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A szerkesztőség akkor végez Jó munkát, ha az újság-
ban megjelent cikkek érdeklődést váltanak ki az olvasók 
között. Annak külön örülünk, ha egy-egy írás tollat ad az 
olvasók kezébe, hogy egyetértésükkel, vagy ellenvélemé-
nyükkel hozzájáruljanak egy ügy megnyugtató megoldá-
sához. Leggyakrabban az érintett intézmények vezetői vá-
laszolnak a cikkekre, az ott felvetett kérdésekre, javasla-
tokra. Előfordul azonban, hogy neheztelnek ezért, de hát, 
sajnos, ez a dolgok rendje. Mégis azt tapasztaljuk, hogy 
rendszerint intézkednek, segítenek megoldani az adott 
problémát. 

Gyalogosok A tettes ismeretlen 
a hídon 

Egyik olvasónk, aki csu-
pán „a köz érdekében" kül-
dött levelet szerkesztősé-
günkbe, arra kér bennünket, 
nevét ne hozzuk nyilváno-
ságra. Szerénységét kissé túl-
zottnak tar t juk, mert észre-
vétele valóban helytálló és 
hasznos. 

Sokan — tudatlanságból, 
vagy nemtörődömségből — 
nem veszik figyelembe, hogy 
a hidon a gyalogos közleke-
désnek is vannak szabályai. 
Az Üjszeged és Szeged felé 
igyekvő emberek egyaránt 
használják a jobb- és a bal-
oldali járdát. Könnyen tör-
ténik baleset, ha a par t für -
dőre menő gyalogos a jobb-
oldali járdáról figyelmetle-
nül lép le, hiszen nem lát ja 
a mögötte jövő járműveket. 
Olvasónk azt javasolja, hogy 
két önkéntes rendőr és két 
rendőr irányítsa a forgalmat 
a híd két végén, akik meg-
bírságolnák a szabálysértő-
ket. Szerinte elegendő lenne 
tíznapos ellenőrzés, amíg 
megszoknék a szegediek a 
helyes közlekedést 

Egy káros szemlélet elten 
fogalmazta meg levelét Si-
mon Sándor (Népkert sor 
10.). Az emberek fásultsága, 
nemtörődömsége háborítja 
fel őt — mint írja. Bennün-
ket azonban önmagában az 
eset is, mely erre az általá-
nosításra késztette olvasón-
k a t 

Május 18-án délelőtt a Ti-
sza szálló előtti parkfrozóhe-
lyen valaki összetörte a ko-
csi jót Az ismeretlen felelőt-
lenül otthagyta a megron-
gált autót, megszökött a fe-
lelősség elől. Még inkább el-

gondolkozott a levélíró a be-
csületről, a közösségi érzés-
ről, mikor nem akadt egy 
szemtanú sem, aki szólt vol-
na neki, hogy látta a te t tes t 
Környezetében is hasonlóan 
reagáltak az esetre, mint va-
lami természetes jelenségre: 
„Ez van, erre számitania kell 
egy kocsitulajdonosnak." 

Igaza van levélírónknak, 
ilyen jelenségek mellett nem 
mehetünk el szó nélkül. Or-
voslásukra azonban a neve-
lés büntetési módszerei túl 
enyhék lennének, s azok 
nem vezetnének célhoz. 

Fogyjunk az életünkért? 
Dr. Veress Sándor (Haty-

tyastelep, orvosi rendelő) a 
Fuss az életedért! címet, 
mellyel cikkünk jelent meg 
május 20-án, kicsit erőlte-
tettnek tar t ja . Szerinte he-
lyesebb lenne több testmoz-
gásról beszélni, és különbö-
ző mozgásformákat szervezni 
intézményesen. Javasolja, 
hogy reggelenként sétáljunk, 
fussunk, kerékpározzunk 

Elég ennyi: „mf." 
Április 23-án „Postai meg-

parancsolás" címmel cikk 
jelent meg lapunkban. A 
glossza írója számára érthe-
tetlen. miért kérdezik meg a 
postahivatalokban, ha ok-
mánybélyeget vásárol, hogy 
kinek a részére veszi. Már 
azért is furcsállja a dolgot, 
mert ha trafikban vásárol, 
senki sem kíváncsi kilétére. 
Az előbbi eljárás ezek sze-
rint csupán formalitás. „Ta-
lán korszerűtlen a postahi-
vatalnak ez a kívánsága, ós 
nem ártana e tekintetben 
szakítani a bürokratikus ha-
gyománnyal" — ajánl ja óva-
tosan a cikk írója. 

A Szegedi Postaigazgató-
ság igazgatóhelyettese, dr. 
Hódi István válaszában le-
írja, hogy az eladott érték-
cikkek névértékét a posta-
hivataloknak el kell számol-
niuk az értékcikk naplóban. 
Ide egyébként be kell írni, 
hogy eladásra vagy sa já t 
célra vásárolja-e az illető a 
bélyegeket. Az utóbbi eset-
ben — a Postahivatalok és 

Töltse 
szabad idejét 
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csárdában 
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rendezvényeket ls válla-

lónk. Szöresi Aíész. 

Fiókposták Pénztárszolgálati 
Utasításának 41. paragrafusa 
szerint — a vevő nevét is 
meg kell kérdezni. 

Ennek ellenére a Szegedi 
Postaigazgatóság helyettes 
vezetője intézkedett, hogy a 
jövőben — ha a vásárló vo-
nakodik attól, hogy meg-
mondja a nevét — a nap-
lóba csupán a magánfelöt 
jelölő „mf." rövidítést je-
gyezzék be. ' 

(autózás helyett!), evezzünk, 
ússzunk és korcsolyázzunk. 
(Persze, ahhoz több uszoda 
és korcsolyapálya kellene'.) 
Levélírónk még egy jó ta-
náccsal lát ja el azokat, akik 
az életükért fu tnak: tartsák 
be az étkezés szabályait is! 
Ha a normálisnál legalább 
5—6 kilóval könnyebbek len-
nének, nélkülözhetnék a 
több mozgást is, mégis 
egészségesnek mondhatnák 
magukat. Veress doktor ú j 
jelszót fogalmazott meg, mely 
így hangzik: „Fogyjunk le 
az életünkért!" 

S bármennyire ls helye-
seljük az orvos tanácsát, az 
a gyanúnk, hogy ez nehe-
zebben fog mozgalommá te-
rebélyesedni, mint a „ + 1 0 " . 
Fogyni ugyanis csak a kö-
vérek fogyhatnak, a modern 
orvostudomány lényege azon-
ban a megelőzés: az a jó, 
ha aki most sovány, se hí-
zik el később. Erre módszer 
többek között: a futás. 

Válaszol: az ELIKER 
Az ÉLIKER-től két válasz-

levelet is kaptunk a múlt 
héten. A Mindennapi kiflink 
és kenyerünk című cikkel 
egyetértenek és azt í r ják, to-
vábbra is igyekeznek min-
dent megtenni a város za-
vartalan, folyamatos ellátá-
sáért. 

A péksüteményt a kora 
reggeli és délelőtti órákban 
keresik legtöbben az üzle-
tekben. Sajnos, valóban elő-
fordul, hogy hiába. Gyakran 
késnek a szállítók, mert csak 
8—9 óra között tud ják elin-
dítani az első kocsikat. Ilyen-
kor érthető a vásárló bosz-
szúsága, hiszen a munkába 
igyekvő dolgozók, az iskolá-
ba induló diákok péksüte-
mény nélkül maradnuk. A 
későbbi órákban már van 
péksütemény, csak vásárlója 
akad kevesebb. Az ÉL1KER 
ígéretet tett, hogy folyama-
tosan ellátja friss zsemlével, 
kiflivel az üzleteket. 

Csak a szállítási nehézsé-
geket kellene leküzdeniük 
jobb szervezéssel, hogy a 

reggelirévalót ne csak dél-
ben tudjuk megvásárolni. 

Ugyancsak az ÉLIKER-t 
érintette a múlt heti Posta-
ládánkban feltett kérdés: 
Csak nem tőlünk tudta meg 
a kereskedelem is, hogy az 
üres szódásüvegeket bármi-
kor át kell vennie? Egyik 
olvasónk ugyanis hiúba pró-
bálkozott több üzletben is, 
kérését elutasították. 

Az ELIKER vezetői fele-
lősségre vonták az emiitett 
boltok dolgozóit, akik ugyan 
azt állítják, hogy nem ta-
gadták meg az üvegek visz-
szavételét. 

Az igazságot kideríteni 
már nem tudjuk, nem is fel-
adatunk. A lényeg: az Éi/Í-
KER ismét utasította a bolt-
vezetőket, hogy minden eset-
ben vegyék vissza az üvege-
ket. A levél utolsó mondata 
pedig S. Ferencnének, a pa-
naszosnak szól: „Ezúton kér-
jük a kedves vásárló elnézé-
sét, hogy a két darab üveget 
öt helyre kellett elvinnie, 
mire átvették." 

Rippl-Rónai 
és Szeged 

Rippl-Rónai József 
(1861—1927) születésé-
nek száztizedik évfor-
dulója az elmúlt, vasár-
nap volt. A Dél-
magyarország Rippl-
Rónai emlékezetéről — 
csakúgy, mint tíz évvel 
ezelőtt — most sem fe-
ledkezett meg. E hagyo-
mányossá váló helyi 
tiszteletadást szeretnők 
gazdagítani azzal, hogy 
Szeged és Rippl kap-
csolatának „első", de 
nem érdektelen momen-
tumáról említést te-
gyünk. 

A századforduló körül 
Szegeden reprezentatív 
tárlatokat rendeztek, 
melyeken az itteni mű-
vészeken kívül, neves 
hazai mesterek, köztük 
néhány alkotásával 
Rippl-Rónai József is 
szerepelt. Sőt, 1901 ta-
vaszán maga Rippl sze-
mélyesen is ellátogatott 
e Tisza-parti városba, s 
i t t Tömörkény István-
nal és Nyilasy Sándor-
ral barátságot kötött. 
Az íróval való találko-
zására pedig Rippl hosz-
szú évek múltén is szí-
vesen emlékezett visz-
sza. Erről tanúskodik 
szerényen, de hitelesen, 
a szegedi múzeum iro-
dalmi kiállításán látha-
tó egykori Rippl-kataló-
gus, amelynek sárguló 
címlapjára a mester az 
alábbi dedikációt í r ta: 
„Tömörkény Istvánnak, 
ha emlékezik még egy 
kedves éjjeli találkozá-
sunkra. amikor a s zege -
di ,Schiller' erejével 
mértük össze magunkat. 
Rippl-Rónai József. 1915. 
Karácsony. Kaposvár." 

Sz. Z. 
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Felszíni vízelvezetési tanulmány 
készül — Segítség a csatorna-

hálózat felú/itásához 
A IV. ötéves terv szege-

di programjában nagyará-
nyú vízgazdálkodási felada-
tokat kell elvégezni mind a 
Szeged várost tanácsnak, 
mind az Alsótiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatóságnak. Az ed-
dig Is kitűnő együttműkö-
désre alapozva, most együtt-
működési megállapodás jött 
létre a tanács és a vízügy 
között. A végrehajtó bizott-
ság által jóváhagyott meg-
állapodás elvi alapja az, 
hogy a város általános fe j -
lesztési koncepciójában je-
lenleg kiemelkedő szerepe 
Van mind a felszíni, mind a 
szennyvízelvezetés korszerű-
sítésének, és jelentős fejlő-
désének. Az együttműködés 
haszna a szakmai segítség-
nyújtás. a vízügyi alapból 
való támogatás fokozása, a 
másik oldaJon pedig a víz-
ügy fejlesztési terveinek tá-
mogatása. 

A vízügyi igazgatóság a 
megállapodás keretében vál-
lalja, hogy az egész Szeged 
területére kiterjedő felszíni 
vízelvezetési műszaki tanul-
mányt készít, majd ennek 
alapjan. a kivitelezés üte-
métől függően, kiemelt víz-
ügyi alap támogatást java-
sol. Támogatja a város 
szennyvízhálózatának re-
konstrukcióját és fejleszté-
sét, ezen belül is különösen 
a nyugati Iparkörzet csator-
názásának sürgető feladatát. 
Lehetőség szerint a szüksé-
ges anyagi fedezet hiányzó 
részének kiegészítésébe is 
belesegít. 

Minthogy átvette a tiszai 
fővédvonalnak a város köz-
igazgatási határain belül 
fekvő szakaszait is, most 

további lépésként a volt ár-
téri kemping területét és 
berendezéseit is megkapja 
vízgazdálkodási feladatainak 
ellátása érdekében. A z igaz-
gatóság magára vállalta a 
szegedi iparkörzetet védő lo-
kalizációs töltés épitésekor 
keletkezett zöldkár megtérí-
tését, ami közel l millió fo-
rint. Biztosítja továbbá a 
városnak átadott lokalizációs 
töltés befejezéséhez szüksé-
ges anyagi fedezetet — 
ugyancsak 1 millió körüli 
összegben —, és gondoskodik 
a befejezéshez építő kapa-
citásról is. 

Az együttműködés kere-
tében Szeged megyei város 
tanácsá vállalja, hogy a víz-
ügyi objektumok építéséhez 
szükséges engedélyeket soron 
kívül kezeli; térítésmentesen 
bocsátja a vízügy rendelke-
zésére a volt kemping te-
letét, az ott emelt főépüle-
tet, a hozzá tartozó köz-
műveket és utakat, és min-
den segítséget megad a víz-
ügyi igazgatóság tervezett 
irodaházának területbiztosí-
tásához, és mielőbbi felépí-
téséhez. 

A Művelt Nép 
könyvsátr&i 

Bár az ünnepi könyvhét 
csak a jövő héten lesz, u 
Müveit Nép Könyvterjesztő 
Vállalat máris érdekes prog-
ramokkal vár ja az olvasókat. 
Tegnap Jókai Anna írónő, 
Koczkás Sándor irodalom-
történész társaságában, vett 
részt könyvheti ankéton a 
konzervgyárban és a DÉLÉP 
Kossuth Lajos sugárúti mun-
kásszállásán. Az író-olvasó 
találkozó érdekessége volt, 
hogy Jókai Anna Labda cí-
mű ú j kötetének első példá-
hyait itt, Szegeden dedikál-
ta. Ma Moldova György lá-
togat Szegedre. A textilmű-
vekben délután fél 3-kor, a 
KSZV Victor Hugó utcai if-
júsági klubjában fél 5-kor 
találkozik olvasóival. A Mű-
velt Nép Könyvterjesztő Vál-
lalat Radnóti Miklós köny-
vesboltja még május 28-án, 
pénteken rendez önálló 
programot a Kossuth Lajos 
sugárúti nyugdíjas művelő-
dési otthonban, ahol is Föl-
des Mihály találkozik olva-
sóival. 

Bar a Művelt Nép Könyv-
terjesztő főleg üzemekbon 
tart könyvvásárt, a jövő hé-
ten három könyvsátort is 
felállít a Klauzál, a Dugo-
nics és a Széchenyi téren. A 
könyvsátrak három kiadó: a 
Szépirodalmi, az Európa és 
a Magvető köteteivel vár ják 
az érdeklődőket, ezúttal ga-
v a l l é r o s a n : a fenti kiadók-
tól minden huszonötödik vá-

sárló ajándékkönyvet kap. A 
Radnóti Miklós könyves-
boltban elmondták, a könyv-
heti jegyzék ajánlata zöm-
mel megjelent, így többek 
között a Magyarország fel-
fedezése sorozatban — ahol 
korábban Mocsár Gábor Égő 
aranya — Erdei Ferenc 
poszthumusz kötete, a Vá-
r o s és vidéke. 

— Még szerencse, hogy 
meleg maradt a k á v é . . . 

— Mit csodálkozik, a sró-
lya se tud úszni, mégis 

megél a vízen! 

Búcsúkoncert 
a szín 

Hangulatos hétfő esti 
Brahms-koncerttel búcsúzott 
az idei filharmóniai szezon 
színházi közönségétől. (Még 
csütörtökön a Dómban ren-
deznek barokk-klasszikus 
estet, ahol a B-kamarabérle-
tesek hallhatják Margittay 
Sándort és a Várady Zoltán 
vezette szegedi kamarazene-
kart.) 

A nyárias melegben ezút-
tal is jó félház előtt lépett 
föl a hangversenytermek ri t-
ka vendége, a Budapesti Fil-
harmóniai Társaság Zeneka-
ra. Kóródi András dirigálá-
sával és egy remek fiatal 
szólistával, Falvai Sándorral, 
a k i B r a h m s d-moll zongora-
versenyét játszotta. A műso-

n 

Az előzőekhez hasonló rendszerben 
(vállalati költségen) rövidített 

TEHERGEPJARMÜ-VEZETÖI TANFOLYAMOT 
SZERVEZŐNK SZEGEDEN. 

A személy- és tehergépjármű-vezetői engedély meg-
szerzését és a tanfolyam idejére fizetést biztosítunk. 
Jelentkezés: VOLÁN 10. sz. VALLALAT. 

SZEGED, Bakay N. u. 48., I. em. 17.; 
VÁSÁRHELY, Lenin u. 33.; 
SZENTES, MAKÓ. CSONGRÁD: főnökség; 
KISTELEK: kirendeltség. 
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Az előzőekhez hasonló rendszerben 
(vállalati költségen) rövidített 

AUTÓBUSZVEZETŐI TANFOLYAMOT 
SZERVEZÜNK. 

A jelentkezéshez legalább kétéves gépjárművezetői 
gyakorlat szükséges. Jelentkezés: VOLÁN 10. sz. Vál-
lalat, 

SZEGED, Bakay N. n. 48, I. em. 17; 
VÁSÁRHELY, Lenin u. 33; 
SZENTES, MAKÓ, CSONGRÁD főínökség; 
KISTELEK kirendeltség. 
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r o n m é g a 11. szimfónia sze-
repelt. Á zenekar lényegében 
az Állami Operaházé, s hogy 
ritkán jut játékalkalma 
szimfonikus művekre, ope-
rai elfoglaltsága magyaráz-
za. Rutinos, kiegyenlített 
hangzású együttes (ha nem 
is olyan „válogatott csapat", 
mint például az ÁHZ, vagy 
a Rádiózenekar), mely a lei-
tűnő Kóródi Andrással az 
élén az összeszokottság kel-
lemes közérzetével, felszaba-
dultan és pontosan muzsi-
kál. A romantikus irodalom-
ban kiváltképp otthonosan, 
hiszen a népszerű operare-
pertoár jelentős része is a 
zenei romantika talajából 
nőtt ki. 

Az est szenzációját a vé-
kony dongájú, zseniális ka-
masz pianista. Falvai Sándor 
szolgáltatta. A nagyszabású 
d-moll versenyművet az 
érett előadóművészek stirális 
biztonságával, bravúrosan 
szólaltatta meg. A zeneaka-
démia negyedéves művész-
képzős növendéke egyike az 
utóbbi években feltűnt iga-
zán nagy tehetségeknek. In-
kább lirai alkatúnak látszik, 
billentéstechnikája rendkívül 
csiszolt, finom, kiérlelt. 
Még sokat hallunk felőle. 

N. I. 


