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Somogyi Károlyné felvétele 

Ma este 
Háry-
bemutató 

Múlt szombaton a Háry 
bemutatóját, egyben a sza-
badtéri idei nyitóelőadását 
— mint jelentettük — el-
mosta az eső. A Kodály-dal-
játék premierjére éppen ezért 
ma. vasárnap este kerül sor. 
(Az eredetileg meghatározott 
műsorterv szerint a mai elő-
adás lenne a második.) A 
produkciót Szinetár Miklós 
rendezi. Vezényel Lukács 
Miklós. Díszlettervező Fülöp 
Zoltán. A jelmezek Márk Ti-
vadar munkái. Koreográfus 
Barkóczy Sándor. A főbb 
szerepeket Melis György 
(Háry), Moldován Stefánia 
(örzse). Kőműves Sándor 
(Ferenc császár). Davka Mar-
git (császárné). Harkány' 
Endre (Napóleon), Marton 
Éva (Mária Luiza). Szalrrw 
Ferenc (Marci kocsis) és Be-
nedek Miklós (Ebelasztin) 
játssza. Szólót táncol Hevesi 
Imre. T 

a vízmű vállalat záporozó 
díszkútja, a Délmagyororszá-
gi Építőipari Vállalatnak az 
építkezések lassúságát j e l -
képező óriáscsigája, a köz-
lekedési vállalat Mézga-csa-
ládja, az Ecset- és Seprűgyár 
„boszorkányégetése", a gyu-
fagyár futball-jelenete vo-
nult el többek között a vá-
ratlanul rossz idő ellenére is 
hűségesen helyükön maradt 
nézők sűrű sorai előtt. 

A 13. szegedi ifjúsági kar-
nevál menetét a sándorfalvi 
lovasiskola lovasai, illetve 
fogatai — köztük két ötös-
fogat — zárta be. 

Ma, vasárnap az ifjúsági 
napok kiemelkedő rendezvé-
nye az Expressz-show lesz, 
amelyet — program szerint 
— délelőtt 1, illetve délután 
2 és 5 órakor mutatnak be 
az újszegedi szabadtéri szín-
padon. 

SZEGEDI W ÜNNEPI HETEK 

A szegedi nyár divatja 
Az a hír jár ja a szegedi 

szebbik nemről, hogv csino-
sak, jól öltözöttek, veteksze-
nek bármelyik főváros lá-
nyaiéval. Büszkén viseljük 
ezeket a jelzőket, ám ah-
hoz, hogy valóban kiérde-
meljük, nélkülözhetetlen a jó 
ízlés, ötletesség — és nem 
utolsósorban a pénzzel való 
okos gazdálkodás. 

Ehhez kaptunk tanácsot a 
Komplett Ruházati Vállalat 
jóvoltából a Hungáriában 
pénteken este. A meghirde-
tett nyári és őszi divatmo-
dellek helyett jobbára a 
nyári öltözeteket viselő ma-
nökenek vonultak fel. 

Ez év nyári női divatjá-
nak mottója a látottak alap-
ján: nadrág, nadrág és nad-
rág. 

A divattervezők sportos 
nadrágkosztümöket ajánla-
nak lenvászonból kempinge-
zőknek. nyaralóknak, dél-
utáni viseletre gyűrtelenített 
anyagból készült nagymintás 
és egyszínű nadrágot kabát-
tal. vagy csípőt, takaró tuni-
kával. Esti. alkalmi viselet-
ként is elegáns a pantalló ú j 
variánsa, a selyemből ké-
szült overál. A nadrág sza-
básában egyöntetűen a tra-
péz vonal uralkodik. Tet-
szett a lila, rózsaszín csíko-
zású nadrág-tunika összeállí-

tás, derékban széles lila sál-
lal megkötve. 

A nyári ruhákban sláger a 
kazakos megoldás. Az élénk 
színek, nagymintás anyagok 
mellett divatosan a pasztell-
színekből készült jersey 
kiskosztümök is. Csatok mel-
lett új, kedvelt, díszítője az 
idei nyári ruháknak a nyak-
kendő és a sál. Ez utóbbi-
nak többféle felhasználási 
lehetősége van. Vállon át-
vetve, övként és h a j pántként 
egyaránt mutatÓ6 kelléke öl-
tözetünknek. 

A szoknyák hosszában még 
mindig hódít a mini. Maxi-
ruhát mutatóban sem lát-
tunk, a női lábat és a pénzt 
értékelő fér jek és nem fér-
jek örömére. 

Ha már a női divat kap-
csán sem lehetett figyelmen 
kívül hagyni a férfiakat, 
szóljunk az ő divatjukról is. 
A zakó 2—3 centiméterrel 
hosszabbodott. Divat a leke-
rekített. hátul középspiccel 
ellátott kabát. A férfinadrá-
gok az idén hajtókával és 
anélkül egyaránt készülhet-
nek: 

A látottak alapján elmond-
hatjuk. hogy a szegedi nők 
mellett a férfiaknak sincs 
okuk szégyenkezni. ' . . 

Ch. A. 

A jugoszláv termékekből. Sör és üdítő ital 

József nem csupán a kiállí-
tás időtartamára hozott 
mintegy 6—700 pár cipőt ad-
ta el a szegedi kereskede-
lemnek, hanem az 1971-es 
esztendőre 20 ezer pár cipő 
szállítására kötött szerződést 
a Komplett Kiskereskedelmi 
Vállalattal, A szabolcsi ci-
pők elsősorban jó formájuk-
nak és mérsékelt áruknak 
köszönhetik sikerüket. Talán 
a Budapesti Nemzetközi Vá-
sáron sem láttunk olyan 
reprezentatív, főként újdon-
ságokat felvonultató kiállí-
tást a Minőtől, mint Szege-
den. Minden valószínűség 
szerint a gyár megtalálja 
számítását, ú j és merész 
modelljei vásárlókra akad-
nak az üzletékben. Elisme-
rés illeti a Makói Cipész 
Ktsz és a hódmezővásárhelyi 
szandálüzem termékeit is. 

A DEFÁp Radnóti Gim-
názium udvarán felállított 
faipari, erdőgazdasági pavi-
lonja hű képet adott az er-
dészet. a fakitermelés és fel-
dolgozás munkájáról. A szel-
lemes és ügyes bemutató a 
szakemberek érdeklődését is 

béreinktől tudjuk, a jövőben 
fokozottabb mértékben al-
kalmazzák majd. 

Háromféle nagy bútorcsa-
lád versenye az érdeklődés 
középpontjában állt a vásár 
megnyitása őta, hiszen a 
legtöbben éppen a bútorok 
pavilonját keresték fel. Me-
lyik volt ez a három bútor-
család? — A jugoszláv pavi-
lonban kiállított"8 jugoszláv 
bútorok, a szövetkezeti ipar, 
valamint a nagyvállalatok 
által készített garnitúrák. A 
BÚTORÉRT pavilonban rá-
adásul talán a . hazánkban 
forgalomba került legszebb 
jugoszláv lakberendezési 
együttesek szerepeltek. Több 
nézelődót kérdeztünk meg. 
akik kivétel nélkül elisme-
réssel szóltak déli szomszé-
daink termékeiről. Csupán 
az árat ta r t ják túlzottnak. 
Meg kellene keresni a mód-
ját, hogy ezek a szép garni-
túrák olcsóbban kerüljenek 
hozzánk. Lehetséges, hogy a 
most kibontakozó kishatár-
menti kooperáció talán erre 
is „tud? orvosságot . . . 

Matko István 

Karnevál a Széchenyi téren 
Negyedik alkalommal ér-

keztek városunkba az im-
már hagyományos Szegedi 
Ifjúsági Napok vendégei. A 
különautóbuszok és külön-
vonatok — mintegy ötezer-
nyi Utassal — a délelőtti 
órákban futottak be a fesz-
tiválvárosba, ahol — az Ex-
pressz Ifjúsági és Diák Uta-
zási Iroda vendégeiként — 
hamarosan kényelmes szál-
láshoz és ízletes ebédhez ju-
tottak a fiatalok. 

A IV. Szegedi Ifjúsági Na-
pok első „hivatalos" esemé-
nyére tegnap, szombaton dél-
előtt 11 órakor a Szegedi 
Szabadtéri Játékok igazga-
tóságán került sor. Várady 
Béla, az Expressz igazgató-
helyettese és Horváth Mi-
hály, a szabadtéri játékok 
igazgatóhelyettese ekkor ír-
ta alá azt a szerződést, 
amely a két szerv megálla-
podása szerint a szegedi 
fesztvál 1971-es évadjának 
egy előadására teltházat, egy 
másik előadására pedig 3000 
fiatal nézőt biztosit 

Ugyancsak a délelőtti 
órákban érkezett meg Sze-
gedre az a négytagú sza-
badkai ifjúsági küldöttség, 
amely Blaske Kopilovitnak, 
a jugoszláv ifjúsági szövet-
ség szabadkai bizottsága el-
nökének vezetésével a két 
testvérváros ifjúsági szerve-
zeteinek további együttmű-
ködéséről, az ú jabb kapcso-
latok felvételéről tárgyal 
majd Szegeden. 

Délutáng 4 órai kezdettel 
Papp Gyula, a Szeged m. j. 
városi tanács vb elnökhelyet-
tese, a Fesztivál Intéző Bi-
zottság elnöke adott foga-
dást az ifjúsági napok al-
kalmából Szegedre érkezett 
ifjúsági vezetők tiszteletére, 
majd — a közbejött zápor 
miatt — valamivel öt óra 
után — Hevér Lászlónak, a 
KISZ KB Intéző Bizottsága 
tagjának, a KISZ Szeged vá-
rosi bizottsága ti tkárának 
megnyitó beszédével, meg-
kezdődött a hagyományos, 
immár 13. karneváli felvo-
nulás. 

Az ifjúsági napok és a 
karnevál nyitó ünnepségé-
nek elnökségében többek kö-
zött megjelent dr. Orbán 
László, a művelődésügyi mi-
niszter első helyettese, dr. 
Ágoston József, a Csongrád 
megyei pártbizottság titkára, 
dr. Ozvald Imre, a Szeged 
városi pártbizottság titkára, 
dr. Gombár József, a KISZ 
KB osztályvezetője, Szögi 
Béla, a KISZ KB tagja, a 
KISZ Csongrád megyei bi-
zottságának első titkára, va-
lamint a Szegedre érkezett 

if júsági vezetők közül a 
KISZ megyei bizottságainak 
első titkárai, illetve titkárai: 

Megnyitó beszédében He-
vér László hangsúlyozta: ne-
héz napok után, közvetle-
nül az árvízvédekezés befe-
jezésekor veszi kezdetét az 
első alkalommal háromna-
posra bővült eseménysorozat. 
Az ifjúsági napok idei ren-
dezvényein számos olyan fia-
tal vesz részt, aki maga is 
aktív részese volt a véde-
kezésnek, aki maga is ott 
erősítette a hatalmasra nőtt 
vízzel csak nehezen birkó-
zó gátakat. Ez a különös kö-
rülmény ad igazán nagy 
jelentőséget a IV. Szegedi 
If júsági Napoknak; ez a kü-
lönös körülmény biztat jó 
szórakozásra, önfeledt idő-
töltésre a nehéz hetek után. 

A nyitó-, illetve üdvöző 
beszéd befejezésekor a Szé-
chenyi téren felállított t r i-
bün előtt — esőcseppek hul-
lása és szélfúvás közepette 
— megjelentek a karnevál 
szó hatalmas betűi, majd 
kezdetét vette a hagyomá-
nyos felvonulás. 

A munkásőrzenekar pat-
togó indulóira Szeged ha-
talmas cimerét hozták a Del-
ta Kiskereskedelmi Vállalat 
fiataljai, majd a falemezgyár 
élőképe következett, egy ha-
talmas fagalambbal, illetve a 
levegőbe röppenő élő ga-
lambokkal. 

A Kenderfonó és Szövő-
ipari Vállalat autón érkező 
fiataljai a tervezett és na-
gyon aktuális európai biz-
tonsági értekezletet szimboli-
zálták, nyomukban a hang-
szergyár vietnami életképé-
vel. 

Az olajipar fiataljai — 
stílusosan — egy miniatűr 
olajkutat vittek teherautóju-
kon, a kábelgyári KISZ-esek 
pedig Vietnam nehéz nap-
jait idézték meg, sűrű pus-
karopogta tással. 

Különösen nagy tetszést 
aratott a" DÁV fiataljainak 
élőképe, amely a közelmúlt 
árvízvédekezését idézte meg 
egy homokzsákokból felépí-
tett .buzgárral" és az elfoj-
tására összesereglett kato-
nákkal, önkéntes védekezők-
kel. 

A DÁV autóján egy virág-
ból készített, hatalmas szi-
getelő vonult el, később az 
elnökség és az érdeklődők 
százai előtt. A karneváli szí-
nes-mozgó menet további 
meglepetéseként a Centrum 
Áruház Háry János-jelenete, 

Pavilonról pavilonra 
Új halászlé — Cipőipari újdonságok — Bútorok 

— Hústálak 
A Szegedi Ipari Vásáron 

mutatta be a Szegedi Pap-
rikafeldolgozó Vállalat egyik 
legújabb készítményét, az 
ú j halászlé konzervet. A 
különleges ételcsemege — a 
tejfeles halászlé Fónay mód-
ra — előreláthatólag tovább 
öregbiti a szegedi halászlé 
himevét. Érdekessége, hogy 
receptjének elkészítését két 
meglehetősen távoli szakte-
rületen működő specialista 
vállalta: Fónay Márta szín-
művésznő és Engi János, a 
paprikafeldolgozó főmérnöke. 

A Szegedi Fémipari Válla-
lat legnagyobb szenzációja 
az összehajtható gépkocsi 
utánfutó — és a rozsdamen-
tes szerelvény. Mint meg-
tudtuk, a célszerű rozsda-
mentes hústálakból a jugo-
szláv „November 29" hús-
ipari kombinát 1500 darabot 
rendelt. A közönséget ezúttal 
a hozzá közelebb álló tár-
gyak érdeklik, a jó minőségű 
golyóstoliak és töltőtollak, 
amelyeket a fémipari válla-
lat a vásári kedvezménnyel 
árusít pavilonjában. 

Minden eddigi szegedi ci-
pőipari bemutatónál nagyobb 
volt az idei: a hírneves Áp-
rilis 4. Ktsz exportra készí-
tett legújabb divatú férfi ci-
pőinek ezúttal versenytársai 
akadtak. Először jött Sze-
gedre a Szabolcs Cipőgyár, 
amely szögletes orrú sportos 
lábbelijeivel aratott közön-
ség és üzleti sikert. A válla-
lat igazgatója. Cseppentő 

nagyon jó irányban keltette 
fel. A DEFÁG 10 millió fo-
rintos szerződést kötött több 
magyar üzemmel, A mohácsi 
lemezgyár nem hozott ugyan 
használati cikkeket, mégis 
nagy látogatottságnak örven-
dett a kiállításon. Különle-
ges eljárással, készített bur-
koló és bútorlemezeit a dél-
magyarországi üzemek meg-
ismerték és ahogy szakem-


