
Pusztába kiáltott szó 
Minden nagyon szép, 

minden nagyon jó, minden-
nel meg vagyok elégedve, 
hangzott valaha tört ma-
gyarsággal a császári böl-
csesség. S ünneprontás nél-
kül — éppen olvasóink le-
velei nyomán — meg kell 
állapítanunk, hogy minden 
szép, jó, de nem lehetünk 
egészen elégedettek az ün-
nepi hetek idején uralkodó 
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állapotokkal. Például azzal, 
hogy pusztába kiáltott szó 
maradt, amin a Royal szál-
loda melletti udvar, s ka-
pualj állapotáról egy évvel 
ezelőtt már leirtunk, majd 
olvasói véleménnyel nyoma-
tékosítottunk. Ahogy B. M.-
né értesít, nem éppen rep-
rezentatív az a kapualj idén 
sem. Székely Imre, a most 
kezdődött turistatalálkozó 
egyik szervezője, az ITRF 
főtitkára elkeseredve szá-
mol be arról, hogy kéthetes 
tárgyalás sem vezetett ered-
ményre az újszegedi Móra 
Ferenc és Hermann Ottó 
kollégiumok — melyekben 
mintegy 800 vendég lakik 
— környezetének rendbe-
hozása ügyében. A Pulcz 
utca elejének lakói a jár-
dán parkoló autók, az elvi-
selhetetlen por és szemét 
ellen tiltakoznak. És így to-
vább. D>» meddig így to-
vább' 

Hiányzik a kertmozi 
Legalábbis Sz. A. (Bartók 

tér 9.) olvasónknak hiány-
zik! Valószínűleg sokak ne-
vében ír arról, hogy nyáron 
nem kellemes a szegedi mo-
zikban agyonfóni egy-egy 
előadás alatt, s hogy tán 
többen járnánk moziba, ha 
lenne olyasféle kertmozi, 
amilyen az ötvenes években 
volt utoljára. Azt sem tar-
totta volna lehetetlennek, 
hogy a mozik gyakori fel-
újításakor klímaberendezés-
re vagy felnyitható tetőre is 
áldoznak. 

Van két szabadtéri szín-

pad Szegeden, ám egyetlen 
szabadtéri mozi sincs. 
Ilyenkor nyáron pedig csak 
akkor stílusos a fedett mozi 
nézőterén főni, ha kannibá-
lokról szóló filmet vetíte-
nek. Akkor legalább együtt 
tud az ember érezni a 
húslevesnek szánt hajótöröt-
tel. Ameddig azonban ilyen 
filmek nincsenek, érdemes 
lenne azon gondolkozni, 
hogy a tervet, mely szerint 
az újszegedi színpadon va-
laha majd filmeket fognak 
vetíteni, meg kellene való-
sítani. 

Csak szállóvendégeknek 
Mit tehet az — kérdezi 

Darvas Imre (Lenin körút 
29.) — akinek nincs tele-
fonja, ám vasárnap este 8 
után interurbán akar vala-
kivel beszélni? Olvasónk 
ezt saját bőrén tapasztalta, 
mert bőrig ázott, míg — 
sürgős ügy lévén — megol-
dást igyekezett találni. A 
postahivatalnál egy táblá-
ról megtudta, hogy a hiva-
tal munkaideje után távol-
sági telefonbeszélgetést és 
táviratfeladást a város négy 
szállodájában intézhet el. 

Felesleges talán körútjá-
nak mindegyik állomásáról 
írni, a lényeg az, hogy ud-
variasan, ám rendületlenül 
ellenálltak kérésének. A Ti-

szában is, a Royálban is, 
végül pedig a Virág cuk-
rászdával is hiába próbál-
kozott. Soraiból egy szo-
morú következtetés: a sze-
gedieknek semmi közük 
sincs a városbeli szállodák-
hoz, amelyekben úgy lát-
szik csak a szegedi posta 
bízik. Az pedig a jövő tit-
ka, hogy utcai telefonfülké-
ből mikor lehet az ország 
bármelyik telefonállomását 
felhívni. Az ellenkezőjéről 
szívesebben számoltunk 
volna be, arról, hogy udva-
riasan, figyelmesen segítet-
tek neki ügye elintézésében. 
Vagy éppen csak ebben a 
két szállodában nem sike-
rült? 

üzenetek 
Bódy László (Sajka utca 

9.). Mivel panaszát — mely 
szerint a Marx téri, 29-es 
számú önkiszolgáló élelmi-
szerboltban többször kelle-
metlenség érte — elküldte 
az illetékes élelmiszer-kis-
kereskedelmi vállalatnak. 
Kérjük, várja meg előbb az 
ő válaszukat, özv. Homoki 

Pálné (Mórahalom, Szegedi 
u. 1.). Rovatunkban hirde-
tésekkel nem foglalkozunk. 
Márpedig az, hogy ö n ma-
gányos öregségében egy 
idős nő mellé szegődne gon-
dozónak, inkább hirdetés-
felvételi irodánkra tartozik. 
Ennek címe: Magyar Ta-
nácsköztársaság útja 10. 

A jugoszláv kiállítók célja 

Együttműködés, árucsere 

Nemzetközi 

turista-

találkozó 
Tegnap, kedden délelőtt a 

megyei tanács épületében 
ünnepélyesen megnyitották 
az eszperantó turista világ-
szövetség védnökségével, a 
Volán Utazási Iroda által 
rendezett nemzetközi turis-
tatalálkozót. A résztvevőket 
a találkozó nemzetközi szer-
vező bizottságának titkára. 
Székely Imre köszöntötte, a 
Volán nevében pedig dr. 
Bérezi Mihály gazdasági 
igazgató üdvözölte a vendé-
geket 

Ha még nem is készült el 
a végleges statisztika a ta-
lálkozóról, annyit sikerült 
megtudni, hogy 13 ország-
ból mintegy 1200 vendég ér-
kezett Szegedre. A legtöbben 
Bulgáriából, Lengyelország-
ból és az NDK-ból jöttek a 
találkozóra, de Európa szin-
te valamennyi országából ér-
keztek vendégek. A találkozó 
gazdag programot biztosít a 
résztvevőknek, akik a sza-
badtéri játékok előadásain 
kívül Szeged más nevezetes-
ségeivel is megismerkednek. 
Emellett tanfolyamokon ve-
hetnek részt, azután koncer-
teken és filmbemutatókon is. 
Különösen érdekesnek ígér-
keznek az augusztus 1-én és 
2-án a November 7. művelő-
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dési otthonban megrende-
zendő kulturális estek, me-
lyeken többek közt világhí-
rű énekesek is fellépnek, 
akik szintén részt vesznek a 
találkozón. 

A vendégek száma és a 
sokrétű program arra enged 
következtetni, hogy az idei 
találkozó is sikeres lesz. Ez 
mindenképpen fontos, hiszen 
a nemzetközi turistatalálko-
zó az a rendezvény, amely 
a legtöbb külföldi vendéget 
vonzza szervezetten Szeged-
re az ünnepi hetekben. 

Somogyi K á w l y n é felvétele 

ízléses trevlrából, nylon buk léból készült gyermek kötött r u h á k s egy jugoszláv gyárt-
mányú televízió a Centrocoop pavilonjában 

A Szegedi Ipari Vásár 
egyik látványossága évről 
évre a több mint 70 jugo-
szláv vállalat közös pavilon-
ja. Elsősorban azért, mert 
olyan árucikkeket is hoznak 
Szegedre, amelyekkel a ha-
zai üzletekben eddig még 
nem találkoztunk. Az idén is 
— bár állandóan 40 fok kö-
rüli hőmérséklet uralkodik a 
kiállítási célokra egyáltalán 
nem alkalmas légsátorban — 
ezért sok itt a látogató. A 
legtöbben a nagyon ízléses, 
korszerű alapanyagból ké-
szült gyermek- és női kon-
fekció, kötöttáru iránt ér-
deklődnek, de népszerűek a 
modern híradástechnikai 
cikkek, a színes televízió, a 
konyhai páraemésztő, s a 
kandallót utánzó olajgáz-
kályha. 

A legtöbb vállalat a Cent-
rocoop jugoszláv külkereske-
delmi egyesülés keretében 
állít ki. Fejér Ferenc, a cég 
szabadkai képviselője kérdé-
sünkre elmondta, hogy Sze-
geden először van itt a 
Centrocoop, s mindjárt el-
nyerte a vásár díját, vala-
mint a közönség rokonszen-
vét. Természetesen ennek 
nagyon örülnek, ám ennél 
fontosabb cél miatt neveztek 
be a dél-magyarországi ipari 
seregszemlére: szeretnék bő-
víteni az árucserét és ha le-
hetőség nyílik rá, együttmű-
ködést találni jugoszláv és 
magyar vállalatok között. Az 
Az idén mintegy 15 millió 
dollár értékű forgalmat bo-
nyolít le a Centrocoop ma-
gvarországi vállalatokkal. 
Többek közt sört, élelmi-
szert, s újabban aprócikke-
ket szállít, de tárgyalások 
indultak például a szegedi 
kéziszerszámgyárral 50 ezer 
dollár értékű szerződésről, 
amelynek keretében fogókat, 
s más kéziszerszámokat vá-
sárolnak. Szó van arról, 
hogy egy szegedi nagyválla-
lattal közös vállalatot ala-

pít a Centrocoop, éppen a 
kereskedelmi szállítások 
gyorsabb és gazdaságosabb 
lebonyolítása érdekében. Bár 
a tárgyalások eredménnyel 
kecsegtetnek, még hetekre, 
hónápokra van szükség, 
amíg a szegedi vásáron szü-
letett kapcsolatokból, keres-
kedelmi tárgyalásokból szer-
ződés lesz, mivel a magyar 
és a jugoszláv piac árai kö-
zött elég nagy a különbség. 

A jugoszláv pavilonnak 
kétségtelenül egyik szenzá-
ciója a Közép-Szerbiából ér-
kezett, Szegeden először sze-

replő Vinár Italgyár. Külön-
leges, szilvából kétszer fő-
zött pálinkát, a Zsicsánkát 
mutatja be, amelynek gyár-
tási jogát és titkát a jugo-
szláviai szerzetesrendtől vá-
sárolta meg. Az apatini sör-
gyár, amelynek termékét a 
„Jelen Pivo"-t magyar üzle-
tekben ls meg lehet vásárol-
ni, különleges alpesi fűből 
készített szörpöt ajánl, azzal 
a szándékkal, hogy a jövő-
ben nagyobb mennyiséget 
Magyarországon is forgalom-
ba hozzon. 

M. L 

Ötvösremekek bemutatója 

Acs S. Sándor felvétele 

Több száz, szebbnél szebb ötvösmunkát — nagyrészt 
ékszereket — állítottak ki a Képcsarnok szegedi bemutató-
termében. A reprezentatív kiállítás ötletes rendezésben 
mutatja be harmincnyolc magyar iparművész legszebb al-
kotásait. A kiállított lakásdiszek, ékszerek, faliképek meg-
vásárolhatók. Képünkön: a gyönyörű ötvösékszereket rejtő 
tárlók. 
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A Szegedi Ünnepi Hetek 
mai programja 

Nemzetközi Turista Találkozó. 
XXVII. Szegedi Ipari Vásár a Marx téren. 
Pedagógiai Nyári Egyetem művelődéspolitikai szek-

ciója az újszegedi pártiskolában. 
XIII. Szegedi Nyári Tárlat, a Horváth Mihály ut-

cai Képtárban. 
Samu Katalin szabadtéri szoborkiállítása a Ta-

nácsköztársaság úti sétányon. 
Szegedi műgyűjtők III. kiállítása a Bartók Béla 

művelődési központban. 
ötvös- és ékszerbemutató a Képcsarnok Kárász 

utcai bemutatótermében. 
Károlyi Lajos emlékkiállítás a Sajtóház klubjában. 
Lechner Lajos-emlékkiállítás a Móra Ferenc mú-

zeum kupolacsarnokában. 
Képzőművészet a színpadon című kiállítás az új-

szeged! November 7. Művelődési Központban. 
Szeged-környéki népélet című kiállítás a tápéi mű-

velődési házban. 
A szegedi könyv a nemzetközi könyvévben cím-

mel a Somogyi-könyvtár könyvritkaságainak bemutató-
ja a Somogyi-könyvtár olvasótermében. 

VASÁRNAP, 1972. JÚLIUS 26. 

Zenei naptár 

Sártenger az ú j kollégiumok környékén, Újszeged vendé-
geket váró s fogadó központjában 

Az NSZK-beli Helmut 
Schick után az idei nyári 
évad második filharmóniai 
koncertjén az NDK orgona-
művésze, Christian Collum 
mutatkozott be a szegedi kö-
zönségnek hétfőn este a 

l Dómban. A fiatal művész 
először járt Magyarországon, 
s szegedi hangversenyét 
megelőzően a budapesti Má-
tyás templomban adott még 
koncertet. Ismét zsúfolásig 
megtelt a Dóm, Collum 
Bach—H. Collum—Alain— 
Reger műsora óriási sikert 
aratott, Reger korálfantáziá-
jának végén a templomban 
szokatlanul nagy tapsvihar 
zúgott. Műsorának érdekes-
sége volt egy magyarországi 
bemutató, a művész édesap-
jának, Herbert Collumnak 
Concerto ja. A Dóm harma-
dik orgonakoncertje augusz-
tus 14-én lesz, amikor Le-
hotka Gábor a szegedi szim-
fonikusokkal szerepel, Sza-

latsy István vezényletével, 
Berdál Valéria közreműkö-
désével. 

A nyári zenei program so-
ronkövetkező eseménye is 
érdekességnek számít: a vá-
rosi tanács és a filharmónia 
közös rendezésében holnap, 
csütörtökön este 8 órakor a 
Rajnai Kamarazenekar lesz 
a Muzsikáló Udvar vendége. 
A városi tanácsház udvarán 
bemutatkozó együttes hang-
versenymestere a magyar 
Kocsis Albert hegedűmű-
vész, s mellette közreműkö-
dik az NSZK-beli Horst 
Hegel. A műsoron Dall'Aba-
co Concertoja, Rossini G-
dúr szonátája, Boccherini: 
D-dúr hegedűversenye, Bach 
d-moll kettősversenye és 
Mozart: D-dúr divertimento-
ja szerepel. Esős időben a 
koncertet a zeneművészeti 
szakközépiskola Lenin kör-
úti nagytermében tartják 
meg. 


