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(Somogy iné felvétele) 

Ma este mutatják be a szabadtérin Goitnod Faustját. 
A világhírű francia opera a Dóm előtti .színpadon most 
kerül először a közönség elé. Képünkön: Carlo Cava 

Mefisztó rondoját énekli az első felvonásban 

A közönség már járatos a 
Karász utoai ú j utazási iro-
dában, hiszen jó egy hete ez 
a kellemes, modern, jó íz-
léssel tervezett és megépített 
hivatal áll rendelkezésére 
útlevél- és utazási ügyeinek 
intézésére. Egész más ide be-
lépni is, mint szűk elődjébe, 
s minthogy kellemesebbek és 
jobbak a munkafeltételek, 
gyorsabb az ügyintézés is. Az 
ú j utazási iroda esetében az 
tőrtént, hogy a közönség ha-
marabb birtokba vehette, 
minit arról hivatalosan is ki-
mondták volna: „átadjuk 
rendeltetésének' ' . 

Az átadási ünnepség 
ugyanis tegnap zajlott le, 
miután az első forgalmas hét 
próbáját is állta az ú j hiva-
tal. Meghívták az ünnepségre 
a párt- és tanácszervek kép-
viselőit. és az IBUSZ-szal 
együttműködő intézmények — 
az idegenforgalmi hivatal, az 
AKÖV stb — vezetőit. Megje-
jelent dr. Komócsin Mihály, a 
megyei pártbizottság titkára, 
Balogh István, a városi párt-

Voszy Viktor 
a Faust -

muzsikájáról 
Vaszy Viktor érdemes mű-

vészt, a szabadtéri Faust elő-
adás karmesterét arra kér-
tük. beszéljen zenei koncep-
ciójáról. 

— Törekvésünk, hogy' ki-
tessékeljük a darabból, ami 
Gounod zenéjét elviszi' Goe-
thétől. s azokat az elemeket 
hangsúlyozzuk, rrielvek az 
ős-fáusti szellemet képvise-

'lik. Az egész interpretáció-
ban harcolunk a túlzottan 
szentimentális és érzelgős 
felfogás ellen, s az ilyén 
részeket megpróbáljuk meg-
felelő dramaturgiai indulat-
tal telíteni.' Elsősorban a 
kerti-jelenetre gondolok, i g a -
zán úja t azonban a Valpur-
gis-éjben akarunk nyújtani. 
Itt persze zenei téren nem 
sokat, tehetünk — csak azt 
játszhatjuk, ami a kottában 
van —, de a rendező és ko-
reográfus annál többet. 

— Legnagyobb Faust-élmé-
nyem Pesten volt, a harmin-
cas évek elején, Marcel 
Journet-val. Színpadi* . gesz-
tusai még ma is előttem 
vannak. Jómagam * először 
1943-ban Kolozsvárott taní-
tottam be az operát, aztán 
ugvanebben a felfogasban 
Szegeden. 1958-ban. Az alap-

A lángoló rőzsetál 
Körséta éttermekben, vendéglőkben 

A szegedi éttermek és ségnek itt a roston sült ke- ajánlatukként. Nagy Itt az 
vendéitök általában jól fel- csege számít, a Tiszának ez idegenforgalom is. A vidék-
készültek a város nagysza- a legnemesebb hala a leg-
bású idegenforgalmára. A népszerűbb, mert nincs ben-
felkészülést alapos munka ne szemernyi csont, szálka, 
előzte meg. amelynek része- Talán nem elég sós a ha-
sé volt a többi között a Sze- iá.szlé és a rántott hal? Leg-

(Envedi Z. felv.) 

Schiffer Pál átadta rendeltetésének az ú j IBUSZ-irodát koncepció máig is megma-
radt, csak tovább tisztult 

nács vb-titkára. Jugoszláviá- zári irodáját., hiszen idegen- Az operát ma is töretlen 
ból is érkeztek meghívottak forgalmi fejlődés szempont- kedvvel próbálóm, 

bizottság osztályvezetője, dr. az IBUSZ ú j ' h iva ta lának jából Szeged jelentősége egy- — Még csak azt jegyezném 
Csikós Ferenc, a városi ta- avatásóra: ott volt a PUT- re nő, s vonzása még mindig meg. nagyon szeretek Szihe-

NIK. a JSZSZK utazási iro- nagyobb lesz. Ma már Ma- tár Miklóssal dolgozni. Cso-
dájának két vajdasági képvi- gyarország egyik idegenfor- dálat.ra méltó türelme van 
selője, Perisics Blagoje és galmi centruma nak kell te- és tökéletesen megértjük 
Fejér Gyula. kinteni, hiszen a hazánkba egymást. 

Schiffer Pál. az IBUSZ ve- áramló idegenforgalom fon-
aérigazgatója adta át rendel- tos állomása, 
tetésének az ú j hivatal t Be- • Bejelentette az IBUSZ ve-
szed ében elmondta, hogy zérigazgatója azt is, hogy ez 
példamutatóan szépet alkot- a rekonstrukció még nem 
tak itt Szegeden a tervezők, teljes, a lehetőségek szerinti 
az építők és mindazok, akik legrövidebb időn belül ha-
segítették az ú j hivatal el- talmas fényreklámot is épí-
készültét Ugyanakkor azt is tenek a ház tetejére. Ez a szegedi és a Csongrád me-
ntegem lítette. hogy a hu- neonreklám méltó lesz az ú j gyei népi zenekarok vetélke-
szonnegyedík órában sikerült irodához és a városközpont- dójéfc. A versengésben 
megvalósítani Szeged ú j uta- hoz. 

ged megyei jogú városi ta-
nács. valamint a Csongrád 
megyei tanács kereskedelmi 

•osztálya is. Ezt a megálla-
pítást annál inkább hangoz-
tathatjuk, mivel számos ven-
déglőben és étteremben jár-
tunk a kereskedelmi osztály 
képviselőivel és lényeges 
rendellenességet sehol nem 
tapasztaltunk a hazai és 
külföldi vendégek fogadtatá-
sában. 

ről érkező turistacsoportok 
közül is sokan ebédelnek, 
vagy vacsoráznak itt. 

Sajnos borból itt is na-
gyon szegényes a választék 

Népi zenekarok 
vetélkedője 

Szombatom aa újszeged! 
Vigadóban rendezték meg a 

alábbis erre gondol az em- Mikor ott jártunk, csak al-
ber. amikor a borfélék iránt 
érdeklődik Fjekből elég 
gvenge a választék, noha a 
vendégek leginkább csak 
sört fogyasztanak. 

A Hági Étterem többnyel-
vű étlapjáról a következők 
közül válogathatunk, ame-
lyek igazán tá j jellegűek: 
dorozsmai bicskás pecsenye, 
tápéi böllérdagadó, hortobá-
gyi bélszinszelet. bográcsos 
birkagulyás, szegedi tarho-

földi fehéret lehetett kap-
ni, a másik fajtát , a gyön-
gyöst'isnntait már lefoglal-
ták két esküvőre. Palacko-
zott bort hónapok óta nem 
kapnak, hiába kérnek. A 
vermuth is hiánycikk volt 
itt több mint egy hónapon 
át. régebbi rendelésüket 
csak most kapták meg Az 
árunak érthetetlen ez a te-
rítése. hiszen Szegeden a 
harmadik negyedévben elég-

Kettős az operából 

JttvSre Isméi jövünk!" nyáscsirke, s mindennek te- séges mennyiségű bor áll a 

Ezt bizonyítani az étel-
és itallapok, valamint a 
vendeg- és panaszkönyvek 
is hivatottak. A Tisza Ét-
terem egyszerű hétköznapi 
étlapja annyi ételféleséget 

tejére a mórahalmi kapros, 
tejfeles lepény. Ennek a 
vendéglőnek a júliusi for-
galma t millió 100 ezer fo-
rint, több mint a tavaly 
ilyenkori. A vendég esetleg 
megjegyezheti: szegényes a 

tartalmaz, mintha ünnepre gyümölcsváiflsztékuk. Ezt vi-
készültek volna. Valójában 
arra is. Itt az az állandó tö-
rekvés, hogy időről időre 
különleges készítményekkel 
lepik meg a vendégeket. 
Többféle levessel, még egy-
szer nn'nyl hideg és meleg 
előétellel, négyféle halké-

szont napról napra lehet 
korrigálni. 

Alsóvároson 
A nagyállomásnál a Sár-

kány Étterem mai ételkü-
lönlegességeként dlsznóto-

szitménnvel várják itt a ven- ros vacsorát, bográcsgulyást, 
töltött káposztát és három-
féle halételt kinál a vendé-
geinek. Mindennap három-
négyféle ételkülönlegességet, 
állítanak össze, speciális 

dégeket. Tizenegy féle kész-
étel közül lehet itt válasz-
tani. s alig kevesebb fris-
sen készült ételek kináltat-
ják magukat. Gazdag a be-
főtt- és gyümölcsválgszték 
is. 

A külföldiek leginkább a 
szegedi specialitásokat ké-
rik. a többi között a bog-
rácsos gulyást, a kalocsai 
halgulyást, a hortobágyi hú-
sos palacsintát, a,lángoló rő-
zsotáiat és igv tovább. A jó-
féle ételeket 25 féle borfaj- ... „ ,. 
tavai lehet leöblíteni. Ezek ^ ^ • 

fogyasztók rendelkezésére. S 
ebből a készletből miért 
zárja ki a Csongrád me-
gyei Vendéglátói pari Válla-
lat a nagy forgalmú Sár-
kány Éttermet? 

Ez a jelenség annál in-
kább feltűnő, mert a szom-
szédos Alsóvárosi Étterem-
ben ilyen jelenséggel már 
nem találkoztunk. A pecse-
nye és alföldi fehér bor 
mellett többféle palaokozott 
bor közül választhatnak a 
vendégek. Itt is speciális 
ételkülönlegességet kínál-
nak: a bácskai rostélyost, a 
szegedi bográcsgulyást, bir-
ka- és marhapörköltet és 
még több tájjellegű ételt. 

L. F. 

Faust (Jüan Oneina) és Margit (Virginia Gordoni) kettőse 

A divat estje műsorral 

Megnyílt 
a II. Szegedi Fotoszalon 

Radnóti Tamás, a városi 
tanács művelődési osztályá-
nak vezetője nyitotta meg 

között természetesen legka-
pósabb a pusztamérges! riz-
ling. de nem marad cl mö-
götte népszerűségben az eg-
ri bikavér, a villányi és a 
dom oszlói rizling sem. Há-
romfajta tokaii bor. kétfaj-
ta pezsgő, koktól különleges-
ségek, s a speciális Tisza-
koktél egészíti ki az italla-
pot a külföldi itólkülönle-
gesrégek mellett. A panasz-
könyvbe — rio miért, abba? 
— a következőket jegyezte 
he Miskolcről Káez Antal és 
társasága: „Hej. te Szőke Ti-
sza. jövőre ismét visszaté-
rünk". 

Hús és lior 
A Kossuth Halászati Tsz 

csárdájában tizenkét féle 
halételt szolgálnak fel a 
vendégeknek. Különleges-

Fotoklub kiállítását, amely-
nek anyagát 250 képből vá-
logatta össze a neves buda-
pesti és szegedi fotóművé-
szekből álló zsűri. A negy-
ven szerző száztizén négy 
műve így együttesen ki-
egyensúlyozott képet nyújt 
a Csongrád megyei fotomű-
vészet.ről 

A Csongrád megyei ta-
nács díját Gajdos Dezső 
Poseidon templom romjai 
című képével nyerte el. A 
Magyar Fotóművészek Szö-
vetséginek díját a legjobb 
kollekcióért Szávay István 
kapta, akinek Köd, West Si-
tir story. A f ekei a folyó c(-
rrü képei a kiállítás iesmé-
ivebb élményét nyújt ják. A 
Foto című lap díját Simon 
János képe kapta (Ez van). 
Négy dfiat adott ki a Sze-
gedi Fotóklub, amelyeket 

Horváth Dezső, dr. Koszto-
lányi Gvula. dr. Porszász Já-
nos és Radák Mária nyert el. 
Színes kollekciójáért külön di-
jat kapott Enyedi Zoltán. 

A megyei tanácsháza aulá-
jahan tegnap este nagysza-
bású divatbemutatót, rende-
zett a Ruhaipari Mintater-
vező Vállalat, valamint a 
Dél-magyarországi Textil- és 
Felsőruházati Nagykereske-
delmi Vállalat, A közönség 
na,gy tetszése közepette be-
mutatták a korszerű öltözz 
ködés legdivatosabb színeit, 
vonalait, az op-art, ruhákat. 

A ruhák színei világosak 
és sokféle kombinációban 
vonulnak fel. A legdivato-
sabb szín a rózsaszín, a pi-

ros. a világos lila. a leven-
dula. a világos zöld ós a sö-
tét zöld. 

A divatbemutató szüneté-
ben táncdalénekesek szóra-
koztatták a- közönséget, töb-
bek között fellépett Ambrus 
Kyri és Araczkv László. 

A nagy sikerű divatbe-
mutatót. ma. va.sarnap dél-
előtt 11 órakor a Kárász ut-
cában a Ruházati Bolt exk-
luzív modellboltja előtt 
megismétlik. 

Csongrád megyei Vendéglá-
tóipari Vállalat, a Hungária 
Szálloda és Étterem Válla-
lat, valamint a Szeged és tó-

jdéke Földmű vesstzovetkezetek 
zenekarai vettek részt. A 
zsűrinek nehéz dolga volt a 
helyezések megállapításándL 
a zenekarok kitűnő műsorral 
léptek fel. Két első helyet 
adtak ki, id. Lakatos Géza 
(HágS), valamint Kárpáti Mi-
hály zenekaranak (Tisza 
Szálló). Második helyezrét is 
több zenekar kapott: Laka-
tos János (Makó), Lakatos 
Béla (öreg Kőrősí) és RáC2 
Lajos zenekara (Kiskőrösi), 

Bútorkiállítás 
Vásárral egybekötött bö-

(orki állítást rendez a Bútor-
értékesítő Vállalat augusz-
tus 10-től 20-ig a vasútfor-
galmi technikum épületében 
(Marx tér 14.). Legalább 18 
—20 lakószoba-garnitúrát; 
kárpitozott bútorokat, kony-
habútorokat állítanak ki. Áz 
a cél, hogy a belföldön ké-
saülő és az importból szár-
mazó bútorok minél nagyobb 
választékát mutassák be, 
többet, mint általában a 
szúk bútorboltokban lehetsé-
ges. A ruházati szakma, a 
vas és műszaki, valamint az 
üveg- és porcelánkereskede-
lem kiegészítésül szintén be-
mutat ja újdonságait. 

A kiállított bútorokat 
készpénzért és OTP-hitelle-
vélre is meg lehet, vásárolni 
a helyszínen. Az OTP külön 
részleget állít fel a kiállí-
táson. 

A füvészkertben 

(Tóth Bcla felv.) 

Dél- és Kelet-Ázsiában honos virágok, indiai lótuszok 
nyílnak most t'jszegeden. az egyetemi botanikus kertben. 

A látványos virágzás sek látogatót vonz 

Egy forintért — Palicsra 
Egy forintért kétnapos kirándulást tehetnek ol-

vasóink Palicsra. ha részt vesznek a Dél-Magyaror-
szág szabadtéri különkiadásának totópályázatán és ha 
— természetesen — szerencséjük lesz. 

A pályázaton mindenki részt vehet, aki a külön-
kiadás pályázati szelvényét levelezőlapra ragasztva és; 
a kérdésekre adott válaszokat melléirva szerkesztősé-
günkhöz (Magyar Tanácsköztársaság út ja 10.) postán 
vagy személyesen augusztus 12-én. péntek délig eljut-
tatja. A pályázat- kérdései szabadtéri játékokkai. az 
idegenforgalommal és a vendéglátással kapcsolatosak 
A nyertesek értékes jutalomban részesülnek. Az első 
dí j kétnapos kirándulás — teljes ellátással — a jugo-
szláviai Palics-fürdöre és Szabadkára. A további nye-
remények között a szabadtéri Otelló és Gorda előadá-
saira szóló jesvek, valamint "más nyeremények szere-
pelnek. A pályázat nyereményeit augusztus 12rén nyil-
vánosan sOTsoljuk'ki azújspegedí szabadtéri színpadon. 

A pályázati feltételeket, .részle-teren ismertető kü-
lönkiadás Szegeden minden újságárusnál és eladási 
napokon a Dóm téren kapható. 
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