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Bolgár és magyar paradicsom 

Az utóbbi években a bolgár zöldség egyre nagyobb te-
ret hódít a külföldi piacokon. A termelőszövetkezeti rend-
szer előnye, a népi hatalom támogatása, a kedvező éghaj-
lati viszonyok és a bolgár kertészek kiváló szakértelme 
lehetővé tette, hogy Bulgária a gyümölcs- és zöldségkivi-
tel terén Európa egyik vezető országává váljék, a para-
dicsom kivitelben pedig az első helyre kerüljön. Az idei 
paradicsom kiviteli tervet máris túlteljesítették, de a szál-
lítások változatlanul tovább folynak. Bulgária eddig 96 
ezer tonna paradicsomot exportált. A késői paradicsom-
mal együtt, amelyet októberben és novemberben szállíta-
nak el, az idén Bulgária paradicsom kivitele meghaladja 
majd a százezer tonnát. E hatalmas mennyiség elszállításá-
hoz 12 500 vagon szükséges. Képünkön: Szeged testvérvá-
rosa, Plovdiv környékén paradicsomot szüretelnek a ter-
melőszövetkezet asszonyai. 

A paradicsomot leginkább homoknövénynek ismertük 
eddig. Különösen az alacsony fekvésű, barna löszös homo-
kot kedveli nagyon. Éppen ezért meglepő az a gyönyörű 
paradicsomtenyészet, melyet az algyői tangazdaság vezetői 
rendeztek be a gazdaság leginkább rizstermelésre használt, 
erősen szikes vályogtalajain. A föld tetejébe fél méteres 
mélységű repedéseket hasított az idei szárazság, de azért 
a paradicsom úgy díszlik rajta, mintha csak mondaná: soha 
jobb helyet, jobb földet nem kíván magának. A tíz ka-
tasztrális holdnyi területről eddig már holdankénti átlag-
ban 80 mázsát szüreteitek le, s a várható végleges termés-
eredmény 140 mázsa körül lesz. Különösen a »B izzón 10 
és a K 42-es fa j tá jú kecskeméti törpeparadicsomok adnak 
most rekordtermést. Képünkön: Horváth Bertalan elvtárs, 
a gazdaság vezetője muta t ja be a termést 

bemutatóival. A' vég-
műsorterv a Művelő-

Minisztérium véle-
ményének kikérése után ke-
rül nyilvánosságra. 

Egész sorozat "járulékos 
rendezvény* csatlakozik 
majd a szabadtéri játé-
kokhoz. 

szegedi Nyári 
Egyetem megtartására gon-
doltak. A két szegedi egye-
tem tanácsát kérik fel, hogy 
a szabadtéri játékokkal egy-
időben rendezzen mind a 
belföldiek, mind a külföl-
diek számára vonzó tudo-
mányos előadássorozatot, 
vándorgyűléseket, konferen-
' ciákat. Ha az elszállásolási 
problémákat megoldják, az 
országos népművelési kon-
ferenciát is Szegeden tart-
ják meg. Felvetődött egy 
filmfesztivál rendezésének 
gondolata, a Csongrád me-
gyei kultúrcsoportok sereg-

stb. A Széchenyi 
téri "muzsikáló nyári estek* 
hagyományait is felújítanák, 
különböző zenekarok fellép-
tével. 

Kiállításokat is szerveznek 
a játékok idejére. 

Várostörténeti, képzőművé-
szeti, fotokiállítások mellett 

5a Tanácsköztársaság évfor-
Jdulójára rendezendő kiállí-
Jtá« is nyitva marad 1959 

nyaráig. Az országos bélyeg-
kiállítást is ugyanakkor Sze-
geden rendezik meg. 

A sportműsor is változa-
tos lesz. Tárgyalások folynak 
motoros és kerékpár salak-
pálya-versenyek, nemzetközi 
kajakversenyek, Szeged és 
külföldi testvérvárosai kö-
zötti sporttalálkozók, repü-
ős csillagtúra, válogatott 

nézőtér és a szfnpad meg-
építése mintegy 3 és fél-
millió forintot igényel. A 
művészi produkció is ha-
sonló összegbe kerül. A Mű-
velődésügyi minisztérium je-
lentős állami támogatást he-
lyezett kilátásba, de a vá-
rosi tanácsnak is külön nagy 
összeget kell biztosítania. Az 
állam és Szeged város taná-
csának hozzájárulásán kívül 

a város lakosságának, üze-
mek, intézmények erköl-
csi, de anyagi segítségét is 
igénybe kell venni a siker 
biztosításához. 
A társadalmi segítség sok-

oldalúan jelentkezhet: gyűj-
tés, emlékbélyegek kibocsá-
tása, a játékok anyagi alap-
jának javára rendezett szín-
házi és egyéb előadások, 
tárgysorsjáték stb. jövedel-
me mind-mind előbbre vi-
heti a szabadtéri játékok 
ügyét. Az üzemek és magá-
nosok munkával is közre-
működhetnek a nagy cél ér-
dekében. Számos lehetőség 
van társadalmi munkára a 
nézőtér, a színpad elkészí-
tésénél, az alkatrészek, 
anyag szállításánál stb. 

A szabadtéri játékok fel-
újításának gondolata reális, 
az érdeklődés — ahogy elöl-
járóban mondtuk — máris 
megélénkült. Nemcsak a sze-
gedi tanácson, a játékok hi-
vatalos rendezőbizottságán, a 
szakembereken, művészeken, 
hanem egész Szeged lakos-
ságán múlik annak sikere. 
A tanács már megkezdte az 
első lépéseket. 

Jó volna, ha miné' elö'ob 
jelentkezne a társadalmi se-
gítség is. hogy idejében, 
195!) nyarára teljesen felké-
szülhessünk. 

Semleges állam vagy 
banditák menedékháza ? 

> Bővítik a mórahalmi 
szülőotthont 

A Magyar Népköztársa-
ságban elképzelhetetlen, 
hogy felelőtlen személyek, 
provokátorok vagy fegyve-
res banditák támadjanak 
bármely tőkcs állam kö-
vetségére. Budapesten a 
proletárdiktatúra rendje 
vigyáz arra, hogy a kül-
képviseleti szervek alkal-
mazottai biztonságban és 
nyugodtan láthassák el fel-
adataikat. Érthető ennél-
fogva is, mennyire felhá-
borodott a magyar közvé-
lemény, amikor a Külügy-
minisztérium tájékoztatá-
sából értesült arról, hogy 
Bernben fegyveres magyar 
disszidensek hatoltak be a 
magyar követség épületé-
be, s ott lövöldözni kezd-
tek a követség dolgozóira. 

E brutális és minősíthe-
tetlen eljárás sajnos, nem 
példa nélkül álló. A berni 
román követség dolgozóit 
is zavartalanul megtámad-
hatták a Svájcban tartóz-
kodó román fasiszták. Ügy 
látszik, a svájci vezető kö-
rök egészen jól össze tud-
ják egyeztetni a semleges-
ség fogalmát a hazaárulok 
és börtöntöltelékek felka-
rolásával. Jogos haraggal 
kérdezik tehát a dolgozó 
tömegek: Hát ilyen tör-
vénytelen állapotok van-
nak a "semleges* Svájc-
ban? Mert az alávaló me-
rényletért nem a gengszte-
reket lehet okolni elsősor-
ban, hiszen azok megmu-
tatták Budapesten az el-
lenforradalom napjaiban 

Több százezer forintos 
költséggel bővítik a móra-

hogy halálosan gyűlő-1 halmi szülőotthont. A móra-
lik a néphatalmat. Sokkal | halmi szülőotthon ez ideig 
inkább azokat a svájci po-?nem tudott teljesen megfe-
litikai és sajtóköröket ter-1 lelni hivatásának, mert nem 
heli a felelősség, amelyek?volt hozzá bábaasszonyi la-
módszeresen uszították a j k á s és hiányoztak a meg-
börtönből kiszabadult pol i - i felelő kezelőhelyiségek is. 
tikai és közönséges bűnö-?Most négy falu lakossága 
ző disszidenseket a tárna- 5 fogott össze, hogy megszün-

tessék ezt az áldatlan álla-
potot. A mórahalmi tanács 
150 ezer forintot, az ásott-
halmi pedig 30 ezer forintot 
ajánlott fel a szülőotthon ki-
bővítésére. Szintén tekinté-
lyes összeggel járul hozzá az 

ben a Magyar Népközt i r - Í f P " k e z « h e z E u z s a és Zá-
..,<„„ „„mi . !kanyszék lakossaga 

dásra. 
Ez olyan politikai bűn-

cselekmény, amely a nem-
zetközi jogba ütközik 
Vagy erre nem gondolt a 
"semlcges« svájci sajtó? 
Vajon mit szólnának Bern- i 

is, 
ugyanis ez a szülőotthon 
négy falu szülőanyái számá-
ra létesül. 

saság ellen usztító politi-
kusok, ha Budapesten — 
egészen véletlenül — ha-
sonló támadás érné a 
svájci követséget. Bizo-
nyosan füisiketitő lármát 
rsapnának, hogy a szocia-
lista országokban nincse 
nek biztonságban a nyu-
gati diplomaták. Már utal-
tunk rá, hogy nálunk rend 
van és ilyen szégyenletes 
eset kizárt dolog, mégsem} Ezen a héten mindenütt 
ártana, ha ezt jól meggon- 5 befejezik az ú j tanév meg-

: Szeptember 2. az idei 
„hosszúbb" tanév 

tlső napja 

dolnák a svájci sajtóber-
kekben. 

A magyar dolgozó em-
berek közvéleménye 
sen egyetért a Külügymi-
nisztérium erélyes 
zásával, s követeli, hogy a 
svájci kormány teremtsen 
sürgősen rendet saját 
zatáján, mert az ilyen mi-

nyitásának előkészítését. A 
fővárosi tanács végrehajtó 
bizottságának oktatási osz-
tályán közölték, hogy az is-
kolai tanítás a rendtartás 
szerint szeptember 1-én kez-
dődik és szeptember 2-a lesz 
az első tanítási nap. A ja-
vítóvizsgákat augusztus 27-
én délelőtt 9 órától kezdve 

nősíthetetlen provokációk? tar t ják meg. Az osztályozó-
egyáltalán nem segítik elő ? vizsgák határnapjául aug. 
a békés egymás mellett? 2 8 " á t tűzték ki. A pótbeira-
élés elvének megvalósítá-
sát. 

Sikeres volt a kisipari szövetkezetek 
megyei kulturális versenye 

Béke Szövetkezet t e t i h a t Á s á t - A Művelődés-
ügyi Minisztériumban a téli 

tások időpontja: augusztus 
28-án délelőtt 9—1 óráig. 

A tanévnyitó ünnepélyek 
szeptember 1-én a délutáni 
órákban kezdődnek. Szep-
tember 2-án, az első tanítási 
napon a váltakozó rendszerű 
iskolákban délelőtt a felső 
tagozatú osztályokban kell a 
tanítást megkezdeni. 

Vasárnap tartották a kis- A színjátszók közül a sze- Az ú j tanév hosszabb lesz 
Ipari szövetkezetek megyei gediek kerültek ki győztesen, a tavalyinál: a konszolidáció 
kulturális versenyét a Ka- a táncosok versenyét pedig a az oktatás területén is érez-
maraszínház helyiségében. A makói 
színvonalas műsort a szen- _„„, ._ f . . 
tesi, a makói, a szegedi és " y e r t e n e m z e t ' s e g i tancaival. s z d n e t megrövidítésének 
a pusztamérgesi kultúrgárdák A szoloenekesek legjobbjá- gondolatával foglalkoznak. 
adták. Nagy sikert aratott a nak Gógh Józsefné bizonyult Az idén már előreláthatóan 
szegedi szövetkezeti bizottság operettáriával. n e m tesz "szénszünet*, aszo-
hatvantagű énekegyüttese, A jól sikerült bemutatók k a 6 0 S karácsonyi vakáció a .7 , , „ . . . . . j . , i - „ r e g ' modon: december 21-en melyet Garamszegi József ve- reggel 8 oratol délután fel 3- k e z d ő d i k é s j a n u á r 5 _ é n f e_ 
zényelt. Elismerésben része- ig tartottak nagyszámú ér- jeződik be. 
sítette még a bírálóbizottság deklődő jelenlétében. A győz- A z i s k o l á k t a t a r o z á s a m l n _ 
pusztamérgesi vegyes ktsz tes kulturális csoportok a denütt gyors ütemben halad, 
fiatal énekkarát is. A szavaló- közeljövőben középdöntőn bár egy-két helyen szeptem-
versenyben az első helye- vesznek részt, ahol több me- b e r 1_ére ^ncm tudnak min-
zést Bárány Pálné érte el, gye legjobb csoportjai közül m u n k ^ ^ z o n b L ^ ^ t e n í t á s 
míg a második a puszta- választják ki az országos ver- megkezdését nem hátráltat-
mérgesi Méreg Katalin lett. seny résztvevőit. ják. 

II rendezvények sorozata csatlakozik majd 
a szabadtéri játékokhoz 1959-ben 

Jelentős társadalmi segítség is szükséges a sikeres felkészüléshez 
Bár a fővárosi és a vidéki tőségeket. Már elkészültek a mérkőzések programba IV 

sajtó alig egy-két alkalom- nézőtér és a színpad mű- lesztésére. 
mai adott hírt a szabadtéri szaki tervei és most állít- Természetesen meg kell 
játékok felújításáról, máris ják össze. Véglegesítik a oldani az elszállásolási le-
élénk érdeklődés tapasztal- műsortervet is. "Az ember hetőségeket. A Tisza Szálló 
ható a játékok iránt. Or- tragédiája« — Major Tamás visszaalakításával — a terv 
szágszerte emlékeznek egy- rendezésében kerül színre, szerint — a játékok idejére 
egy korábbi szegedi szabad- Madách remekműve az el- elkészülnek. Akkorára meg-
téri előadásra. A művészi múlt évek során egybeforrt nyílik a volt Sárkány Szál-
produkció, az ideális kör- a szegedi szabadtéri játé- loda helyén létesülő ú j ho-
nyezet, a színpad és a né- kok nevével. Ezért indokolt tel, a több mint kétszáz sze-
zőtér monumentalitása ma- műsoron tartása. Másik ki- mélyes újszegedi turista-
radandó nyomot hagyott a emelkedő esemény Erkel: szálló. Mindez koránt sem 
játékokon részt vett bel- és Hunyadi László-ja lenne, elegendő. Előreláthatólag a 
külföldi látogatókban. Nagy nemzeti operánkat fő- diákotthonokat, kollégiumo-

Az utóbbi években igen leg szegedi erőkkel adnák kat is igénybe veszik majd, 
megszaporodtak világszerte a elő. A szabadtéri produkció sőt 
különböző nyári szabadtéri során az egészen új , külön- az Idegenforgalmi Hiva-
színház- és zenei fesztiválok, leges élményt jelenthet majd tal a fizetővendég-szolgá-
Az évtizedes hagyományok- az opera ismerői számára is. latot is megszervezi addig 
kai rendelkező salzburgi ün- A János vitéz szintén hagyó- Szegeden, 
nepi játékokon kívül Bécs- mányos előadása mellett ú j (A magánosok méltányos tő-
ben, a jugoszláv Split-ben, színképpel gazdagodhat a rítés ellenében egy-két nap-
több , olasz nagyvárosban, műsor a budapesti Opera- ra kiadhatják szobáikat.) 
Franciaországban és másutt ház Bartók: Fából faragott A szabadtéri játékok meg-
rendeznek ünnepi játékokat, királyfi, a Csodálatos man- rendezése igen költséges. A 
A szegedi szabadtéri előadá-
sok adottságai — szerényte-
lenség nélkül mondva — 
olyanok, hogy 

felvehetjük a versenyt a 
legtöbb, ilyen jellegű eu-
rópai rendezvénnyel. 

Vaszy Viktor, a színházigaz-
gatója, akinek külföldi út-
jai, vendégszereplései alkal-
mával bőven volt módja ta-
pasztalatokat szerezni, a vá-
rosi tanács végrehajtó bi-
zottságának a szabadtéri já-
tékok problémáival foglalko-
zó ülésén mondta el, hogy 
a világhírű salzburgi játé-
kok színhelyén, a salzburgi 
Dóm előtt csupán ezerötszáz 
néző számára van hely. A 
színpad pedig össze sem ha-
sonlítható a fogadalmi temp-
lom előtti színpaddal. Split-
ben, a Diocletianus palota 
oeristilumában, mintegy 
ezerkétszáz néző előtt ját-
szanak. Róma, Verona sza-
badtéri színpadának lehető-
ségei messze elmaradnak a 
szegedi játékok színpadának 
térhatásától. 

A városi tanács végre-
hajtó bizottsága által elfo-
gadott tervek szerint a kor-
szerű, több vonatkozásban 
ú j műszaki megoldások se-
gítségével megépülő tribü-

az első évben ötezer, a ké-
sőbbiek során pedig ösz-
szesen 8813 látogató foglal-
hat helyet. 
Az ugyancsak hatalmas 

színpad nagyszerű prózai és 
operai előadásokra ad lehe-


