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A Dóm téren:

Nemzetközi lakodalom

Jelenet a nagy sikerű Hegyen-völgyön lakodalomból
Megint jókor jött a z eső, s ami
fontosabb, időben távozott: az előadás
kezdetekor senki sem kémlelte már
a felhőket. A Hunyadi pénteki nagy
sikerű premierje után tegnap este a
nemzetközi néptáncíesztivál gáláját
rendezték meg, telt ház előtt, a Dóm
téren.
Hegyen-völgyön lakodalom címmel
Nóvák Ferenc koreográfiáját keltették életre az újszegedi fesztiválén
szerepelt csoportok:
nyolc nemzet
fiai, lányai kétrészes
táncjátékkal,
impozáns
keretek között búcsúztok
SzegedtőL Bolgár, csehszlovák, fran-

cia, lengyel, NDK-befi, cotnán, szovjet és magyar együttesek, mintegy
300 táncos és 200 zenész mutatta be,
milyen is egy színes magyar lakodalom. A műsor az Európában élterjedt lakodalmi szokásokat válogatta
csokorba. Zenéjét Daróczy
Bárdos
Tamás komponálta, s maga is dirigálta a zenekart Szólót énekelt Törpfc
Erzsébet, közreműködött Iglódi látván.
Tegnap Szegeden ismét „tetőzött"
az idegenforgalom. Az országból 14
különbusz szállította az utasokat, Békéscsabától Szombathelyig
érkeztek

Áttérés földgázra
#

A DÉGÁZ nincs olyan
szorító helyzetben az idén,
mint tavaly ilyenkor, amikor Szeged
belvárosában
folyt a földgázra áttérés nagy
munkálata, A tervszerű munka most, a második félévben
a nagykörúton folytatódik:
a Bécsi, a Moszkvai, a Londoni és a Párizsi körút páros
számú oldalán nyitottak a
munkaárkok, s helyezik el
bennük a nagyméretű csöveket. Dr. Tóth Emil. a
DÉGÁZ építési osztályának
vezetője kalauzolt bennünket a munkahelyeken és
tájékoztatott arról, hogy az
idén már kevesebb problémával kellett megküzdeniük
a földgázra áttérés programjának
megvalósításánál.
Megfelelő partnerekkel dolgoznák, a csongrádi Vörös
Csillag Tsz, a Szegedi Építő
Ktsz, az ALÉP és a DÉLÉP
gázszerelő részlegével. Mint
alvállalkozók, ez év január
elsejétől saját
beszerzésű
anyaggal dolgoznak a DÉGÁZ által adott tervek szerint. Az ALÉP és a Vörös
Csillag Tsz együttesen 6
ezer 400, a Szegedi Építő
Ktsz 1300, a DÉLÉP pedig
1650 méter hosszú csőfektetést vállalt.
A DÉGÁZ a soros, tervszerű munkával ez év végéig
6 ezer 900 méter hosszan

fektetett csöveket Szegeden,
s ennek a munkának nagy
részét már elvégezték az év
első felében, pontosan 5 ezer
621 méter hosszan fektettek
csöveket a kijelölt területeken. Hátra van még tehát
2 ezer 700 méter hosszú cső
fektetése az idei programból,
ami a városban folyó munkákat illeti. Az idei vállalkozás összege 51 millió forint, s emellett 'még 4 millió
forint értékben gázkészülékeket cserélnek ki azokban
a lakásokban,
amelyekben
már áttérhetnek a földgáz
használatára, A
járókelők
azt látják, hogy a Dugonics
tértől a Petőfi Sándor sugárút páratlan számú oldalán felvágták a házak előtt a
gyalogjárdákat s egy jó darabon az úttestet is a nagykörútig. Miért volt erre
szükség? Dr. Tóth Emil tájékoztatása szerint azért, mert
a házakba vivő csatlakozókat ki kell cserélni. Nehezebb lesz ugyanez a munka
ugyancsak a Petőfi Sándor
sugárúton a páros sízámú
oldalon. Az úttestet a továbbiakban megkímélik a felbontástól, ezért mellette fúrnak át, hogy a csatlakozókat elvezessék a villamossínek alatt. A tapasztalat szerint ezen a 2 oldalon a sínek
alatt nyugvó
gázcsöveket

vendégek, s csak a kempingek férőhelyeinek 80 százalékát tették ki a
külföldiek, új-zélandiaktól amerikaiakig. Közülük sokan ott voltak
a
tegnapi szabadtéri premieren, de eljöttek a kecskeméti nemzetközi Kodály-szimpozion résztvevői, valamint
a budapesti nemzetközi, kulturális
szimpózium több mint 100 hazai éa
külföldi hallgatója, akikkel
együtt
ott ültek az előadás nézőterén Kiss
Károly, a SZOT alelnöke,
VirizJay
Gyula és Timmer József, a SZOT titkárai is.

62. évfolyam
172. szám
1972.
lúlíus 23.,
vasárnap
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Elénk érdeklődés
a vásár iránt
Tegnap, szombaton
délelőtt 11 órakor G. A. Kiszeljov, a Szovjetunió Kommunista Pártja
Központi
Bizottsága külügyi osztályának helyettes vezetője dr.
Perjési
Lászlónak,
az
MSZMP Központi Bizottsággá külügyi osztálya helyetftes vezetőjének társaságában meglátogatta a Szegedi
' Ipari Vásárt. A vendégeket
elkísérte városnéző útjukra
Győri Imre, az MSZMP
Központi Bizottságának tagja, a Csongrád megyei pártbizottság első
titkára, dr.
Komócsin Mihály, a Csongrád megyei tanács elnöke,
Sípos Géza, az MSZMP Szeged városi bizottságának első titkára és dr. Biczó
György, Szeged megyei város tanácsának elnöke.
A vásár bejáratánál
dr.
Csikós Ferenc, a szegedi tanács vb-titkára és Födi Vilmos, a vásár igazgatója fogadta G. A. Kiszeljovot,
majd a vendégeknek bemutatta a pavilonokat.
Megtekintették a Szegedi Fémipari Vállalat, a DEFAG, az
Országos Gumiipari Vállakat, a Szegedi Ruhagyár, a
szalámigyár, a paprikafeldolgozó vállalat termékeit,
majd baráti
beszélgetésen
vettek részt az igazgatóság

tanácskozótermében. G. A."
Kiszeljov elmondta, hogy a
szegedi vásárt alkalmasnak
tartja az ipar és a kereskedelem, valamint a széles
nagyközönség találkozójául.
Különösen az tetszett, hogy
a helyszínen általában megvásárolhatók a gyárak újdonságai, s ez
bizonyára
nagy vonzerőt gyakorol. A
Szegedi Ipari Vásáron látottak is bizonyítják, egészségesen fejlődik
a magyar
népgazdaság — fejezte be
szavait.
Valóban, az idei szegedi
kiállításon, vásáron legnagyobb szenzációt a „miniüzletek"
keltik. Például a
KONKORDIA, a
Szegedi
Ruhagyár, a HÖDIKÖT, a
Bőrdíszmű Szövetkezet,
a
gumigyár
butikjai
előtt
mindig hosszú sorok állnak,
s szinte percek alatt kelnek
el a szép pulóverek, öltönyök, használati cikkek. Szerencsére az üzemek felkészültek az érdeklődésre, még
eddig mindig kiegészítették
a készleteket. Sikert ért el
a győri Műanyagfeldolgozó
Ktsz, a kiállításon bemutatott összes műanyag csónakjait már az első napon eladta
A vásár iránt, éfénk-az-érdeklődés.

Tervszerű munka —
jó partnerekkel

esztendők alatt kikezdte az
úgynevezett
kóboráram.
Egyébként a csatlakozó vezetékek cseréjével minden
házhoz úgynevezett biztonsági vízzárat is építenek, netán ha egyik-másik házat
időközben majd lebontanák,
ne okozzon problémát a gázszolgáltatás azonnali, gyors
és biztonságos lezárása.
A nagykorútokon folyó
gázcsőfektetési munkálatokat
egy-két hétre késleteti a
Marx téren rendezett ipari
vásár. A körútra vivő Hajnóczy, Attila, Mérey és a
Mikszáth Kálmán utcában
egyelőre nem lehet felbontani az úttestet, mert a vásár látogatói részben ezekT
ben az utcákban parkíroztatják személygépkocsijukat,
másrészt a vásárra vivő
forgalmat is akadályoznák
az úttestek megbontásával.
Ezt a kényszerű késedelmet
természetesen be lehet még
hozni, hiszen a DÉGÁZ elégséges és jól felkészült munkásgárdával
rendelkezik.
Munkaerővel
problémája
egyáltalán nincs a vállalatnak, inkább az a gondja,
hogy elégséges munkaterületet tudjon napról napra biztosítani.

szolgálására mintegy 4 kilométer hosszú gázcsőrendszert
kell még lefektetni ugyancsak ebben az évben. Elkészült, megépítették a szegedi
kemping gázcsőrendszerét is,
továbbá a Szivárvány utcán
mintegy 200 méter hosszan
fektettek ú j csöveket azon
a területen, ahol korábban
az
elavult
csőrendszerek
miatt gázrobbanások történtek. A Marx tér északi oldalán a soros útépítés miatt
elkészültek
egy
későbbre
tervezett gázfektetési programmal s ugyan ilyen munkát fejeztek be a Szent
Gellért utcában is.

Remélhetően zavartalanul
bekapcsolhatják
majd
a
földgázt az év végéig azokon a területeken, ahol most
folynak a munkálatok. Ezt
a remélhetőséget azért kell
hangsúlyozni, mert igen sok
házban meglehetősen elavultak, tönkre mentek a régi
vezetékek, amelyeknek cseréjét az Ingatlankezelő Vállalat végzi
folyamatosan.
Ennek lépést kell tartania
— mint részmunkának — a
földgázra áttérés nagy programjával, hogy az ú j elosztó
elkészültével ne legyen már
kettős — városi és földgáz —
Épül a DÉGÁZ-nak Ai- szolgáltatás, mert az biztongyőn egy propán-bután gáz- sági -okokból sem jó.
töltő telepe, amelynek kiL.-F.

G. A. Kiszeljov (jobbról) és dr. Perjési László a vásárt
kürs éiáa

A Szegedi Konzervgyár pavilonjában Is mindig
láio gató
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