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ü p p p á í M i 
/71 nyári uborkaszezonban mindig szükség van egy jól be-
<JÜ járatott témára. Idén az ólommal fertőzött paprika 
volt ez a téma. Cikkek tucatjait olvastam, amelyekből kide-
rült, hogy Magyarországon hányan betegedtek meg a mér-
gezett fűszertől, hogy az állami paprikamalmok nagyüzemi 
körülményei közepette lehetetlenség az ólmozás, hogy a ki 
tudja, honnan idekeveredett árusok a magyar nép lelküle-
tét mérgezik. Csak az nem derült ki, hogy az élelmes hami-
sítók mi a fenének dúsítják-színezik ólommal a piros őrle-
ményt. 

Pedig tudnom illene. Olyan faluban születtem, ahol 
szinte minden portán paprikát termeltek. Mifelénk még a 
házakat is úgy építik, hogy a szokásosnál jobban lógjon be 
az eresz, különben nem maradna hely a leszedett és az őszi 
napra felfűzve kitett fűszernövénynek. A megszárított 
paprikát pedig nők dolga volt a fából készült mángorlóba 
helyezni, aztán vaskos és gondosan lesmirglizett rudakkal 
apróra törték, ha úgy tetszik: durvára őrölték. Az ínyem 
még most is emlékszik az enyhén csípős és kellemesen édes 
házi paprikára, amelyet zsír helyett ujjnyi vastagon pú-
poztunk a széles parasztkenyérre. Nos, a magyar édesne-
mes őshazájában sosem hallottam az ólmos dúsításról, 
lehet, hogy csak azért nem, mert az ilyesmit vétek lett vol-
na gyerek orrára kötni. Miközben ugyanis ezeket a sorokat 
írom, a háttérből rádió zümmögi, hogy egy halastóban -
egyébként a szülőfalumtól öt kilométernyire - másfél 
tonnányi, fóliába burkolt ólmos paprikát találtak. 

em árt tehát élni a gyanúperrel: a mérgezéshez-
szennyezéshez súlyos anyagi érdekek fűződnek. Mint 

ahogy azon sem lepődnék meg, ha kiderülne, hogy a 
másik oldal kezdeményezte a leleplezési akciót. Esetleg az 
állami paprikamonopólium indított összehangolt támadást 
a háznál „őrlők" ellen, a jövedelmeihez ragaszkodó állam-
nak van szüksége a boltban vásárolt paprika árába beépí-
tett forgalmi, fogyasztási és egyéb adókra. 

Mindez különben onnan jutott eszembe, hogy a piacon, 
a takaros halmokba kotort fűszerpaprika mellé helyezett 
táblán ezt olvastam: BLEIFREL 
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A puding próbája az evés! 

• Ellenőrzési feladatainak el-
mulasztása miatt a legenyhébb 
közalkalmazotti elmarasztalás-
ban, megrovásban részesítette 
a Művész Színház igazgatóját 
a közalkalmazotti fegyelmi ta-
nács. Az ügy előzménye: Szé-
kely Gábor fővárosi főpolgár-
mester-helyettes utasítására 
nemrég célvizsgálatot végzett a 
Főpolgármesteri Hivatal a 
színházban, ugyanis már má-
jusig az éves keretük 83 szá-

Töröcsik Mari: 
megrovás 
zalékát (100,8 millió) elköltöt-
ték. Ezzel egyidejűleg rendsze-
resen jogtalanul többletpénzt 
emeltek le bérkifizetésekre, 
dologi kiadásokra és eszközbe-
szerzésekre a Főpolgármesteri 
Hivatal számlájáról. 

• Tisztújítás a kisgazdáknál • Balázsfi Lajosné az új 
elnök m Torgyán lózsef pártelnök is részt vett 
a Csongrád megyei nagyválasztmány összejövetelén 

gokat is megengednek maguk-
nak, mint például az egyik 
megyei vezető, aki több, mint 
1 millió forintot vett fel a 
pénztárból - önmaga költsé-
geire. Ugyanakkor szerveze-
tek sorai egy fillért sem vesz-
nek fel saját tevékenységükre. 
Az elnök azonban kérésünkre 
sem nevezte meg az illetőt, 
mondván, hogy egykori tiszt-
ségviselőről van szó. 

A tegnapi nagyválaszt-
mányon egyébként teljes tiszt-
újítást hajtottak végre. Az új 
elnök a szegedi Balázsfi La-
josné. A további tisztség-
viselők: Csanádi Jánosné (fő-
titkár), Széli Ferenc (alelnök), 
Sári Géza (alelnök), Csehák 
János (pártigazgató), dr. Pa-
taki Tamás (fegyelmi bizott-
sági elnök), dr. Ravasz László 
(pártfőügyész). Ezen kívül 
megválasztották a nagyválaszt-
mányi küldötteket és pótkül-
dötteket, valamint a különféle 
bizottságok tagjait is. 

Arra a kérdésünkre, hogy 
most már teljes lesz-e az egy-
ség a kisgazdapártban, Tor-
gyán József azt válaszolta: A 
puding próbája az evés! A ve-
zetői kvalitások a gyakorlat 
folyamán bizonyosodnak be, s 
a munka eredményeként lehet 
majd lemérni, hogy mennyire 
volt sikeres ez a választás... 
Egyet azonban megígér: az 
országos központ figyelemmel 
kíséri a Csongrád megyei 
szervezetet és segíti is azt. A 
választási tisztségeknél nincse-
nek örökös tisztségek, jómaga 
vagy 8 alkalommal mondott le 
a pártelnöki tisztségről és vá-
lasztották újra! Ezt a légkört 
szeretnék meghonosftani a 
FgKP megyei szervezeteiben 
is. 

A sajtótájékoztató után dr. 
Torgyán József távozott a 
székházból. Most valamivel ki-
sebb volt a vele nem rokon-
szenvező tömeg, de az elhang-
zott megjegyzések hasonlítot-
tak a délelőttiekhez. A párt-
elnök lassan, komótosan leve-
tette zakóját, feltűrte fehér ing-
ujját, beült a kocsijába és el-
hajtott. 

Délután 1 óra 26 percet mu-
tatott az óra. 

K. F. 

Feszült pillanatok a székház előtt. (Foto: Schmidt Andrea) 

Lassan csillapodtak a ke-
délyek. Torgyán pártelnök 
ugyan bejutott az épületbe, de 
kint nem akart eloszlani a tö-
meg. Negyed tíz tájban meg-
érkezett előbb egy, majd újabb 
két rendőrkocsi. Két-két rendőr 
érkezett mindegyikkel, de 
intézkedniük nem kellett, mert 
fél tíz tájban már elült a zaj, 
nem volt ok a beavatkozásra. 

Az épületben, a sajtó kizárá-
sával, megkezdődött a tanács-
kozás. Hogy miről, azt nem 
tudhattuk, de délután egy 
órakor dr. Torgyán József és az 
újonnan megválasztott elnök-
asszony, Balázsfi Lajosné, 
sajtótájékoztatót tartott. 

Torgyán elnök kitért több 
általános kérdésre, közöttük az 
Expo lemondására is. Súlyos, 
elhamarkodott és az ország te-
kintélyét csorbító lépésnek 
nevezte a Világkiállítás le-
mondását. Kapkodás jellemzi 
az MSZP-SZDSZ koalíció 
eddigi tevékenységét, mondta 
az elnök, majd kifejtette, hogy 
a választási kampány során 
szakértői kormány szükséges-
ségéről beszéltek a két pártban, 
a kabinet megalakulása után 
viszont a szakértelem hiánya 
mutatkozik és hibát hibára 
halmoz a kormány, messze 
nem szakszerűen működik. Itt 
említette a forint leértékelését, 

„Bilincseljenek meg!" 

amelyet nem lett volna szabad 
a MNB előzetes engedélyének 
kikérése nélkül megtenni és a 
parlamenti pártok, továbbá az 
érdekegyeztetésben érdekeltek 
véleményét is ki kellett volna 
kérni. így hát, már most meg 
lehet jósolni, hogy ez a kor-
mány semmiképpen sem fog 
olyan hatékonysággal működ-
ni, mint ahogyan azt egyesek 
beharangozták. Ezt támasztja 
még alá a pótköltségvetés 
benyújtása, a médiavezetők ki-
nevezése, a nyugdíjak mege-
melése a Parlament által egyik 
nap, másnap pedig egy el-
lentétes intézkedéssel már el-

venni azt a nyugdíjemelést, 
amit még meg sem kaptak... 

Kérdésünkre, hogy miről 
volt szó a délelőtti nagyvá-
lasztmányon, Torgyán József 
kifejtette, hogy a FgKP új 
arculatának kialakítása folya-
matban van. Ez az új arculat 
nem engedi meg a randalíro-
zóknak, az ordítozóknak, hogy 
megfélemlítéssel, akár éles 
lőfegyver „felvonultatásával", 
akár egyéb erőszakos eszkö-
zökkel próbáljanak párton 
belüli pozíciókat megőrizni, 
olyan körülmények között, 
amikor ezzel a pozícióval 
visszaélve, gazdasági lazasá-

Falunap volt Forráskúton 

Fotó: Hárs László 
Tegnap rendezték meg első 

ízben a Falunapot Forráskúton. 
A Kovács Attila karnagy által 
vezényelt Dorozsmai Tűzoltó-
zenekar toborzója után iskola-
avatás és tanévnyitó követke-
zett, majd Kocsis Ferenc pol-
gármester kalauzolásával a 
vendégek bejárták az épülő 
közintézményeket: az általános 
iskolában céltámogatással 
eddig elkészült 4 tantermet 
(kettő most készül), az ABC 
áruházat, a kibővített egész-
ségházat és az új orvosi ren-
delőt. 

A helyi labdarúgópályán 

folytatódott a prog-
ram: Soós János 
esperes szegte meg 
az új lisztből sütött 
kenyeret, majd kö-
vetkezett a rendőr-
ség technikai be-
mutatója, valamint 
a tűzoltók és a lo-
vasok gyakorlati 
bemutatkozása, este 
pedig a különféle 
tombolák kisor-

solása és a Falunap ünnepélyes 
zárása. 

A nagyszámú vendég ha 
elfáradt a népművészeti kira-
kodóvásár szemlélésében, 
akkor a hatalmas lakodalmas 
sátor alatt fogyaszthatta el a 
vendéglősök által készített 
finom ételeket, de konty alá 
való is akadt bőven. És mind-
ehhez muzsika is. 

Mint ahogyan ez egy igazi 
falunaphoz illik. Merthogy a 
jövőben szeretnék minden 
évben megrendezni, azaz, ha-
gyományossá tenni. 

K. F. 

Az IH igazgatójához 

• Küszöbön a tanév. Lassan 
„visszaszállingóznak" a Tisza 
partra a középiskolások, va-
lamivel később pedig az 
egyetemisták is. Milyen prog-
ramokkal készül az új idényre 
a Szegedi Ifjúsági Ház, amely 
egyébként arról ismert, hogy 
változatos kultúrális-ismeret-
terjesztő-szórakoztató mű-
sorokkal várja mindig a fia-
talokat. Kérdéseinkre dr. 
Szerdahelyi Zoltán, az IH 
igazgatója válaszolt. 

• A nyári hónapokban ki-
sebb a nyüzsgés a házban. 
Idén hogyan teltek el ezek 
a hónapok? 
- Sajnos, az IH klimatikus 

viszonyai nem teszik lehető-
vé, hogy itt programokat 
szervezzünk, meg egyébként 
is, a személyzetnek valamikor 
el kell mennie szabadságra, 
így nyáron nincs annyi mű-
sor. Volt azonban egy nagyon 
sikeres életmód-táborunk 
Asotthalmon, amelyet mi 
szerveztünk, néhány diszkó, 
de nem annyi, mint egyéb-
ként. A nyáron különben -
saját erőnkből - felújítottuk a 
házat. A közönség majd látni 

fogja, hogy a földszinti ajtók 
új festést, design-t kaptak, 
ami már jtiegfelel a fiatalság 
ízlésének. Ami viszont kevés-
bé látványos, de igen költsé-
ges beruházás: az emeleti 
nagyteremben a hangfalaknak 
teljesen külön állványzatot 
csináltunk és bővítettük is a 
hangtechnikai kínálatunkat, 
ezenkívül a színpad oldalán 
egészen új terelőlemezeket 
építettünk be. A harmadik 
nagy nyári beruházás a galé-
riánkban történt, ahol új 
világítótesteket szereltünk fel, 
s így már igazán alkalmas és 
méltó is lesz arra ez a helyi-
ség, hogy fogadja a hazai és a 
külföldi kiállítók műveit. 

• Milyen programokkal 
várják idén a fiatalokat? 
- Ősztől egyfelől a meg-

szokott sikeres programok, a 

klubok és a nagy koncertek 
futnak tovább. Szeptember 
24-én lesz az első nagyobb 
vállalkozásunk: akkor szer-
vezzük meg a Szeged Nép-
táncegyüttessel közösen a 
megyei cigány folklór együt-
tesek fesztiválját, s szereténk, 
ha ez hagyományteremtő 
rendezvény lenne. Készülünk 
továbbá a Szegedi Jazz Na-
pokra, ami október elején, 
most már négy napos lesz, és 
nyolc országból jönnek 
résztvevők, közöttük igen 
rangos, világhírű művészek 
is. 

• Lesz-e valamilyen új-
donság az Ifjúsági Ház 
kínálatában? 
- Néhány új klubot indí-

tunk. Igy például lesz egy 
népművészet elméletével fog-
lalkozó klub, de ami a nagy-

Dr. Szerdahelyi Zoltán 

közönséget talán a legjobban 
érdekli: Sikerpódium címmel 
indítunk egy irodalmi jellegű, 
havonként műsoron szereplő 
sorozatot, amelyben az ország 
legnevesebb előadóművészei 
lépnek fel. A válogatás szem-
pontja az, hogy igényes pro-
dukció legyen és az, hogy si-
kerrel ment már valahol, s 
nem kell felutazni Pestre, 
vagy bárhová, hogy megnéz-
zük, hanem lehozzuk ide Sze-
gedre. Ezt, úgy érezzük, már 
nagyon kérte tőlünk a szegedi 
közönség. 

K. F. 


