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Ösztönzőbb ár-
rendszer a szőlő és bor 

felvásárlásában 
A tavalyi szabad árak 

— védőárak 

Szombaton: 

A Középmagyarországi 
Pincegazdaság Csongrád— 
Szolnok Vidéki Üzemének 
vezetői — felvásárlók, pin-
eevezetők és más szakem-
berek — tartot tak tegnap 
délelőtt közös értekezletet 
Szegeden, a Tábor utcai köz-
pontban. A tanácskozáson 
részt vett Mihalusz Ferenc, 
a Borgazdasági Vállalatok 
Trösztje Középmagyarorszá-
gi Pincegazdaságának igaz-
gatója is. A szőlő és bor 
jövőbeni felvásárlásának ú j 
rendszerét ismertették, és 
vitat ták meg. Ennek lényege 
az, hogy az eddigi szabad 
áras felvásárlási rendszer 
egyszer s mindenkorra meg-
szűnik. Ehelyett garantál t 
védőáras rendszert vezetnek 
be oly módon, hogy a ta-
valy alkalmazott, a különbö-
ző minőségű szőlőkért és 
borokért kifizetett á raka t 
változatlanul hagyják. El-
lenben a tavalyinál jobb 
minőségű árukér t a válto-
zatlan ártáblázat szerint 
magasabb összeget fizetnek. 
Például a jó minőségű kövi-
dinka szőlő 6 forint kilón-
kénti átlagárat is elérhet, 
vagy akár 9 forintot is kifi-
zethetnék a kiemelkedő mi-
nőségű rizling szőlőkért. 

Amint Mihalusz Ferenc és 
Király Ferenc igazgatók 
hangsúlyozták, erre az 
egyébként valóban nagy 
anyagi kockázattal járó lé-
pésre azért volt szükség, 
mer t a termelő üzemek 
anyagi érdekeltsége a terme-
lés fokozásában és a minő-
ség javításában az utóbbi 
években különféle okokból 
jelentősen romlott. A nö-
vényvédő szerek és más, a 
szőlőtermesztésben felhasz-
nál t ipari eredetű anyagok 
árai növekedtek, így a ter-
melési költségek is emel-
kedtek. Az ú j árrendszer 
alapjában véve megszünteti 
a helyenkénti jelentkező ter-
melési bizonytalanságot: a 
nagyobb termelőgazdaságok 
es ra j tuk keresztül a háztá-
ji gazdaságok is kívánságra 
ötéves hosszú lejáratú vál-
tozatlan védőárakon alapu-
ló értékesítési szerződéseket 
köthetnek. De két-három év-
re szóló szerződéses a ján la -
tokat is szívesen fogad a 
pincegazdaság. A hosszú le-
járatú szerződésekre azon-
ban néhány százalékkal ma-
gasabb szerződéses felára-
kat szavatolnak. Szavatolják 
továbbá azt is, hogy a hosz-
szú lejáratú szerződéseken 

rögzített védőárakhoz akkor 
sem nyúlnak, ha rekordter-
més esetén megnövekszik a 
kínálat. Viszont elemi csa-
pásokból eredő rossz termés 
esetén közös megegyezés 
alapján van lehetőség az 
árak felemelésére. 

A tanácskozáson elhang-
zott, hogy az elmúlt 21 esz-
tendő alatt — amióta léte-
zik a szőlő és a bor állami 
felvásárlásának rendszere — 
a tavalyi árak voltak a leg-
magasabbak, melyek a jö-
vőben védőárként szolgál-
nak. Nehézséget okozott ed-
dig az is, hogy a termelő 
mindig csak az utolsó pil-
lanatban tudhatta meg, hogy 
végül is mennyit kap a ter-
mésért. Olykor felvásárlás 
közben is változtak az árak 
a várható termés ingadozá-
sától függően. Ennek is ré-
sze volt abban, hogy óriás 
„szóródás" alakult ki a ter-
méshozamokban: 8-tól egé-
szen a 60 mázsás holdankén-
ti átlagokig. Nem tudhatták 
előre a termelők, vajon ér-
demes-e beruházni, s csak 
kevesen vállalták az isme-
retien jövedelmezőségi té-
nyezőkkel szemben a beru-
házásokkal járó kockázatot. 

A következő hetekben a 
pincegazdaság szakemberei 
az elsődleges termésbecslés-
sel egy időben felkeresik a 
termelőüzemeket — tsz-ekel 
és szakszövetkezeteket —, 
részletesen ismertetik az ú j 
feltételeket, s mint teljesen 
egyenrangú gazdasági part-
nernek, ajánlatot tesznek az 
ú j alapiokon nyugvó szerző-
dések megkötésére, illetve a 
régiek meghosszabbítására. 

Az idén a háztáji és egyé-
ni termelők részére is — 
egyénileg kötött szerződések 
esetén — garantálják a ta-
valyi árakat. Részükre min-
den 100 liter bor, vagy 135 
kilogramm szőlő szerződés-
re történő átadása esetén 
200 forint művelési előleget 
is biztosítanak. Holnap, pén-
teken egyébként Kecskemé-
ten közép-magyarországi 
szintű tájértekezletet is tar-
tanak a boripari szakembe-
rek és a termelőgazdaságok 
képviselői. Ez alkalommal 
közösen vi tat ják meg a ho-
moki szőlő- és bortermesz-
tés jövő sorsát. 

Csépi József 
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MOST SZOMBATON. A NEMZETKÖZI SZAKSZERVEZETI NÉPTÁNCFESZ-

TIVÁL MEGNYITÁSÁVAL MEGKEZDŐDNEK SZEGEDEN AZ IDEI ÜNNEPI 

HETEK. MÁSNAP MEGNYÍLIK A PEDAGÓGIAI NYÁRI EGYETEM, JÜLIUS 16-

ÁN A SZEGEDI IPARI VÁSÁR, ÉS 17-ÉN, SZOMBATON, HACSATURJÁN SPAR-

TACUS ClMÜ BALETTJÉNEK ELŐADÁSÁVAL MEGKEZDŐDNEK A SZABAD-

TÉRI JÁTÉKOK IS. 

Nemzetközi néptáncfesztivál 
A Szegedi Ünnepi Hetek 

idei eseménysorozatának 
egyik legrangosabb rendez-
venye kezdődik meg július 
10-én szombaton délután, 
amikor — a Széchenyi téren 
sorrakerülő felvonulás és 
nyitóünnepség után — meg-
kezdődik a 11. Nemzetközi 
Szakszervezeti Néptáncfeszti-
vál. 

A Szakszervezetek Orszá-
gos Tanácsa által nemzet-
közi rangra emelt találko-
zóra számos külföldi együt-
tes érkezik. Így fellép majd 
az újszegedi szabadtéri szín-
pad közönsége előtt a bul-
gáriai Sumen város műve-
lődési házának együttese, % 
lengyel Cieszyni Föld Énei) 
és Táncegyüttes, az NDK 
riesai állami csőkombinátjá-
nak Joliot-Curie együttese, 
az ordzsonikidzei (Szovjet-
unió) Dzsigit együttes, a 
krájszi (Csehszlovákia) Hra-
distán együttes, a romániai 
Pitest város Chindra népi-
együttese. A magyar szak-

szervezeti csoportok képvi-
seletében pedig a borsodi 
Avas táncegyüttes, a debre-
ceni Építők Hajdú tánc-
együttese, a HVDSZ Bihari 
János táncegyüttese, az Épí-
tők Vadrózsák művészegyüt-
tese, a Vasas művészegyüt-
tes tánckara, a Zala nép-
táncegyüttes, valamint az 
ÉDOSZ Szeged táncegyütte-
se muta t ja be műsorát. 

A hatnapos fesztivál meg-
nyitásának napján először 
négy külföldi együttes mu-
ta t ja be versenyprogramját, 
ma jd másnap, július 11-én-
vasárnap négy magyar cso-
port műsora következik. A 
későbbiekben pályázati be-
mutatóra kerül sor, a Sze-
gedi Nemzeti Színházban, és 
tovább folytatódik a hazai és 
a külföldi együttesek sza-
badtéri versengése. A II. 
Nemzetközi Szakszervezeti 
Nép táncfesztivál gálaestjét 
és eredményhirdetést július 
15-én, csütörtökön este 8 
órai kezdettel, szintén az új-

szegedi szabadtéri színpadon 
tar t ják meg. 

Időközben elkészült a nép-
táncfesztivál legjobb együt-
tesének járó „Aranypapucs"-
díj is, amely Papp Zoltán 
ötvösművész munkájá t di-
cséri. Ugyancsak készen van 
már Szeged város szimbo-
likus kulcsa is, — Tápay 
Antal, Szegeden élő és al-
kotó szobrászművész mun-
ká ja —, amelyet a nyitóün-
nepség alkalmából vesznek 
majd át a táncosok. 

Az újszegedi szabadtéri 
színpad felújítási munkála-
tai ugyan még folynak, de 
mind a színpad, mind a né-
zőtér barátságos otthona lesz 
ma jd a nagyszabású táncoS-
talólkozó résztvevőinek és 
nézőinek. 

A csoportok a későbbiek-
ben vidéki turnéra indul-
nak. amelynek keretében 
Csongrád, Békés, valamint 
Bács-Kiskun és Tolna me-
gye városaiban, községeiben 
adnak műsort. 

A „föltámasztó" esőcseppek 
Két szerepére készül Berdál Valéria 

S o m o g y i K á r o l y n é f e lvé t e l e 

Uj helyén, a régebbinél 
kétszerte nagyobb területen, 
a Marx téren épül a Szege-
di Ipari Vásár pavilonsora. 
A XXVI. Szegedi Ipari Vá-
sár július 16-án nyitja meg 
kapuit a nagyközönség előtt. 
Képünk az egyik sátorcsar-
nok belsejét ábrázolja, ahol 
a kiállítás építői pavilonokat 
készítenek. 

Ötvenezer 
Trabant 

Tegnap délelőtt az NDK 
Kulturális Központjában ün-
nepélyesen átadták Szélesi 
Sándornak, a Csepel Vas- és 
Fémművek eszergályosának 
a Magyarországra eddig be-
hozott ötvenezredik Trabant 
személygépkocsit. Ugyanak-
kor mór Budapesten fut egy 
kényelmesebb, lehajtható 
ülésekkel felszerelt Trabant 
gépkocsi, amelynek minősé-
gét a KERMI vizsgálja. 
Egyébként az idén a terven 
felül több Trabant gépko-
csi érkezik az országba. 

Rendelet a gépjárművezetők 
munkafeltételeiről és munkabéréről 

A Magyar Közlöny szerdai 
száma közli a munkaügyi 
miniszter, valamint a közle-
kedés- és postaügyi minisz-
ter együttes rendeletét a 
gépjárművezetők munkafel-
tételeiről és munkabéréről. 

Az ú j szabályozás értel-
mében módosul a gépjármű-
vezetők túlmunkaideje. A 
törvényes munkaidővel 
együtt a tehergépkocsi-veze-
tők munkaideje eddig ha-
vonta legfeljebb a 300. a 
személygépkocsi-vezetőké pe-
dig a 310 órát érhette el. A 
210 órás törvényes munkaidő 
változatlan, a túlmunkaidő 
azonban ezentúl nem halad-

Tűzmentes betakarítást! 
Több helyütt még min-

dig figyelmen kívül hagy-
ják a kalászos mezőgazda-
sági termények betakarítá-
sára vonatkozó tűzrendésze-
ti előírásokat. Az elmúlt he-
tekben az ország különböző 
részein többször is kérték a 
tűzoltók segítségét a terme-
lőszövetkezetek. 

A tűzesetek megelőzése 
érdekében a Belügyminisz-
térium Tüzrendészeti Orszá-
gos Parancsnoksága felhívja 
a mezőgazdasági létesít-
ményvezetők figyelmét, hogy 
a kalászos termény betaka-
rításánál minden tekintet-
ben tartsák be a tűzvédelmi 
előírásokat. 

ha t ja meg ennek 40 százalé-
kát, vagyis a gépkocsiveze-
tők havi munkaidejének fel-
ső határa 294 óra. A cél 
ugyanis az, hogy a dolgozók 
e rétegének a munkaideje is 
csökkenjen. 

Ugyanakkor a miniszteri 
rendelet lehetővé teszi a 
vállalatoknak, hogy ha mód-
juk van rá, felemeljék a 
gépkocsivezetők bérét. Az ú j 
bértáblázat szerint ugyanis 
20—30, sőt a legrégebben 
dolgozók kategóriájában 40 
százalékkal emelhető a felső 
bérhatár. A bértáblázat gép-
járműfaj tánként 6 munka-
kör szerint csoportosítja a 
gépjárművezetőket, s a fizet-
hető bérek a szakmai gya-
korlat alapján emelkednek. 
A személygépkocsi-vezetők 
bére például 1300 és 2200 
forint, a nagyméretű autó-
buszok vezetőié 1700 és 3100 
forint között váltakozik, s 
ehhez jönnek a túlmunka-
díjak és pótlékok. Például 
az autóbuszvezetők Buda-
pesten, Miskolcon, Debrecen-
ben, Pécsett, Szegeden és 
Győrött 800 forintig terjedő 
külön pótlékot kaphatnak. 

A rendelet július 1-től ér-
vényes. (MTI) 

A művészember érzéke-
nyebb. Így hát semmi meg-
lepő abban, amikor jó két 
esztendeje egy cikk kapcsán 
személyesen is megismer-
kedve Berdál Valériával, a 
kitűnő énekesnő őszintén 
meglepődött: „rólam akar 
írni, hót ismer engem?" Sab-
lonosán mentegetőztem, hi-
szen az embernek jóval töb-
bet illik tudni legalább 
azokról, akiknek nevét he-
tenként leírja. S aztán mit 
ad a sors, gyors egymás-
utánban m á r harmadszor 
ülök szemközt vele, kezem-
ben notesz, ceruza. 

Fölgyorsult körötte az idő: 
a közelmúltban érdemes mű-
vész lett, s bár április óta 
— ahogy mondani szokás — 
elég viz folyt le a Tiszán, 
ma sem ocsúdott föl a vá-
ratlan kitüntetés öröméből. 
Befelé zárkózó ember, tá r -
saságokba, fogadásokra, za-
josabb ünneplésekre nem 
jár, még a színházi premie-
reket követő hagyományos 
banketteken sem látni. Bá-
natát is, boldogságát is ha-
zaviszi. Kislánya a legszi-
gorúbb kritikusa. O figyel-
meztette legutóbb, amikor a 
rádió egyenes adásában sze-
repelt, s egy mai magyar 
szerző dalát énekelte — né-
mi szöveghibóval. Legalább-
is pöttöm kritikusa szerint, 
aki ezúttal boldogan csör-
tetett ki Párizsi körúti la-
kásukból a szomszédba, fa-
gyiért. 

— Alig vége a színházi 
szezonnak, kezdődik a sza-
badtéri. 

— Ha most hozzátenném, 
így megy évről évre, nem 
lennék őszinte. Hiszen na-
gyon örülök a nyári ráadá-
soknak. idén például két 
darabban is benne vagyok, 
a Csinom Palkóban, és a 
Borisz Godunov ban, Mu-
szorgszkij operájának Xéniá-
ját természetesen most ta-
nulom, dr. Korányi Elemér-
néhez járok órákra változat-
lanul — és Vaszy Viktorhoz 
próbálni. Ez még a csende-
sebb időszak, ilyenkor ju t 
idő strandra is, márpedig ha 
röggel eligérkezem gyere-

keimnek, könyörtelenül be-
ha j t j ák ra j tam. 

Berdál Valéria egyike 
azoknak a szegedi operis-
táknak, akik a kőszínház 
után rendre a szabadtérin is 
próbára teszik hangjukat, 
képességeiket. Nem akármi-
lyen próbára, hiszen a sze-
gedi „nehéz esti levegő" 
szakmai körökben közismer-
ten rossz hírű, nyárról nyár-
ra könyörtelenül szedi ál-
dozatait, nem kímélve a vi-
lágjáró sztárokat sem. Elég 
csupán a spanyol Pedro La-
virgen vagy az olasz Bruno 
Prevedi esetét említeni. 

— Mi persze előnyösebb 
helyzetben vagyunk. Hogy fa 
mondjam, hozzáedződtünk a 
nagyobb strapához, a maxi-
mális igénybevételhez, egy-
szóval jó a kondíciónk. De 
hát az éneklés, az operaját-
szás fokozottan alkati kér-
dés, s nekünk nagyon vi-
gyáznunk kell az állóképes-
ségre. 

Befejezésül két kedves tör-

ténetet mesélt a térről. Egy-
szer a Vidrócki előadásán 
„halt meg" a színpadon, mi-
közben eleredt a langyos es-
ti eső, s a rivalda közepén, 
kövér vízcseppekkel bete-
metve. a szedelőzködő pub-
likum szeme lát tára olyan 
jóízű nevetés tört rá, hogy 
pillanatok alatt „föltámadt". 
A másik Róna Viktorral 
történt, a Faust előadása 
közben. Berdál Valéria, a 
színházi Margit, a téren Sie-
belt énekelt, s az akkori 
színpadhátsón lélekvesztő-
deszkákon közlekedtek n 
szereplők. A sötétben Siebel 
megbotlott, szégyen ide, szé-
gyen oda, elterült mint a 
gyalogbéka. Egyenesen Ró-
na Viktor karjaiba, aki a 
fölfedezés viharos örömével 
üdvözölte: „Margit, Te 
vagy?" 

A csillagok gyér lámpásá-
nál ő meg partnerét keres-
te, aki civilben Margit név-
re ha l lga to t t . . . 

Nikolényi István 

Az első díszletpróba 

"f f f f #'fJ""f f f f f"1"!1-' 
Sif l i s József f e lvé t e l e 

A szabadtéri kezdetének közeledését jelzi a munká-
nak az a szakasza, amikor magán a Dóm előtti színpadon 
kezdik meg a produkciók előkészítését. Az idei szezonban 
az első ilyen munkára tegnap került sor. Seregi László 
rendező és Forrai Gábor díszlettervező irányításával a 
Spartacus díszletállitó próbáit végezték. Képünkön a nyi -
tóelőadás díszletének próbája. 


