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Tisztelet 
Aki volt már perzse lő 

lángok közelében, tiszteli a 
tűzzel viaskodó tűzoltókat. 
Tudja, hogy mit jelent az 
egymásra utaltság,a veszély 
ilyetén szétosztása, s a bátor 
emberek fegyelmezettsége. 
Messziről minden másképp 
fest, nem oly heroikus, in-
kább kissé karikatúraszerű 
az önkéntes tűzoltók fecs-
kendő szerelő versenye, s a 
küzdelem az egy szem kát-
rányos hordóval . Mégis, 
mindannyian tudjuk a lel-
künk mélyén: becsülni kell 
a tűzoltókat. 

Nem véletlenül szánt leg-
utóbbi testületi ülésén önál-
ló napirendet a kisváros tűz-
oltó egyesület munkájának a 
mórahalmi önkormányzat. 
Részleteiben elemezték az 
egyesület történetét, leg-
újabb időkbeni, je lenlegi 
fe lszerel tségét , személyi 
összetételét. Elismeréssel 
szóltak a 26 személy ké-
szenlétéről vagyon- és köz-
biztonság őrzésében betöl-
tött szerepéről. Mindezeket 
követően a megbecsülés anya-

givá lett formáját is szabad-
jára engedték. A tűzoltó egye-
sület 14 tisztségviselőjét ha-
vi tiszteletdíjban részesítik. 
A parancsnok ezerkétszázat 
kap havonta, a két fő parancs-
nokhelyettes nyolcszázat, 
akárcsak az elnök, s innen-
től lefelé. Még a kismotor-
fecskendő kezelőnek és a 
gazdaságvezetőnek is jut 
300-300 forint havi tisztelet-
díj. A gépkocsivezetők, öten, 
ennél arányában többet, 400-
at kapnak. Lám, a tisztelet 
tiszteletdíjban szintúgy kife-
jezésrejut. 

Szerencsésen takarékos 
emberek hírében állnak a mó-
rahalmi önkéntes tűzoltók, 
költségvetésükből is évről-
évre megtakarítanak. Már-
most, ha a kismotorfecsken-
dő kezelő, vagy a gazdaság-
vezető legkisebb forintjait is 
összeadjuk több hónapra, akár 
egy közös vacsora is kere-
kedhetik belőle. Egyébként 
havonta úgy kellene számol-
ni. hány üveg ásványvíz, 
uram bocsá', mennyi skatu-
lya családi gyufa telne belő-
le. De ez már abszurd, mint 
lonescu drámájának családi 
túzhely-oltogatója. 

Becsei 

Támogatások az Útalapból 
Az önkormányzati törzsva-

gyonhoz tartozó közúthálózat 
fejlesztésére 163 település ré-
szesül különböző mértékű tá-
mogatásban, összesen 353,2 
millió forint értékben - erről 
döntött a közlekedési, a bel-
ügyi, valamint a környezetvé-
delmi tárca képviselőiből álló 
tárcaközi bizottság. A támoga-
tást az Útalapról szóló törvény 
értelmében kiírt pályázaton le-
hetett elnyerni. Ezt a Közleke-
dési, Hírközlési és Vízügyi Mi-
nisztérium ezúltal első fzben 
hirdette meg. 

A döntés meghozatalakor a 
bizottság kiemelt f igyelmet 

fordított a fontos kapcsolatokat 
biztosító hídépítésekre és a 
közlekedésbiztonsági szem-
pontból szükséges csomópont-
fejlesztésekre. A járda- és köz-
útbővítések esetében kiemelten 
kezelték a hátrányos helyzetű 
térségek kormány-állásfoglalá-
sokban is meghatározott fela-
datait. A pályázat iránti érdek-
lődést jól szemlélteti, hogy az 
összes beérkezett igény teljesí-
téséhez 4 ,5 mill iárd for int 
támogatásra lett volna szükség. 

Tetra „H" kettős hasznosítású 
napos és előnevelt csibe kapható 
(Előnevelóknek árkedvezmény) 

Szeged, Külterület 4. 
. A - v (Béketelep 

f felől) 
CjOTelefon: 

325-113 

Egy nemzetközi kapcsolatok 
szakos egyetemi diplomával, 
felsőfokú angol és kínai 
nyelvismerettel, 
valamint kiterjedt 
távol-keleti kapcsolatokkal 
rendelkező 

FIATALEMBER 
ÁLLÁST KERES. 
„Trade 1793" jeligére 
a Sajtóházba. 

NAGYBANI ZOLDSEG- , 
GYÜMÖLCS- ÉS VIRÁGPIAC 

1993. április 14-én, reggel 4 órakor, 
megnyílik Szegeden a virágpiac mellett 
a nagybani zöldség- és gyümölcspiac. 

Igények szerint a hét minden napján 24 órás, 
folyamatos nyitva tartás. 

Kulturált körülményekkel várjuk 
a termelöket és a kereskedőket 
az E5-ÖS fö'út 177-es km-énél. 
Mihálytelek tőszomszédságában, 
az evezőspályával szemben. 

A zöldség- é s gyümölcspiac a bevezetés 
időszakában, április 25-ig INGYENES! 
Ezt követően a napi helyhasználati dijak 
a következők: 

személygépkocsi : 
szem. -gk+ utánfutó, 
mikrobusz, 
kisteherautó 5 t-ig: 
teherautó 5 t felett: 

A helyárak az áfát tartalmazzák. 

MAGYARORSZÁGOK A LEGOLCSÓBB! / ^ 

Várjuk megjelenésüket! * ' 
Tel.: 326-922. ^ " N i m 
A piac vezetősége. 

100 Ft 

200 Ft 
300 Ft 

• Füst és füst; a technikai he-
lyiségben vágni lehet, s a 
hangszórókból is egy hamisí-
tatlan, rekedtes és füstös ame-
rikai hang árad. A csöppnyi 
szoba padlója remeg, a dixie-
land lüktetése kel életre. A rit-
must érzi mindenki, s ha pa-
rancsolni akarnának a lábuk-
nak, akkor sem sikerülne nyu-
galomra bírni a taktust verő 
sarkakat. De szerencsére ilyes-
miről szó sincs, így a stúdió sa-
játos légkörében még azok is 
„muzsikálnak", akik már túl 
vannak a felvételen. 

A lemezfelvétel már a cél-
egyenesbe fordult, utoljára az 
éneket rögzítik a soksávos stú-
diómagnó egyik sávjára. Elkü-
lönítve, más-más pályára kerül 
a dob, a szaxofon, a klarinét és 
a többi hangszer, s majd a vég-
ső keverés után alakul ki a „be-
futó", a közös, zenekari hang-
zás. Hatvani Jenő végzett már 
a szaxofonjátékkal. így kintről 
f igyeli , hogyan énekli fel a 
dalokat Janovics István. Mikor 
megérkezem, épp hatalmas 
szakmai vita közepébe csöppe-
nek. hangok és lépések, hajlítá-
sok és különféle megoldások 
között válogatnak, mire végre 
megszületik az ideális, minden 
fülnek tetsző megoldás. BÍas-
kovics László zenekarvezetőn 
és Kutas János zenei rendezőn 
kívül nagyon is tevékeny rés-
zese az alkotásnak Várkonyi 
Zsolt, az Origó Stúdió hang-
mérnöke. Füle mellett egyetlen 
oda nem illő hang sem röppen-
het el, azonnal megállítja a mag-
nót, s a helyesbítésre figyelmez-
tet. Ha kell ötször is javítanak, 
csak a végeredmény kiváló le-
gyen. 

Dél óta egyfolytában dol-
goznak, s mivel a zen.ével csak 
eszmeileg táplálkozhat az em-
ber, ezért este hétkor már iga-

Lemez születik 

Origóban a Blaskó Dixieland Band 

Látogatóba indultunk a hódmezővásárhelyi 
Blaskó Dixieland Jazz Bandhez. De nem ám ide a 
szomszédba, hanem egyenesen Kecskemétre, az 
Origó Stúdióba. Ott készíti ugyanis második 
lemezét az 1975-ben alakult dzsesszcsapat. 

zán esedékes némi energiapót-
ló étel elfogyasztása. A techni-
kai szünetet kihasználva beszél-
getünk Blaskovics Lászlóval. 

• Úgy látszik a déli éghaj-
lat kedvez a dixielandnak, 
hiszen Hódmezővásárhe-
lyen és Szegeden összesen 
három nevesebb csapat is 
muzsikál: a Blaskó, a Mol-
nár és a Promenád Dixiel-
and Band. 

- Ez jó is meg rossz is. Jó, 
mert tudjuk egymást segíteni, 
ha valaki éppen nem ér rá, ak-
kor egy másik muzsikus el-
megy helyette szívesen. Hátrá-
nya a helyzetnek viszont, hogy 
elég kemény konkurenciát je-
lent egymásnak a három zene-
kar. Ráadásul az az igazság, hogy 

erre a műfajra nincs is olyan 
óriási közönségigény. 

• A Blaskó Dixieland hol 
lép fel rendszeresen? 
- Vásárhelyen a Petőfi Mű-

velődési Központ az otthonunk, 
támogatnak bennünket, próba-
lehetőséget biztosítanak, s ott 
szoktunk havonta fellépni. Sze-
geden is előfordulunk, legin-
kább a SZOTE-Klubba szoktak 
meghívni bennünket , ahol 
dzsesszkoncerten kívül már bá-
lakon is játszottunk - ez utób-
bira ugyanis manapság na-
gyobb az igény. Természetesen 
ilyenkor a tánczene mellett 
dzsesszt is muzsikálunk. 

• Külföldön merre jártatok 
tavaly, s az idén hová ké-
szültök? 

- Két francia, két holland és 
egy belga fesztiválon muzsi-
káltunk. Idén van már meghí-
vásunk Franciaországba, Hol-
landiába, tárgyalunk Finnor-
szággal, s talán eljutunk Finn-
országba is. 

• Az egyik idei terv épp 
most valósul meg: második 
lemezét készíti a Blaskó 
Dixieland... 
- . . .mely egész pontosan 

egy kazetta formájában fog 
először megjelenni. A zenei 
anyag elkészítését a hódmező-
vásárhelyi önkormányzat finan-
szí rozta . S ha egy ú jabb 
szponzort sikerül megnyerni az 
ügynek, akkor szeretnénk CD-
n is kiadni. Az album címe On 
the sunny side of the Street, vé-
leményem szerint hangulatá-
ban is más, mint az első. A 
címadó felvételhez hasonló, 
swingesebb nótákat is játszunk 
a lemezen. A dixieland elég 
nagy korszakot ölel át, az elő-
ző lemezre több New Orleans-i 
számot tettünk fel. a mostanira 
viszont csak egyet, a Go to New 
Orleans-t, s a többséget a Chi-
cagó-i stílus képviselői, illetve 
a swingesebb nóták alkotják. 

Kialakul a végső sorrend, 
jöhet a keverés. A többsávos 
magnóról a sokcsatornás keve-
rőpult segítségével „formába 
öntve" DAT-kazettára rögzítik 
az anyagot. Ez a kisméretű di-
gitális kazetta - lézerlemezhez 
hasonló minőségű hanghordo-
zó - lesz a mesterszalag, mely-
ről készülhetnek majd a máso-
latok, kazetták, illetve CD-k. 

Takács Viktor 

ELEGÁNS CIPÓ 
Termelői és Kereskedelmi Kft. 
6795 Bordány, Kossuth u. 40. 

Hölgyeim! Lányok! Asszonyok! 
Termelésfejlesztés céljából 

felvételt hirdetünk 
női dolgozók részére! 

Biztos munkahely, jó kereseti lehetó'ség! 

Feltételek: - felső korhatár max. 45 év - cipőfelsőrész-
készítő szakmunkás-bizonyítvány vagy tűzödei, varrodai 

gyakorlat. 

Bérezés: - betanulási idő alatt 55 Ft/óra, 
- betanulási idő után teljesítményhez és minőséghez 

kötött órabér 70-110 Ft/óra. 
Kedvezmények: utazási és étkezési hozzájárulás. 

Megfelelő létszám esetén saját busszal történő szállítás! 
Érdeklódni a helyszínen személyesen, 

vagy a 382-255-ös telefonon lehet. 

IllBiaBJBIBtBIBlBtBIBl̂  

P A L Y A Z A T I F E L H Í V Á S ! 
Szeged Megyei Jogú Város 

Önkormányzata , 
A SZEGEDI KULTURÁLIS 

ALAPRA 
PÁLYÁZATOT H I R D E T . 

A pályázat beadási határideje: 1993. április 30. 
A pályázati űrlap és a részletes feltételeket 

tartalmazó pályázati kiírás az alábbi címeken 
szerezhető be: * 

Somogyi-könyvtár Olvasószolgálat, 
Szeged, Dóm tér 1—4. 

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
közoktatási és közművelődési iroda 

Szeged, Széchenyi tér 11. 

AKCIÓ! 
Szaküzlet 

a Lidicei téren. 
Megközelíthető a 
21Y autóbusszal 

TŰZHELYEK: 

VESTA KOMBI 
V I L L A N Y S Ü T Ő V E L , 
G R I L L E Z Ő V E L 39 400 Ft. 
Konvektorok, hősugárzók, 
vízmelegytők, konyhai szagelszívók! 

V Á S Á R L Á S T Ó L 
A B E Ü Z E M E L É S I G ! 
Nyitva tartás: 
hétfő-péntek: 8-17-ig 
szombat: 8—13-ig. 
Tel.: 62/330-859. 

M E G N Y I L T 
Cégünk szeretettel várja minden 

kedves leendő ügyfelét április 5-én megnyitott 
új szalonjába. 

6720 Szeged, Jókai u. 1. 

X CORÍ GENERAL 
Igggi F é n y m á s o l ó ü z l e t l á n c 

Nyi tva : Hétköznap 7 - 2 2 Szombat 8 - 1 6 


