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röviden 
Gépesített halászat 

, Tóth Béla felvetele 
Nem kell már kosarakban felhordani a tavak meredek, sá-
ros, csúszós par t ja in a halakat . Ezt a nehéz fizikai munká t 
gépesítették a Szegedi Állami Gazdaság fehér-tói kerületé-
ben. A hálóhúzás után szákkal emelik ki a pontyokat, és 
folyamatosan rak iák, öntik az elevátorra. A feihordószala-
gon gyorsan teszik meg az u ta t a halak a víztől a válogató-
asztalig. Az őszi lehalászási idény javában tar t . s az eddigi 
mérlegelési adatok szerint jól f izetnek a tavak. November 
végéig előreláthatóan 16G vagon pontyot és egyéb ha la t he-
lyeznek át a telel letőmedenrékbe, illetve szállítanak hazai 

piacra és expor t ra 

OLAJIPARI 
DOLGOZÓK 
VETÉLKEDŐJE 

Tegnap, november 2-án 

KÖZGAZDASÁGI 
NAPOK '78 

November 3-án délután 2 
órakor a Közgazdasági na-

keretében Ungi Gyula tar t 
előadást Szeged—Tápén a 
MAHART szegedi üzemében 
az üzem tervezési kérdé-
seiről. 

Kemény 
— A mama vissza-

küldte ezt a marhahúst 
— lép be a húsboltba 
egy kisfiú. 

— Miért? 
— Mert olyan ke-

mény, hogy cipőt lehet-
ne vele talpalni. 

— Hát akkor tegye 
azt! 

— Akarta, de nem 
tudta rajta átverni a 
szögeket! 

este az olaj ipari dolgozók pok '78 rendezvénysorozat 
Lenin körúti k lubjában Ki 
tud többet a Szovjetunióról? 
címmel vetélkedőt rendez-
tek, melyen a Nagyalföldi 
Ku ta tó és Feltáró Üzem he-
lyi üzemegységének, va la-
m i n t a Nagyalföldi Kóolaj -
és Földgóztermelő Vállalat 
helyi üzemének, szocialista 
brigádtagokból álló csapatai 
vet tek részt. A versenyzők 
politikai, kulturális, művé-
szeti és sport, valamint szak-
mai témakörökben mér ték 
össze tudásukat . 

EMLÉKTABLA-
a v a t A s 

A Tanácsköztársaság ki-
emelkedő személyiségének: 
Fogány Imrének és Pogány 
Imrénének emléktáblá já t 
leplezték le csütörtökön 
Győrött, a Széchenyi tér 
3-as számú ház falán. Po-
Rány Imre Szabó Ervin ba-
rát i köréhez tartozott. 1918. 
novemberében őt választot-
ták meg a győri nemzeti ta-
nács elnökévé, 1919. márciu-
sában pedig a győri városi 
és megyei direktórium el-
nökévé. Felesége a város 
művelődési életének szer-
vezője, i rányítója volt eb-
ben az időszakban. 
MEGKÉRDEZZÜK 
A MINISZTERT 

„Megkérdezzük a minisz-
te r f ' - soroza tban legköze-
lebb Pullai Árpád közle-
kedés- és postaügyi minisz-
terhez látogat el a Magyar 
Televízió s tábja . A novem-
ber 8-i, 50 percesre terve-
zett műsor készítői — a 
hagyományokat folytatva — 
ezúttal is széles körű köz-
véleménykutatást végeznek. 
Hétezer kérdőivet osztot-
tak ki az utazóközönség, a 
szállító és a szállíttató vál-
lalatok dolgozói között. Az 
összegyűjtött válaszok alap-
ján ál l í t ja majd össze a 
műsor vezetője. Bán Jáno< 
a miniszterhez intézendő 
kérdéseket. A mindenkit 
ér intő témával, a közleke-
déssel, a szállítással és a 
postával kapcsolatos kérdé-
seket a nézőktől is vár ják . 
A kérdéseket a „Megkérdez-
zük a minisztert", Magyar 
Televízió, 1810. Budapes 
címre küldhetik. Az adó-
napján délelőtt 10 órától te-
lefonon is kapcsolatba lép-
hetnek a műsor készítőivel 
az érdeklődők. 

NOVAK ANDRÁS 
KIÁLLÍTÁSA 

Több éve harmadmagával 
szocialista szerződést kötött 
Nóvák András festőművész 
a KSZV-vel. Nóvák And-
rás a ju taárugyárra l épí-
tett ki mindkét fél számá-
ra hasznos, sokoldalú kap-
csolatot. Tegnap, csütörtö-
kön délután a gyári é lmé-
nyekből született 12 alko-
tásból rendeztek kiá l l i tás taz 
üzem kul túr termében. A 
művész ebből az alkalomból 
is találkozott a gyár m u n -
kásaival. 

Mitől nehéz 
a könnyűzene? 

Mehetnékem támadt az este. Föl-
ütöm ennek az ú jságnak népszerű 
oldalát, a hetest, hol az apróhirdeté-
sek mellet t eligazíttatik az olvasó, 
mi, hol és mikor találtat ik az 
enyémhez hasonló ingerkor. A szín-
ház és a két mozi műsorát már lát-
tam. Semmi érdekes a tévében, a 
baleseti, sebészeti, állatorvosi és 
gyógyszertári ügyelet meg nem kife-
jezetten szórakoztató. Egyszóval, 
nyugi, nyugi. Maradna a könyv, nem 
utolsó szempont, é restanciából hol-
táiglan ju t is, marad is törleszteni-
valója az embernek, hanem a me-
hetnék az cudar egy teher. K iha j t a 
négy fal közül, míg a novemberi 
nyirkos hideg föl nem szippant be-
lőle, csontig nem koptat ja . Igazán 
nem mentegetésképpen mondom, de 
így jutot tam el a Szeged-bárba. Mű-
sora ugyan jó ideje nincs, csak a 
zene, három f ia ta lember szolgáltatja 
— a szórakoztatóipar illetékes és 
pontos kifejezésével. 

A bokszokban összehajló kis cso-
portok, csöndes párok. A tenyérnyi 
helyen virgonc és egykedvű táncolók 
duruzsolnak, karamboloznak diszk-
réten, zajlik az ernyedt lötyögés, a 
bárpul t ra magányos törzsvendégek 
könyökölnek, vagyis há t semmi 
rendkívüli, persze, mitől is lenne. 
Hagyom rámtörni a melankóliát. El-
altatna, érzem, e la l ta tna a hársleve-
lű. Pilledten érdeklődöm hát a fő-
nöknél, ki játszik a zongorán, s hogy 
idesúgja azzal az utánozhatat lanul 
karcos, folytonrekedt basszusán, 
szarvazni kezd a szakmai ártalom, 

m á r tudom, miért jöttem, az éjszaka 
sincs haszontalanuL 

Sok éve, hogy szem elől tévesztet-
tük egymást. Nem csoda, ha meg 
sem ismerne Feri, a Hári, pedig kop-
ta t tuk eleget ha jdanán a jó öreg 
konzervatórium padjai t . Aztán elvál-
tak út jaink, hébe-hóba fu to t tunk 
össze az aszfalton, vagy füstös lo-
kálban. Feri. a bárzongorista, tíz éve 
szerzett tanár i oklevelet a szegedi 
konziban. Nem ő az egyetlen, ki 
könnyűzenére adta a fe jé t : muzsikált 
a Balatonnál, a budapesti Moulin 
Rouge-ban, s gyorsan fölfedezték, 
megtalál ták a külföldi szerződéssel. 
Az NSZK-ban éjszakai klubokban 
játszott, másfél évet töltött így Nor-
végiában, a hetvenes évek elején föl-
tűnt a Szeged-bárban is, ma jd esz-
tendőről esztendőre pendlizett Hód-
mezővásárhely és Finnország kö-
zö t t mi re most visszakanyarodott 
ide. Az éjszakai műszak mellett 
zongorát tanít az OSZK megyei s tú-
diójában. kisfi lmekhez komponál ze-
nét az idegenforgalmi és propagan-
davállalatnál, s ha ideje engedi, 
bass-gitár iskolát í r a zeneműkiadói-
nak. 

Nyomdászoktól tudom, megszokha-
tó a folytonos éjszakázás. Hanem 
ahol mindenki más m u l a t kedve 
(pénze) és ideje a rányában szórako-
zik, erős a kísértés italra, lazításra, 
márpedig a szakma vastörvénye ti l t-
ja, hiszen renyhe szervezettel nem 
győzni sokáig. 

— ö t éve kortyol tam utol jára, 
mármin t szeszt — telepszik mel lém 
az asztalhoz. — Megszokás dolga. 

tudtommal a bass-gitáros Ferkovics 
Jenő és a dobos Máriási János sem 
iszik. 

— A mulatók szondáját inkább a 
vendég reklámozza, semmint a ven-
déglátó. Nem gondolod? 

— Jó, jó. de gyakran megkínálnak. 
— Akkor az enyémből nem kapsz. 

S mit játszol érte? 
— Mondj egy számot! 
— Mégis, mifélét? 
— Az elmúlt húsz évből b á r m i t 

amit te ismersz, mi megcsinál juk. 
Körülbelül háromszázas szériánk van 
a tánczenéből, s ha kérik, további 
háromszázat el játszunk. operettet, 
f i lmzenét miegymást, kottából. Es-
ténként hozzávetőlegesen hetven 
szám megy. sohasem ismétlünk. 
Mindent egybevéve, jó húsz órányi 
műsorunk van. 

— tfhü, csinos kínálat. Honnan 
szedtétek ? 

—.Külföldi utakról, barátoktól. 
Nálunk is létezik szakmai expor t -
import, kot tákat , lemezeket cseré-
lünk, meg szöveget Nem győzöm 
hangoztatni, milyen fontos az élő 
kapcsolat. Az kevés, ha a rádióból 
leveszi valaki. Egy az egyben játsz-
szuk a számokat, a szólisztikus ré-
szeknél improvizálunk, b á r a mai 
discó stílusból hiányzik a rögtönzés. 

— Még mindig Vásárhelyen laksz? 
— Naná: utazom naponta. S ha a 

műszak i t t lejár , záróra u tán még 
próbálunk, vagy elvétve a nyitás 
előtt. Edzés nélkül nem megy. 

Elcsacsognánk sokáig, de az elné-
zésemet kéri, le jár t .a cigarettaszü-
net. Visszaül a zongorához, rágyúj t 
egy futamra. S hogy ez így megy es-
tétől reggelig, hosszú éveken át, ott 
maradok eltűnődni a maradék hárs-
levelűvel. mitől oly fárasztó bohém-
nek lenni, józanul is részegnek lá t -
szani, fegyelmezetten játszani a fe-
1egy el mezetlent. 

Mitől olyan nehéz a könnyűzene? 
Nikolényi István 

Ködös Ido Szöveg nélkül 
péntek 

ködös 
ködszi-

órák-
kevés > -

légmoz- \ 

Várható időjárás 
estig: túlnyomóan 
idő, egy-két helyen 
tálással. A délutáni 
ban néhány helyen 
napsütés. Gyenge 
Sás. Várható legalacso-
nyabb éjszakai hőmérsék-
let : 0, plusz 5 fok között, 
néhány helyen gyenge fagy. 
Legmagasabb nappali hő-
mérséklet pénteken: ál ta-
lában 5, 10 fok között. 

4 ÉVSZAK 

Első alkalommal jelent 
nieg kis alakban, színes bo-
rítóval, 64 oldalas ter jede-
lemben a 4 Évszak című fo-
lyóirat. Októberi száma 
nyugdíjas melléklettel bő-
vült, amelyben szórakoztató 
olvasmányok mellet t hasz-
nos információk is olvas-
hatók. Keresztúry Dezső, Ba-
róti Géza, Fehér Klára írá-
sai, valamint a f iataloknak a 
házasságról alkotott vélemé-
nyét összegező és egy disz-
kóban töltött este tapasz-
talatait közlő riportok más 
és más oldalról, különböző 
korú emberek szemszögé-
ből foglalkoznak a magá-
nyosság kérdésével. A folyó-
irat októberi száma is sok-
féle „Te meg én" programokat 
kínál és korosztályok sze-
r int közöl társkereső hir -
de téseket 

Gyakorlatlanoknak Mentesítő 
vonatok Azoknak szeretnék jó tanáccsal szolgálni, akiknek ke-

vés alkalmuk van gyakorolni a gépkocsivezetők körében 
centizgetésnek nevezett manővert. Vagyis azt a játékot, 
amelyre kedves vezetőtársaink figyelmessége késztet ben-
nünket, ha a parkolóban olyan közel állnak járművünkhöz, 
hogy az ajtót sem tudjuk kinyitni, vagy ha a félkerékkel 
a járdán engedélyezett parkolás helyett járművüket teljes 
testtel az úton hagyják. S így nemhogy két, szemből érke-
ző jármű, de még a mienk is alig fér el mellettük. 

A centizgetés gyakorlására ajánlom a Deák Ferenc ut-
cát, Ott ugyan a táblák nem teszik kötelezővé a félig 
a járdán, félig az úttesten való várakozást, de közlekedő 
partnereink — figyelmességük következtében — ezt nem 
tartják be. Már most, ha jön egy Z1L az Arany János ut-
ca felől, mi pedig igyekszünk a Vörösmarty utca iránya- kor, 13 óra 25 perckor és 18 
bői, kettőnk kölcsönös, geometriai ismereteken alapuló mé- óra 05 perckor mentesítő 
ricskélése kitűnő játékká válhat. Elférünk, vagy sem, vissza gyorsvonatot, 23 óra 20 perc-
kell tolatnunk a kereszteződésig, vagy sem — ez olyan jó kor személyvonatot indíta-
szórakozás, hogy csak ajánlani tudom megfigyelését a köz- nak Budapestre. 
lekedés szegedi őreinek is. S még valakiknek: az utak fel- , 
ügyeletével megbízottaknak. Mert hát mit ér a KRESZ- A . "vá rosbó l srombaton, 
táblával jelzett kötelesség, ha teljesítése akadályokba üt- vasárnap hétfon és kedden 
kőzik ... Tudniillik, helyenként olyan magas a járdaszegély, mentesítő gyorsvonatok, il-
hogy a lánctalpas járművek is csak erőlködve kúsznának személyvonatok érkez-

A hét végén és az ünnepi 
napokon több mentesítő vo-
natot indít a MÁV Szegedi 
Igazgatósága. November 4-
én, szombaton és 5-én, va-
sá rnap Szegedről 6 óra 40 
perckor és 13 óra 25 perc-
kor mentesítő gyorsvonatot; 
6-án, hétfőn reggel 6 óra 
40 perckor gyorsvonatot, 7-
én, kedden 6 óra 40 perc-

Tarpan terepjárók 
H ü I 1 i y j^ 

Egyre u- juul, tu .ua van Len;ye.oi zágban a Tarpan te-
repjáró gépkocsinak. A képen: kocsiátvételi telep 

fel a járdára... 

POLITIKAI 
VETÉLKEDŐ 
A ZÖLDÉRT-NÉL 

A K M P megalakulásának 
60 éves évfordulója tiszte-
letére a Csongrád megyei 
ZÖLDÉRT szegedi kiren-
deltsége központjában poli-
tikai vetélkedőt rendeztek. A 
nagy sikerű vetélkedő győz-
tese a központ Justi t ia szo-
cialista br igádja l e t t Má-
sodik a szatymazi k i ren-
deltség KISZ-csapata, har -
madik a szintén szatymazi 
..Léüzem" csapata lett. 
GOMBÓC-
IDÉNY 

Megkezdődött a gombóc-
idény a székesfehérvári hű-
tőházban: a korszerű mire-
litüzemben az idén húsz va-
gon szilvás gombócot fa-
gyasztanak. csomagolnak. A 
népszerű ételt Siófokon a 
"•annónia Szálloda és Ven-

áglátó Vállalat csak nyá-
on nyitva tar tó egységei-
ek dolgozói készítik, és 

uiponta gépkocsikon szál-
l í t ják Székesfehérvárra, ahol 
azonnal a hűtőkamrákba he-
lyezik eL 

P. K. 
NYUGDÍJASOK 
TAGGYŰLÉSE 

November 2-án, a szalá-
migyár k lubjában az ÉDOSZ 
nyugdíjas szakszervezeti bi-

nek Szegedre. A többi út-
vonalon, az igényeknek meg-
felelően, megerősítik a sze-
re lvényeket 

A várható nagy utasfor-
galomra való tekintettel ké-
ri a MÁV az utazókat, hogy 

zottsága ünnepi taggyűlést menet jegyüket és helyjegyü-
tartott . Sa jó Gyula, a szak-
szervezeti bizottság t i tkára 
megemlékezett a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forrada-
lom 61. és a K M P megala-
kulásának 60. évfordulójá-
ról m a j d szakszervezeti 
ügyeket tárgyaltak. 

ket lehetőleg elővételben 
váltsák meg. A gyors jegy-
váltás érdekében a nagyobb 
állomásokon, így Szeged 
nagyállomásán is a szokott-
nál több jegypénztárt t a r -
tanak nyitva. 

A Magyar Szocialista Munkáspart 
Szeged várost Bizottságának napilapja 
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