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SZEGEDI 
Ü N N E P I 
H E T E K 

A Szegedi 
Ünnepi Hetek 
mai programja 
Korszerű mezőgazdaság 

és élelmiszeripar 1972. őszi-
barack-, bor- és virágkiál-
lítás, vadászati kiállítás a 
Marx téren. 

XIII. Szegcdi Nyári Tár-
lat a Horváth Mihály ut-
cai képtárban. 

Samu Katalin szabadtéri 
szoborkiállítása a Tanács-
köztársaság úti sétányon. 

Fotóklub 8. Szegedi Sza-
lonja a Bartók Béla Műve-
lődési Központban. 

Kör '68 alkotócsoportjá-
nak fotókiállítása a Sajtó-
ház művészkluhjában. 

Lechner Lajos-emlékki-
állítás a Móra Ferenc Mú-
zeum kupolacsarnokában. 

Elő szegedi képzőművé-
szet címmel a Móra Ferenc 
Múzcmu kiállítása a Sze-
gedi Galéria termében. 

A szegedi könyv a nem-
zetközi könyvévben cím-
mel a Somogyi-könyvtár 
könyvritkaságainak bemu-
tatója az olvasóteremben. 

Képzőművészet a színpa-
don cfmű kiállítás az új-
szegedi November 7. Műve-
lődési Központban. 

Magyar pénzek 1000-től 
1972-lg címmel a Szegedi 
Gyűjtőklub kiállítása a Ju-
hász Gyula Művelődési 
Központban. 

Szeged környéki népélet 
című kiállítás a tápéi mű-
velődési házban. 

Megéri-e ? 
Nem egyszer hallunk 

vállalati panaszt arról, 
hogy nem tudják kellően ki-
használni a rendelkezésre 
álló gépeket, berendezése-
ket. Hallottunk már szak-
emberpanaszt arról is; ők, 
ugyebár, készek a munká-
ra, termelnének is, deháta 
munkavédelem nem enge-
di, hogy tegyék a dolgu-
kat. 

Hivatkoztak ilyen aka-
dályra építkezéseken, ahol 
szabálytalanul üzemeltették 
a felvonót. És olyan üze-
mekben, ahol a termelés 
feltételeit ügyem valóban 
megteremtették, de a mun-
kavédelmi előírásoknak, a 
szociális ellátottság elemi 
szabályainak nem tettek 
eleget. Iyenkor aztán föl-
vetődik a kérdés: vajon 
nem inkább saját magu-
kat kellene-e hibáztatniok? 
Levonni a megfelelő kon-
zekvenciákat, gyors intéz-
kedésekkel gyakorolni ön-
kritikát? S egyáltalán: nem 
kellene-e sürgősen változ-
tatni azon a szemléleten, 
amely csak utolsó sorban 
gondol az ember egészségét, 
épségét óvó, fontos előírá-
sokra?! 

A szemléletváltoztatás 
igényét jól érzékelteti egy 
adat — Csongrád megyé-
ben 1972 első hat hónap-
jában feltűnően sokszor 
kellett gépek, üzemek, mun-
kahelyek működésének 
megálljt parancsolni. A 
Szakszervezetek Csongrád 
megyei Tanácsa munkavé-
delmi bizottságának fel-
ügyelői 38 esetben, a tár-
sadalmi munkavédelmi fel-

ügyelők pedig 16 alkalom-
mal voltak kénytelenek ki-
mondani a tiltó szót. ösz-
szesen tehát 54. esetben 
állt — hosszabb-rövidebb 
ideig — a munka, mert a 
felelőtlenség baleseti ve-
szélyeit csak ilyen módon 
tudták megelőzni, elháríta-
ni. 

A több mint félszáz f e l -
függesztés feltűnően nagy 
szám. És kapcsolódik a 
kérdés: megéri-e? S a kér-
dés azoknak szól, akik a 
maguk munkahelyén fele-
lős vezetőként nem teszik 
meg a szükséges intézke-
déseket s kiteszik a kollek-
tívát annak a károsodás-
nak, amit például egy gép 
leállítása okoz. 

A dolgozó ember egész-
ségének védelme egyre 
fontosabb feladat, ugyan-
akkor egyre sokrétűbb is. 
A gyors ütemű műszaki 
fejlődés, az ű j meg ú j be-
rendezések, technológiák 
alkalmazása ű j veszélyeket 
is hordoz, ezeket csak ala-
pos, következetes megelő-
ző munkával lehet kivé-
deni. S mivel természetes, 
hogy az SZMT munkavé-
delmi apparátusa — mint 
a fentiekből ls kitetszik — 
nem tett és nem is fog en-
gedményeket tenni, a vál-
lalatok vezetői csak egy 
tanulságot vonhatnak le a 
fenti adatokból: nem éri 
meg elhanyagolni a sza-
bályokat, előírásokat, mert 
az ellenőrzés nem ismeri a 
tréfát, ezekben a dolgok-
ban a humánum szigora 
domináL 

S. M. 

Két kisfiú ül a nézőtér el-
ső soraiban a Hunyadi pró-
báján. Izgatottan konferál-
ják egymásnak a színpadon 
történő eseményeket. Az if jú 
Mátyást alakító Várnai Edit 
(Erkel ugyanis ezt a szóla-
mot alt hangra írta) oda-
megy Szilágyi Erzsébethez, 
azaz az anyját alakító Ágay 
Karolához, és kezet csókol 
neki. Mire az egyik kisfiú 
megkérdezi a más ika t . . . — 
Az a nő miért csókol kezet a 
másik nőnek? — Professzori 
fölénnyel szólal meg a kér-
dezett: — Te buta, az nem 
nő, az a Mátyás király, 
x Csemer Géza 

Történetek 

o térről 
Félix László rendezői el-

képzelése szerint a Cigány-
báró harmadik felvonásában 
Barinkay lovon érkezik 
Bécsbe. Hanem a 16 már a 
lovászfiú kezében ficánkolni 
kezdett, pedig Palcsó még 
csak készülődött a nyeregbe. 
Vártuk, hogy csillapodjon, de 
bizony az továbbra is ágas-
kodott, szllajkodott. Egyszer 
aztán megszólalt Palcsó, a 
rendezőhöz Intézve szavait: 

— Lacikám, vagy én, vagy 
a 16, mert ez egyszerre nem 
megy. Ha egy mód van rá, 
az idén szeretném elkerülni 
a combnyaktörést. 

Mint Ismeretes, tavaly 
nyáron Palcsó Sándor ép-
pen Szegedről Pestre utaztá-
val sajnálatos módon balese-
tet szenvedett, s ezért fél 
évig kénytelen volt lemon-
dani a szereplésekről. 

* 

Ez az én színpadom! 
Szegediek szatirikus műsora 

a rádióban 
Kedves, szellemes, mulat-

ságos műsort hallottunk va-
sárnap kora délelőtt a rá-
dióban Szegedről, pontosab-
ban a szegedi színházról. A 
műsor a vidéki, illetőleg 
ahogyan a rádiósok megfo-
galmazták, „nem-budapesti" 
színházak vetélkedőjén hang-
zott el — a budapesti Fé-
szek Klubban. Ez az én 
színpadon! címmel. Elmél-
kedhetnénk, miért éppen a 
Fészekben kellett ezt a mű-
sort megrendezni, miért nem 
valahol vidéken — pardon: 
„nem-Budapesten" — dehát 
ebben nyilván praktikus 
technikai okok játszottak 
közre. Így nem tehetünk 
mást: a stílus — sőt „szel-
lemtörésen" szemet kell 
hunynunk. 

Annál inkább, mert a mű-
sor pompás mulatság volt, 
nemcsak a szegedieknek. 
Mert hogy mi szegediek szí-
vesen vettük annak az im-
már tíz éve tartó hercehur-
cának a kifigurázását, ami a 
színház eddig teljesen ered-
ménytelen rekonstrukcióját 
kíséri, természetes. Hogy a 

„nem-szegediek" pontosan 
értették-e miről van szó, ér-
tették-e a szellemes áttéte-
leket, nem tudjuk. Minden 
részletet biztosan nem lát-
tak olyan világosan mint 
mi, de a lényeg azért nyil-
ván nem maradt előttük ho-
mályban. 

A műsor írói jórészt bu-
dapestiek voltak, a helyiek 
közül Rapp Zoltán egy írás-
sal, Petrl Ferenc néggyel 
szerepelt. Sajnáljuk, hogy 
Kulka Eszternek, a szer-
kesztő munkatársának, aki az 
anyagot összegyűjtötte, nem 
sikerült több helyi szerzőt 
felsorakoztatnia. Mindenek-
előtt Mocsár Gábor távol-
maradását sajnáljuk: a ki-
tűnő szatirikus és gyakorló 
drámaíró biztosan tudott vol-
na érdekeset mondani a sze-
gedi színház közállapotairól. 

A műsort Kovács János 
konferálta, és Konter Lász-
ló, Tolnai Miklós, Mentes 
József, Déry Mária, Márláss 
József, Décsy Györgyi mű-
ködött közre benne. A sze-
gedi színház nagy létszámá-
hoz képest viszonylag keve-
sen. 

Régi magyar pénzek 
kiállítása 

Meglepően sokan voltak 
kíváncsiak arra a kiállítás-
ra, amelyet a régi pénzek 
szegedi gyűjtői rendeztek 
vasárnap délelőtt a Juhász 
Gyula Művelődési Házban. 
Még miskolciak, budapesti-
ek, debreceniek, kecskeméti-
ek és félegyháziak is részt 
vettek a megnyitón, ame-
lyen a kétesztendős klub 
108 tagjának képviseletében 
Fekete Jenő tanár, a veze-
tőség tagja ismertette a be-
mutató anyagát. 

A kiállításon, amely 
egyébként a klub harmadik 
kiállítása, kereken 800 ma-
gyar pénzt mutatnak be I. 
István korától napjainkig. A 
történelem 54 magyar ki-
rályt tart számon, s mind-

egyikük szerepel egy vagy 
több érmével vagy papír-
pénzzel. Ezek a papírpénzek 
a kívülálló számára talán a 
legérdekesebbek. Közöttük 
vannak például az úgyneve-
zett . „hadifogoly-pénzek", 
amelyek egy-egy magyaror-
szági táborban voltak érvé-
nyesek és használatosak, az 
első világháború idején, to-
vábbá a különböző, Szege-
den nyomott városi és „in-
tézményi" pénzek, mint pél-
dául a „színházi dollár". 

A kiállítás megnyitása 
után a résztvevők meghall-
gatták dr. Gedal Istvánnak, 
a Nemzeti Múzeum éremtá-
ra munkatársának érdekes 
előadását L István király 
pénzeiről. 

Túljutottunk a szegedi szabadtéri félidején. Már csak egy bemutató van hátra, a 
lengyel Slask-é, s lassan elbúcsúznak Szegedtől a művészek. Shakespeare Rómeó 
és Júlia című tragédiájának augusztus 19-én, szombaton lesz az utolsó előadása, és 
a népszerű daljáték, a Cigánybáró művészei holnap, szerdán búcsúznak a dóm előtti 
színpadtól és a szegedi közönségtől. Képünkön: jelenet a daljáték szabadtéri elő-

adásának első felvonásából 

Frissek a virágok 
Látogatott a mezőgazdasági kiállítás 

A rekkenő hőség és a 
mindig csöndesebbnek ígér-
kező hétkezdő nap ellenére 
tegnap, hétfőn sokan keres-
ték föl a nagyszabású me-
zőgazdasági kiállítást. 

A látogatók kritikus ér-
deklődéssel figyelték, meg 
tudják-e őrizni a meleg pa-
vilonok forró levegőjében a 
virágok és a kirakott termé-
nyek frisseségét. örömmel 
állapíthatták meg, hogy 
egyiket sem fenyegeti her-
vadás veszélye, illetve gon-
dosan kicserélnek mindent, 
ami kókadozni kezd a me-
legben. 

Éppen e természet adta 
szempont vezetett bennün-
ket a külföldiek kiállításá-
hoz is. A főkaputól jobbra 
Temesvár virágból kirakott 
címere és közvet'en környe-
zete a román parképítők vá-
rosszépítő munkájáról ad 
képet. A különdijjal jutal-
mazott Temesvári Virágker-
tészet vendégkönyvéből a 
legfrissebb beírást olvastuk: 
„Nagyon szép", de semmit 
nem hervadt az első oldal 
sorainak hitele sem: „csodá-
latosan szép". Sajnálhatjuk, 
hogy ez a vállalat utolsó 
napját töltötte a vásárban. 

Két holland cég szintén 
különdíjat nyert bemutató-
ja szintúgy felveti a távol-
ságból adódó problémákat, 
mint a romániai, egyelőre a 
hűtött raktárak feledtetik az 
aggodalmakat. Rózsáik — 
aprók és nagyok — és szeg-
fűváltozatokból kötött csok-
raik ízelítőt adnak a híres 
virágtermelő ország díszel-

j bői. 
( Városunk két kertészete, a 
I Városgazdálkodási Vállalaté 

és a Felszabadulás Tsz-é 

ilyen környezetben ls „ki-
húzhatja" magát. A vágott 
és cserepes virágok — a Vá-
rosgazdálkodási Vállalat szé-
pen kötött, színeivel is frts-
seséget sugárzó csokrai 
vonzzák legjobban a tekin-
tetet — és a velük szemben 
látható Vetőmag Vállalat 
szép kirakata egyaránt bizo-
nyítja, hogy a virág idén is 
rangjához méltó helyet ka-

pott a mezőgazdasági kiál-
lításon. 

• 
A szakmai napok kereté-

ben tegnap délelőtt a Bajai 
Sütőipari Vállalat rendezett 
szakemberek és érdeklődők 
részvételével tájékoztatót. 
Az érdeklődést jelzi, hogy 
számos szerződést kötöttek 
a kereskedelmi vállalatok a 
sütőipar termékeire. 

f Samogyl Káro lyné felvétele 

Melegben is őrzik frissesé gűket a kiállítás termékei 

Dr. Orbán 
László 

o szabadtérin 
Vasárnap este ideális „sza-

badtéri időben" tartották a 
dóm előtti színpadon Sha-
kespeare Rómeó és Júlia cí-
mű drámájának második elő-
adását. Az előadást megte-
kintette dr. Orbán László, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a művelődés-
ügyi miniszter első helyet-
tese, és dr. Nagy Miklós, az 
MSZMP KB tudományos 
közoktatási és kulturális osz-
tályának vezetője ls. Képün-
kön: dr. Orbán László a sza-
badtéri színpad nézőterén 
(baloldalt) Papp Gyulával, a 
városi tanács elnökhelyette-
sével, a Fesztivál Intéző-
bizottság elnökével beszélget 

Siflis József felvétele 

Búcsúzik a Cigánybáró 


