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Portnapok 
a szegedi 
járásban 

Az MSZMP szegedi járá-
si bizottsága június első fe-
lében pártnapokat rendez a 
járás üzemeiben, művelődési 
otthonaiban, iskoláiban. A 
hónap első hetében a követ-
kező pórtnapokra kerül sor. 

Június 1-én délután 4 óra-
kor Szatymazon a MÉK-te-
lepen Kasza György /telep-
vezető, délutón 6 órakor Al-
győn a tanácsházán Gruber 
János, az MSZMP szegedi 
járási bizottságának t i tkára; 
június 2-án délután 2 óra-
kor Zákányszéken az 'iskola-
épületben Vass Vilmos ta-
nár, délután 3 órakor Móra-
halmon a gimnázium' épüle-
tében dr. Bagdi Sándor, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságónak munkatársa és 
este 7 órakor Ásotthalmon a 
Gót sori iskolában Sági Já -
nos, tanácselnök; június 3-
án délután 2 órakor Kiste-
leken, a gépjavító állomá-
son Csápenszki István, a 
tejipari vállalat igazgatója, 
3 órakor Tápén, a hajójaví-
tóban Gruber János, este 
7 órakor Csengelén a műve-
lődési otthonban Rácz Tibor 
tanácselnök és Tápén a kul-
túrotthonban dr. Bodó Ist-
ván, a Tiszatáj Tsz elnök-
helyettese; június 4-én dél-
után 2 órakor Szatymazon 
az áfész-telepen Szakáll 
András elnök, délután 5 
órakor Sövényházán a párt-
házban Váradi József isko-
laigazgató, Deszken délután 
4 órakor a Maros Tsz-ben 
Kanalas Sándor téesz-elnök, 
Kiskundorozsmán, a tanács-
házán délután 5 órakor Ju-
ratovics Aladár, országgyű-
lési képviselő, az NKFV sze-
gedi üzemének vezetője, dél-
után 6 órakor Mórahalmon 
a Vörös Október Tsz-ben 
Gruber János, Szőregen a 
pártházban dr. Jármai Ti-
bor, a járási ügyészség ve-
zetője, Ásotthalmon, este 7 
órakor az Alkotmány Tsz-
ben Börcsök Szilveszter, az 
MSZMP községi bizottságá-
nak t i tkára tar t előadást. 

Hidegeit jó a sör 
Még akkor is, ha most hűvös az idő 

Joggal kéri a panaszköny-
vet az a vendég, aikit hideg 
feketével kínálnak meg egy 
presszóban vagy étterem-
ben? Érthető a kánikulá-
ban kimelegedett, valami-
lyen hűsítő italra szomjúho-
zó ember bosszúsága, ami-
kor — mondjuk — langyos 
sört tesznek eléje? A vá-
lasz, legalábbis a vendég 
megfogalmazta válasz, egy-
értelmű: igen. Vannak éte-
lek, italok, melyeknél nem 
mindegy, hogy milyen a 
hőmérsékletük. Köztudott, 
hogy például a sor csak hi-
degen jó. 

Mindig tudnak hűtött 
italt önteni a vendégek po-
harába? — kérdeztük meg 
néhány olyan étterem veze-
tőjétől, ahova nyáron a 
legszívesebben ülnek be a 
szegediek. Megtudtuk, hogy 
szerencsés város a miénk: a 
vendéglöknek nincsenek hű-
tési gondjaik. Van jég? Van. 
Mégis: i t tunk már „pincehi-
degnek" nevezett langyos 
söirt? Ittunk. 

Mi volt hát az oka an-
nak, hogy a múlt héten este 
8—9 óra után már hiába 
vártuk, hogy bepárásodjon 
a sörtől habzó pohár, az 
egyik kerthelyiség asztalán. 
Válaszként akkor a pincér 
széttárta a kar já t , elnézés/t 
leérő tekintettel csak ennyit 
mondott: „Sajnos, nincs 
már jég." 

A Szeged Étterem vezető-
je szerint néhány napig va-
lóban kénytelenek voltak 
hűtetlen italt adni a vendé-
geknek. A hét hűtőszekrény 
csak élelmiszer tárolására 
elegendő. Az italokat ládák-
ban, alumínium edényekben 
tudják hűteni, táblás jég 
között Tavaly senki nem 
panaszkodott, hogy hűsítő 
ital helyett meleget kapott. 
Igaz, akkor a vágóhídiéi is 
hoztak jeget. Az idén csak a 
jégigyárból tudnak vásárolni. 
S, hogy a lakosságnak is 
jusson, sajnos, csak keveset, 
naponta 10—15 táblát. Leg-
alább húszra lenne szükség. 

Az igazság az, hogy a hir-
Itelen jött májusi kánikulá-

ra sem a jéggyar, sem ők 
nem készültek fel kellőkép-
pen. 

A Hungáriában valamivel 
kedvezőbb a helyzet, de ez 
annak köszönhető, hogy ott 
elektromos hűtőszekrények-
ben is tudnak sört tartani. 
Van hely az üvegek számá-
ra az egyik 1500 literes hű-
tőszekrényben és egy ezer 
literesben. A napokban pe-
dig érkezett egy ú j ezer li-
ter térfogatú hűtőszekrény, 
amelyet a söntésben fognak 
elhelyezni. A mű jég azon-
ban i t t is kevesebb a kel-
leténél. Az elmúlt kániku-
lai napokban a gyár csak a 
megrendelt jég felét tudta 
adni a Hungáriának is. 

A Hági szintén hasonló 
gondokkal küzd. A hűtő-
kamrák, hűtőszekrények 
tömve vannak húsokkal és 
üvegekkel. Azért itt is el-
kelne több a napi 10—15 
tábla jégnél. 

Az éttermek vezetői mind-
ezek ellenére optimisták. A 

— Ha már meleg, legalább 
legyen elegendő! I 

májusi, átmeneti nehézségek 
után remélik, nem kerül be-
jegyzés a panaszkönyvbe, a 
hűtetlen ital miatt. 

Mi is szeretnénk, ha mi-
nél kevesebb vendég tölte-
né az idejét az éttermekben 
— fogalmazással. 

Ch. A. 

Önkéntes tűzoltók 
uersenye 

Tiszaszigeten 
Üzemek, községek, intéz-

mények és általános iskolák 
önkéntes tűzoltói vasárnap 
délelőtt Tiszaszigeten adtak 
egymásnak találkozót nagy-
szabású versengés keretében. 
A Szeged városi és járási 
tűzrendészed parancsnokság, 
valamint a tiszaszigeti ta-
nács együttesen rendezte a 
mintegy ezer főt számláló 
résztvevők versengését. Részt 
vett az önkéntes tűzoltók 
versenyén dr. Kovács Jó-
zsef, az MSZMP járási bi-
zottságának első titkára, dr. 
Varga Dezső. a városi párt-
bizottság titkára, dr. Bozó 
Sándor, a Csongrád megyei 
tanács vb-titkára, Nieszner 
Ferenc országgyűlési képvi-

Kisorsoltál? a lottó májusi tárgynyereményeit 
Hétfőn az OTP budapesti, 

Münnich Ferenc utcai szék-
házában kisorsolták a lottó 
május havi tárgynyeremé-
nyeit. A sorsoláson a 21. já-
tékhét szelvényei vettek 
részt. 

Az alábbiakban közöljük 
a szegedi totó-lottó iroda 
területén eladott és nyere-
ménnyel kisorsolt 21. heti 
lottószelvényszámokat és a 
a kisorsolt nyereményeket. 

0 813 620 utalv., 0 672 669 
éléskamra utalv., 0 672 879 
utalv., 0 681 739 tv., 0 685 447 
utalv., 0 690 748 háztart. g„ 
0 694 946 tv, 0 701 917 tv, 
0 706 978 lak-tex., 0 709 309 
mosógép, 0 724 611 bútor-
lakber., 0 725 080 utalv., 
0 732 700 mosógép, 0 733 055 
utalv„ 0 734 644 ruházati 
cikk, 0 736 141 Ofotért ut., 
0 736 330 ruházati cikk, 
0 744133 éléskamra ut., 

100—150 m ! tertlletü 
közművesített 

épületet 
bérbe veszünk 

üzemi célra. „Sürgős DK 
954" jeligére a Sajtóházba. 

DK. 954 

Á R A M S Z Ü N E T 

Értesí t jük fogyasztóinkat, 
hogy 1971. június 2-án 6— 
15 óráig áramszünet lesz 
Kiskun dorozsma községben 
Erdélyi sor. Szélmalom u.. 
Jász u.. Szabadság tér. 
Fürst i".. Balalti u„ Arany 
J. u.. Tolbuhln u.. Felsza-
badulás u„ Zrinyi u„ Rá-
kóczi u., Petöft u„ Szt. 
Imre u. és Kisfaludy u. 
altal határolt területen. 

A D E M A S Z Ü l g . S z e g e d 

0 744 501 utalv., 0 750 414 
Moszkvics 412 típ. személy-
gépkocsira utalv., 0 752 362 
éléskamra ut., 0 754 997 Ki 
mit választ? 0 772 652 élés-
kamra ut., 0 784 804 háztart. 
g., 0 787115 ruházati cikk, 
0 803 665 lak-tex., 0 816 507 
lemezjátszó, 0 817 617 méter-
áru, 0 823 857 utalv., 0 823 998 
lak-tex., 0 832 530 háztart. g., 
0 840 040 utalv., 0 850 267 
Ofotért ut., 0 853 080 lak-tex., 
0 855 158 mosógép, 0 859 085 
lak-tex., 0 866 120 utalv., 
0 868 813 ruházati cikk, 
0 874 081 háztart. g., 0 894 756 
tv., 0 899 891 magnó, 0 901 555 
tv., 0 901 627 lak-tex, 0 906 146 
Ki mit választ? 0 917 900 
bútor-lakber., 0 928125 le-
mezjátszó, 0 930 147 háztart, 
g„ 0 941 174 éléskamra ut„ 
0 960 369 hűtőgép, 0 973 191 
lemezjátszó, 0 975 000 méter-
áru. 0 976 010 éléskamra ut„ 
0 982 373 magnó. 0 993 895 
méteráru, 0 994 529 tv., 
1 004 025 hűtőgép, 1 007 224 
háztart. g„ 1 012 446 méter-
áru. 1 026 078 Ki mit vá-
laszt? 1027145 éléskamra 
ut., 1 030 387 lemezjátszó, 
1 033 691 lak-tex., 1 065 113 
ruházati cikk. 1 072 046 lak-
tex.. 1 083 050 lemezjátszó. 
1 097 159 tv., 1 123 805 Ofo-
tért ut., 1 131 270 utalv., 
1 142 468 éléskamra ut., 
1 143 469 hűtőgép, 1 145 535 
éléskamra ut., 1161525 
Moszkva—Irkutszk-i társas-
utazás, 1 161 887 háztart. g„ 
1 163 685 hűtőgép, 1 178 802 
hűtőgép, 1 178 811 lemezját-
szó, 1 195 653 éléskamra ut., 
1 200 701 hűtőgép, 1 206 002 
Ofotért ut., 2 043 604 háztart. 
g„ 2 046 213 mosógép, 
2 057 457 óra, 2 062 277 tv., 
2 261 934 Budapest, I., Csa-
logány u. 22—24. sz. alatt 

. épúlö társashazban a II. -em. 

14. sz. alatti háromszobás 
(egyik kisméretű) étkező-
hallos öröklakás, 2 292 139 
rádió, 2 312 928 hűtőgép, 
4 046187 Ki mit választ? 
4 046 361 éléskamra ut., 
4 058 712 fényképezőgép, 
4 059 123 háztart. g., 4 060 831 
tv., 4 064 609 lemezjátszó, 
4 066 251 Ki mit választ? 
4 253 615 tv., 4 274 746 méter-
áru, 4 275 769 utalv., 4 283 245 
ruházati cikk, 8 209 392 tv., 
8 213 155 Ofotért ut., 8 218 499 
méteráru, 8 238 842 lak-tex., 
8 240 056 fényképezőgép, 
8 246 764 éléskamra ut., 
8 248 092 bútor, 8 256 874 
Ofotért ut., 8 257 918 utalv., 
8 264 730 Moszkva—Irkutszk 
társasutazás, 8 286 726 le-
mezjátszó, 8 291 134 élés-
kamra ut., 8 293 578 méter-
áru. 9 173 367 hűtőgép, 
9 178 650 Ofotért ut., 9 180 517 
fényképezőgép, 9 182 287 tv„ 
9 193 352 tv., 9 194 609 mé-
teráru. 9 200 118 magnó. 
9 201 902 utalv., 9 202 719 
rádió, 9 202 985 éléskamra 
ut., 9 219 268 Moped. 
9 220 685 lak-tex.. 9 227 911 
mosógép. 9 238 754 ruházati 
cikk. 9 244 211 hűtőgép. 
9 257 627 lak-tex., 9 258 658 
tv., 9 263 536 utalv.. 9 266 757 
éléskamra ut., 9 277 725 lak-
tex.. 9 278 293 háztart. g„ 
9 293 146 tv., 9 294 431 tv. 

A nyertes szelvényeket 
1971. június 20-ig kell a to-
tó-lottó kirendeltségek, az 
OTP-fiókok, vagy a posta 
út ján a Sportfogadási és 
Lottó Igazgatóság lebonyolí-
tási osztályához (Budapest, 
V„ Münnich Ferenc u. 15.) 
eljuttatni. 

A gyorslista közvetlenül 
a sorsolás után készült, az 
esetleges hibákért felelőssé-
get nem vállalunk. (MTlj 

selő, a tiszaszigeti Búzaka-
lász Tsz elnöke, Csete 
György alezredes, a megyei 
tűzrendészeti parancsnokság 
vezetője, és még számos 
vendég a közeli városokból, 
községekből. 

Moldován György, a vá-
rosi és járási tűzrendészeti 
parancsnokság vezetője nyi-
totta meg a parádés vetél-
kedést, majd dr. Bereczki 
János, a Csongrád megyei 
tanács szegedi járási hiva-
talának elnökhelyettese mél-
tatta az üzemek, gyárak, 
községek, intézmények és 
iskolák önkéntes tűzoltóinak 
társadalmi szerepét, mun-
kájuk célját és jelentőségét. 
Hangsúlyozta, hogy az ön-
kéntes tűzoltó testületek ed-
digi működéséhez minden 
feltételt és segítséget meg-
adtak, mind az üzemekben ég 
községekben. Ezt a gondos-
kodást, támogatást az ön-
kéntes testületek a továb-
biakban is feltétlenül meg-
érdemlik és elvárják. Mun-
kájukkal. helytállásukkal 
számos esetben bebizonyítot-
ták, hogy mennyire szükség 
van rá juk a lakosság szol-
gálatában, a társadalmi tu-
lajdon, az egyéni javak meg-
védése érdekében. 

A tiszaszigeti tűzolttó-
versenyt immár az jellemez-
te, hogy a kézi működtetésű 
felszerelések helyét felvál-
tották Répi erejű, motorikus 
fecskendők. A sokféle ügyes-
ségi versenyszámokat is en-
nek figyelembevételével ál-
lították össze. Az úgyneve-
zett gápjárműfecskendők 
kezelésében, bemutatásában 
az első helyezést Szőreg ön-
kéntes tűzoltó együttese 
nyerte. Speciálisan, több ka-
tegóriában szerepelt a 800-
as és 400-as kismotorfecs-
kendő bemutatása, szerelé-
se, Első helyezést ért el Kis-
kundorozsma testülete, va-
lamint az újszegedi kender-
gyár férfi- és női csapata, 
Z.sombó férfi- és női raja, a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem testülete, továbbá 
a Szegedi Paprikafeldolgozó 
Vállalat önkéntes női cso-
portja. Ugyanilyen ered-
ménnyel szerepelt a tápéi 
Kölcsey általános iskola le-
ány és a szatymazi általá-
nos iskolások csapata, a 
zsombóiak fiúraja, valamint 
a szegedi Centrum Áruház 
önkéntes tűzoltó együttese is. 

A vendéglátó Tiszasziget 
önkéntes tűzoltó együttese 
ezúttal nem ért el első helye-
zést. A gazdag programú 
versenynap előkészítésében 
és rendezésében azonban 
igen jó házigazdának bizo-
nyult szinte az egész község 
lakossága, s mindvégig sze-
mélyes részvételével Kiss 
András tanácselnök. 

Amikor a vevő „berág" 
Vevőtársak parázs vitájának voltam fül tanúja: 

milyen az ideális kiszolgálás a már oly sokat 
emlegetett szocialista kereskedelemben? Kide-

rült, hogy nemcsak az ízlések és pofonok különböznek 
egymástól, hanem az üzleti udvariasság iránti igény is. 
Van, akinek az is jó, ha odavetik eléje a bóvlit, a másik 
meg attól is méltatlankodik, ha az egész készlet fel-
túrása és lefitymálása után nem kacarászva beszél ve-
le az eladó. 

A polémiát szülő zokszó kétségtelenül közérdekű. 
Egy asszony bement Szeged elegáns cipőboltjába, s 
kért valamilyen világos színű, divatos női lábbelit 38-
as nagyságban. Ahhoz képest, hogy hemzseglek, az 
igényes és kritikus kedvű vevők, egy hölgy viszonylag 
hamar hozta az árat. Próbálták, nem feküdt benne 
kényelmesen a láb — szorított. A vevő visszavitte. 
Várt öt percig, tíz percig, abban a biztos tudatban, hogy 
őt ezúttal nagyon pontosan fogják kiszolgálni, azaz 
passzentos cipőt terem a türelme. Csak miután eltelt 
egy negyedóra, akkor vette észre, hogy az elárusítónő 
karba tett kézzel áll a raktár a j ta jában. 

A vevő erre — divatos szóval élve — berágott, és 
odarohanva, elkezdett kiabálni, hogy ez meg micsoda, 
miért nem hoztak neki másik cipőt? „Nincs több olyan 
számú abban a fazonban" — volt a tenyérmutogató 
mentegetödzés. Akkor a jánl jon nekem másfajtét , be-
széljen rá valamilyenre, hiszen látja, hogy nem pasz-
szióból vagyok itt, hanem cipőt szeretnék a lábamra. 
„Ügy láttam, a kedves vevő nem is tudja, milyet akar 
venni." Nicsak, még sértegetik is az embert. Vegye 
tudomásul, magának kell jobban t u d n i a . . . 

Ne dramatizáljunk tovább. A vevőnek lényegében 
igaza volt. Végül azonban magéból kikelve nagyon 
messzemenő következtetéseket vont le, egyetlen fá-
radt, s kétségtelenül nem túl ügyes kereskedő maga-
tartásából. S jól lehet, haragja — hangsúlyozzuk — 
érthető volt az adott szituációban, könnyen megkímél-
hette volna idegeit, ha másutt próbál vásárolni. Szege-
den is a mosolygós, kifogástalan modorú kiszolgálás 
jellemző már az állami kereskedelemre, noha meg-
élénkült gazdasági életünk állandósította mindenütt a 
zsúfoltságot. 

A minap hallottam: „Képzeld, vásárlási szándék 
nélkül ténferegtem be egy áruházba, s a csicsergő, elő-
zékeny, ízig-vérig pulthoz termett kartársnő elköltette 
velem az összes pénzemet." 

F. N. I. 

Zenei napló 

Szegedi szerzők 
A szezon vége ellenére is 

szép számű közönség gyűlt 
egybe a szegedi zeneszerzők 
műveiből összeállított szim-
fonikus zenekari koncerten, 
amely vasárnap délelőtt 
hangzott el a Magyar Zene-
művészek Szövetsége szege-
di csoportja és a November 
7. Művelődési Központ ren-
dezésében a Szegedi Nemze-
ti Színházban. A hangver-
seny első részében két régi 
szegedi zeneszerző művét 
játszotta a szegedi szimfo-
nikus zenekar. Figedy-
Fichtner Sándor jellegzete-
sen század eleji nemzeti ro-
mantikus hangvételű 1848 
című szimfonikus költemé-
nyének témáját, a közismert 
Klapka-Indulót. megújuló 
karakterrel, változatosan va-
riálta a szerző. Király-Kőnig 
Péter nevét Szeged városa 
jól ismeri: 1904-től kezdve a 
szegedi városi zeneiskola 
igazgatója volt. Áldozatos 
munkával oldotta meg a sze-
gedi zenei nevelés problé-
máját . Az elhangzott — a 
brahmsi stílust és a szá-
zad végi népies romantikus 
hangvételt egségbe foglaló 
— harmadik szimfóniájának 
formai építkezése nagy tu-
dású muzsikusra vall. Az el-

ső tétel szerves egysége, a 
népies karakterű variációs 
formájú második tétel 
gazdag színekkel regiszt-
rált változatos szép 
hangzása és a Rondó-télel 
virtuóz lendületessége mind-
végig szuggesztíven kötötte 
le a hallgatóság figyelmét. 

Szünet után került sor 
Vaszy Viktor 1942-ben be-
mutatott Ünnepi nyitányára. 
amelyet 1941—42-ben kom-
ponált a szerző az erdélyi 
magyar színjátszás 150. év-
fordulójára. A Scarlattl-fé-
le szonáta formában meg-
írt nyitány változatos, át-
tört hangszerelése, üde, 
friss hangja a koncert egyik 
legszebb élményét jelentel-
te. Befejező műsorszámként 
Vántus István Juhász Gyula 
versére írt Himnusz az em-
berhez című kantátájának 
ősbemutatóját hallottuk, a 
zenekar és a Szegedi Zene-
barátok Kórusának tolmá-
csolásában. melyet a városi 
tanács megbízásából felsza-
badulásunk 28. évfordulójá-
ra komponált a szerző. A 
hangverseny karmestere, Va-
szy Viktor, a tőle már meg-
szokott nagy szaktudással di-
rigált. 

Énekesek koncertje 
Bcrdál Valéria és Gyimesi 

Kálmán énekművészek ne-
vét sokan ismerik, hírnevü-
ket számos nagy sikerű ope-
rai szereplésükkel alapoz-
ták meg. Ezúttal a Tömör-
kény István gimnázium ze-
neművészeti tagozatának 
szombat esti ének tanszéki 
koncertjén a két kitűnő mű-
vész pedagógiai munkájá-
nak eredményében gyönyör-
ködhettünk. A hangverse-
nyen két híres opera (Mo-
zart Varázsfuvola és Doni-
zetti Szerelmi bájital) ke-
resztmetszetét hallottuk, a 
koncert szereplőinek meg-
győző, szép előadásában, 
melyben a bensőséges, csa-
ládias légkört magas művé-
szi szintű produkciók tették 
még forróbbá. Külön ki kell 
emelnünk a nagy tehetsé-
gű Tokody Ilona éneklését: 
gyönyörű hangi adottságá-
va l , biztos énektechnikai -tur 

dásáva! méltán aratott nagy 
sikert Pamina és Adlna sze-
repében. Matusovits Edit ,á2 
Ej királynőjének kék nehéz 
koloratűr áriáját adta elő 
szinte már a virtuózok biz-
tonságával, dr. Zámbó Gé-
za a Papageno-, s a Bel-
core-szerepek szellemes elő-
adásával, dr. Szűts István a 
Főpap- és a Dulcamara-sze-
repek alakításával tűnt ki 
A műsor többi szereplőiről 
is (Juray Miklós, B. Tass Il-
dikó, Szelel Márta, Varjast 
Ida, Vass Katalin és Papp 
Mária) csak a dicséret hang-
ján szólhatunk. A közremű-
ködő Gregor József (Sarast-
ro) és Meszlényi László (Ta-
mino) művészek előadása 
emelte a koncert színvona-
lát. Dr. Simor Ferencné a 
koncert, zongorakísérője volt, 
dr. Mihálka György a ka-
marakórust tanította be. 

Kátai Laszia 


