
1936 julius 18. D É I. M A G Y A R O R S Z Á G 3 

SZEMÉTDOMB ÉS LÓUSZTATÁS 
az u ¡szegedi strand fölött 

(A Délmagvarország munkatársától.) Az 
ujszegedi part ebben az esztendőben rendezés 
alá került, azonban még igen sok kifogás me-
rül fel ellene. A közönség köréből többen pa-
naszolták, hogy a strand feletti részen egész-
ségtelen állapotok uralkodnak, ugy, hogy igen 
sok embernek elmegy a kedve a fürdéstől. A 
Délmagyarország munkatársa sétát tett a 
strand környékén és megállapította, hogy ezek 
a panaszok jogosultak. 

Ott, ahol a városi strand a Bertalan-emlék 
felé véget ér, a strand területét drótsövény 
zárja el. A drótsövény mögötti helyet a 
strand személyzete és közönsége szemétdomb-
nak használja. Amikor a strand megnvilt, 
csak enyhe szemétdomborulatok mutatták, 
bogy a sövényen tuli területnek mi lesz a ren-
deltetése. Azóta kialakult a helvzet és ma 
már csinos szemétdombok éklelenitik el ezt az 
egyébként szép, füzesekkel teleszórt helyei. 
Ami szemét a strandon összegyűlik, az mind 
idekerül. Természetes, hogy a nagy melegben 
a szemét erjed es az erjedés nem éppen kel-
lemes illatú. Közvetlen a szemétdomb mellett ut 
vezet le a vizhez. azok, akik nem mennek a 
strandra, hanem a szabad partokat keresik, itt 
járnak le a vizre. Képzelhető, bogy mii ven ér-

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
rosi hatóság vezetőit talán soha még olyan lá -
zas érdeklődéssel nem várta vissza Budapest-
ről a közönség, mint amilyen érdeklődéssel 
várta dr. vitéz I m e c s György főispánt és dr. 
T ó t h Béla helyettes polgármestert, akik csü-
törtökön reggel utaztak Budapestre, hogv a föld-
művelésügyi minisztériumban tisztázzák az is-
meretes paprikatervezet kérdését. Autón men-
tek Budapestre és a késő éjszakai órákban ér-
keztek vissza, igv a közönség péntekre még 
nem kaphatott tájékoztatót az eredményekről. 

Pénteken délben azután megtörtént a tájé-
koztatás, amelyet a főispáni hivatalban hosz-
szas tanácskozás előzött meg. 

Dr. viféz Imecs György főispán 

a budapesti tanácskozások eredményéről a 
következőket mondotta a Délmagyarország 
munkatársának: 

— A megbeszéléseken én is résztvettem, 
hogy sikra szállhassak a szegedi érdekekért 
fczintén meg kell mondanom, hogy igen ke-
mény csatánk volt a kalocsaiakkal, akik ma-
kacsul védelmezték álláspontjukat és követel-
ték a szegedi paprika külön elnevezésének 
megszüntetését. Azzal érveltek, hogy a Spa-
nyolországban termelt paprika is egységesen 
spanyol paprika néven kerül a világpiacra, 
nem jelzik azt, hogy hol termett. Madrid-
ban-e^ vagy Sevillában. Kijelentették, hogy a 
külön elnevezés fenntartása Kalocsát Szeged 
rabszolgájává tenné. A kalocsaiak álláspontját 
némiképpen támogatták a szakértők is. akik 
megállanitották, hogy ma már Kalocsán is 
terem olvan minőségű paprika, mint Szegeden 
és a kalocsai édesnemes paprika nem külön-
bözik a szegedi édesnemes paprikától. Végül 
mégis javunkra döntötte el a vitát az a ko-
moly érv. hogy Szegeden a paprikaföldek tul-
nvomó nagyrészén megterem a legjobb minő-
ségű paprika, ezzel szemben a kalocsai papri-
kaföldeknek csak kisebbik részében érhető el a 
talaj összetételében fennálló különbség miatt a 
jó minőség. Ezért elejtették az egységes papri-
kaelnevezés tervét és ngv határoztak, hogy a 
paprika, mint „Magyar paprika" került ugyan 

zésekkel haladnak el a bűzös szemétdombok 
mellett. 

A másik panasz már a strand közönségéi is 
érinti. A Bertalan-emlék környékén és a volt 
nagystrand helyén ma szabad part van. Köz-
vetlen alatta gyermekstrandot létesítettek a 
város engedélyével. Naponta sokszáz gyermek 
strandol itt. Közvetlen ezek felett pedig nap-
ról-napra — lovakat úsztatnak. Az ijedt lovak 
nem tekintenek az egészségi rendszabályokra 
és előáll az a furcsa helyzet, hogy egy ilyen 
nagyobb usztatáskor a közönség fejvesztetten 
menekül a vizhől. Jogosult az a panasz, hogy 
mégsem volna megengedhető a fuvarosoknak, 
lólartó gazdáknak, bogy az emberek által für-
désre használt területek — felett néhány mé-
terrel lovakat fürdessenek, hiszen mindenki jól 
ismeri azt a fizikai törvénvt, hogy a viz ie-
felé folyik és nem felfelé. Sokszor ezrivel lu-
bickolnak a fürdőzők a vizben, ugyanakkor 
pedig fejük felett lovak mocskolják be a vi-
zet. Különösen veszélyes a helyzet azokra a 
gyerekekre nézve, akik közvetlenül a lóuszta-
tató melletti gyermekstrandon üdülnek. Ezen 
a helyzeten is sürgősen változtatni kell és a 
lovakat a fürdőhelyek alá kell dirigálni, ahol 
nem veszélyeztetik a közegészséget. 

forgalomba, de a márkája föl fogja tüntetni az 
áru származási helyét is. 

— Szóba kerültek a megbeszélésen mindazok 
az aggodalmak is, amelyek a tervezettel kap-
csolatban fölmerültek Szegeden. Kiderüli, 
hogy a keddi minisztertanácson csak a keret 
ment keresztül, magát a rendeletei a kormány 
az érdekeltségek meghallgatása előtt semmi-
esetre sem adja ki. Gondoskodás történik ar-
ról is, bogy a rendelet ne segitse elő a papri-
kaminőség leromlását. Ezt a célt ugv érik 
majd el. hogy a jobb minőségű termésért a 
gazdák nagyobb beváltási árat kapnak, lesz 
tehát, ami a minőség javítására ambicionálja 
őket. 

- A kérdést most már gvors ütemben le-
tárgyalják, mert a terv az. bogy a rendelet 
még ebben a szezonban hatályba lépjen. Az 
idén rekordtermésre van kilátás. 

A budapesti megbeszélésekről azután 

dr. Tóiíi Béla polgármester-
helyettes 

ezt a tájékoztatót adta ki a nyilvánosság szá-
mára: 

— Főként a paprikaelnevezés ügyében kéré-
sünkre csütörtökön délelőtt dr. T o m c s á n v i 
Gyula miniszteri tanácsos elnöklete alatt tanács-
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kozas volt a földművelésügyi minisztériumban. A 
tanácskozáson Szegedről és Kalocsáról részt vet-
tek e városok képviselői, úgyszintén dr. S t a u b 
Elemér ny. államtitkár, mint a Duna-Tiszaközi 
Mezőgazdasági Kamara elnöke, valamint a föld 
müvelésügyi minisztérium szakképviselői. 

— A tanácskozáson először a kibocsájtott ren-
delettervezetről volt saó: 

a rendelj 

amelyet törvényes felhatalmazás alapján bocsit 
ki a földmüvelésügyi minisztérium, azokat a 
rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a paprt 
kaésdekcltség kívánságára akar a földmüvelés 
ügyi kormányzat életbeléptetni. A rendelet a meg 
állapítás szerint senkire nézve sem lesz sérelmes, 
mivel minden érdek a közérdekkel harmonizál 
igazságosnak látszik. 

— A rendelet egyik intézkedése szerint csak 
az kap paprikatermesztésre engedélyt, aki a pap-
rikaszövetkezetnek tagja, de viszont minden tag 
értékesíteni fogja tudni minden portékáját. 

— A paprika elnevezésénél 

a kalocsai érdekeltség 

azt az álláspontot erőltette, hogy a forgalomba 
kerülő paprika: „Magyar Paprika" egységes elne-
vezéssel jelöltessék meg és hozassék forgalomba 
származási hely feltüntetése nélkül, mert a „ma-
gyar" elnevezésben benne van Szeged és Kalocsa 
vidékének a megjelölése is. Kiélezetten hivatkoz-
tak a spanyol paprikára, amelynél a származási 
hely szintén nincs megjelölve. 

— Ezzel szemben valamennyi szegedi résztve-
vő a leghatározottabban kívánt« a magyar papri-
kának világhírt adó „Szegedi" megjelölés fenn-
tartását. 

— A meglehetősen hosszaira nyulott vitában 
alapos indokolás után sikerült is ezt az álláspon-
tot keresztül vinnünk, mert az ifi fit ékesek ugy 
döntöttek, hogy a szesredi megjelölés fennmarad. 
megmarad a kalocsai megjelölés is és pedig ugy, 
hogy származási hely szerint: 

Magyar Paprika Szeged, 
Magyar Paprika Kaloesa 

megjelölés lesz kötelező 
— Ugy a szegedi, mint a kalocsai terület »árt 

teriilet lesz, vagyis hüvelves paprikát, amelyről a 
származás helye nem ismerhető fel. sem Szeged-
ről Kalocsa vidékére vinni, sem megfordítva nem 
lehet. A csempészést szigorúan büntetni fogják. 
Megítélésünk szerint a rendeletben semmi olyan 
intézkedés nincs, ami a malmokat snjtaná A kiőr-
lés a régi ütem szerint történhet. 

— Az a meggyőződésünk alakult ki. hogy ha 
intézményesen nem rendeznék a paprikaügyet — 
a termesztést, a kikészítést és az értékesítést —, 
akkor az idei nagy termésigéret és a tavalyról 
megmaradt készlet mellett tönkremenne a magyar 
paprikatermesztés és az érdekeltek maglik kér-
nék a kormány intézkedését, — folytatta a polgár-
mesterhelyettes. 

— Ismételnünk kell, hogy a rendelettervezet 
általános keretekben mozog és fenntartja a lehető-
séget abban a tekintetben, hogy a földművelésügyi 
miniszter ur által kiboesájtandő 

végrehajtási rendelkezése 

az összes érdekeltségek jogos és méltányos érde-
keinek figyelembevételével, az érdekeltségek meg-
hallgatásával alkottassék meg. 

— Kijelentette a miniszter ur képviselője, hogv 
a végrehajtási utasítás tervezet letárgyalására rö-
videsen felkérnek bennünket és a paprikaérdekelt-
ség képviselőit. Ugy hallottuk, hogy a rendelke-
zés 

az uj termés érfékesithetésének idejére 
életbe fog lépni 

és aszerint kell történnie a tavalyi paprika érté-
kesítésének is. 

— A paprika elnevezése körüli harcban köszö-
netet kell mondanom a városi hatóság részéről dr. 
Imecs Gvörgy főispán urnák és dT. Hunyad i-

Eletheléptetik a paprikarendeletet, 
az érdekeltségek véleményét 

csak a végrehajtási utasításhoz 
hallgatják meg 

»Magyar Paprika Szeged« és »Magyar Paprika Kalocsa« lesz 
a paprika aj elnevezése 


