkal-
mazkodik, és színházi szem-
pontból is megfelelő. 

• Minden helyről jól lát-
ható a színpad? 
- A nézőtér kilencven szá-

zalékáról igen. Vannak ugyan 
helyek, ahonnan nem tökéletes 
a rálátás, dehát ez minden szín-
házban így van. 

• A lelátó meredekebb, 
mint a régi. 
- Ez azért van, mert az új 

nézőtér egy méterrel maga-
sabb, de tízzel rövidebb lett a 
réginél . A szabvány emel-
kedési előírását nem sikerült 
betar tani , mert abban az 
esetben, a mostani befogadó-
képesség mellet t a nézőtér 
kétszer ekkora lett volna. 

• Színháztechnikai minő-
ségben mennyivel lett jobb, 
mint az előző? 
- Világítás tekintetében a 

teljes rendszert újjáalakítottuk. 
A kezelőpult és a szabályzóbe-
rendezés a lehető legkorsze-
rűbb lesz. Mindez, a hálózattal 
együt.t összesen 20 mil l ió 
forintot jelentett. Vásároltunk 
továbbá két követőreflektort, 
ami pótol ja az eddigi nagy 
katonai reflektorokat. Hango-
sítás tekintetében nem tudtunk 
újat hozni , k ivéve , hogy a 
hálózatot felújítottuk. Úgy ér-
zem, ezek a befek te tések 
hosszú időre biztosítani fogják 
a modern bővíthetőséget. 

• Milyen lesz a biztonsági 
világítás? 
- Ezt egyrészt a tornyokon 

található 8-8 darab nagy telje-
s í tményű lámpa, másrészt 
pedig a lépcsőfokok alatt elhe-
lyezett egy-egy kisebb, az 
előadások alatt, is világító égő 
biztosítja majd. 

• Úgy hallottam, forgószín-
pad is lesz. 
- Igen, a színpadi síkba egy 

14 méter á tmérő jű forgót 
te lep í tünk; az idei három 
darabot már ezt felhasználva 
adják elő. 

• Mennyi időre számít a né-
zőtér későbbi felépítésénél? 
- Ebben az évben nem lehe-

tett pontosan figyelemmel kö-
vetni ezt, mert elég sok zavaró 

tényező közbejött: a gyártási, 
szállítási problémák mellett 
még az eső is. A kivi telező 
mindenesetre az építési naplója 
alapján tanúsítani tudja, hogy 
az előre megadott építési idő 
tartható. Ez azt jelenti, hogy tíz 
ember száz óra alatt elkészít-
heti; vagyis: megfelelő gépek-
kel és tíz órás munkanappal 
számolva tíz nap alatt készen 
van. Ebben nem is kételkedem: 
úgy látom, a nézőtér egysze-
rűen, és praktikusan felépít-
hető. 

Ugyancsak tíz nap kell majd 
a lebontáshoz. Addigra, foly-
tatja Kocsis József, a mostani 
nézőtér mögötti raktárterületet 
is,felszámolják, ma itt azokat 
az elemeket tartják, amelyek-
nek el- és visszaszállítása költ-
séges lett volna, hiszen fel-
használhatóak a színpadi épít-
kezésben. Ősszel egyébként a 
nézőtér i e lemeket 1600 
négyzetméteres raktárterület 
vátja Dorozsmán. 

• 
Ki is lehetne más szemlélő-

désünk következő vezetője, 
mint az új nézőtér szerelés-
irányítója. Bogó Antal, a kivi-
telező Compack-Bau Kft. mes-
tere nyugodt szívvel elhozza 
majd családját az előadásokra: 
az új nézőtér biztonságos. A 
lelátó a szokottnál lényegesen 
sűrűbb támasztású, ez látszik a 
szerkezet állványerdején is. 

- A nézőtér tíz nap alatt fel-
építhető és lebontható, ez nem 
je len t majd gondot . Jövőre 
valószínűleg még egyszerűbb 
lesz a felállítás, hiszen akkor 
már egy új, egyenletes bur-
kolaton lehet dolgozni. 

• Milyennek látja? 
- Mindenkinek a maga 

gyermeke a l egkedvesebb . 
Szerintem jól sikerült. 

• Mivel volt a legtöbb 
gondjuk? 
- A korlátokkal. A szerkezet 

alépítménye könnyen szerel-
hető, a j á ró lapok pontosan 
il leszkednek, s a székek jól 
építhetőek, egyedül a korlá-
tokkal volt némi gondunk, de 
azt is sikerült megoldani. 

• Van-e még munkájuk? 
- Csak majd a bontás. És, 

ha jövőre felkérnek, szívesen 
felépítjük ismét - a garancia 
szempont j ábó l ez e lőnyös 
volna. 

• Mi lehet a nézőtér „rossz 

pontja"? Mi az, ami elro-
molhat? 
- Ebben a tíz évben semmi. 

• 
Ami a szépészet i szent-

pontokat i l leti . B o r v e n d é g 
Béla építész, az önkormányzat 
városfejlesztési bizottságának 
elnöke nyilatkozik: 

- Nagy elégtétel számomra, 
hogy a régi , műszak i lag is 
rossz állapotban lévő nézőteret 
új váltotta fel; nemcsak azért, 
mert kaptunk egy új nézőteret, 
hanem, mert ez az új valóban 
gyorsan lebontha tó és fe l -
építhető. Tehát jelenléte a téren 
tényleg csak átmeneti lesz -
aztán a város birtokba veheti a 
teret . A dolognak csak egy 
részét oldottuk meg: kaptunk 
egy teret, amit a város ifjabbik 
generációja még nem is ismer. 
Az új fe ladat az lesz, hogy 
kezdenünk kell vele valamit. 
Ki kell ma jd dolgozni egy 
programot arra, hogy a tér úgy 
is hasznosuljon, mint a város 
része. 

- Ön szerint hogyan illesz-
kedik a nézőtér a térbe? 

- Két megítélés lehetséges. 
Az egyik: úgy kell megcsinálni 
a nézőteret , hogy maradék-
talanul összhangban legyen 
környezetével. Ez egy lelátó és 
egy dísztér esetében, ha nem is 
lehetetlen, de igen költséges 
mutatvány. A másik: a néző-
teret úgy kell megoldani, hogy 
eleve sugallja saját ideiglenes, 
rögtönzött voltát . Ebben az 
esetben egyáltalán nem zavar a 
szerkezet egyszerű, egyébként 
nem csúnya, ma jdnemhogy 
semleges geometr ia i képe; 
látszik rajta, hogy a lelátó nem 
a tér végleges része, és ez így 
van rendjén. 

• A székek színe... ? 
- ízlés és vérmérséklet kér-

dése. Én azt gondolom, hogy a 
környeze t sötét rozsdavö-
rösének ez a kék szín jó ki-
egészítő színe. Ismétlem, ha a 
nézőtér ideiglenességét figye-
lembe vesszük, sem a színben, 
sem a szerkezetben nem érzek 
olyan problémát, ami erre az 
időszakra csúffá tenné a teret. 

S. P. s. 

£ A Tisza-parti 
2 
& Diszkont Áruházban 

I 
é p Nyitva: 

é^é hétfőtől péntekig 7 -22- ig 

é^é szombaton: 7 -17- ig 

é^é vasárnap; 8 -13- ig 

Régi ár Új ár 

Sertésmájkrém 65 gr. 24 Ft 

Löncshús 400 gr. W Ft 87 Ft 

uborka 3 l-es 3 8 0 F t 220 Ft 

Ananász 825 gr. 9 é Ft 87 Ft 

Őszibarack befőtt 850 gr. 108 Ft 

Parmalat tej 1,5 %-os 56 Ft 

Parmalat tej 3%-os 60 Ft 
Boszorkány ételízesítő 250 gr. 104 Ft 

Vegeta 1 kg-os 629 Ft 519 Ft 

Engedményes tavaszi vásár 
a Deltaker Kft. üzleteiben! 

10% árengedménnyel vásárolhat a teljes 
árukészletből készpézfizetés esetén: 

Üveg-porcelán szaküzlet, Hódmezővásárhely, Andrássy 
út 32. 
Papír- és illatszerbolt, Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 1. 
Junior sport-papír-tapétaáruház, Szeged, Kölcsey u. 13-
Parfüméria, Szeged, Kárász u. 10. 
Papír-illatszer szaküzlet, Szeged, Tisza Lajos krt. 37. 
Csillám üveg, porcelán szaküzlet, Szeged, Kálvin tér 1-3. 
Vasbolt, Szeged, Kálvin tér 1-3. 

15% árengedménnyel vásárolhat a teljes 
árukészletből készpénzfizetés esetén: 

Ajándékbolt, Szeged, Jókai u. 1. 
(a Szeged Nagyáruház passzázssorán) 

10% árengedménnyel vásárolhat 
egyes cikkeket a következő 

boltjainkban: 
Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 2. szám alatti 
Porcelánboltban csempéket és 
padlóburkolólapokat. 
Hódmezővásárhely, az Andrássy út 4., Szentesen a 
Kossuth u. 11-13- és a Szeged, Kárász u. 14. szám 
alatti villamossági boltjainkban az Indesit márkájú 
olasz háztartási gépeket. 

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat 

engedményes 
vásárainkon 

május 16-21-ig! 
! ! ül! III.. 

PÜNKÖSDI AKCIÓ (De luxe)! 
Orion színes tv-k (6-féle) már: 29 990 Ft-tól 
Grundig teletextes tv-k (4-féle) már: 57 990 Ft-tól 
Videoton színes tv-k (6-féle) most: 33 900 Ft-tól 
Funai (Japán) színes tv-k most: 24 990 Ft-tól 
Philips - csöves színes tv-k (Txt is) most: 26 900 Ft-tól 
Samsung színes tv-k ajándékkal most: 37 990 Ft-tól 
Japán videoplayer infrával most: 19 490 Ft-tól 
Japán felvételező videomagnó - infrás csak: 24 900 Ft-tól 
Panasonic videorecorderek (2, 3, 4 fej) már: 39 990 Ft-tól 
Philips 4 fejes videorecorder - Long Play 

most: 41 990 Ft-tól 

Állványos turmix -5-99ÜTT 3 999 Ft 
Aranyozott edényszett iÁMKKTÉT 9 500 Ft 
Sharp autómagnó \ A - m r P Í 8 888 Ft 
Sharp grill micro VérFt tVÍ 38 990 Ft 
3 db TDK E-180 -4-HrTFf 999 Ft 
Sharp micro (18 1) 24-9OTFT 19 699 Ft 
Gőzölős vasaló -H99TFT 1 799 Ft 
Telefon (tárcsás) O-BOfTÉT 409 Ft 

Samsung CD-s music center 29 990 Ft 
Samsung microsütő 18 990 Ft 
Sony rádiotoner 16 990 Ft 
Moulinex grill - micro 29 990 Ft 
Fóliahegesztő 990 Ft 
Gőz + száraz vasaló (teflon) 2 990 Ft 
Német (12 fős) kávéfőző 1 999 Ft 
SKC - Lx 60 - új! 79 Ft 

Beatles, Stones, 
Dylan, Doors, 
J. Hendrix, Elvis 

CD-lemez = 599/db. 
Troogs, J. Beaz, 
D. Crosby, Kinks, 
Animals, Rocky 
válogatás 

„Made in Japan" 
Szeged, Csongrádi sgt. 43. 
(62) 473-568 

„Elektrománia" 
Hmv.-hely, Andrássy út 9. 
(62) 345-432. 


