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Flzlkotherápla-Ugy 
Pontosan 98 aláírás van 

azon a levélen, melyet a 
napokban hozott szerkesztő-
ségünkbe a posta, és amely-
nek írói a fürdőben működő 
fizikotherápia fenntartását 
kérik. Érdemes idézni a le-
vélből. „Ismételten kérük a 
szerkesztőség segítségét, has-
sanak oda, hogy azok a be-
tegek, akik kétféle kezelést 
kapnak, továbbra is a Széche-
nyi téri fizikotherápiára jár-
hassanak kezelésre. Nehezen 
járó, idős betegekről van 

NSTALMIA 

szó, a rendelőintézetben re-
keszes kezelés nincsen, na-
gyon nehéz és fáradságos két 
helyre járni kezelésre. Gyö-
nyörűen rendbe hozták, fel-
újították, kényelmessé tették 
a várót, amely tiszta és tet-
szetős. Nem szívesen cserél-
nénk fel a gyógyulást ígérő 
kezelőhelyet, az udvarias és 
segítőkész nővéreket egy új, 
ismeretlen hellyel. Kérjük a 
szerkesztőség segítségét, mert 
a kétfelé járó kezelés nem-
hogy javulást, hanem talán 
inkább visszaesést eredmé-
nyezne." Íme, közüggyé vált 
ez a kérdés. Amennyire mi 
ismerjük az ügyet, minden-
képpen méltányolni kellene 
és lehetne olvasóink, a be-
tegek kérését. Mert a gyó-
gyulást nem csupán a keze-
lés, hanem a jó közérzet is 
segíti. Mi csupán annyit le-
hetünk, hogy tolmácsoljuk 
olvasóink kérését, kérve az 
SZTK illetékeseit, hallgas-
sák meg őket. Hiszen a 98 
aláírás mindenképpen fi-
gyelmet érdemeL 

Egyetlen baj s az idő 
Két levelet is kaptunk 

nemrégiben, melyeknek írói 
ugyan más-más vállalatra 
panaszkodnak, panaszuk lé-
nyege mégis közös. 

Sebestyén Ferenc (Juhász 
Gyula utca 36.) az IKV-ra 
panaszkodik. Parkettázták la-
kását, ám három hónapra rá 
jó néhány helyen felvált a 
parkett. Olvasónk többször 
jelentette a hibát a házkeze-
lőségen, eredménytelenül. 
Vagy ötször járt az IKV-nél 
ezután, ígértek, de nem tör-
tént semmi. Végül megígér-
ték, másnap kimennek az 
emberek, addig rakják össze 
a bútorokat. A szakemberek 
nem jöttek, a bútorok össze-
zsúfolva állnak azóta is, a 
lakás és lakói pedig várják a 
munkásokat. 

Dr. Bereczky Tibor (Bokor 
utca 7.) levelében dicséri az 
IKV-t, amiért egy év alatt 

széppé varázsolták, felújítot-
ták a házat. De a gázművek-
kel már elégedetlen olva-
sónk, ismét csak az időt ki-
fogásolva. Az IKV június 30-
án végzett a felújítással, a 14 
bérlő mégsem tud beköltözni 
a házba. Ugyanis a DÉGÁZ 
nem köti be a gázt. Az IKV 
már felajánlotta, hogy saját 
szerelőivel elvégezteti a 
mintegy félnapos munkát — 
ír ja olvasónk —, de a gáz-
mű elzárkózik ez elől, mond-
ván: ragaszkodik saját sze-
relőihez. Így — néhány órás 
munka miatt — üresen áll a 
ház. 

Mindkét eset arra példa, 
hogy sokkal kevesebb elége-
detlen ember lenne, sokkal-
ta kevesebb panasszal kelle-
ne foglalkoznunk, ha a vál-
lalat nemcsak a munka el-
végzésére, hanem az idő fon-
tosságára is jobban ügyelné-
nek. 

Korszerű gépek a kiállításon 

Válaszol az Illetékes 
Július 30-1 számunkban 

megjelent A megjavítandó 
garancia című írással kapcso-
latban a DELTA kereskedel-
mi vállalat jogtanácsosától, 
dr. Cseh Jánostól kaptunk 
levelet. A meglehetősen ter-
jedelmes levél a szavatosság 
jó néhány kérdésével foglal-
kozik, többek között az írás-
ban szerepelt egyik panasz-
szal, Szarka János motorke-
rékpár-ügyével. Megírja, 
hogy a vállalat igazgatója 
még Budapesten ls járt eb-
ben az ügyben, míg végre si-
került elintézni. Levelében 
kifogásolja, hogy a cikk szer-
zője csupán a panaszost hall-
gatta meg, a vállalatot vi-
szont nem. 

Véleményünk szerint a 
cikk írójának álláspontja he-
lyes. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy a vál-
lalat igazgatójának a fővá-
rosba kellett utaznia, míg 
végre elintézhettek egy ga-
ranciális ügyet. És a válla-
lat még C6ak ezután fogja 
saját követelését behajtani a 
gyáron. Ügy tűnik tehát, 
hogy bár vannak jó rendele-
teink, végrehajtásuk nem 
könnyű dolog. És ha a ke-
reskedő védeni is akar ja a 
vevő érdekeit, számára sem 
sima és egyszerű ez az út. 
A levélben kaptunk egy ja-
vaslatot: rendezzen a l apan 
kétot az érdekeltek részvéte-
lével a garancia kérdéséről. 
Megfogadjuk a tanácsot. 

Szakmai napot tartottak 

S z e p t e m b e r 17-ón : 

SZÚR Szegeden 
Az idei SZÜR-műsort, a 

Futballfesztivál '72 rangadót 
bizony nagy huzavona előz-
te meg. Első elképzelés sze-
rint még július közepére 
tervezték, majd augusztus 
közepére, de valami mindig 
közbejött: vagy a repülő-
nap, vagy a salakmotor-, 
esetleg motorcsónakverseny. 
Ezért a rendező bizottság 
úgy döntött, hogy szeptem-
ber 17-én, delelőtt 10 óra-
kor rendezi meg a hagyo-
mányos SZŰR-t a SZEOL-
stadionban. 

Talán jobban is járunk, 
bízunk abban, hogy nem 
lesz ekkora hőség. Több ne-
ves színművész lép fel a 
szegedi parádén. Az előze-
tes hírek szerint itt lesz a 
népszerű Hacsek—Sajó-duó, 
azaz Kibédy Ervin és Hlat-
ky László. De első ízben lát-
hat ja a szegedi SZŰR kö-
zönsége a zöld i*vpen Ku-

bos Lászlót, a népszerű szín-
művészt is. Újdonságnak 
számít, hogy a műsorban 
találkozhatnak a nézők a 
Humoristák klubjának négy 
tagjával: Ösz Ferenccel, Pe-
terdi Pállal, Somogyi Pál-
lal és Radványi Barnával. 
A zenekarokról, a táncdal-
énekesekről, s a műsor 
egyéb részleteiről később. 

Jegyeket a szegedi szín-
ház jegyirodája (Kárász ut-
ca 15) árusítja és előjegyzé-
seket az üzemi közönség-
szervezőktől és üzemek, in-
tézmények, termelőszövetke-
zetek megbízottaitól elfogad, 
s kívánságra postán is el-
küldi az igényelt jegymeny-
nyiséget. Az ülőhely ára: 30 
és 25 forint, az állóhely 
ára 15 forint. Elővételben 
augusztus 21-től lehet a 
jegyirodában belépőket vá-
sárolni reggel 9-től este 7-
ig. * 

Gépóriások és törpe kerti 
gépek egyaránt láthatók a 
szegedi mezőgazdasági kiállí-
táson. Egyiknél az emberek 
praktikus kényelemszeretete, 
másiknál a nagyüzemek 
munkaerőgondja ösztökélte a 
tervezőket. 

A nagyok közül méretei-
vel is lenyűgöző a csőtörő 
adapterrel felszerelt, ebben a 
változatban NDK—magyar 
kooperációval gyártott ha-
talmas kombájn. Műszakon-
ként 500 mázsa kukorica be-
takarítását vállalja magára 
egyetlen gép. Szakemberek 
hosszan időzve nézegetik a 
hazai gondolattal 12 sorosra 
duplázott román gyártmányú 
hatalmas vetőgépet. Teljesít-
ményét csak körülbelül ér-
zékeltethetjük, ha azt mond-
juk, hogy szélesebb területei 
vet be egyszeri menetben, 
mint az átlagszélességű or-
szágút. Harminc hektár a 
teljesítménye nyolc óra alatt. 

Méretei mellett ugyancsak 
ígért teljesítményével nyű-
göz le a széles körű felhasz-
nálásban még magára várató 
burgonyakombájn és a Ker-
titox permetezőgép. Az előb-
bi 5 holdról szedi fel a 
krumplit egy műszak alatt, 
az utóbbi 15—20 méter szé-
lesen szórhatja a növényvé-

dő szert, aszerint, hogy szán-
tóföldön, szőlőben vagy gyü-
mölcsösben használják. 

A kerti gépek közül szá-
mos ötletes kis szerkezet 
mellett a váltva forgató eké-
vel felszerelt, kétkerekű kis 
traktor és összes tartozéka 

Szaffi 
— Nem bírom a meleget 

máshol, csak itt a hajón — 
mondja Házy Erzsébet Kos-
suth-díjas, érdemes művész, 
a Szőke Tisza napozóján. 
Szegeden második alkalom-
mal alakítja a Cigánybáró 
Szaffiját. 

— Nagyon passzív szerep, 
ez adja a munkát. Meg kell 
csinálni, hogy Szaffi tulaj-
donképppen nem csinál sem-
mit. És — szépen kell éne-
kelni. A tömegmozgatás az 
igazi probléma ebben a da-
rabban. Rengeteg a statisz-
ta . . . Nem panaszkodni 
akarok, nem voltak kínosak 
a próbák, hamar összeállt a 
produkció. 

— Mdr régen nem lehet 
jegyet kapni a Cigánybáró-
ra. Mi a siker titka? 

— Ezek a népszerű ope-
rettek mindig beválnak. A 
Rómeót nehéz elképzelni 
ilyen színpadon. Persze — 
amint látta — meg lehet 
csinálni, meg is kell. Az 
egyik kasszasiker, a másik 
színvonalat biztosit. El ne 
felejtsem: nagyon szépen 
kialakult a színpad és kör-
nyéke. Kényelmesek az öl-
tözők, kellemes a környezet. 
Szeretek itt lenni. Szeged 
varázsos város, karaktere 
van. Szép fekvésű, szépen 
rendezett, rendben' tartott, 
legalábbis most, nyáron. A 
Tisza pedig kincset ér, nem 
hiszem, hogy csak nyáron. 

— A nyár — általában az 
embereknek — pihenés. Mi-
kor jut erre ideje a művész-
nőnek? 

— Nem tudok, nem is 
szeretek pihenni. A munka 
híve vagyok, szorgalmas tí-
pus és strapabíró. Kemé-
nyen dolgozni — az a jó. 
Lehet is, nekünk, akik Pes-
ten élünk, mindig rengeteg 
munkánk van: rádió, tévé, 
hanglemez, koncertek. Hat 
évig minden nyáron Bécs-
ben léptem fel. Tavaly se-
hol. Az idén aztán már 
nem bírtam munka nélkül. 

— Szívesen szerepel kül-
földön? 

— Ki nem? Szeretek utaz-
ni, sokat. Szeged előtt ép-
pen nem tettem, a férjem 
egyedül ment Spanyolország-
ba. Ezalatt — három hé-
tig — én otthon „nyaral-
tam". Nagyon szép kertes 
házunk van. Szegedről csak 
az utolsó Rómeó-előadás 
után megyünk haza. Husza-
dika után nézzük majd az 
olimpiát. Egyébként Fradi-

Somogyl Káro lyné felvétele 

Ötszáz mázsa kukoricát takarít bc a makói adapterrel 
fölszerelt NDK-kombájn 

hívja föl magára a figyel-
met, ügyességével, prakti-
kusságával és a nagyokéval 
megegyező tulajdonságával: 
ezek a gépek is drágák. * 

Tegnap délelőtt a szakmai 
napok keretében a gépesítés-
ben érdekelt vállalatok és 
az agráregyesület rendezésé-
ben a korszerű mezőgazda-
ság gépesítéséről tanácskoz-
tak a téma iránt érdeklődő 
szakemberek. A hústermelé-
sünk fellendítésére tett in-
tézkedések nyomán a tanács-
kozás központi témájává lé-
pett elő az iparszerűnek ne-
vezett kukoricatermesztés gé-

pesítési és szervezési problé-
máinak részletezése. Róna-
széki Tibor, a MÉM osztály-
vezető-helyettese előadásá-
ban a külföldi módszerek is-
mertetésén túl elmondta a 
bábolnai, a szekszárdi és a 
bajai kukoricatermesztési 
zárt rendszerek fontos jel-
lemzőit, leszögezve, hogy 
mindegyik a termelés foko-
zását és a teljes gépesítést 
tűzi ki célul. Aradi József 
állami gazdasági igazgató 
külön előadásban foglalko-
zott a területileg hozzánk 
legközelebb álló bajai ter-
mesztési rendszer eddigi ta-
pasztalataival. 

Siflis József felvétele 

Képünkön: Szaffi (Házy Erzsébet) Barinkayval (Palcsó 
Sándor) és Czlpra cigányasszonnyal (Jablonkay Éva) 

drukker vagyok, és nagyon 
bízom benne, hogy fel fog 
javulni a magyar foci. 
Meccsre nem járok, túl nagy 
izgalmat jelentene. 

— Az új évad szerepei? 
— Természetesen nem-

csak olimpia lesz a vilá-
gon a következő időszak-

ban. Albán Berg-ősbemuta-
tóra készülünk. Márciusban 
lesz, de a szerepem olyan 
nehéz, hogy néha úgy ér-
zem, már késő elkezdeni a 
tanulását. Az évadot régeb-
bi szerepeimmel kezdem. 

S. E. 

Barokk est 

a dómban 
Az estét ls elérő hőség 

elől, a kaput hermetikusan 
elzáró sűrű embergyűrűt 
átblrkózva valahányszor be-
ülök a dóm hűvös oszlopai-
hoz, a templom Szerb Antal 
tökéletes definícióját Idézi a 
középkor és a barokk em-
beréről. Azt í r ja Szerb An-
tal: a középkori ember le-
térdelt, mert áhítatot ér-
zett, a barokk ember letér-
delt, hogy áhítatot érezzen 
— a különbség jószerivel 
csak egyetlen kötőszó. A 
ma embere zenét kér, hogy 
áhítatot érezzen, s az áhí-
tat a dómban, Bach és 
Hándel zenéjére, garantált. 

Az áhítaton túl sajnos kü-
lönösebben differenciált 
hangáskultúráról alig lehet 
szó, szinte közhely, a dóm 
akusztikája igen rossz. Jó-
magam kipróbáltam a hatal-
mas templombelső legkülön-
bözőbb pontjain, az orgona 
hangja, bizonyos erősségen 
felül, összemosódik, a for-
tékban durva masszává sű-
rűsödnek a harmóniák. Né-
mileg tűrhetőbb a hangzás 
odafönt, a karzaton, ahová 
természetesen a közönség 
nem juthat el, s ahová a 
hétfői koncerten az a kény-
szerűség is vezérelt, hogy 
odalent egyetlen üres szék 
sem akadt. Fentről, az or-
gona és a zenekar közvet-
len „árnyékában" élveztem 
végig a filharmónia nyári 
évadjának záró koncertjét, 
amiről már csak azért sem 
tudósíthatnék hitelesen, mi-
vel / korántsem lehetek meg-
győződve arról, hogy ugyan-
azt hallottam, mint amit a 
földszinten ülők. A szege-
di szimfonikusok vonóskara 
Román Zoltán virtuóz fu-
volajátékával Bach h-moll 
szvitjét, Berdál Valéria 
ének-, Kovács Kálmán 
trombita-, Csala Benedek 
contlnuó szólamával az 51. 
kantátat mutatták be; Le-
hotka Gábor a nálunk is 
előnyösen Ismert fiatal mű-
vész pedig a Vivaldi és a 
concerto grossók világát 
idéző Handel-orgonaverse-
nyek közül játszott el ket-
tőt. A szép hangverseny di-
rigense Szalatsy István volt, 

N. I. 

Jön a Slask 

Enyecll Zoltán felvétele. 

Holnap, csütörtökön tartja főpróbáját a szabadtérin 
először vendégszereplő lengyel állami népi együttes, a Slask. 
Az érdeklődéssel várt premierre másnap, pénteken este 
kerül sor. A kétrészes műsorban a lengyel folklór gyöngy-
szemeit láthatja és hallhatja a közönség. Műsorukban az 
együttes szűkebb hazájának, Szlleziúnaik, amelyet lengye-
lül Slasknak neveznek, legszebb dalai és táncai jelennek 
meg művészi feldolgozásban. Mindjárt az első szám, a 
Sziléziai szvit, ezt a világot idézi fel, hangulatot, keretet 
adva az egész estét; betöltő játéknak. Képünkön: jelenet 
az együttes műsorából. 

A Szegedi 
Ünnepi Hetek 

mai programja 
Strauss : Cigánybáró című 

da l já tékának előadása a Dóm 
téren, este 8 órakor . 

Korszerű mezőgazdaság és 
élelmiszeripar 1972., Ősziba-
rack- , bor- és virágkiállítás. 
Vadászati kiállítás a Marx 
téren. 

XIII. Szegedi Nyári Tár la t , 
a Horváth Mihály utcai kép-
t á rban . 

Samu Katalin szabadtér i 
szoborkiáll í tása a Tanácsköz-
társaság üti sé tányon. 

FotdkUibok 8. Szegedi Sza-
lonja a t lartók Béla Művelő-
dési Kitzponban. 

Kór '68 a lkotócsopor t jának 
fotókiállítása a Sa j tóház mű-
vészklubjában. 

Lechner Lajos-emlékklál l l -
tás H Móra Ferenc MUzeum 
kupolacsa rnokában . 

Fid szegedi képzőművészet 
címmel a Móra Ferenc MU-
zeum kiállítása a Szegedi 
Galéria te rmében. 

A szegedi könyv a nem-
zetközi könyvévben r ímmel g 
Somogyi-könyvtár könyvr i t -
kaságainak bemuta tó ja az 
olvasóteremben. 

Képző in ti vészét a színpadon 
című kiállí tás az Újszegedi 
November 7. Művelődési Köz-
pontban. 

Magyar pénzek 1000-től 
1072-lg r ímmel a Szegedi 
Gyűjtő klub kiállítása a J u -
hász Gyula Művelődési Köz-
pontban. 

Szeged környéki népélet el-
mű kiállítás a tápéi művelő-
dési Házban. 


