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Csúry László: Mindig a híres szegedi órás fia maradok - és ez éltet engem 

Toronyóra és aranylánc 
A Fekete Házban különleges tárlatvezetést 
tartott Csúry László, mint fogalmazott, a 
híres szegedi órásmester fia. A születés-
napos mester bemutat ta a két generáció 
által készített és a közgyűjteménynek át-
adott óraritkaságokat. 

Stílusosan óraütésre kezdődött az óraritkasá-
gok kamaratárlata a szegedi Fekete Házban. 
A hajdani híres szegedi órás fia, az ugyancsak 
neves mester, Csúry László nyáron adta a 
Móra Ferenc Múzeumnak a Csúry-féle kuri-
ózumokat. 

A Dóni tér ékei 
- Édesapám, Csúry Ferenc törekvő ember 

volt, a szegedi Brauswettcr Jánostól tanulta 
ki a szakmát, és 1911-ben alapította saját 
műhelyét a Tábor utcában - emlékezett a na-
pokban nyolcvankilencedik születésnapját 
ünneplő Csúry László. - Az üzlet pedig nót-
tön nőtt, a Kárász utcai képcsarnok helyén 
például három nagy helyiségben működött. 
Kapható volt nálunk óra, ékszer, rádió és gra-
mofon, felépült az aranymüvesmühely és be-
rendeztünk egy toronyóra-összeszerelő üze-
met. Attila utcai házunkban működött a 
bronz- és alumíniumöntöde, valamint a na-
gyobb munkagépek. 

Az első toronyórát az újszegcdi templom 
rendelte Csúry Ferenctől 1921-ben. Azt kö-
vetően pedig se szeri se száma a megrendelé-
seinek, országszerte kétszáz templom tor-
nyát díszíti a munkája, többek között a dómé 
is. A Dóm tér másik érdekessége szintén a 
mester műve, az 1936-ban elkészült harang-
játék Csúry-féle saját szabadalom: az apró-
szerkezet finommechanikája kizárólag a ha-
rangjáték dallamát erősíti fel, mindenféle 
mellékzörej nélkül. 

Vekkerek és bim-bamok 
Csúry Ferenc a fiát ugyancsak iparosnak 

nevelte, nyaranta a műhelyében oktatta vagy 
együtt utaztak toronyórát beállítani. 

- Az órákkal kirándultam, velük éltem. 
Apám így szerettette meg velem a mesterséget -
emlékezett a friss szellemű Csúry László elérzé-
kenyülve. 1946-ban kapott mesterlevelet, ám 
családi műhelyüket három év múlva államosí-
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Csűry László: Szülővárosomban vannak az óráink a legjobb helyen Fotó: Miskolczi Róbert 

tották. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a 
Nehézipari Minisztérium megbízottai megke-
restek az idősebb Csúryt, működjön közre a bu-
dapesti Állami Óragyár felállításában. Az ön-
zetlen mester maga helyett a fiát ajánlotta, így 
Csúry László varázsolt az egykori kézigrá-
nát-készítő üzemből óragyárat. 1960-ig ötven-
féle időmérőt - vekkert és bim-bamot - gyártot-
tak, mígnem a szocialista tábor munkamegosz-
tásában a keletnémet, csehszlovák és orosz gyá-
rak vették át a profilt. Akkor a mérnök- és köz-
gazdász végzettségű órás Szentesen kapott fel-
adatot, a Kontakta villamosszerelési cikkek 
gyárát alakította ki és vezette nyugdíjazásáig. 

Stadionórák 
- Gyönyörű és látványos megbízatásokat tel-

jesítettem, hiszen a hatalmas órákhoz helybe 
kellett mennem. Rengeteget utaztam, láttam és 
tanultam. Stadionokba szereltem fel egyedülál-
ló sportórákat. Magyar szabadalmam szerint a 
másodpercet nem harmadik mutatóval jelez-
tem, hanem körben villanykörtékkel villantot-
tam fel - magyarázta Csúry László. A legelsőt 

Szegeden a Szeol-pályán próbálták ki, aztán kö-
vetkezett a Népstadion órája, majd egy tuniszi, 
kairói, berlini, moszkvai és ázsiai felkérés. De 
olyan hétköznapi alkotások is őrzik a keze nyo-
mát, mint homlokzati órák, munkahelyi blok-
kolók és normaidőmérők, vagy a dunaújvárosi 
főóraközpont négyezer alórájával. Máig szám-
talan relikviát őriz otthonában a magát is óra-
mű-pontosságúnak nevező precíz mester. En-
nek néhány darabját adta át nemrégiben szülő-
városának és az örök időknek. 

DOMBAI TÜNDE 

SZEGEDI ORATÖRTENET 

Igazi óratörténeti r i tkaságokat láthatnak az ér-
deklődők október végéig a Fekete Ház tár latán. A 
szegedi szá rmazású Csúry Lász lé órásmester a 
közgyűjteményben helyezte el többek között a 
balástya i templom toronyórá jának eredeti szám-
lapját, az álta la gyártott ébresztőórák ősdarabját , 
va lamint a sa já t szabada lmú Csúry-féle harang-
játékot. Ez a Westminster-dal lamot játszó szerke-
zet ipartörténeti kuriózum. 

Szentes, Szeged és Makó nyert a PANKKK-on 

Pörgősebb lesz 
a könnyűzenei élet 
Közel 93 millió forinttal támo-
gatja a kulturális tárca a Prog-
ram a nemzeti kortárs köny-
nyűzenei kultúráért (PANKKK) 
keretéből a vidéki ifjúsági és 
zenei klubokat. Csongrád me-
gyében öt szegedi, egy szentesi 
és egy makói pályázat nyert. 

A kulturális tárca 69 vidéki, köz-
tük öt szegedi, egy szentesi és egy 
makói ifjúsági és zenés klubot, 
vendéglátó helyet támogat a prog-
ramban. A nyertesek a gázsi kifi-
zetésére fordítják a pénzt. 

A Szentesi Művelődési Központ 
az Életjel Kulturális Egyesülettel 
egy éven át szervez Második 
szombat címmel havonta kétszer 
koncerteket, 1 millió 60 ezer fo-
rintból. - Tizenhárom zenés ren-
dezvényt tervezünk - mondta Ró-
nyai Rita művelődésszervező. - A 
Szentes Underground elnevezésű 
két estünkön kapnak lehetőséget 
helyi amatőrök, fellép a csongrádi 
Csapadék. Meghívjuk a Sziámit, 
az Uzgin Üvert, a Quimbyt, gon-
doltunk a Colorstarra, a Pál Utcai 
Fiúkra. Rónyai Rita hozzátette: a 
PANKKK finanszírozása kissé ne-
hézkes: bár programjuk idén ősz-
szel kezdődik, úgy tudják, a mi-
nisztérium csak jövő tavasszal 
utalja a pályázati támogatást. Az 
utófinanszírozásos rendszer évek 
óta jellemző a hazai pályázatokra, 
egy művelődési háznak azonban 
nagy feladat kigazdálkodni, hogy 
meghitelezzék a zenekarok fellép-
ti díjait. 

A makói Kelemenház 2 millió 
400 ezer forintot fordíthat zenés 
rendezvényekre. Az étteremként 
és szabadidőközpontként műkö-
dő egységet Makó egykori szín-
háztermében alakították ki. A 
200 négyzetméteres étterem a 
színpaddal impozáns hely. Ha-
vonta egy országos hírű zenekart 

hívnak meg, a többi hétvégén 
amatőr csapatok játszanak majd -
tudtuk meg Kovács Bálint üzletve-
zetőtől. 

A szegedi SZOTE-klub 1 millió 
792 ezerből szervezhet koncerte-
ket, számukra az utófinanszírozás 
nem jelent nagy gondot. - A kon-
certeket úgy fizetjük ki, ahogyan 
eddig is tettük - mondta Benke 
Csaba, a klub vezetője. - Nem ti-
tok, hogy ezek jó része nem rentá-
bilis. Kifizetjük a gázsit, a techni-
kai személyzetet, az eladott belé-
pőjegyek nem hozzák vissza a be-
fektetett pénzt. De más rendezvé-
nyeinkből kigazdálkodjuk. 

Az egyetemi klubban az októ-
bertől induló szezonban 20 kon-
certet szerveznek, fellép például a 
szegedi Völvox, unplugged koncer-
tet ad a Sun City, lemezbemutató 
koncerttel mutatkozik be a Roy és 
Ádám duó, meghívják Gangsta 
Zoliékat, és a feffro's Dream-et. A 
szegedi amatőr zenekaroknak és 
feldolgozásokat játszó bandáknak 
pedig fesztivált rendeznek. 

A szegedi nyertesek között is 
van étterem, a Port Royal Pizzeria 
korábban is szervezett koncerte-
ket. - Heti két-három alkalommal 
van élőzenés rendezvényünk, ezt 
szeretnénk folytatni a jövőben is -
mondta Leibing Adrienn, az étter-
met működtető Sze-Pub Kft. mar-
ketingese. A 950 ezer forintból 30 
koncertet terveznek, a pénzt fő-
ként helyi zenekarok gázsijára 
költik. Továbbra is számítanak a 
Party Time-ra és a Riverside-ra. 

A PANKKK pályázaton 970 
ezer forintot nyert a szegedi Mil-
lenniumi Klub, a JATE-klub 1 
millió forintból gazdálkodhat. A 
megyei lista élén a Szegedi Ifjú-
sági Ház Kht. végzett, az intéz-
mény 3 millió 445 ezer forintot 
fordíthat koncertszervezésre. 
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Elérjük céljait. MÁV 

„Célunk több mint 150 éve, hogy a vasúti személy- és teherfuvarozás területén jelentkező igényeket a lehelő 
legmagasabb szakmai színvonalon elégítsük ki. Hagyományaink megőrzése és az új fejlesztésekre való 
törekvések egyensúlyt alkotnak jövőképünkben." 

A MÁV Rt. munka tá r sa t ke res 
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munkabiztonsági szakértő 
pozícióba. 

Főbb feladatok: 
• a munkabalesetek objektív vizsgálata 
• a veszélyes eszközök üzembe helyezését 

megelőző munkabiztonsági felülvizsgálatok biztosítása 
• súlyos munkabalesetek azonnali helyszínelésére 

készenléti szolgál szervezése. 

Munkakör betöltésének feltételei: 
• műszaki egyetemi v. főiskolai végzettség 
• 5 évnél több szakmai gyakorlat 
• 11 kategóriás gépjármű-vezetői eng. 
• posztgraduális munkavédelmi 

szakmérnök v. szaküzemmémök. 
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