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Ankét a környezetvédelemről 
Kiállítás nyílik a Technika Házában 

Az MTESZ Csongrád me-
gyei szervezetének környe-
zetvédelmi bizottsága és az 
Energiagazdálkodási Tudo-
mányos Egyesület Csongrád 
megyei csoportja — az 
M S Z M P Csongrád megyei bi-
zottsága és a Csongrád me-
gyei tanács közreműködésé-
vel — kedden, 16-án megyei 
környezetvédelmi ankétot 
rendez a technika házában. 
Ezen a napon Víz, levegő, 
élet címmel nyíl ik meg az 
előcsarnokban a tavalyi or-
szágos környezetvédelmi ki-
állítás. 

1973 márciusában alakult 
meg az MTESZ környezet-
védelmi bizottsága a tag-
egyesületek, az orvostudomá-
nyi egyetem, a JATE és a 
K Ö J Á L szakembereinek be-

vonásával. Az előző évben 
már rendeztek előadásokat, 
ezek iránt — a téma jellege 
miatt — csak szűkebb körű 
érdeklődésre számíthattak. 

Első ankét juk célja az, 
hogy bemutassák a megkez-
dett felmérések "első eredmé-
nyeit, rávilágítsanak azokra 
a területekre, amelyeken a 
legsürgősebb a tennivaló Sze-
geden is, és a megyében a 
környezet védelme érdeké-
ben. 

Jelenleg a vizek ipari és 
mezőgazdasági eredetű szeny-
nyezettsége, valamint a me-
zőgazdaság kemizálásával 
kapcsolatos élelmiszer-szeny-
nyezödés jelenti a legna-
gyobb gondot. A levegő fő-
ként a város belterületén 
szennyeződik nagymértékben 

a közlekedés és a fűtés mi-
att. A SZOTE munkatársai 
a Közlekedéstudományi Egye-
sület közreműködésével fel-
mérik az üzemi és a városi 
zaj mértékét is. 

A jövő héten megrende-
zendő ankéton 21 előadás 
hangzik el. 

A városban működik a Sze-
gedi Akadémiai Bizottságnak 
is a környezetvédelmi szak-
bizottsága, amely szintén ha-
sonló célkitűzésekkel látott 
munkához. A két bizottság-
nak mindenképpen együtt 
kell működnie, hogy közösen 
minél hasznosabb — és mi-
nél több hasznosítható — te-
vékenységet fejtsenek ki Sze-
ged és a megye lakóinak 
egészsége érdekében. 

* Ch. A. 

Tanyaiak 
világa 

Major Sándor A látóha-
tár szélén c ímű dokumen-
tumfilm-sorozat szerkesztője 
leírta a tévéújságban, meny-
nyit foglalkoznak napjaink-
ban a szakemberek, szocio-
lógusok, néprajzosok, politi-
kusok a lanyavilág sorsával. 
És ezt bárki láthatja, aki 
figyeli az újságokat, folyó-
iratokat, amelyekben nem-
csak különféle konferenciák, 
sőt kongresszusok hírei sze-
repelnek, hanem hetekig-
hónapokig tartó vi ták anya-
gai is. Nincs is má r sok 
ólyan lényeges dolog, amit 
még nem mondtak el a ta-
nyákról . 

Ezért gondolhattuk, hogy 
a mostani filmsorozat sem 
vállalkozhat másra, min t 
„hozzászólásra". Az első két 
rész után azonban nyilván-
valóvá vált, hogy a dolog 
nem ilyen egyszerű. Azzal, 
hogy a múltat , a jelent és a 
jövőt is meg akar ják mutat-
ni az alkotók, mindössze 120 
percben (és egy harminc-
perces vitában), tehát a té-
ma bonyolultságát tekintve 
rendkívül rövid időben , — 
eleve munkaigényesebb, na-
gyobb, nehezebb feladatot 
róttak magukra, mint ami-
lyet az egyszerű hozzászólás 
jelenthet. E feladat megol-
dása nézetünk szerint csak 
akkor lehet sikeres, ha — 
televíziós filmről lévén szó 
— hatásos, kifejező, jelleg-
zetességekre koncentráló 
fi lmképeket sűrítenek a 
„mondanivalók" kifejezése 
érdekében. És egyúttal a 
legszükségesebbre csökken-
tik a szavak szerepét. A két 
rész lehet a bizonyíték: bár 
sorozatosan szinte felkínál-
koztak a különféle ..beszé-
des" képi megoldások, saj-
nos éppen a legkézenfek-
vőbb esetekben nem éltek 
velük. A rövid f i lmidőre és 
a hatásra tekintettel: meny-
nyivel film- és életszerűbb 
lelt volna például, ha a 
második részben szereplő 
négytagú család feje nem 
kényszerül számlálatlanul 
mondogatni a terített asztal 
mellett: ..nagyon sok a 
munka ; rengeteget dolgo-
zunk", hanem megmutatta 
volna a kamera a verejték-
cseppeket az arcukon, és a 
fáradtságot a mozdulataik-
ban. 

Mindezt pedig éppen azért 
említhetjük, mert néhány el-
lenkező példát is szolgáltat-
tak a filmek, emlékezetes, 
nagyszerű képeket. De pél-
dát adtak arra is. milyen 
erejű lehet az élő szó, ha 
pontosan meghatározott he-
lye, funkciója van a f i lmben, 
és a megnyilatkozót nem 
zavarja a kamerák jelenlé-
te. Ez esetben az idős, fel-
vevőgépet talán sohasem lá-
tott tanyai emberek arca, 
mozdulataik és mondataik 
hatottak úgy a képernyőn, 
mintha az egyébként elke-
rülhetetlen „gépi beavatko-
zás", ez a hideg mechaniz-
mus ezúttal nem választott 
volna el bennünket ' tőlük. 
Nem így a fiatalabb, gépko-
csival közlekedő tanyaiak, 

akiket már nem került el a 
kameraláz, és a szereplés 
tudata. Mindenesetre az ef-
féle különbségek megmuta-
tása is értékessé tette a lá-
tott filmeket, hiszen a ta-
nyai élet változásairól sok-
szor többet mondanak ezek 
az apróságok, min t a leg-
szakszerűbb értekezések, 
így mondhat juk a dokumen-
tumsorozat első feléről, hogy 
bár az alkotók szándéka 
szerinti teljességet nem si-
került megvalósítani, a szé-
pen „fogalmazott" néhány 
képpel, és a pár, természete-
sen fogalmazó szereplő se-
gítségével újszerű szempon-
tokat is tudott f igyelmünkbe 
a jánlani — a tanyák vilá-
gának vitájához. 

S. E. 

C E Z u f s a g 
Egy hosszú lista az aszta-

lon, 1969-ből. Az ország lap-
szervezőinek eredménye: 
hány előfizetőt gyűjtöttek. S 
az élen a sokaknak ismerős 
név: Bukovics Béla. Abban 
az évben a magyar sajtónak 
több mint négyezer olvasót 
gyűjtött Csongrád megyében 
Béla bácsi, aki most vonul 
nyugdíjba, megérdemelt pi-
henésre, 71 éves korában. 

A Tolnai Vi láglap kézbesí-
tésével, terjesztésével kezdte 
1931-ben, szakmát változ-
tatva, azt a munkát , * ame-
lyért ezekben a napokban a 
posta és a megyei lapkiadó 
vállalat is köszönetet mon-
dott neki. A szerszámokat 
cserélte föl a meggyőző szó-
val: asztalosinasból lett a 
dél-magyarországi lapok lan-
kadatlan terjesztője. Ala-
pító tagja volt a Szegedi Hír-
lapterjesztők Hírlap, Fo-
lyóirat, Könyvterjesztő, és 
Értékesítő Szövetkezetének. 

Ha valaki megkérdezi tő-

le, hány embert ismer, ha-

bozás né lkü l vágja rá : 180 

ezret. S csak azt sajnál ja, 

hogy még mindet nem tudta 

meggyőzni egy-egy lap meg-

rendeléséről. A szocialista 

sajtó hőskorában, az 50-es 

években úgy kezdte népsze-

rűsíteni a lapokat, hogy a 

gyűjtőíveket a mezőőröknek 

adta, majd a tanácsok meg-

alakulásának idején, az ú j 

szerveket is bevonta lelkes 

munká jába . Akkoriban már 

egy nyolctagú csoport élén 

járta a szegedi járást, hogy 

a Délmagyarországnak gyűjt-

sön előfizetőket. Életének leg-

sikeresebb hónapja iban 230 

ú j előfizetőt, olvasót szerzett 

a magyar sajtónak. 

Nevek, arcok, évek. Autó 

és motorkerékpár, vonat és 

gyalogszer. Üjságok nevei, 

régi és ú j címek: Tolnai Vi-
láglap, Délibáb, Szabad Föld, 
Délmagyarország, Csongrád 
megyei Hírlap, Népszava — 
negyvenhárom év emlékei. 
Olvasók ezrei, akikhez az ő 
révén jutott el az újság, ma 
már magától értetődő ter-
mészetességgel veszik kézbe 
a lapokat, s nem is gondol-
nak rá, hogy az nemcsak 
újságírók és nyomdászok kö-
zös produktuma, de mind-
azoké is, akik a leírt szót 
el juttatják az emberekhez. S 
ahogy az asztalra tett, meg-
szegésre váró kenyérben ott 
van a szántóvetők, aratók, 
molnárok, pékek, kereskedők 
közös munká ja , az olvasásra 
váró lapban a többivel 
együtt a Bukovics Béláké is. 
Akkor is, amikor még fiatal, 
nem fáradó lábbal j ár ják a 
településeket, akkor is, ha pi-
henőre térnek. Mint most a 
megye legrégibb lapterjesz-
tője: Béla bácsi. 

V. M. 

Nemzetközi 
szakértői 

értekezlet 
A szocialista országok fel-

sőoktatási miniszterei 1972. 
évi prágai konferenciájának 
határozata alapján a Műve-
lődésügyi Minisztérium meg-
bízásából a Felsőoktatási Pe-
dagógiai Kutatóközpont nem-
zetközi szakértői értekezletet 
szervez 1974. április 16—20. 
között Visegrádon. Az érte-
kezlet tárgya „A hallgatók 
felvétele a felsőoktatási in-
tézményekbe". A szakértői 
értekezlet három témát ölel 
fel: 1. az egyetemre, illetve 
főiskolára történő kiválasz-
tási rendszer elemzése; 2. az 
egyetemi, főiskolai felvételre 
való felkészítés; 3. a jelent-
kezők kiválasztásának mód-
szerei, a felvétel rendje. 

A szakértői értekezleten a 
Bolgár Népköztársaság, a 
Csehszlovák Szocialista Köz-
társaság, a Lengyel Népköz-
társaság, a Magyar Népköz-
társaság, a Német Demok-
ratikus Köztársaság, a Ro-
mán Szocialista Köztársaság 
és a Szovjet Szocialista 
Köztársaság szövetségének 
delegációi jelentették be 
részvételüket. 

Oxfordban 
Pénteken Oxfordba utazott 

a Magyar Szolidaritási Bi-
zottság küldöttsége, élén Le-
derer Róberttel, a HNF OT 
nemzetközi osztálya vezetőjé-
vel. Oxfordban részt vesz-
nek Mozambik, Angola és 
Guinea felszabadulásáért 
küzdő bizottság húsvéti kon-
ferenciáján. 

Barokk és 
m o d e r n 

Kevesen voltak csütörtö-
kön este a konzervatórium-
ban. Tisztes félház — mond-
hatnánk szervezői zsargon-
nal —, valószínűleg néhány 
ütköző program, vagy in-
kább az iskolai tavaszi szü-
net hűtötte le az érdeklő-
dést. Mindenesetre a Sza-
latsy István vezette szegedi 
szimfonikusok kamaraegyüt-
tese, több k i tűnő szólistával, 
ízléssel összeállított műsorá-
val, nagyobb nyilvánosságot 
is megérdemelt volna. 

A zene fejlődéstörténeté-

ben századunk muzsikáját 

nem alaptalanul rokonítják 

a barokk tisztaságával, rend-

szeretetével, fegyelmével. A 

koncert mintha ezt a szelle-

mi közösséget példázná, 

Petrovics vonószenekari 

szimfóniája mellett Tartini 

gordonkaversenyével, majd 

Honegger két lágyabb fú-

vóshangszerre (fuvola, an-

golkürt) írt concertója után 

Bach erősen szólisztikus V. 

Brandenburgi versenyével. 
Szalatsy István, aki szívesen 
vállalkozik a modern muzsi-
ka propagálására (egyénisé-
géhez is közeli) jnost, ebben 
a tükörprogramban, a stílus 
fegyelmével, a kis zenei for-
mák eszköztelen-sallangta-
lan tolmácsolásával lepte 
meg hallgatóságát. A zene-
művészeti főiskolai tagozat 
ú j cemballóját Delley József 
parádés játékkal avatta föl, 
a brandenburgi versenyben, 
ahol Várnagy Lajos (hege-
dű) és Román Zoltán (fuvo-
la) személyében ideális ka-
marapartnerekre talált. A 
Honegger-mű igényes szóló-
it Román Zoltán a sokolda-
lúan képzett Meszlóvyi 
Lászlóval (angolkürt) mutat-
ta be. Tartini A-dúr verse-
nyében hallottuk az est 
egyetlen vendégét, Perényi 
Miklóst, fiatal előadóink 
nemzetközileg is elismert 
gordonkaművészét, aki iga-
zolta kivételes képességeit. 

^ÍWÁR 
A hang, amit megfog cselló-
ján, kizeng, megformált és 
megkoponált, nemes veretű 
és puha, fénylő és bárso-
nyos: a második tétel canti-
lenáját meleg, férfias, l írával 
dalolta el. 

Az együttes előző este Pé-

csett lépett pódiumra, 

ugyanezzel a műsorral. Di-

cséretére legyen mondva, já-

tékát nem viselték meg az 

utazás fáradalmai. 

I. R. 

Aszályos, 
meleg március 

100 vagonos 
hűtőtér, 
szabad kapacitás miatt, rak-
tárgazdálkodásra 

igénybe 
vehető 

Gépi 

Haladás Mgtsz, 
Forráskút. 

Telefon: Forráskút 13. 

Sokszorosító üzemágunk 
OFSZET ÉS M A G A S N Y O M Ó EL JÁRÁSSAL brosúrák, 
prospektusok, körlevelek, űrlapok, címkék, vállalati 
ügyrendek és egyedi 

nyomtatványok 
sokszorosítását vállalta, 
TÖBBSZÍNNYOMÁSSAL IS. 

Megrendeléseket: Szeged, Pf.: 12. alá kérjük. 

ARAMSZÜNET 

Értesítjük fogyasztóinkat, 
hogy 1974. április 19-én 7 
órától 15 óráig a Bakay N. 
u.. Rohoneczi u., Lajta u., 
Kátai köz, Korda sor, Szél 
u.. Katona u., Csillag u.. 
Gólya u., Szivárvány u., 
Móra u., Hajnal u„ Veres-
ács u.. Alkony u., Üttörő 
tér, Pál u., Rigó u., Mura 
u.. Bakay N. u. által hatá-
rolt területen áramszünet 
lesz, karbantartást munkák 
miatt. Fogyasztóink szíves 
elnézését kérjük. DÉMASZ 
Szeged, városi Kirend. x 

A tavasz első hónapja szo-
katlanul meleg és az ország 
nagy részén katasztrofálisan 
száraz időjárást hozott. A 
hőmérséklet havi középérté-
kei az ország északi felében 
3,5 fokkal, délen 2,5—3 fok-
kal haladták meg a sokévi 
átlagot. 

Különösen meleg volt a 15 
—29 közötti időszak, s 19—24 
között országszerte nap mint 
nap 8—10 fokkal múlta fe-
lül a hőmérséklet az évszak-
nak megfelelő értéket. Ezek 
a napok olyan melegek vol-
tak, mint rendesen május 
végén szokásos! 

A 20-a körüli időjárási re-
kordnak számító nagy mele-
get a délkelet felől, Kis-
Ázsia és az Arab-félsziget 
térségéből tartósan beáram-
lott rendkívül száraz, szub-
trópusi légtömegek okozták. 
A verőfényes időjárásbán — 
főként az ország délkeleti és 
keleti területein — olyan ma-
gasra emelkedett a hőmér-
séklet, amire márciusban me-
teorológiai megfigyeléseink 
történetében még példa nem 
volt. így 21-én Makón 28, 

középhőmérséklet 9,1° 
sokévi átlag 6,3° 
legmelegebb 26,6° 

21-én 

leghidegebb —3,4° 
1-én 

Nagy húsvéti 
mulatság 
a ruhagyárban! 

1974. április 13-án, szomba-
ton 6 órától — 10 óráig. 

D I S C O 
Műsorvezető: Gémes Ta-
más. Ruhagyár Ktsz-szer-
vezete. x 

A városban a havi közép-
hőmérséklet közel 3 fokkal 
haladta meg a sokévi átlagot, 
ennél melegebb március 
utóbb 1936-ban fordult elő. 
A 21-én mért 26,6 fokos hő-
mérséklet rendkívüliségére 
jellemző, hogy Szegeden a 
meteorológiai megfigyelések 
kezdete (1870) óta március-
ban ilyen felmelegedés még 
nem fordult elő. A lehullott 

Szegeden és Békéscsabán 27 
fokot, 23-án Kőrösszakálon 
28, Pátyodon 27, Orosházán 

• és Mezőhegyesen 26 fokot 
mértek. 

A hónapban jelentősebb 
esők csak a Dunántúl dél-
nyugati részén hullottak, de 
ott is csak az első dekádban, 
március második fele ország-
szerte teljesen csapadékmen-
tes volt. A szárazság főként 
északkeleten vált katasztro-
fálissá, itt egész hónapon át 
nem esett mérhető csapadék, 
s az ország területének há-
romnegyed részén a lehullott 
eső mennyisége a sokévi át-
lag egyharmadát sem érte el! 
Az aszály súlyosságát fokoz-
ta a hirtelen felmelegedés és 
az a körülmény, hogy az or-
szág nagy részén tavaly áp-
rilis óta minden hónap jelen-
tős csapadékhiánnyal zárult, 
s a szinte hómentes tél után 
a talajban semmi víz nem tá-
rozódott. 

Szeged március havi idő-
járási adatait az alábbi ki-
mutatás tartalmazza (az ada-
tok a városban működő egye-
temi megfigyelő állomásra 
vonatkoznak). 

csapadékösszcg 15 mm 
sokévi átlag 38 min 
csapadékos nap 6 
legtöbb csapadék 
1 nap alatt 4 mm 

l l-én 

csapadék mennyisége mélyen 
a normálérték alatt maradt 
(annak mindössze 40 száza-
léka), annak ellenére, hogy 
Csongrád megye az elmúlt 
hónapban még országunk vi-
szonylag „kedvezőbb" csa-
padékellátottságú területei-
hez tartozott. 

Dr. Péczcly György 
a JATE tanszékvezető 

egyetemi tanára 


