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Jobb liszt 
ós kenyer 

A megyei és a [6városi 
élelmiszer-ellenőrző és Vegy-
vizsgáló intézetek az elmúlt 
hetekben a gabona-, a sütő-
és a tésztaiparban vizsgál-
ták meg, hogyan alakul a 
termékek minősége, nem 
érl-e károsodás u fogyasztót. 

A laboratóriumi elemzé-
sekkel megállapították, hogy 
a forgalomba hozott liszt mi-
nősége hónapról hónapra ja-
vul. Az Alföldön is kitűnő 
minőségű sütőipari alapanya-
got szállítanak a kenyér-
gyárakba a malmokból. Az 
ellenőrök azonban még min-
dig találnak kifogásolnivalót. 
Egyebek között például a bé-
késcsabai István-malomból 
került ki olyan súlyhiányos 
és hibásan zárt liszt, amely-
nek forgalomba hozataláért 
figyelmeztetni kellett az 
üzem vezetőit A karcagi 
hántolómalomból olyan rizs 
kerti", ki, amely a megen-
gedettnél több törmeléket 
tartalmazott és emiatt érte 
volna kár a fogyasztókat 

A kenyér minősége általá-
ban szintén javulóban van, 
de még mindig találnak sü-
letlen, vízcsíkos, alakhibás 
és súlyhiányos szállítmányo-
kat az intézetek munkatár-
sai. Legutóbb emiatt nyolc 
kenyérgyárat és sütödét kel-
lett figyelmeztetni; a gyártók 
ellen fegyelmi felelősségre-
vonást kezdeményeztek. 

(MTI) 

M e n t H e t e f t l e n ? 
Világszerte általános Je-

lenség. hogy a városfejlesz-
tés útjában álló épületeket 
lebontják, és így, sajnos, 
olyan épületek is áldoza-
tul esnek, melyek nagy ér-
tékeket képviselnek. Erről 
panaszkodott párizsi isme-
rősöm; éppen egy hidat si-
ratott, amit le fognak bon-
tant, mert valamiképpen 
akadályozza az egyre nö-
vekvő autóforgalmat Ez a 
Ilid, mondta szomorúan, 
maga Párizs. Rengeteg em-
bernek fűződik hozzá szép 
emléke, turisták ezrei Jön-
nek ide, hogy láthassák, és 
érezhessék azt a különle-
ges hangulatot amelyet a 
környék áraszt. És most 
vége lesz, mert nem tud-
ják vagy nem akarják meg-
menteni. És mit szólnak az 
emberek, kérdeztem. Fel 
vannak háborodva, el van-
nak keseredve, de semmit 
sem tehetünk. De nálatok, 
Szegeden, vajon miért bont-
ják le a Hungáriát, támadt 
rám felháborodottan. Nála-
tok még nem olyan elvisel-
hetetlen az autóforgalom, 
ml Indokolhatja ezt az el-
határozást? 

Sajnos, nem tudtam neki 
válaszolni, mert fogalmam 
sincs, hogy milyen tervek-
kel és elképzelésekkel üt-
közik össze a Hungária, 
aminek elvesztése bará-
tomnak annvira fáj, holott 
lehet, hogy akkor sem lát-
ná meg a valóságban, ha 
nem bontanák le. Akkor 
mit szóljunk mi, akik szin-
te mindennap látjuk? Több 
nemzedék érezte már ott jól 

magát, Szeged egyik szim-
bólumává vált, s ami még 
ennél is fontosabb. építé-
szeti ritkaság. Egyelőre tel-
jességgel harmonizál a kör-
nyék házaival, s _az talán 
mégsem valószínű — re-
mélhetőleg —. hogy az 
Európában ts ritkaságszám-
ba menő szecessziós házat 
is le akarnák bontani. Pon-
tosan úgy, mint az elsira-
tott párizsi híd, a Hungá-
ria környéke is Szeged 
egyik legjellegzetesebb ré-
szel közé tartozik. Nem vi-
tás, lakóházakra és szállo-
dákra nagy szükség van, 
nem építhető annyi, hogy 
ne kellene még, de min-
denképp oda kell építeni? 

A Szabadság moziban ép-
pen most vetítettek egy kis-
filmet, amely szintén arról 
beszél, hogy régi épülete-
inket óvni. védeni kell, 
hogy ezáltal is „gazdagabb 
legyen a múlt". Ez vajon 
nem meggondolandó érv? 

Egyre több szegedi fogad 
azzal a kérdéssel; Hallot-
tad, hogy lebontják? igen, 
sajnos, hallottam. És nem 
lehet semmit sem tenni, 
megkérdezni, vitába szállni, 
fellebbezni?' Jól meggon-
dolták ezt az „illetékesek", 
és ők maguk nem fogjak 
megbánni később? 

Sem párizsi barátomnak, 
sem az aggódó szegedlek-
nek nem tudtam válaszol-
ni. így hát én is felteszem 
a kérdést; igazán szükség 
van erre, semmiképp sem 
lehét valami megoldást ta-
lálni ? Menthetetlen?..; 

Bódls Klára 

Köpülj páva t K é p e r n y ő 
Az elnő tévés együttének-

lések óta nem sok idő telt 
el máig. Talán ezért van: ha 
nem látnánk, cl sem hin-
nénk, mi minden történt 
azóta „népdalügyben". 

Országszerte megalakultak 
a Röpülj páva-körök. Zené-
jükkel, dalaikkal újra nyil-
vánosságot „követeltek" és 
kaptak. Szombaton és va-
sárnap három részben köz-
vetítette a tévé a pávakürük 
találkpzóját. A pompán nép-
viseletbe öltözött asszonyok, 
férfiak kincseket közvetíte-
nek nekünk, bámulni való 

természetességgel, őszinteség-
gel, egyszerű, mégis változa-
tos színekben gazdHg elő-
adásmóddal. A mélyen ba-
rázdált arcok között feltűnő 
egy-egy fiatal, modern fri-
zurás lány vagy fiú: után-
pótlás Is van, lesz, aki ez-
után is őrizze, továbbadja 
falujának ősi dalalt, a népi 
zeneezerszámok megszólalta-
tásának titkait 

Figyelem, kutatom a mik-
rofonláz arcra kiülő nyoma-
it, a kamerák okozta feszült-
ség és zavar jeleit. Semmi. 
Énekelnek, zenélnek, mint 

A hét végén 
562 nyereményautó talál gazdára 

Az Országos Takarékpénz-
tár augusztus 25-én pénte-
ken, és 26-án szombaton 
Keszthelyen, a Városi Mű-
velődési Központ színházter-
mében rendezi a gépkocsl-
nyeremény-betétkönyvek idei 
harmadik, sorrendben 45. 
sorsolását. A sorsoláson részt 
vesznek az 1972. április HO-ig 
váltott és 1972. július 31-én 
még érvényben volt 5 ezer 
és lo ezer forintos gépkocsi-
nyeremény-betétkönyvek. A 
kétnapos sorsoláson összesen 
562 személygépkocsi talál 
gazdára. 

Megyénkben is egyre nép-
szerűbbek a gépkocsinyere-
mény-betétkönyvek. Jelenleg 
megyénk területén 35 482 
gépkocsinyeremény-betét-

könyv van forgalomban. 
Eddig a megyei gépkocsi-
betét-tulajdonosok 485 nye-
reménygépkocslhoz jutottak 
Fortuna segítségével. A 
nyertesek túlnyomó többsé-
ge sietett átvenni szeren-
cse kocsiját, de 10 feledé-
keny betétes mind a mai 
napig nem jelentkezett nye-
reményéért. Az OTP megyei 
Igazgatósága ezúton is fel-
kéri az 3-009079. 5-009479, 
5-015668 számú 10 ezer fo-
rintos. i l l e t ve az. 5-520979, 
5-526814, 5-528529, 3-33268, 

5-354350, 5-3B8454, 5-31)2003 
számú 8 ezer forintos gépko-
cslnyercmény-betétkönyvek 

tulajdonosait, hogy nyere-
ményigényüket érvényesít-
sék. Miután ezek a nyerte-
sek a sorsolástól számított 
30 napon belül nem jelent-
keztek, most már csak a 
gépkocsi forint ellenértékét 
vehetik át az OTP-fióknál. 

Az e héten pénteken meg-
rendezésre kerülő gépkocsi-
sorsolás megyénk betéttulaj-
donosait jubileummal kö-
szönti. A kisorsolt nyere-
mények között lesz az öt-
szúzadik Csongrád megyei 
gépkocslnyertes. 

otthon a faluban. Nincs kí-
nos igyekezet, nincs „szerep-
lés", csak őszinte öröm: sok -
aok ember előtt megmutat-
hatják, milyen szépeégekrői 
tudnak, milyen gazdagság 
birtokosai. Ezekről az arcok-
ról egyenként egy-egy tanul 
mányt lehetne írni. 

Ismertem egy ilyen arcú 
öreg embert. Az „isten háta 
mögötti" faluban mindenki 
azt mondta neki. jelentkez-
zen a rádióban, biztosan 
felveszik népdalénekesnek. 
Búcsúban, néha a kocsmá-
ban énekelt, egyszer aztán 
elhallgatott. „Nincs ennek 
semmi értelme. Kl figyel er-
re?" Aztán a falu népe 
együtt nézte a kultúrház té-
véjén a Röpülj pávát. Hor-
váth bácsiék kört még nem 
szerveztek, vonakodik, sze-
rénykedik, de azóta újra 
énekel. Egyre gyakrabban, és 
még mindig nagyon szépen 
Eljut egyszer a kamerák elé 
is. 

Nem tudok, csak egyetlen 
szépséghibát feltalálni a Rö-
pülj páva-körök találkozójá-
nak közvetítésével kapcso 
latban. Miért kellett elsza-
kítani u mostani három részt 
a negyediktől? Ml nem fo-
gunk elfeledkezni az egy 
hónappal későbbi közvetítés-
ről. hiszen abban szerepel-
nek a Csongrád megyelek. 
Félő azonban,, hogy ennyi 
idő alatt az ország más vi-
dékein lakók számára veszít 
vonzősából ez a magányos 
„páva-műsor". 

8. E. 

Fiatalok utaznak 
az NDK-ba 

Az Expressz szegedi utazási 
irodája külön csoportot 
szervez Drezdába, Lipcsébe 
és Meissenbe azoknak a 
fiataloknak, akik nemcsak 
kirándulásra. hanem az 
ott dolgozó fiatalok meglá-
togatására Is íel akarják 
használni a nyolcnapos 
utat. Szeptember 16—24-ig 

tartózkodnak a fent említett 
városokban, ahol módjukban 
lesz felkeresni az ott dol-
gozó ismerősöket. Az utazás 
vonátlal történik és teljes 
ellátással együtt 1540,— fo-
rintba kerül. A jelentkező-
két mielőbb várják az 
Expressz szegedi irodájában. 

Erősebb a fesztivál 
nemzetközi jellege 

Mit mutat a gyorsmérleg? 
Régen volt ilyen szeszé-

lyes nyár, mint az idei, For-
tuna mégis kegyeibe fogad-
ta a Szegedi Szabadtéri Já-
tékokat. Igaz, két megza-
vart, késő éjszakába szám-
űzött előadás után az utol-
sót, a álask vasárnapi fesz-
tlválzáróját teljesen elmos-
ta az eső — a tizenhat be-
mutatóból azért tizenötöt 
megtartottak, s csak apró 
szépségtapasz, hogy a Sze-
gedi Ünnepi Hetek prog-
ramja éppen a látványos 
befejezéssel maradt adós. 
Végülls a Lengyel Állami 
Népi Ének- és Táncegyüttes 
egy előadást tartott a dóm 
előtti szinpadoh, s héfön el-
utazott SZegedről, Azokban 
az órákban, amikor a váro-
si tanácsházán Papp Gyula 
elnökhelyettes, a fesztivál 
intézőbizottságának elnöke 
rövid tájékoztatót, gyors 
összefoglalót adott az alkot-
mány ünnepével lezárult 
Szegedi Ühnepi Hetekről. 

Az idei programban 63 
rendezvényt bonyolítottak le 
— a Várakozásnak megfele-
lően, a közönség élénk ér-
deklődésétői kísérve. A sza-
badtéri játékokra 73 ezer 
jegy kelt el, előadásonként! 
átlagban 4 ezer 687, ami a 
tavalyihoz képest emelke-
dést jelent. Az idegenforgal-
mi hivatal 40Ó ezernél több, 
az általa nyilvántartott szál-
láshelyeken 53 ezer 613 ven-
déget regisztrált, 18? külön-
bözz és 16 különvonat érke-
zeit a városba Zalaegerszeg-
től Nyíregyházéig, s csupán 
külföldről 31 különjárat, A 
szállodákban 18 ezren, csa-
ladoknál 69 ezren szálltak 
meg, a camping forgalmá-
nak 80 százalékát külföldiek 
adták. 
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Bár a Szegedi Ünnepi He-
tek részletes elemzése csak 
szeptember közepén kerül a 
fesztivál intézőbizottsága, 
majd a városi pártvégrehaj-
tó bizottság fóruma elé, 
Papp Gyula máris néhány 
érdekes jelenségről számolt 
be. Mint ismeretes, az idei 
program jó másfél héttel 
haladba túl a tavalyit, s az 
elmúlt évekhez képest kife-
jezetten erősödött o nemzet-
kőéi fellege. Elég ulalni csu-
pán a szabadtéri játékokon 
közreműködő együttesekre, 
de a külföldi nézőkre ls. A 
Jövő évi tizenötödik ünne-
pi hetek, a „kis évforduló" 
előtt biztatóak a kilátások, 
a szegedi nyár az ország 
legjelentősebb vállátkozása. 

A szabadtéri játékok mű-
sorában a tavalyitól vala-
mivel elmaradó müvéül 
igényességet a közönség tét-
szdmn ellensúlyozón. Leg-
többen a Cigánybárót, a 
Hunyadi előadásait, és a He-
gyen-völgyön lakodalom gá-
laestjét látták, de a löbbire 
sem lehet panasz, A Hu-
nyadi mértéktartó rendezés-
ben találkozott a közönség-
óhajjal, az Otelló a remek 

bolognai kórüs és néhány 
kiemelkedő tudású szólista 
révén aratott sikert, a Ci-
gánybáró művéázl színvona-
lát Házy Erzsébet és Melis 
György közreműködése 
emelte. Hogy a Rómeó be-
mutatója élénk szakmai vi-
tát váltott ki, lényegében 
elérte Célját, bár a publi-
kum érdeklődése sem lebe-
csülendő. A Slask egyéb-
ként színvonalas produkció-
ja pedig megerősítette: a 
szegedi játékok közönsége, 
néptánc ügyben kiváltképp, 
rendkívül igényes, ami 
hasznos támpontja lehel a 
jövő évek tervezésének. A 
Hegyen-völgyön lakodalom 
ugyancsak közönsége réVén 
bíztatja fel az intézőbizott-
ságot, a néptáncfesztivál gá-
lájának 1973-ban hasonló 
keretek között adnak helyet 
a dómszfnpadon. 

A kiegészítő rendezvények 
között a nyári tártat és az 
újszegedi nemzetközi nép-
taneresztivál színvonala fel-
tétlenül magasabb a korábbi 
évekhez viszonyítva, de 
megkülönböztetett figyelmet 
érdemel az Ifjúsági napok 
tömegbázisa, a helyt képző-
művészeti élet változatos 
programokon érzékelhető 
nyári demonstrációja, a tu-
dományos rendezvények so-
rában a pedagógiai egyelem 
szekciói. Az ipari vásár és 
a mezőgazdasági kiállítás 
több mint. százezres közön-
sége önmagáért beszél. 

Ami « tizenötödik szegedi 
szabadién játékok műsorát 
illeti, előrehaladott tárgya-
lások folynak hazai és kül-
földi együttesekkel. A rész-
letes és pontos programét 
október elején hirdetik meg. 

N, t. 

Megtalálta helyét 
a mezőgazdasági kiállítás 

Városunk vendégel közül 
sokan keresték fel vasárnap 
a mezőgazdasági kiállítás 
utolsó napján a Marx téri 
hagyszabású bemutató pa-
vilonját. Közéletünk helyi 
vezetőinek társaságában el-
látogatott ide Jakab Sán-
dor, az MSZMP KB tagja, a 
Központi Bizottság osztály-
vezetője is. Elismeréssel 
nyilatkozott a látottakról, a 
házikerteket segítő újszerű 
kezdeményezéseket külön ls 
méltatta. 

Vasárnap este a szegedi 
hetek rendezvényeinek záró-
ünnepén Összesen 90 díjat és 
elismerő oklevelet adtak át 
a Tisza-szálló koncerttermé-
ben a kiállításon termékei-
vel szereplő szövetkezeti és 
állami gazdaságoknak, üze-
meknek, ipart és kereskedel-
mi vállalatoknak. A nagydí-
jak, különdíjak, arany-, 
ezüst- és bronzérmes elis-
merések tulajdonosai egybe-
hangzóan Vallják, hogy flz 
idei kiállítás új helyén Jobb 
lehetőséget kínált a bemu-
tatkozásra, mint a korábbi 
évek hasonló rendezvénye. 
A rendelkezésre álló na-
gyobb terület értő kihaszná-
lása vezetett oda, hogy az 
idei kiállítást 21 ezer láto-
gató tekintette meg tíz nap 
alatt, összehasonlítási alapul 
szolgálhat, ha leírjuk, hogy 
tízezerrel több — majdnem 
duplAia — a látogatók tava-
lyi számának. 

A rendezők büszkék erre 
a sikerre, búr hozzáteszik, 
hogy a kínzó kánikula külön 
nem agitált n kiállítás meg-
tekintésére. A nagy forróság 
nagv gondot okozott az ..élő 
anyagot" bemutató kiállítók-
nak, hiszen naponként kel-
lett úgy változtatniuk kol-
lekciójukat, hogy színvonala 
egyszer se csökkenjen. A 
vi régkiállítók érezték a ká-
nikula hátrányát leginkább, 
a külföldieket különösen 
sújtotta az újra pótlés ne-
hézsége. 

Az érdeklődés központjá-
ban mindvégig a csemegének 

Sok látogatót vonzott a vadászati kiállítás is 

számító Vadászati és termé-
szetvédelmi, valamint a 
színeivel pompázó virágkiál-
lítás állt a szentesi kutatóin-
tézet jól szerkesztett, sok 
érdekességet kínáló bemuta-
tójával együtt. Jó ötlet volt 
a műanyag sátor szakmai tö-
ménységét oldani a TIT sze-
gedi akvarista szakkörének 
látványos kiállításával. A 
nagyobb terület nagyobb le-
hetőségei a következő évek-
ben bizonyára sok más ha-
sonló, a szakmai precízségen 
túl is mutató, gyönyörködte-
tő adalékot vonzanak majd. 

A rendezők már most 
fontolgatják, hogy a gazda-
ságok termelő tevékenységé-
nek keresztmetszetét adó 
mostani szétdaraboltság he-
lyébe egységesebb, de átte-
kinthetőbb kiállítást szer-
kesztenek a következő évek-
ben. 

Az utolsó évét szolgálta a 

kiállításon a műanyag sátor, 
A céloknak jobban megtele-
lő, fix építésű pavilont ter-
veznek helyette. 

Külön kell szólnunk a 
kiállítás egyik fő szempont-
jának megvalósuláséról, a 
szakemberek találkozóiról. 
A megnyitó után ls sok me-
zőgazdasági szakember for-
dult meg itt, nyilván azért, 
mert tanulságosnak találta 
a kiállítást A szakmai na-
pok tapasztalata az, hogy a 
határozott céllal meghirde-
tett, tartalmas tanácskozások 
érdeklődő résztvevőkre ta-
lálnak nyár derekán is. 

Tegnap. hétfőn reggel 
megkezdték a kiállítás le-
bontását, de a Marx téri pa-
vilonok még nem zárják be 
végleg kapuikat. Néhány nap 
múlva a díszmadarak nem-
zetközi bemutatkozásának 
előkészületei kezdődnek 
ugyanezen a helyen. 


