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K a r n e v á l 
a Tisza-parton 
Egész napos fesztiválleoncert - Félszáz élőkép 

Tegnap, szombaton már a 
kora reggeli órákban meg-
élénkült a város. Fiúk és lá-
nyok népesítették be a par-
kokat, tereket, színes trikók-
ban, VIT-jelvényes sapkák-
ban. Az ifjúsági napokra 
érkezett több mint hétezer 
fiatal Szeged nevezetességei-
vel ismerkedett Különösen 
sokan megfordulták a Dóm 
táján, a Zsinagóga környé-
kén és a Széchenyi téren. A 
délelőtti órákban mind töb-
ben vették az irányt a Tisza-
part felé. Itt rendezték meg 
az első szabadtéri képzőmű-
vészeti kiállítást, a Szegedi 
Grafikai Stúdió tagjainak aD 
kotásaiból és a Béke, ifjúság 
című pályázat legsikerültebb 
darabjaiból. A vízre hatal-
mas színpadot varázsoltak, 
ahol negyed tizenegykor 
B. Tóth László műsorvezető 
bejelentette az egész napos 
fesztiválkoncert első szerep-
lőit, a szegedi Western Folk __ ,„, , , „, ... . . . . , 
együttest. Őket sorban követ- & 4 U t a "^ lapokon: -Mi nem háborúzni akarunk, nekünk 

ték a többiek egészen az dolgunk van. Mi nem hősi halottak akarunk lenni, ránk 

éjszakába nyúló utcabálig, egy szebb, gazdagabb, jobb jövő megteremtése vár. És mi 

Fellépett a Motolla és a Be- n e m a z é r t akarunk jobban dolgozni, hogy a haszonból még 

^ e f f l T f r i ó . ^ D á m a f a ! a több vásároljunk, hanem azért, hogy népünknek 

Mini együttes, a P Mobil, a jobb életkörülményeket, magasabb életszinvonalat 
V—Moto-rock, a Viktória és biztosítsunk." 
a Fanti együttes, valamint 

Boros Lajos, Dinnyés József. a fővárost, Havannát. Külön- túlzott szeszfogyasztást. Né-
«ep íamas poi-Deat enexe- b ö z ő népviseletbe öltözött hány szellemes produkció 
b fiúk és lányok jelképezték a Szeged mindennapjainak 

Tegnap a rakpart felforró- világ ifjúságának békevágyát, torzképét rajzolta meg. Meg-
sodott betonszalagján a für- összefogását, szolidaritását. A elevenedett a helyi közös 
dóruha volt a divat. Ezer- szegedi üzemek és vállalatok piac, a Marx tér; a szegedi 
számra fogyott a hideg üdí- fiataljainak politikai érzé- színház tagjai ekhósszekéren 
tő, hosszabb-rövidebb idóre kenységét jellemezte a neut- érkeztek, és kalapozással fii— 
sokan húzódtak a Móra-park ronbombát ellenző szellemes léreket gyűjtöttek a „színi-
hűs fái alá, ahol délután mai élőkép, és az a két produk- mesterség felvirágoztatására". 
dalosok adtak randevút egy- ció, mely a közelmúlt nem- A menetből nem hiányzott 
másnak. zetközi űrhajós vállalkozását a látványosság sem, hisz né-

a idézte. hány fogat egész lakodalmas 
Több élőkép jelenhette menetet varázsolt a Tisza 

A karneváli menet élén ha- meg kritikus éllel, szatirikus ezüstszalagja mellé, a lakó-
iadé Ifjú Gárda zenekar hangvétellel a magyar labda- dalmi sósperecből és a bor-
pattogó hangjaira jelent meg rúgó-válogatott argentínai b b I a nézőknek is jutott. Nép-
a felvonuló menetoszlop pon- szereplését. A fiatalok osto- táncosok színes forgataga is 
tosan 4 órakor a Hungária- TOzták ^ életünk sok visz-  a , t d b b  m i n t  e g y' 
szálló melletti lejárónál. A . . , . ., „ . . . . óras felvonulást 
félszáz produkció és élőkép s z o s lelensegeit, így a burok- A s z o m ba t i fesztiválkoncert 
között több köszöntötte a ráciát. a kozmetikázást, az és ifjúsági karnevál bebizo-
VIT-et, a házigazda Kubát, építőipar csigatempóját, a nyitotta, hogy az új színhely, 

a most elkészült rakpart ki-

Gépek és üzemek 

Kiri Istvánné 

Röszkén, a kisszéksósi ta- — mondta —, ha nem lát-
nyán, öreg eperfa árnyéka- ják, mert különben nem 
ban gyermekei, unokái, déd- engedik. A határban is járt 
es ükunokái gyűrűjében ün- a napiokban, megnézte, ho-
n epei te 100. születésnapját gyan fejlődik a kukorica, és 
tegnap délelőtt Kiri István- mi van a dinnyével? Hideg 
né. A szegedi nagy víz előtt a nyár mostanában, nem jó 
egy évvel született, a város a dinnyére. Az ideinél hű-
pusztulására ő is csak a haj- vösebb nyárra nem nagyon 
dani család elbeszélése alap- emlékszik, csak egyre, akkor 
ján emlékezik. A múlt szá- viszont fagy is volt. Vala-
zadban ment férjhez, két melyik gyereket beásták a 
évvel a századforduló előtt, föld végében, hogy nyugod-
5 lányt és három fiút nevelt tan dolgozhassanak közben, 
föl. Most is megkönnyezi, ha de be is kellett takarni, hogy 
eszébe jut, hogy egyik fiát meg ne fázzon, 
legszebb korában, 18 évesen A f a l u orvosa mondja, 
vitte el a tüdőbaj, két gyer- csak az utóbbi pár évben 
meke pedig közvetlenül a s z o r u i kezelésre Kiri néni, 
születés után halt meg. Ti- d e m 0 6 t sem sokat hallgat 
zenöt unokát, tizennégy déd- a z orvos tanácsaira. A 
unokát és kilenc ükonokát gyógyszereket pörölés árán 
tart számon a családi emlé- , . . 

kezet, a legkisebb ükunoka s e a k a r J a bevenni, az erősítő 
most kéthetes. injekcióktól pedig kimon-

Megkérdeztük, mikor ment d o t t a n i r t ó z i k " 

legjobban a sora. Legyin- A születésnapi ünnepségen 

téssel intézte el a kérdést: a község vezetői is köszön-

sohase. Akkor vitték el ka- főtték a most is fürge ész-

tonának az urát, amikor járású idős asszonyt. Azt a 

legtöbb gond volt a gyere- kívánságát is teljesítették, 

kek körül. Az első világhá- hogy csörgő óra legyen a 

borúról van szó. Kapált, ka- háznál, yettek neki egyet, 

szált is asszony létére, ara- Nem neki kell, föl tud ő 

tott is, mint a többiek a k e i n i i amikor akar, inkább a 

háború alatt. Mikor kapált fiataloknak. Nem érti, hogy 

utoljára? Most, csütörtökön tudnak a mostaniak annyit 

délben kiszökött, amikor a aludni. Régen fölkelt a nap, 

család lepihent, de csak a és még mindig ágyban van-

gaizt kapálta az udvaron. Jlak_ 

Akkor dolgozhat nyugodtan H. D. 

váló helye lehet a jövőben 
is ennek a nagyszabású or-
szágos találkozónak. Ennyi 
ember talán még soha nem 
látta a fiatalok nagyszabású 
felvonulását, mint tegnap. 

Tegnap délután a szegedi 
ifjúsági ház nagytermében 
az Ezermester és Üttörőbolt 
Vállalat bemutató kiállítást 
rendezett, melyet dr. Könye 
Jenő, a vállalat igazgatója 
nyitott meg. A kiállítás 
augusztus 2-ig látható. 

Az ifjúsági napok mai, 

harmadik napján az újsze-
gedi strand várja a fiatalo-
kat, ahol 9-től 1 óráig játé-
kos tömegsport-vetélkedó 
lesz, amelyet a televízió egye-

nesben közvetít. Délután a 

rakparton KRESZ-vetélkedöt 
rendeznek, a Móra-parkban 

ismét találkoznak a mai da-
losok. A program mindhá-

rom napján este a fiatalok 
töltötték meg a szabadtéri 
nézőterét, gyönyörködtek a 

Bánk bán és a Hunyadi 

László előadásaiban. 

Ha rövid a kardod, toldd meg egy lé-
péssel! — régi közmondás. Sok 
mindenre ráillik, így elég gyakran 

használjuk. Persze, átfordíthatjuk úgy is: 
ha nincs elég gyalogmunkásod, helyette-
sítsd őket géppel. Statisztikai adatok bizo-
nyítják, hogy évről évre csökken a mező-
gazdaságban dolgozók száma, ma már lé-
nyegesen kisebb százalékban ugyan, mint 
korábban. Tehát helyettesíteni kell a ki-
esett munkaerőt, ha továbbra is tartani 
kívánjuk mezőgazdasági termelésünk je-
lenlegi ütemét. Sőt: nemcsak megtartani, 
hanem növelni is kellene az eredményt De 
mi legyen például a mezőgazdaság leg-
munkaigényesebb ágazatával, a kertészet-
tel? A zöldségtermesztés ugyanis főleg két-
kezi munkára épül. A hazai és külföldi 
piacokon keresett cikk a magyar paprika, 
paradicsom, hagyma, uborka. A feldolgo-
zó ipar is a jó exportlehetőségek miatt fej-
leszti egyes üzemeit... 

A mezőgazdasági termelés alakulását a 
kutatás, a termeléstechnológia és a me-
zőgépipar szabja meg. A korábbi, kézi 
munkára épített termelési módszerek foko-
zatosan korszerűsíthetők, gépesíthetők. 

Jó néhány szántóföldi növény termesz-
tésének fellendülése bizonyítja: ahol meg-
felelő fajták között válogathattak a szak-
emberek, s a hazai vagy a külföldi gyárak 
praktikus és könnyen kezelhető gépeket 
konstruáltak, szinte maguktól alakultak ki 
a korszerű termelés feltételei. A zöldség-
termelésre sajnos ez nem jellemző. Zöm-
mel még ma is — nagyüzemi égisz alatt 
— kisüzemi módon termelik a zöldséget a 
gazdaságok. így észrevétlenül „átmentik" a 
tegnap technológiáját a mába. 

A Szegedi Ipari Vásár az újdonságok 
vására is. Sok mezőgazdasági szakember 
éppen keresi a korszerű megoldásokat. Fő. 
leg a kutatás, a termeléstechnológia és a 
gépesítés fejlődésének látható bizonyítékai-
ra kíváncsiak. Az egyik pavilonban meg-
annyi elismert vagy előzetesen bejelentett 
zöldségfajta... Rendkívül tetszetős kiállí-
tás, mégis úgy érzi az érdeklődő, mintha 
egy távoli szigeten lenne mindez. Egyet-
len fajta mellé sincs kiirva: gépi betakari-
tásra alkalmas-e, vagy hogy a tartós nagy-
üzemi termesztésben kiváló. A feldolgozó 
ipar szakemberei sem tudják meg semmi-
ből, milyenek a fajta beltartalmi tulajdon-
ságai. És csak az üzemi szakemberek tud-
ják, hogy a kiállított, emberfejnyi kék ka-
ralábé mutatvány — eladhatatlan. Egy ki-
állítás nem azért van. hogy elámítsuk a 
közönséget, hanem hogy bemutassuk a 
valóban újat. Nem Írnám mindezt, ha ép-
pen a HÖDGÉP vezetői nem panaszkodtak 
volna, hogy az uborkabetakarító gépüket 
jobban ismerik az NDK. Bulgária, sőt Spa-
nyolország mezőgazdaságában, mint itthon. 
Miért? Hazai, egyszerre érő, gépi betaka-

rításra alkalmas uborkafajta nincs. Ha 
nincs megfelelő fajta, nem kell a gép. Ez-
után is kézzel szedik az uborkát. Ha nem 
győzik, legföljebb segítenek a diákok! 

Az új fajtákra a mezőgazdasági üzemek 
általában rögtön „ráharaptak". Ahol újat 
adott a kutatóintézet, ott az eredmény is 
gyorsan javult. Több zöldségfélét említhet-
nék bizonyítékul, így például a paradicso-
mot. A fűszerpaprika termeléstechnológiá-
jában is csak az újabb fajták elterjedése 
hozott ugrásszerű változást 

Az egyik közeli termelőszövetkezet el-
nökhelyettese tüzetesen vizsgálgatta a mos-
tani vásáron a zöldségtermelő gépsorokat, 
aztán így fakadt ki: „Meglepően jó dolgai 
vannak a mezőgépipari vállalatnak." Va-
lóban. Nagyon sok ú j és praktikus mun-
kagéppel rukkoltak ki a HÖDGÉP-esek. 
Kiállításukon lemérhető a szakosodásra va-
ló törekvés is. Nem százféle gépet kell 
gyártani átlagos színvonalon, hanem csak 
néhányat, de azt világszínvonalon. A vál-
lalat átszervezésének „zűrjei" után gyor-
san fejlődésnek indult. Ezt példázza az új 
önjáró paradicsomkombájn, a teljes para-
dicsomtermelő gépsor, a fűszerpaprika- és 
babbetakaritó gép, a vontatható zöldborsó-
cséplő és a dughagymatermelő sor. Ezek 
már a ma és a holnap gépei. 

Nemcsak a nagyüzemi termelés korsze-
rűsítésére kellene gondolnunk. Ma már a 
háztáji és kisegítő gazdaságokban is 
könnyíteni lehetne a nehéz fizikai munkát. 
Tudomásul kell venni, hogy ^gy-egy terü-
letet lényegesen kevesebb errfbernek kell 
megművelni, mint néhány évvé) ezelőtt. 
Régi betegségünk: csak a mézes modzagot 
húzzuk el a vásárló orra előtt azzal', .hogy 
kiállítunk egy keresett kistraktort — mind 
az egyet! —, mint azt most az AGROKEB 
is teszi. Még azt is feljegyzik, ki szeretné 
megvásárolni, nevét és címét is pontosan 
felírják. Mindketten tudják — adminiszt-
rál gattak csupán. 

Ha már a kisgépeknél tartunk, más is 

idekivánkozik. Egyre-másra beszé-
lünk a kishatárforgalom fejlődésé-

ről. Eddig is sok üzletet kötöttünk, valami 
mégsem világos. Kiállításról kiállításra 
több jugoszláv vállalat, vagy gyár mutat 
be praktikus kistraktorokat és munkagépe-
ket. Miért nem veszünk belőlük? Itthon, 
Magyarországon kistraktort egyetlen egy 
üzem sem gyárt, munkagépet is csak né-
hány, többnyire licenc alapján. De ha a 
jugoszláv is van olyan, mint a japán, 
vagy az olasz, itt a lehetőségünk, a kisha-
tárforgalom keretében vásárolhatnánk. Ez-
zel tovább lehetne fokozni a háztáji és ki-
segítő gazdaságok termelését. amelynek 
jobb feltételeit az elmúlt időszak központi 
intézkedései teremtették meg. 

Radics Ferenc 

Makón befejezték 
az aralást 

52 A makói termelőszövetke- geztek. Az aratásban 
retek nagyobb erővel július kombájn vett részt és mint-
14-én kezdhettek hozzá az „ , , . . 
aratáshoz és szombatra ösz- e g y d o I g o z t a k 

szesen 6 ezer 700 hektár ka- lönböző posztokon e 
lászcs betakarításával vé- nyári munkában. 

M a p r és j'upsz'áv vezetik 
látogatása Vásárhelyen 

Papp Gyula fogadást adott 
Faluvégi Lajos és Nikola Kmezics tiszteletére 

A kétnapos látogatáson me- lyiségek az Alföldi Porcelán- zött arra is kiterjed, hogj 
gyénkben tartózkodó Falu- gyárban tettek látogatást. A harmadik piacokon közösen 
végi Lajos pénzügyminiszter, gyárban Higi László igazgató adnak el bizonyos mérlegtí-
valamint az itt vendégeskedő és dr. Tütő László, a FIM pusokat. 
Nikola Kmezics, jugoszláviai gazdasági vezérigazgató-he- Szombaton délután Sze-
vajdasági kormányfő tegnap, lyettese fogadta a vendége- g e d r e visszatérve Faluvégi 
szombaton Hódmezővásár- ket, és tájékoztatták őket az Lajos és Nikola Kmezics, va-
helyre látogattak. Ütjukra ott folyó munkáról, valamint lamint a kíséretükben levő 
elkísérte őket Halász József, a Finomkerámia —ipari Müvek személyiségek a városi ta-
hazánk belgrádi nagykövete, termelési és exporteredmé- nácsházára érkeztek, ahol 
Szabó Sándor, a megyei párt- nyeiről. Üzemlátogató séta részt vettek Török Józsefnek, 
bizottság titkára, és Kovács következett ezután, amelyen a szegedi városi pártbizott-
Imre, a megyei tanács elnö- a vendégek nagy érdeklődés- ság első titkárának és Papp 
kének általános helyettese. sel tanulmányozták vala- Gyulának, a szegedi városi 

A vendégeket a vásárhelyi mennyi üzemrészben a mun- tanács elnökének tiszteletük-
városi tanács székházában dr. k á s o k é s munkásnők szorgal- re adott fogadásán. 
Szalontai József, a városi m a s tevékenységét Kétnapos látogatásuk vé-
pártbizottság első titkára és Magas rangú vendégeink gén Faluvégi Lajos pénzügy-
Lehman István tanácselnök- vásárhelyi útjának követke- miniszter és Nikola Kmezics, 

helyettes fogadta A város fej- állomása a Furfurolgyár a vajdasági kormány elnöke 
lődéséról gazdasági és tár- v o l t- a h o 1 Kojnok Mihály egyaránt nagy elismeréssel 

. „ _ . . . . igazgató fogadta őket, és is- szóltak az utjuk során lá-
sadalmi eletéről kapott tájé- m e r t e t t e a gy á r legfontosabb tottakról. Köszönetüket fe-
koztatás után a magas rangú termelési eredményeit. Niko- iezték ki a megye és Szeged 
magyar és jugoszláv szemé- la Kmezics kívánságára még város vezetőinek, s dolgozó 

a világszerte is ritkaságszám- társadalmunknak, hogy szí-
ba menő technológia fő fo- v e s vendéglátásban részesí-
lyamatairól is magyarázat tették 01161 "t-i1^ minden ál-
hangzott el lomásán. A fogadáson Falu-

. * * . . . , a végi Lajos és Nikola Kme-
A Metnpond Mérleggyár z i c s pohárköszöntőt mondott, 

megtekintése tette teljessé a amelyben kifejezték remé-

vásárhelyi programot. Ott Fó- n y a k e t , hogy tárgyalásaik 

tos József vezérigazgató volt hozzájárulnak a magyar— 

a házigazda, s rövid ismerte- jugoszláv gazdasági kapcso-

tőjében beszámolt arról is a latok, azon belül a határ 

vendégeknek, hogy a gyár- menti árucsereforgalom tó-

nak egyre gyümölcsözőbb vábbi terebélyesedéséhez. 

gazdasági kapcsolatai vannak Az esti órákban megyénk 

egy vajdasági mérleggyárral, magas rangú vendégei el-

Megállapodásuk egyebek kö- utaztak SzeaedrőL 

kü-

nagy 

* 


