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vendéglátás 

• Éttermek és halászcsár-
dák - Alabárdos étterem 
(Oskola u. 13., 420-914); Bo-
unty Pub (Stefánia 4., 423-
233); Botond étterem (Szé-
chenyi tér 13., 420-435); 
John Bull Pub (Oroszlán u. 
6., 484-217); Royal étterem 
(Kölcsey u. 1-3., 475-275); 
Roosevelt téri halászcsárda 
(Roosevelt tér 12-14., 424-
111); Öreg Kőrössy halász-
kert vendéglő (Felső Tisza-
part 1., 479-155); Kiskőrössy 
halászcsárda (Felső Tisza-
part 336., 495-480); Fehér-
tói halászcsárda (Budapesti 
út 161. km után, 461-044); 
„Csepp a tengerben" halász-
csárda (Szamos u. 4., 478-
520); Aranylabda étterem 
(Budai Nagy Antal u. 27., 
495-400); Blues kert pub és 
étterem (Fő fasor 14., 432-
183); Gödör étterem (Tisza 
Lajos krt. 103., 420-130); 
Mix szerb étterem (Makai út 
218., 405-170); HB Bajor sö-
röző és étterem (Deák Ferenc 
u. 4., 420-934); Aranykorona 
étterem (Victor Hugó u. 6., 
425-704); Égő Arany szték-
ház (Oskola u. 4., 420-910); 
Fa-Villa vendéglő (Külterület 
47/B., 474-156); Anno 
étterem (l-es főút, Tanya 
53-57., 20/ 268-751); Doppel 
Adler Osztrák-Magyar 
étterem (Sóhordó u. 18., 
426-436). 

• Cukrászdák - Virág cuk-
rászda (Klauzál tér 1., 420-
459); Kis Virág cukrászda 
(Kelemen u. 8., 425-040); Z 
Nagy cukrászda (Dugonics 
tér 2., 420-110, illetve József 
A. sgt. 24., 324-510); Palánk 
fagylaltozó (Oskola u. 1., 
420-732). 

• Szállodák, panziók - For-
rás Hotel (Szent-Györgyi A. 
u. 16-24., 430-822); Royal 
Hotel (Kölcsey u. 1-3., 475-
275); Hungária Szálloda 
(Maros u. 1., 480-580); Alfa 
Hotel (Csemegi u. 4., 424-
400); Tisza Hotel (Wesselé-
nyi u. 8., 478-278); Mátrix 
Hotel (Zárda u. 8., 426-866); 
Petró Hotel (Kállay A. u. 
6-10, 431-428); Napfény 
Szálloda (Dorozsmai u. 2., 
421-800); Família panzió 
(Szentháromság u. 71., 441-
802); Kastély panzió (Algyői 
út 142., 480-637); Kata pan-
zió (Bolyai u. 15., 311-258); 
Marika panzió (Nyíl u. 45., 
443-861); Mátyás panzió 
(Dobó u. 47., 445-164). 

a DM irta 

„A Fegyveres Testüle-
tek hangversenyei megmu-
tatták, - ahogy a megnyitó 
beszédet mondó dr. Dré-
gely József rendőrezredes 
és Szalai Sándor honvéd-
százados bajtársak is 
hangsúlyozták - honvéd-
ségünk, AVH hatóságunk, 
rendőrségünk összeforrott 
felszabadult népünkkel, 
megmutatták, kegy ü 
Fegyveres Testületek né-
pünk biztonságának, sza-
badságának, békéjének 
megvédelmezése mellett a 
kultúrforradalomban is 
harcolnak." 

K.J., 1951. július 4. 

• Arcképek a Szegedi Nyári Tárlat albumábál 

Pataki, Isten természetéről 
Pataki Ferenc alkotói 

műhelye nem olyan, mint 
az ót körülvevő világ, ha-
nem olyan inkább, mint 
amely a lelkében létezik. 
Körülnézünk az üvegfalú 
m ű t e r e m b e n - kö rö t t e 
kert - , az egyik festmé-
nyen vi l lámvilágí tot ta , 
esóvízcsillogású, sötétkék 
vihar, a másikon álom-
zöld május. Emitt a dér-
kemény alföld, amott égő 
cs ipkebokor l á t o m á s a : 
hátrébb ugrik láttán az 
ember, mint amikor a fe-
héren izzó vaskályhához 
túl közel került. A nyári 
tárlat díjnyerteseinek ki-
ál l í tásán Pataki Ferenc 
képei is bemutatkoznak. 

Színtelen volt az ég, fehé-
ren folyt a napsütés, szinte 
fogni lehetett a viharelőttisé-
get, amikor meglátogattuk 
Pataki Ferencet. Műtermé-
ben, az egyik képen, dúl az 
odakünn még meg nem érke-
zett vihar. Kéken zúg a fel-
hővel kevert erdő, villám 
cikkan, világítja meg az eső-
vizes tájat, és a vfzborltotta 
levelekről ezerszeresen tük-
röződik vissza e fény. A fák 
mögött kicsiny parasztház 
körvonalai sejlenek elő, ben-
ne - bár ennek nincs nyoma 
a képen - megrettenve állnak 
a lakók a szoba közepén. 
Hová tegyük a egyetlen la-
vórt, hol csöpög jobban a te-
tő?... 

- Olyan viharok vannak 
mostanság, mint amikor ez a 
kép készült, a hetvenes évek-
ben - mondja Pataki Ferenc. 
Kinézek a műterem üvegfa-
lán, a kertre, kinn egyre va-

A műteremben. - Nem este imádkozom, félelemmel telve, hanem reggel, 
hálatelt szívvel - mondja Pataki Ferenc. (Fotó: Schmidt Andrea) 

níliaszlnűbb az ég, nem moc-
cannak a levelek. Másik kép, 
egy Szinyei-, mondhatni, pa-
rafrázis. A majáiisi hozzá-
valók ott hevernek a világí-
tóan alma- vagy álomzöld 
füvön, ám a majálisozók már 
sehol: színes léggömb a kép 
sarkában, a társaság elszállt. 
Merő szabadságélmény e 
festmény. 

- Hogy mit jelent szá-
momra a szabadság? - kér-
dez vissza Pataki Ferenc. -
Maga a festés óriási szabad-
ság, törvényekkel persze, 
amelyek nem gúzsba kötnek, 
hanem meghatároznak. Az 
alkotó földi súlya, anyagi kö-
tődése föloldódik, miközben 
fest. Ha megy a munka, az 
ember olykor elérheti az ex-

tázisnak, az elragadtatásnak 
egy fokát. 

Amott, a következő képen, 
a magyar Alföld, félig-fagyott 
rögök derén láthatatlan fény-
forrásból származó, nem is égi: 
környezeti fény. - Elvontabb 
korszakom után ismét foglal-
koztat a táj - beszéli Pataki Fe-
renc. - Szeretnék visszatalálni 
abba az időbe, amikor még a 
szomszédunkban, Algyőn, 
nem volt olajmező, mikor ter-
mészetesebb volt a világ. Sze-
retnék fölmutatni valami 
nagy-nagy tisztaságot. - Kissé 
arrébb: az „Égő csipkebokor". 
Vöröslő festmény, közepén a 
tekergő-nyüszítő, fehéren izzp 
csipkebokor-indák. A kép kö-
zepén egyetlen kis, foltnyi 
kékség jelzi: mindez csak láto-

• Teljes napfogyatkozás 3. 

A holdárnyék útja 

A Hold árnyéka nyugatról keletre mozog a Föld felszínén, e keskeny sávban 
látható a teljes napfogyatkozás 

Augusztus 11-én Ma-
gyarországon a Szombat-
hely-Szeged vonalon teljes 
napfogyatkozásnak lehe-
tünk tanúi. A rendkívüli 
terméizeti jelenség kap-
csán a hátralévő hetekben 
dr. Szatmáry Károly csilla-
gász indít sorozatot a nap-
fogyatkozás megfigyelése-
iről és érdekességeiről. 

Fogyatkozásról akkor be-
szélünk, amikor valahonnan 
nézve egy égitest többé vagy 
kevésbé eltakar egy másikat. A 
legközismertebb jelenség a 
Föld lakói számára a nap- és a 
holdfogyatkozás. Különös vé-
ietien, hogy a Hold és a Nap ál-
talában egyforma nagynak, fél 
fok átmérőjűnek látszik az 
égen. A Nap 400-szor nagyobb 
a Holdnál, de épp 400-szor 
messzebb is van tőlünk. Ami-
kor a Nap, a Hold és a Föld 
egy vonalba kerül, a Hold ár-
nyékot vet a Földre. Ez az ár-
nyékfolt 100-200 km átmérőjű, 

amely a Hold keringése vala-
mint a Föld forgása miatt vé-
gigsöpör a földfelszínen. Az 
ebben a keskeny sávban tartóz-
kodók láthatják a teljes napfo-
gyatkozást. A totalitás sávjától 
távolodva egyre kisebb mérté-
kű részleges napfogyatkozás fi-
gyelhető meg. 

A Hold havonta megkerüli 
a Földet, de nincs minden hó-
napban fogyatkozás! A Hold 
ugyanis olyan pályán kering 
körülöttünk, amelynek síkja 5 
fokos szöget zár be a Föld Nap 
körüli pályasíkjával. Ezért leg-
többször a holdárnyék nem 
érinti a földfelszínt. A Hold 
pályasíkja lassan körbefordul, 
így égi kísérőnk néha épp a 
Nap irányába kerülhet. Mivel a 
keringési pályák nem kör ala-
kúak, hanem ellipszisek, az 
égitestek egymástól való távol-
sága kissé változik. Amikor a 
Naphoz közelebb vagyunk, a 
Hold pedig viszonylag mesz-
szebb van tőlünk, akkor a Hold 
korongja kisebb a Napnál, nem 

más, a tűz fölött ott az örök Is-
ten, a változtathatatlan ég. 

- Mit jelent számomra Is-
ten? - tűnődik el Pataki Fe-
renc. - Gyerekkoromban este-
lente imádkoztunk, s az az ima 
valószínűleg a félelem ellen 
szólt. Nálam most megfordult 
a dolog: reggel, ébredés után 
imádkozom. És nem félelem-
mel, hanem hálatelt szívvel. 
Amikor, reggel, fölébredek, s 
hallom a madárcsicsergést, lá-
tom a félig kész festményt és 
tudom, hogyan fogom folytat-
ni, akkor, azt hiszem, érzem 
Isten természetét. 

Kinéztem a műterem-üveg-
falon: vaníliaszín helyett ham-
vasszilvakék volt az ég. Jött a 
vihar. 

Farka 

• Szeretnek zenélni, 
s ez látszik is rajtuk 

A River 
- mindenkié 

Fönnál lásának tizen-
egyedik évébe lépett a 
l egendás River. A sze-
gedi country együt tes t 
nemzetközi leg is javá-
b a n jegyzik. Titkuk: jó 
z e n é t á l l í t a n a k e l ó , 
összeszokot ton , öröm-
mel. A River-zene bár-
mily t evékenység köz-
ben bízvást ha l lga tha-
tó , River- ra jongó min-
den korosztályból, tár-
sadalmi rétegből a k a d . 

Cseh Attila zenekarveze-
tőt arra kértük: beszéljen az 
együttesről! Az ok: a River 
lesz szombaton, a Szikin 
megrendezendő nemzetkö-
zi county-találkozó házi-
gazdája. 

• Mire legbüszkébb a 
csapat? 
- A „Bárcsak itt lehet-

nél" című dalunk videó-
klipjét nyolcszor vetítette le 
az amerikai Country Mu-
sic tv Nashville-ben, a co-
untry fővárosában; a mi-
énk az első zenekar Euró-
pából, amelynek a videó-
klipjét leadták. Frankfurt-
ban mi vehettük át a '97 
legnépszerűbb country-
együttesének járó díjat . 
Egy nagyszabású bécsi 
fesztiválon közönségdíjat 
nyertünk, néhány éve pe-
dig Nürnbergben díjaztak 
minket. 

0 Hogyan lehet betörni 
Szegedről a nemzetközi 
country-életbe? 
- Sikerünk egyik jelen-

tős össze tevője , hogy 
több, mint egy évtizede 

vagyunk együtt, ugyani 
ban az összetételben: F> 
lestyuk Tibor (dobok), & 
lázs Péter (gitár és énei 
Lengyel Tibor (steel f 
tár). Bárdfalvi Gál4 
(basszusgitár), Cseh A"" 
(szólógitár). Szintén naf 
szerepet játszhat sikerük 
ben: szeretünk zenélni' 
ez látszik is rajtunk. N® 
túl hangos, viszont dal] 
mos a zenénk, sok voM® 
darabunk van. 

• Kik alkotják a Rte" 
törzsközönséget? 
- A gyerekektől a nyuf® 

jasokig minden koros/1® 
értékeli a zenénket, van f 
dául egy idős néni, aki & 
dig eljön a föllépésein'1® 
Mindemellett sosem lesré 
sokmilliós nagyságrend 
hallgatottak. Rétegze*' 
miénk, de egy meghatáré 
réteg zenéje. 

• Milyen az a kőé' 
ség, amelyet elképzf" 
magatoknak: „neki» 
juk a dalokat?" 
— Olyan, mint mi. M 

gosan gondolkodik, szré 
a szépet, az értékeket P 
jongója a természetnek, 
időnként mélyebben is' 
gondolkodik a dolgok1 

Bár igyekszünk igén) 
szövegeket írni, dala'1 

bármily tevékenység k1' 
ben hallgathatók. Ahallí 
tó aztán vagy rájön, hof? 
country csupán látszó'} 
egyszerű, vagy nem-" 
akármelyik változat jön" 
tetszik neki a zenénk, s( 
ennek örülünk. 

F . ' 

tudja teljesen eltakarni. Ekkor 
gyűrűs a napfogyatkozás. 

Másik érdekes jelenség a 
holdfogyatkozás. Ha a Hold 
belép a Föld árnyékába, akkor 
a telihold fokozatosan elsöté-
tül. Mélyvörös színét az ma-
gyarázza, hogy csak a földi 
légkörön szóródó kevés nap-
fény éri. Látva, hogy a Holdon 
a Föld árnyéka kör, ebből már 
a régi görögök is a Föld gömb 
alakjára következtettek. A 
holdfogyatkozást az egész éj-
szakai féltekén meg lehet fi-
gyelni. 

Néha a belső bolygókat, a 
Merkúrt és a Vénuszt átvonul-
ni látjuk a Nap korongja előtt, 
de annak csak kicsiny részét 
takarják el. A Marson teljes 
napfogyatkozás nem látható, 
mert a két holdja pici. Ha a Ju-
piternek lenne szilárd felszíne, 
onnan többször is megfigyelhe-
tő lenne a jelenség, hiszen négy 
nagy holdja van. 

Dr. Szatmáry Károly 
csillagász 

a Szegedte) Rt. 
egy dinamikusan fejlődő cég, 
a Gala Hungária Csoport tagja, 
mely piacvezető a tejipar kulcstermékeiben, 
köztük a friss és tartós tej piacán. 

A cég tejtermékgyártó gépeihez 
fiatal, dinamikus, középiskolai végzettséggel rendelkező 

GÉPKEZELŐ-KARBANTARTÓKAT 
tmk karbantartási feladatok ellátására szakirányú végzettséggel 
rendelkező 

KARBANTARTÓKAT 
méregkezelői vizsgával rendelkező 

VEGYSZERKEZELŐT 
a tejtermékgyártó gépek kiszolgálásához 

TERMÉKLESZEDŐ NŐKET 
FÉRFI SEGÉDMUNKÁSOKAT. 

A késztermék raktározása és a kiszállításra kerülő áruk kiszolgálására 
érettségizett, targoncavezetői jogosítvánnyal és gyakorlattal 
rendelkező 

KÉSZTERMÉK-RAKTÁROSOKAT 
valamint 

ÁRURAKODÓKAT 
KERES FELVÉTELRE. 

Amennyiben a fenti munkakörök felkeltették érdeklődését, kérjük, 
jelentkezzen személyesen 
a termelési munkaköröknél: Bengylk Károly, operációs igazgatónál 
a raktározási munkaköröknél: Nyerges Ottó, raktározási vezetőnél. 

Szeged, Budapesti út 6. sz. alatt. 

A raktárosi munkaköröknél jelentkezéskor, kérjük, hogy rövid szakmai 
önéletrajzát hozza magával. 

Amikor mi 
. a jó színé 

És ma? Legi 
színésznek se 
gatta néhány 
ruházati rekU 
résen vállalja 

Soroljam? 
reklámfiúja. I 
meg úszómest, 
"em játszik, a 
alakítani mást 
tabank reklám 
son csúszva, q 
reredeti a ban, 
védelmét. Ren, 
temire, aki re 
kulcs! Az pedi 
'teres lóversen 
revette-e, hogy 
m«gfizetve. Vi 
dolgozott? 
\7últozik a v 
' dennap m 

rePeket, fillér, 
magának? Le 
"bba aranybei 
"észlexikonna 
Játszási alkalo 
gunk - politik 
kádisra szegé, 
dombján vegei 

Sándor Jú 
'Zabott történ, 
mint főiskolai 
meg. Mikszátl 
^ágának v« 
bemutatóján , 

rendező s 
ben ebben a c 
láthat Mens 
teauks Ilonát 
Kteri alakított, 

A remek szt 
f" kegyetlen, 

állt. Külön 
Jelenet nem ak 

Mensáros, 
ábtt, hogy 

TaTÍ 

Juli 

NYJ 
cl a i 

Kanizsa Trc 
^ ü|őgarnitúr 

Gardo egé: 
P^Syak, kan. 

Zala Ruszti 
^ föinóségi r. 
^ 'akástextíli. 

eSyes elfel 
állítási ter 

a kedvezmény 
> : Szeged, 


