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Jól vizsgázott 
vásár az űj helyen 
Rekord a látogatásban — 1976-ban lesz 

százéves a szegedi bemutató 

Feltételek 

A gyorsmérleget ugyan már közreadtuk a Szegedi 
Ipari Vásárról, még közvetlenül a zárás után, a nagy nyári 
rendezvényekről azonban most készült el a hivatalos je-
lentés. A városi tanács végrehajtó bizottságának legutóbbi 
ülésére terjesztették be az értékelést, melyből kitűnik, hogy 
jól vizsgázott a vásár az ú j helyen, a Marx téren, és az 
előzőeknél színvonalasabbra sikerült. Bravúros gyorsaság-
gal épültek fel a légsátrak, s így körülbelül az előző évi-
vel azonos nagyságú fedett terület állt a kiállítók rendel-
kezésére — összesen 6800 négyzetméter. A kiállítók száma 
is a tavalyi körül mozgott: 115 hazai és 50 jugoszláv cég 
vett részt. 

Az idei rendezésről egyér-
telműen elismeréssel nyilat-
koztak a kiállítók, s megál-
lapították, hogy fölülmúlta 
az eddigieket. A közönség-
nek is ez volt a véleménye: 
áttekinthetőbb, rendszeresebb 
volt. Az iparágak csoporto-
sítva mutat ták be újdonsá-
gaikat. A textilipart 15, a 
szőrme- és bőrruhaipart 4, a 
vas- és fémipart 34, az élel-
miszeripart 17, a fa - és bű-
toripart 10, az üveg- és por-
celánipart 4, a vegyi és mű-
anyagipart 9 kiállító képvi-
selte — hogy csak a legné-
pesebb csoportokat emleges-
sük. Az idei vásár mór ki-
fejezetten annak jegyében 
zajlott, hogy a lakosság szük-

ségleteit szolgáló termékek 
domináljanak. 

Üzleti szempontból is si-
keres volt a vásár: 203 mil-
lió forint értékű szerződést 
kötöttek a vállalatok, a ju-
goszláv partnerekkel pedig 2 
és fél millió dollár értékű 
árucserére szerződtek. Kö-
zönségrekordot is hozott az 
idei vásár: 80 ezernél több 
látogatója volt, s ez megha-
lad minden előzőt. A mező-
gazdasági kiállításokat 13 
ezer néző tekintette meg. 

Határozott a végrehajtó 
bizottság a vásár további 
menetrendjére is. Mint is-
meretes, a Gazdasági Bizott-
ság döntése értelmében a vi-
déki vásárokat kétévenként 

lehet megrendezni, így 1973-
ban lenne űj ra esedékes a 
Szegedi Ipari Vásár. Egy tör-
téneti dátum azonban arra 
ösztönzi és kötelezi Szege-
det, hogy a Gazdasági Bi-
zottság megértését kérje. 
1876-ban lesz ugyanis 100 
esztendeje annak, hogy elő-
ször rendeztek vásárt Szege-
den. Ez olyan évforduló, me-
lyet méltán csak egy repre-
zentatív kiállítással ünne-
pelhet a város. Ezért az len-
ne méltányos, ha 1972-ben, 
1974-ben és 1976-ban állapí-
tanák meg Szegednek a vá-
sórrendezési engedélyt. A 
közbeeső éveket speciális be-
mutatókkal töltené ki a vá 
ros, mégpedig 1973-ban meg-
rendezné a „Szövetkezetek a 
lakosság szolgálatában" kiál-
lítást; 1975-ben pedig az élel-
miszer-gazdasági és egész-
ségügyi bemutatót. 

A tanács a kiállítási terü-
let építését folytatni fogja 
praktikus és célszerű pavilo 
nok beszerzésével. Több vál-
lalat ajánlatával foglalkoZ' 
nak, hogy végleges kiállítási 
csarnokot hozzanak létre. 

— Rendben van, felveszem titkárnőnek, ha befesti a 
haját f e k e t é r e , . . , a szemét pedig égszínkékre . . . 

Bérletezés októberig 

A házi határidő november vége 

A Lenin körúton belül 
már Jól állnak az űj 

gázvezetékek lefektetésével 
A földgázra való áttérés 

látható nyomait, a föltűrt 
gyalogjárdát, úttesteket már-
cius eleje óta kerülgetjük 
Szegeden, a Lenin körút ál-
tal határolt városrészben. A 
DÉGÁZ-nak ez a vállalko-
zása a naptár szerinti év-
vel fejeződik be, illetve „há-
zon belül" a határidőt meg 
akarja rövidíteni november 
végére. Erre az időre közel 
hét és fél kilométer hosszú 
gerincvezeték lefektetésével, 
beágyazásával készülnek el, 
s legalább három kilométer 
csatlakozó vezetéket helyez-
nek el a házakba vivő nyom-
vonalakon. A Lenin körúttal 
együtt a városnak ezen a ré-
szén 33 utcába vezetik be a 
földgázt. A munka nagysá-
gát és fontosságát tekintve 
dicséretes ez a vállalkozás 
akkor is, ha korábban — a 
város Idegenforgalmának fő 
idényében — meg-megszól-
tuk ls a DÉGAZ „lassú" 
munkáját . 

A munka nagy jávai azóta 
már végeztek, s mondhatni, 
hogy a Lenin körút által ha-
tárolt terület északi részén 
hamarosan készen is lesz-
nek, csupán az Arany János 
utca és a Horváth Mihály 
utca kereszteződésénél, a 
Dózsa György és az Arany 
János utca találkozásánál, il-
letve a Lenin körút és a 
Dózsa György utca kereszte-
ződésében kell egymásba 
csatlakoztatni a vezetékeket. 

Hátra van még a veze-
ték lefektetése a Dóm té-
ren, az Aradi vértanúk te-
rén, a Dugonics tér déli ol-
dalán. A Kígyó és a Baj -

. csy-Zsillnszky utca által ha-
tárolt területen mintegy 140 
méter hosszan. Ez utóbbi 
munka elkezdését késlelteti 
az ott folyó házépítés. Mint-
egy százméteres szakaszon 
maradt el a gerincvezeték 
lefektetése a Klauzál tér 
északi oldalán. S apró, ügy-
nevezett nyúlfarknyi mun-
kát kell elvégezni még a 
Széchenyi téren, az Alföldi 
étterem előtt; mintegy 50 
méteres szakaszon a Nagy 
Jenő utcában, a Korányi-
rakparton, a Sellő-hóz előtt 
és a Roosevelt téren, a ha-
lászcsárdánál. 

Látszólag hosszabban időz 
a DÉGAZ a Lenin körúton, 

a Mérei utcától a Kígyó ut-
cáig terjedő munkaszakaszon 
— érthető okok miatt. Itt ls, 
mint ahogy egyebütt, pél-
dául jelenleg a Kóllay Ödön 
utcában, a Boszorkánykony-
hánál folyó munkálatoknál, 
előre nem látott akadályok-
ba ütköznek, különösen az 
útkereszteződésekben. Régi, 
vagy holtnak vélt közműve-
ket kell eltávolítani. A Bo-
szorkánykonyhánál például 
élő vízvezetéket kell kivág-
ni, máshová helyezni, hogy 
utat adjanak a gázcsövek-
nek. 

A földgázra való áttérés 
további szegedi programjá-
nak részét képezi a DÉGÁZ-
nak olyan munkája is, ame-
lyet már elkészített a Dáni 
János utcában, továbbá a 
Tolbuhín sugárút, a Jósika 
és a Ságvári Endre utca ál-
tal határolt területen. Saj-
nos, olyan munkát is fel kel-
lett vennie menet közben, 
amelyet korábban átadott 
kivitelezésre a Dunakeszi Ta-
lajjavító Vállalatnak. Ennek 
a vállalkozásnak immár tör-
ténete van: az ipari övezet 
mellett futó Fonógyári úton 
1100 méter hosszan fektetett 
le gerincvezetéket önálló 
vállalkozásban a szóban for-
gó vállalat, amely olyan 
munkát hagyott hátra, amely 
enyhén szólva rossz, hasz-
nálhatatlan. A felelősség 
megállapítására a DÉGAZ 
megtette a szükséges lépése-
k e t , \ d e ettől függetlenül a 
munka kivitelezését átvette. 
Kérdés, hogy milyen partne-
rekre talál majd a jövőben 
a DÉGÁZ, amikor Szeged 
valamennyi kerületében foly-
ta t ják a földgázra áttéréssel 
kapcsolatos munkát? 

Galambosi István, a DÉ-
GÁZ főmérnöke arról tá jé-
koztatott, hogy a Lenin kör-
út által határolt területen 
semmilyen fennakadás nem 
lesz a továbbiakban sem a 
gázszolgáltatással, amikor a 
fűtési idény megkezdődik. 
Ahol ugyanis a házakban 
még nem tudják bekötni a 
földgázt, ott továbbra is 
biztosítják a városi gáz za-
vartalan használatát. Az em-
lített területen azonban de-
cember 31-ig valamennyi la-
kóházban áttérhetnek a föld-
gáz használatára. Annakide-

jén minden háztartásban fe-
lülvizsgálták, hogy milyen 
gázkészülékeket használtak, s 
alkalmasak-e a földgázra, 
avagy azokat kl kell cserél-
ni, illetve átalakítani. A ké-
szülékek átalakításának költ-
sége nem terheli a bérlőt. 
Üj készülék használatát bér-
leti díjhoz köti a DÉGAZ. 
Űj, városi gézas készüléket 
ezen a területen már nem 
szabad beállítani, csak olyat, 
ami a földgáz használatára 
alkalmas, vagy ar ra alkal-
massá tehető. 

í„ F. 

A korábbi évektől eltérő-
en idén szokatlanul hamar 
zajlott le a Szegedi Nemze-
ti Színház évadnyitó társula-
ti ülése, közvetlenül a sza-
badtéri játékok befejezése 
után. S tekintettel arra, hogy 
az első premier már holnap, 
pénteken meglesz, viszony-
lag kevés idő állt a szerve-
zők rendelkezésére, hogy le-
bonyolítsák a hagyományos 
évad előtti bérletezéseket. 
Ezért ügy határoztak, hogy 
október l-ig tolják ki a bér-
letezés határidejét, tehát 
azoknak az érdeklődőknek, 
akiknek bérletük szerint 
szeptember 17 és október 1 
között már lement egy elő-
adásuk, az erre szóló jegyet 
későbbre becserélik. 

Ugyancsak ezekben a na-
pokban Indult a tanév a 
szegedi felsőoktatási intéz-
ményekben is, s mivel Sze-
geden országos viszonylatban 
is magas az egyetemi-főis-
kolás bérletek száma — kö-
zel kétezer —, így ezekben 
az Intézményekben is marad 
még idő a bérletezésre. 
Ugyancsak élénk érdeklődés 
mutatkozik az idei színiévad 
iránt a város üzemeiben is, 
kiváltképp az újszegedi ken-
dergyérban, valamint a ru-
hagyárban, ahol máris 50 
százalékkal több bérletet vá-
sároltak, mint az elmúlt 
évadra. Tavaly közel nyolc-
ezer bérlője volt a szegedi 
színháznak (az utóbbi há-
rom évben körülbelül két-
ezer ű j bérletet adtak el a 

városban), s idén is körülbe-
lül ennyire számítanak. Mint 
ismeretes, az eddigi négy-
fa j ta bérlet mellé idén elő-
ször megszervezték a nyug-
díjasok — igen magas, 60 
százalékos kedvezménnyel 
hirdetett — bérleteit is, me-
lyek a premiert megelőző 
nyilvános főpróbára érvé-

nyesek. 
A tájelőadások szervezése 

során Csongrád megyében 
több művelődési házzal kö-
töttek szerződést rendszeres 
évközi előadásra Makóra, 
Szentesre, Csongrádra, Hód-
mezővásárhelyre, Mindszent-
re és Szegvárra. Alkalmi 
előadásokat Pusztamérgesre 
és Forráskútra. 

Vigyázzatok! 
Elnézést kérek a bi-

zalmaskodó tegezlsért. 
Semmiképpen sem ve-
temedtem volna rá, ha 
egyszerű figyelmeztetés-
ről volna szó. Például 
olyasmiről, hogy R „Ne 
lépj a fűre!" vagy „For-
díts!", ahogy az már 
ridegen és valami fen-
sőbbséges bizalmaskodás-
sal a nyomtatványok al-
ján szokott állni. Jelen 
esetben azonban nagyon 
komoly dologról, ember-
életről van szó. 

Az épület a Tolbuhín 
sugárút és a Bolyai ut-
ca sarkán áll. Szinte 
vadonatúj emeletráépí-
téssel büszkélkedhet, 
egy ű j emelettel, amely 
még Úz éve sincs, hogy 
koronázza a háza t És ez 
épületeknél szinte cse-
csemőkornak mondha-
tó. Am ez még nem ok 
arra, hogy bárki biza-
lommal közeledjen a 
házhoz. Időnként ugyan-
is hatalmas puffanással 
zuhan le egy-egy több 
tíz kilós vakolattömb. 
Ezeket a tömböket dí-
szítő áltartóknak szán-
ták az építők az eresz 
alá. És ebből a szem-
pontból, mármint az ál-
tartóság — vagy „áltar-
tósság" —• szempontjá-
ból, valóban jól sike-
rültek. Egymás után po-
tyognak le. Eddig sze-
rencsére egy sem talált 
fejet. 

Azért az óvatosság nem 
árt, mert még belejö-
het, megtanulhat időzí-
teni, ahogy gyűlnek ta-
pasztalatai. Tehát: vi-
gyázzatok! 

Si. I. 

A Moszkvai Nagyszínház 
Budapesten 

Az Operaház együtteae 
Moszkvában 

A Moszkvai Nagyszínház 
400 tagú társulata rövide-
sen megkezdi budapesti ven-
dégjátékát. 

Borisz Pokrovszkij, a 
Nagyszínház főrendezője ér-
kezett meg elsőnek, hogy az 
Állami Operaház színpadá-

A múzeumok hónapja 
Idén októberben kilenced-

szer rendezik meg hazánk-
ban a múzeumi hónapot. A 
Csongrád megyei múzeumok 
is kidolgozták, elkészítették 
a hónap programját, mert 
ezalatt a megye múzeumai-
nak szervezésében-rendezé-
sében kiállításokat, előadá-
sokat láthalnak-hallhatnak, 
és az ezekhez kapcsolódó 
rendezvényeken vehetnek 
részt az érdeklődők. A mú-
zeumi hónap idei célkitűzése 
a rendezvénysorozat minősé-
gi színvonalának emelése, 
fejlesztése. 

Szegeden az állandó kiál-
lítások mellett a képtárban 
Czóbel Béla és Nagy István 
festőművészek kiállítását, a 
Móra Ferenc Múzeum aulá-
jában a múzeum csiga- és 
kagylógyüjteményének leg-
szebb darabjait léthatjuk. 

Hódmezővásárhelyen a Tor-
nyai Múzeumban október 
10-én nyílik a XVIII. Vá-
sárhelyi Öszi Tárlat. Szente-
sen a VII. Délalföldi Tárlat, 
antik kisplasztikái kiállítás, 
Zala népművészete című ván-
dorkiállítás és a szentesi ku-
bikosok életét bemutató ki-
állítás rendezésére kerül sor. 
Csongrádon a helyi fazeka-
sok munkáit bemutató és a 
szegedi múzeum anyagából 
válogatott éremkiállítás nyí-
lik. Érdekesnek, tartalmas-
nak ígérkezik az előadásso-
rozat. 

A megyében 23 előadás 
hangzik el a múzeumok 
munkatársainak és meghívott 

előadók részvételével. Szege-
den többek kőzött hallhat-
juk Trogmayer Ottó előadá-
sát pusztaszeri ásatásairól, 
legújabb élményeiről, Juhász 
Antal Tápé népélete címmel, 
Szelesi Zoltán Nemzeti pik-
túránk és a szegedi festé-
szet sajátosságai címmel tart 
előadást. Helytörténet és 
munkásmozgalom a címe dr. 
Csongor Győző érdekesnek 
ígérkező előadásának, melyet 
az előadásban érintett moz-
galmi szervezetek egykori 
tagjainak, résztvevőinek ta-
lálkozója követ. * 

Vásárhelyen László Gyula 
professzor Dürer Melancko-
liája címmel tar t aktuális és 
izgalmasnak ígérkező elő-
adás t A vásárhelyi művé-
szet műltjáró-jelenéről-érté-
kéről meghívott előadók, dr. 
Pogány ö . Gábor, dr. Aradi 
Nóra és dr. Német Lajos val-
lanak. 

A makói múzeum, bár 
szép és tartalmas program-
mal készült a múzeumi hó-
nap rendezvénysorozatára, 
bontás és építés átmeneti ál-
lapota miatt nehéz helyzet 
elé került. Az illetékesek le-
leményén múlik Makón a 
hónap sikere. 

A kiállításokhoz és elő-
adásokhoz különböző rendez-
vények kapcsolódnak. A mú-
zeumi hónap keretében lesz 
a megyei néprajzi pályázat 
díjkiosztása. Dr. Csongor 
Győző előadásához kapcso-
lódva munkásmozgalmi ta-
lálkozóra kerül sor. Szente-

sen múzeumi témájú gyer-
mekrajzpályázatot hirdettek. 
Makón a múzeumi baráti 
kör tervbe vette Hollósy 
Kornélia, a neves színmű-
vésznő mellszobrának" felál-
lítását, és emléktáblával 
adóznak Juhász Gyula és 
Kolonics József emlékének. 
Szegeden a múzeumi hónap 
alatt minden pénteken dél-
utón 7 órakor filmvetítést 
rendeznek a múzeum aulá-
jában. 

ra alkalmazza a Borisz Go-
dunov, a Pikk dáma és a 
Szemjon Kotko moszkvai 
előadásainak díszleteit, meg-
oldja az igényes műszaki, 
technikai feladatokat. 

Szerdón Budapestre érke-
zett a Moszkvai Nagyszín-
ház társulata is J. V. Muri-
cev Igazgató vezetésével. 

A Moszkvai Nagyszínház 
társulata kilenc alkalommal 
lép fel az Állami Opera-
házban. Bemutatkozó elő-
adásán, szeptember 19-én, 
vasárnap a Borisz Goduno-
vot állí t ják színpadra. 

A Magyar Állami Opera-
ház 350 tagú társulata — 
dr. Lukács Miklós igazgató-
val az élen — szerdán dél-
után két IL—82-es típusú 
repülőgép fedélzetén Moszk-
vába utazott, ahol a Moszk-
vai Nagyszínházban szintén 
kilenc alkalommal lép a 
színpadra. 

D i p l o m á k 
Bensőséges ünnepség szín-

helye volt tegnap délelőtt a 
városi pedagógus-szakszerve-
zet Április 4. útjai klubter-
me. Vas, gyémánt és arany 
diplomákat adtak át azoknak 
a pedagógusoknak, akik 65, 
60, illetve 50 esztendeje sze-
rezték tanítói képesítésüket. 
Vas diplomát Botond Lajos, 
özv. Kiss Gyuléné, özv. Pá-
lyi Jánosné, Egry Emma 
óvónő, gyémánt diplomát 
dr. Greguss Pál, Bíró Antal, 
özv, lAszló Mihályné óvó-
nő, arany diplomát Dombrá-
di Margit, Kopasz András, 
Matusik István, özv. Prókay 
Istvánná, Sallay Kálmán, 
Schwella Anna és özv. Szent-
irmay Istvánné vett át Ko-
vács Józseftől, a városi ta-

nács művelődésügyi osztá-
lyának vezetőjétől, aki rö-
vid beszédet is mondott. A 
jelvényeket Papp József, a 
megyei pedagógus-szakszer-
vezet elnöke adta át. 

A hangulatos összejövete-
len, ahol egyebek közt Je-
len volt Szabó G. László, a 
városi pártbizottság osztály-
vezetője ls, a szegedi diá-
kok nevében a Béke utcai 
általános iskolások köszön-
tötték az idős pedagóguso-
kat, s a műsorban a dr. Mi-
hálka György vezette Tö-
mörkény gimnázium és mű-
vészeti szakközépiskola ka-
marakórusa szerepelt. A ki-
tüntetett pedagógusok nevé-
ben dr. Greguss Pál nyugal-
mazott egyetemi tanár mon-
dott köszönő szavakat. 


