
SZOMBAT, 1572. AUGUSZTUS S. s 
Szeptember 1-én: 

Tanévnyitó 
az iskolákban 
Pótvizsgák, korrepetálás 

Az idén is voltak olyan di-
ákok, akik nem tölthették 
zavartalanul a nyári vaká-
ciót, mert egy vagy két 
tárgyból megbuktak, s ké-
szülniük kellett a javítóvizs-
gára. Felkészülésük segítésé-
re az iskolákban hamarosan 
megkezdődnek a korrepetá-
lások. 

A javító és az osztályozó 
vizsgákat az általános és a 
középiskolákban egyaránt 
augusztus utolsó hetében bo-
nyolítják le. A vizsgák pon-
tos idejét az igazgató hatá-
rozza meg, és a tanintézet 
hirdetőtábláján közzéteszik. 

A vizsga idejéről és a 
szükséges tudnivalókról az 
iskolák értesítik a tanu-
lók szüleit. 

Az a diák, aki a javítóvizs-

gát indokolatlanul elmulaszt-
ja, tanulmányait csak osz-
tályismétléssel folytathatja. 
A javítóvizsgákat követően, a 
tanévnyitó ünnepség előtti 
munkanapon, augusztus 31-én 
lesznek a pótbeíratások azok-
nak a tanulóknak, akik vala-
milyen okból júniusban nem 
iratkoztak be. 

Szeptember elsején rende-
zik országszerte a tanév-
nyitó ünnepségeket, 2-án 
lesz az első tanítási nap. 

Az első osztályosok a tanév-
kezdést követő hetekben Is-
merkednek az iskolai élettel. 
A többi osztályban az első 
hetek az előző oktatási év 
anyagának ismétlése jegyé-
ben telnek el, szeptember 
közepén térnek át az ú j tan-
anyag feldolgozására. 

Búcsúnk Bemutatták a Cigánybárót 
a Hunyadi 

László 
Ma, szombaton este har-

madszor, és idén utoljára 
kerül a dóm előtti színpad-
ra Erkel Ferenc népszerű 
operája, a Hunyadi László. 
Az előadásra minden jegy 
elkelt, és ha az idő engedi, 
zsúfolt nézőtér tapsol a Szine-
tár Miklós és Vaszy Viktor 
vezette művészgárda színvo-
nalas produkciójának. A 
képeinken az előadás három 
kitűnő művésze: Szalma Fe-
renc (Gara nádor), Palcsó 
Sándor (a király) és Bar-
kóczy Sándor, a koreográfus. 

Zöldségpiac 
nyár közepén 

Régóta tartó panasza az 
atlag háziasszonynak, hogy 
kis szatyorral és nagy pénz-
zel érdemes a piacra menni. 
Nyár közepén ez a panasz 
minden évben enyhül, a 
zöldségfélék ára napról nap-
ra változik, és legtöbbször 
lefelé lépeget 

A napi piaci helyzetről 
reális képet adni majdnem 
olyan nehéz, mint az Időjá-
rásról. Ha szerencséje van a 
vásárlónak, és nem „piacos" 
napon megy a piacra, lép-
ten-nyomon éri az a megtisz-
teltetés, hogy őt szólítják a 
rácsos asztalok mellől: na-
gyon szép őszibarackom van, 
ebből tessék! Nagyon olcsón 
adom. Igen erősen alku tár-
gya iyenkor a pillanatnyi ár. 
A vevő mindenesetre örül és 
sok ilyen piacra szeretne 
menni. 

Tendencia azonban — a 
megyei tanács kereskedelmi 
osztályán megerősítették ta-
nasztalatunkat —, hogy év-
ről évre zsugorodnak a pia-
cok. Kisebb helyen, kevesebb 
árut hoznak forgalomba. Ha 
minden alkut kihallgatnánk, 
hű képet akkor se rajzolhat-
nánk zöldségellátásunk napi 
helyzetéről, hiszen a háziasz-
szonyok zöme boltban vásá-
rol. A bolti árak stabilabbak, 
és hiteltérdemlően össze le-
het vetni a tavalyiakkal. El-
dönthető tehát, igaza van-e 
annak a vásárlónak, aki azt 
mondja, bezzeg tavaly jóval 
olcsóbb volt ez meg az. 

Á kereskedelmi osztályon 
Bitz Oszkárné előadó segít-
ségével hasonlítottuk össze 
augusztus első napjainak 
zöldségárait az elmúlt esz-
tendő hasonló Időszakának 
kínálatával. 

Az őszibarack kilóját ta-
valy 7,40-ért mérték, idén 8 
forint az ára az ugyanolyan 
minőségűnek. A C-kategóriá-
jú csak 20 fillérrel drágább 
most, de a negyedosztályúnál 
kereken 1 forint a különb-
ség — az idei kárára. A 
körte is tart ja kilónként ezt 
az 1 forintos árkülönbözetet, 
ugyancsak fölfelé. A sárga-
dinnye viszont olcsóbb 2 fo-
rinttal, a görögdinnye 1,40-
nel. 

Paradicsomból 60 fillérrel 
olcsóbban vásárolhattunk ta-
valy, juliskababból 20 fil-
lerrel, krumpliból szintén 20-

szal, szinte hajszálra egye-
zik a tavalyi ár az ideivel a 
zöldpaprikánál, vöröshagy-
mánál; 1 forint 20-szal ol-
csóbb viszont a fejeskáposz-
ta, 1,60-nal a ságarépa, 2 fo-
rinttal az alma, fele áron 
kapható a salátának való 
uborka. Igen magasra ugrott 
viszont a karfiol ára. Tavaly 
még 4,40-ért kapható volt, 
most 11,40-et — 7 forinttal 
több! — írnak a jegyzékek, 
de karfiol ennyiért se na-
gyon kapható. Ügy látszik, 
gazdaságaink a nagyobb jö-
vedelmet hozó korai vagy a 
nagyon kései karfiolt pártol-
ják jobban, azért fordulhat 
elő, hogy szezon közepén 
olvan ritka, mint a fehér 
holló. 

Sajnos, nem újság, de rend-
kívül kellemetlen, hogy né-
hány zöldségféle Budapesten 
olcsóbb, mint a zöldségter-
mesztéséről messze földön hí-
res Szeged környéke. Olcsóbb 
ugyan a fejeskáposzta ná-
lunk is, mint tavaly volt, ír-
tuk az előbb, de még így Is 
drágább, mint Pesten. A 
ZÖLDÉRT árjegyzéke a kar-
fiolt is 8,80—9 forintért em-
líti. Ugyancsak olcsóbb ott a 
zöldpaprika, és csupán né-
hány cikk esetében tapasz-
talható, hogy 20—30 fillér-
rel fizetnek érte többet Bu-
dapesten, mint nálunk. 

Jó „játék" az ilyen össze-
hasonlítás, és tanulságos is, 
de néhány körülményt külön 
is figyelembe kell vennünk. 
Idén a kora tavaszi jó idők-
től mostanáig kimondottan 
kedvez az időjárás a zöldség-
félékre. Egyáltalán nem len-
ne csoda tehát, ha jobban 
enyhülnének az árak. A má-
sik szempont pedig az, hogy 
a tavalyival történő össze-
hasonlítás azért nem mond 
sokat, mert tavaly is drága 
volt a zöldség. Évek óta té-
ma nálunk, hogy az egészsé-
- •s táplálkozás legalapvetőbb 
cikkeinek ára nem igazodik 
kellőképpen az átlagkerese-
tekhez. Csak örülhetnénk an-
nak, hogy prímőrökkel és 
késő őszi termékekkel ver-
senytfutva Igyekeznek ellátni 
bennünket a gazdaságok, de 
örömünk akkor lenne tel-
jes, ha nyár közepén a szán-
tóföldi zöldségtermelők való-
ban öntenék az árut a bol-
tokba és a piácokra. 

H. D. 

Tegnap este az idei nyá-
ri szezon sorrendben negye-
dik premierjét tartották meg 
a Szegedi Szabadtéri Játé-
kokon. A keringőkirály, Jo-
hann Strauss háromfelvoná-
sos népszerű daljátékát, a 
Jókai novellaötletéből szü-
letett Cigánybárói harmad-
szor tűzték a szegedi játé-
kok műsorára, s mint az 
előjelekből várható volt, a 
dallamos, színes muzsikának, 
a tetszetős daloknak, kettő-
söknek. a mozgalmas szín-
padi jeleneteknek, táncok-
nak, látványos megoldások-
nak ezúttal is nagy sikere 
volt a nézőteret roskadásig 
megtöltő közönség soraiban. 

S bár a látogatottságra az 
eddigi bemutatók, premierek 
után sem lehet panasz — a 
Cigánybáró, a tegnapit még 
követő három előadásával 
együttvéve valamennyi pro-

dukción túltesz majd: hóna-
pok óta csak elvétve lehet 
néhány jegyéhez jutni. Teg-
nap lényegében fiatalok „bé-
relték ki" a hatalmas le-
látót; a VI. Szegedi Ifjúsá-
gi Napokra jött több mint 
négyezer fiatal nézte meg az 
előadást — az ország legkü-

lönbözőbb tájairól érkezet-
tek másik csoportja a holna-
pi, vasárnapi Cigánybárót lát-
ja majd. A premier igen 
sok külföldi vendeget von-
zott, egyebek között itt volt 
Szeged jugoszláviai testvér-
városának, Szabadkának 
párt- és tanácsi küldöttsége 
is. 

A meleg sikerrel fogadott 
bemutatón Szalatsy István 
vezényelt, a főbb szerepek-
ben Palcsó Sándor, Melis 
György, Házy Erzsébet, Her-
dál Valéria, Jablonkay Éva, 
Szilvássy Margit, Miklós 
Klára lépett közönség elé, 
szólót Kun Zsuzsa és Sipeky 
Levente táncolt Barkóczy 
Sándor koreográfiájára. Az 
előadást Félix László ren-
dezte, díszleteit Varga Má-
tyás, jelmezeit Márk Tiva-
dar tervezte. 

Barinkay (Palcsó Sándor) belépője a Cigánybáró első felvonásában 

Barkóczy Sándor 
Békás J ános ra jzai 

S i f l i s J ó z s e f f e l v é t e l e i 
Zsupán Kálmán (Melis György), Arzéna. a leánya (Berdál Vali) és Mlrabella (Szil-

vássy Margit) 

Képtelen - képeslap 
Fesztiválvárosnak lenni — 

rang, akárhogy is fontolgat-
juk. Az ilyen ranggal pe-
dig együtt jár néhány ki-
sebb-nagyobb követelmény, 
melyeknek eleget tenni 
alighanem alapvető fontos-
ságú. A sok közül az egyik 
a képeslap. Mert aligha 
akad vendég, aki legalább 
egyet-kettőt ne küldene be-
lőle haza. 

Tehát: tessék választani 
— gondolhatja nyugodtan a 
vendég, aki rácsodálkozott 
a múzeum előtt a szökőkút 
színeire, az eklektikus ré-
szek falainak fény-árnyék 
játékára, a Klauzál tér ha-
sonlíthatatlan hangulatára, 
az esti Kárász utca és a 
Széchenyi tér színeire, vagy 
netán Tarjánra. Alighanem 
jogos meggyőződésévé vál-
hat ezek után: Szegedről 
nem lesz nehéz lapot kül-
denie. 

Csakhogy amint válogat-
ni akar, bajba kerül. Né-
hány hervatag lapot talál, 
egy-két képet a dómról, a 
tanácsházáról. A színek is 
elcsúsznak valami bágyadt 

lehetetlenségbe ezeken a la-
pokon. És ráadásul hiába 
keresheti a vendég a szá-
mára annyi kellemes él-
ménnyel emlékezetessé vélt 
városrészeket, látványokat, 
mert azokat a lapokon nem 
találja. Ha ezek után ked-
vetlenül vásárol ls valamit, 
hogy lerója az udvariasság 
kötelezettségét, az csak a 
kisebb baj. De ha ezeket a 
lapokat látják az ismerősök, 
barátok, aligha kapnak ked-
vet arra, hogy ők is Szeged-
re látogassanak. 

Nem jeleskedett tehát a 
Képzőművészeti Alap Ki-
adóvállalata abban, hogy jó 

képeslapokat adjon ki Sze-
gedről. Mondhatnánk: ez az 
ő baja, hiszen kisebb lesz a 
bevétele. De sajnoB, nem 
így van, ez a város baja 
elsősorban. Pedig Szegedről 
is sok szép lapot lehetne 
készíteni. Sok olyan hangu-
latos, szép része van ennek 
a városnak is, amety von-
zó és izgalmas látvánnyal 
szolgál a vendégnek. 

Az Idén már nem lehet 
segíteni a bajon. De jövőre 
nem csupán lehet, haííem 
kell is segíteni rajta, szebb, 
jobb és ú j lapok kiadásá-
val. 

Sz. I. 

Ma: karnevál 
Hétezer fiatalt várnak Szegedre az ifjúsági napok ma 

kezdődő eseményeire. A megnyitó ünnepséget ma délután 
fél 5 órai kezdettel rendezik a Széchenyi téren. Uténa 
következik a szegedi fiatalok színes, látványos karneváli 
menete, amely az idén még érdekesebbnek ígérkezik, 
mint az eddigiek. 

A Szegedi 
Ünnepi Hetek 

mai programja 
Szegedi Ifjúsági Napok. 

Megnyitóünnepség és kar-
nevál a Széchenyi téren, 
délután fél S-kar. 

Erkel Ferenc: Hunyadi 
László. Operaelőadás a 
Dóm téren, este 8 órakor. 

XIII. Szegedi Nyári Tár. 
lut a Horváth Mihály ut-
cai képtárban. 

Ötvös- és ékszerbemuta-
tó a Képcsarnok Kárász 
utcai termében. 

Lechner Lajos-emlékkiál-
lítás a Móra Ferenc Mú-
zeum kupolacsarnokában. 

Képzőművészet a színpa-
don című kiállítás az ú j -
szegedi November 7. Mű-
velődési Központban. 

A szegedi könyv a nem-
zetkőzi könyvévben cím 
mel a Somogyi-könyvtár 
könyvritkaságainak bemu 
tatója az olvasóteremben. 

Élő szegedi képzőművé-
szet címmel a Móra Ferenc 
Múzeum kiállítása a Sze 
gedi Galéria termében. 

Szeged környéki népélet 
című kiállítás a tápéi mű 
velődési házban. 


