
Gyulay Endre megyés püspök Gyálaréten is bérmált Olajfa helyett diófa. (Fotó: Gyenes Kálmán) 
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mai tűzoltózenekar ébresztette 
mindazokat, akik még alud-
tak. Látnivaló volt bőven: 
kézművesek bemutatója, me-
zőgazdasági gépkiállítás, dísz-
madarak, repülő- és hajómo-
dellek. Botka László ország-
gyűlési képviselő Somogyi 
Károlyné fotókiállítását nyi-
totta meg, majd a faluház 
parkjában folytatódott a mű-
sor. Nagy tapsot kaptak a 
helybeli és üllési idősek klub-
jának tagjai vidám, szellemes 
előadásukért. A Szegedi Nem-
zeti Színház tagjai operettmű-
sorral léptek föl, a legkisebbe-
ket Hevesi Imre mulattatta. 
Eljött „Kató néni" is - és még 
sokan mások. Voltak veterán 
autók is és motorok, sportve-
télkedők, játékok, egyszóval: 
jól szórakoztak, akik ott vol-
tak. A falunapokra több város-
ból, községből is érkeztek 
vendégek. Szegedről Szalay 
István polgármester is részt 
vett az ünnepségen, s külföldi 
vendéget is fogadhattak. Teo-
dor Chicinast, a romániai Te-
mes megyei Detta város pol-
gármesterét is meghívták a 
község vezetői, akivel Temes-
váron ismerkedtek meg egy 
évvel ezelőtt és kölcsönös ba-
ráti látogatásokkal a további-
akban is szeretnék e kapcso-
latot fönntartani. 

SHSESÉI 

„My golden baby" 

darab legcsinosabb, így leg-
jobban öltöztethető hölgye 
Fekete Gizi, akinek, úgy tű-
nik, minden jól áll. A kígyó-
zöld utazókosztümben extra-
vagáns , a tes thez s imuló 
dresszben finoman erotikus, 
a frakkos, cilinderes öltözék-
ben csibészes, a halványsár-
ga ruhakölteményben pedig 
üdí tően nőies. Vajda Juli 
arany és ezüst ruhakompozí-
ciói iparművészeti alkotá-
sok, Bajtay-Horváth Ágota 
spanyol ruhája telitalálat. 

Kell is a látvány, hiszen a 
plaká tokon Ábrahám Pál 
művének címe alatt ez ol-
vasható: revű-operett. S az 
e lőadás l egfőbb erénye , 
hogy ezt a műfaji megjegy-
zést az előadás készítői halá-

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Idén Szegeden két bérmá-

lási szentmise volt. A rende-
sen pünkösdvasá rnapon 
megtartott (idén a Felsővá-
rosi templomban) püspöki 
mise mel le t t szombaton 
Gyálarétre látogatott Gyulay 
Endre, hogy az alsóvárosi 
plébániához tartozó gyálaréti 
közösség bérmálóinak is ki-
szolgáltassa a bérmaszentsé-
get. A ragyogó napsütésben 
egy gyálaréti udvaron, tere-
bélyes diófa alatt állították 
fel a padokat s egy ház esz-
terhéja alatt az oltárasztalt. 
P réd ikác ió jában Gyulay 
Endre a Szentlélek pünkösdi 

MA 
RADICS ISTVÁN, a 10-

es válazstókerület képviselő-
je (Belváros) a körzetében 
lakóknak virágpalántát biz-
tosít az épületek díszítésére, 
16 órától a Tömörkény Ist-
ván Gimnáziumban; 16.30-
tól 17.30 óráig fogadóórát tart. 

M U N N K A J O G I TA-
NÁCSADÁST tart dr. Óvári 
Judit a KKDSZ (Közgyűjte-
ményi és Közművelődés i 
Dolgozók Szakszervezete) 
megyei i rodáján, a Bálint 
Sándor Művelődési Házban, 
délután 5-6 óráig. 

A MUNKÁSPÁRT Bel-

losan komolyan vették. A 
táncosok minden elismerést 
megérdemelnek. A rendező 
szinte szusszanásnyi időt 
sem engedélyezett nekik. ( A 
tempóról ezen az estén a 
Wolfgang Harrer által vezé-
nyelt zenekar gondoskodott.) 
Pethő László koreográfus az 
énekeseket, színészeket sem 
kímélte, kellelt itt spanyol 
tangót, bécsi keringőt, orosz 
„térdrugózóst" (Rácz Tibort 
lehet hogy táncolt valaha a 
Mojsze jev együt tesben?) 
magyar csárdást járni s ter-
mészetesen szleppelni is. 

A show mellet t persze 
szükség van itt színészi já-
tékra is. Ebben nagy segítség 
a két kitűnő szövegfaragó: 
Heltai Jenő és Romhányi Jó-

je lképe i - a ga lamb és a 
lángnyelvek - köré fonva 
beszédét, türelmes szeretetre 
és odaadó, átfűtött hitre buz-
dított; „életünk legyen be-
szédes, ami a jó tetteket ille-
ti, de legyen szavunk is, hogy 
kimondjuk, mi fűz Istenhez" 
- fejezte be beszédét. Gyá-
laréten hét bérmáló fiatal 

város Il.-Móraváros alap-
szervezete 16 órakor taggyű-
lést tart a Fő fasor 9. szám 
alatt. 

HOLNAP 
MÉSZÁROS ATTILA, a 

25-ös választókerület (Tápé) 
képviselője 13-17.30 óráig a 
tápéi ügyfé l szo lgá la ton 
(Honfoglalás utca) tart foga-
dóórát. 

BÁSTHY GÁBOR, a 2-

zsef. Az előadás legjobban 
poentírozott tíz perce Rácz 
Tibor és M. Kontz Gábor 
„bikaviadal jelenete" volt. 
Rácz ismét bebizonyította, 
hogy a nagy közös játékba 
képes belelopni a saját külön 
kis színházát anélkül, hogy 
felbillentené az egyensúlyt. 
Vajda Júlia a Denevér Adél-
jaként is bizonyságot tett 
kitűnő humorérzékéről, most 
„álarcos akcióival" és a sze-
paréban elkövetett „férjcsa-
ló" manővereivel remekelt. 
S bár Ábrahám operettjében 
nem túl sok igazán nagy 
énekelni való feladat adódik, 
azért Vajdának most is ki-
oszthattuk a „legszebb hang" 
díját. A szólóin kívül külö-
nösen szép volt a velencei 

erősítette meg keresztségi 
fogadalmát, és állt - vállu-
kon a bérmakeresztszülő ke-
zével - a püspök elé, hogy 
amaz a Szentlelket elhíva, 
kezét egymás után a bérmá-
lok fejére téve, homlokukra 
krizmaolajjal kis keresztet 
tegyen a „Szentlélek ajándé-
kának jeleként". 

es választókerület (Felsővá-
ros) képviselője 15 órától, a 
Kereszttöltés utca 33. szám 
alatt oszt virágot a körzeté-
ben lakóknak. 

DR. BÁLINT JÁNOS, a 
Szocialista Párt jogtanácsosa 
15-16 óra között ingyenes 
jogi tanácsadást tart Sze-
geden, a Szilágyi utca 2. II. 
em. 204-es szobában. 

DR. CSENKE LÁSZLÓ 
alpolgármester fogadóórát 
tart 16-17.30 óráig a polgár-

duett, amit M. Kontz Gábor-
ral énekelt, aki továbbra is 
sikeres bonvivan és szép 
tapsot kapott a közönségtől. 
Bajtay-Horváth Ágotáról is-
mét kiderült, hogy j ó szí-
nésznő, Andrejcsik István 
pedig az előadás egyik meg-
lepetése volt. A finom, ked-
ves figura, a csetlő-botló, 
mégis vonzó „csábító" lírai 
sanzonjával külön színfoltja 
volt az előadásnak. Hasonló-
kat lehet elmondani Szemán 
Béláról, aki a szuverenitását 
föl nem adó főpincér epizód-
szerepét olyan eleganciával 
alakította, hogy talán Ka-
milika (Feleki) is csettintett 
egyet, ha éppen letekintett a 
felhők közül. És végezetül 
mégegyszer a revűről, mely 
ritkábban szerepel a színház 
repertoáijában, mint a jól be-
vált monarchiás bécsi-ma-
gyar opere t tek . Ezen az 
estén kiderült, hogy e műfaj 
szegedi primadonnája Fe-
kete Gizi. Az a művésznő, 
aki párhuzamosan e szerep-
pel, Békéscsabán egy „gyil-
kos" Strindberg darab fősze-
replője. (Ott az Apában egy 
a férjét módszeresen a halál-
ba kergető kegyetlen asszonyt 
alakít.) Aki abban a darab-
ban látja, talán el sem hiszi, 
hogy a szteppelő, a fiúk kar-
ján akrobatikus mutatványo-
kat produkáló girl egy és 
ugyanaz a személy. Pedig 
vannak a szakmában ilyen 
egyén iségek . Akiket úgy 
neveznek: a színésznő. Az 
okos színházvezető kihasz-
nálja sokoldalúságukat. 

Június 13-ig még áll a 
bál, menjenek el a Savoyba, 
jól fognak szórakozni! 

Pacsika Emília 

A bérmálás pünkösdi al-
kalma jelképezi, hogy a bér-
máló a maga választotta fe-
lekezethez kíván tartozni és 
ezt éppen azon a napon erő-
síti meg, amikor a keresz-
tény hagyomány szerint a 
Szentlélek is megerősítette 
hitükben az apostolokat, s 
amikortól a keresztény egy-

mesteri hivatal ügyfélszolgá-
latán (Széchenyi tér 11.). 

DR. B E R E K N É DR. 
PETRI ILDIKÓ, a 1 l-es vá-
lasztókerüle t képv ise lő je 
16-17 óráig tart fogadóórát 
a Városháza (Széchenyi tér 
10.) 113-as szobájában. 

RÉVÉSZ MIHÁLY, az 5-
ös választókerület (Tarján) 
képviselője 16-17 órági tart 
fogadóórát a Tarján IV-es 
Számú Általános Iskolában 
(Űrhajós utca). 

KALMÁR FERENC, a 
23-as választókerület (Ró-
kus) képviselője fogadóórát 
tart 17-18 óráig az Arany 
János Általános Iskolában. 
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BALLAGÁSRA 
ARANYVÁSÁR 
A Firenze Boutique-ban 
Nagykereskedelmi áron! 

Stefánia sarok, 
Ny.: 9 -18 óráig. 
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ház megalakulását számít-
ják . Az egyházjog szerint 
minden megkeresztelt em-
bert meg lehet bérmálni, aki 
kellő oktatást kapott és „ér-
telme használatánál van". A 
Magyar Püspöki Konferen-
cia 1983-as döntése alapján 
a magyar egyházmegyékben 
12-14 éves korhatár tó l 
bérmálnak, előtte azonban a 
fiataloknak vizsgát kell ten-
niük az alapvető hitismere-
tekből. A bérmálok ilyenkor 
veszik fel bérmakeresztne-
vüket - egy-egy katolikus 
szent nevét, aki védőszent-
jükké is válik azontúl. 

S. P. s . 

Tűz 
a papírgyárban 

Csaknem egy órás inun-
kával sikerült eloltaniuk a 
tűzol tóknak a budapesti^ 
XXII. kerületi Budafoki Pa-
pírgyárban szombaton kelet-
kezet t tüzet . A Országos 
Tűzoltóparancsnokság tájé-
koztatása szerint 20 habosí-
tott C-sugárral és két víz-
ágyúval sikerült úrrá lenni a 
lángokon. Az 5 ezer négy-
zetméter alapterületű gyártó-
csarnok mindhárom szintje 
és a tetőszerkezet is leégett. 
Az üzemben gyártósorok és 
papírtermékek váltak a lán-
gok martalékává, személyi 
sérülés nem történt. A tűz az 
előzetes felmérés szerint is 
több mil l ió fo r in tos kár t 
okozott. 

mm s^fúKosr°S9t-
vaa-.EzaroJvönyboit , , 
SZEGED Fö ldh iva ta l la l s z e m b e n , a k e n d e r g é p n é l ! 

Vasáruk: laposvasak, szögvasak, .köracélok, négyzetvasak, 
horganyzott feketecsövek. 

Pl.: zártszelvény 4 0 x 4 0 x 2 x 6 0 0 0 1230 Ft. Betonvas 8 0 Ft /kg. 
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Közérdekű problémáikat, észrevéte-
leiket ezen a héten ügyeletes munkatár-
sunkkal, Szabó C. Szilárddal oszthat-
ják meg. Munkanapokon 8 és 10 óra 
között, vasárnap pedig 14-től 15 óráig 
várja hívásaikat. Rádiótelefonunk szá-
ma: 06-60-327-784. Felhívjuk olvasóink 
figyelmét, hogy Szegedről is vala-
mennyi számot tárcsázni kell. Ha ötle-
tük van Fekete pont rovatunk számára, 
kérjük, ugyanitt tudassák velünk. 

• Elveszet t , keres ik . 
Előző héten, pénteken 
este a Gutenberg utcában 
elhagytak egy Ericsson 
197-es típusú rádiótele-
font. A becsületes megta-
láló, ju ta lom el lenében 
hívja a 311-057-es tele-
fonszámot. Pénteken reg-
gel a Bécsi körút és a Pe-
tőfi Sándor sugárút ke-
reszteződésében álló ház-
ból eltűnt egy tarka perzsa 
macska. Aki tud valamit a 
cicáról, hívja a 431-110-
es telefonszámot. A Ma-
rostői utcából a hét végén 

tűnt el egy angol szetter. 
A becsületes megtaláló 
hívja a 430-914-es tele-
fonszámot . Egy román 
állampolgár, Erdélyi Dá-
niel szombaton veszítette 
el útlevelét. Aki megtalál-
ta, hívja a 06-60-301-148-
as telefonszámot. 
• Kutyát találtak. Ta-
láltak egy nagytestű, sima 
szőrű, sötétbarna színű 
kan kutyát az újszegedi 
víztoronynál. Érdeklődni 
lehet a 438-434-es tele-
fonszámon. 

• Revü a Savoyban 

„ A n g y a l i " o p e i e t t 

KÖZÉLETI NAPLÓ 
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Kéi napon át 
mulattak a bordányiak 

Veterán autók kiállítása 

• Az operett afféle jutalom-
játék is lehet egy nemzeti 
színházban az operisták és 
prózai színészek számára, ha 
a „kiránduláshoz" profi ide-
genvezetőt kapnak. Olyat, 
aki nagyon komolyan veszi 
a könnyű műfa j t . Angyal 
Mária ilyen személyiség. Ő 
az a rendező, aki pontosan 
tudja, miként kell szerepet 
osztani, mit jelent egész pro-
dukcióban, egységben gon-
dolkodni, hogyan kell a mű-
vészeket „használni". S azt 
is tudja, hogyan kell a kö-
zönséggel cinkos szövetsé-
get kötni. Láthatatlan „An-
gyalként" a nézőtéren ülők 
fülébe súgni a varázsigét: 
Hölgyeim és Uraim, ne a 
történetre figyeljenek! En-
gedjék el magukat! Élvezzék 
a muzsikát, a játékot és gyö-
nyörködjenek a látványban! 

Igen a látványban, mert 
végre szemnek tetsző szín-
padképekkel ö rvendez te t 
meg bennünket a Bál a Sa-
voyban díszlettervezője: Va-
ta Emil. Az előző produkci-
ók díszletei után (A Marica 
szedett-vedett kulisszáiért, a 
Chicago céllövölde-bódéiért, 
a Denevér sebtében felagga-
tott jellegtelen függönyeiért 
tudjuk, nem csupán a terve-
zők a felelősek!) öröm végre 
eleganciát, finom, könnyed, 
szellemes megoldásokat lát-
ni. Impozánsak és jól hasz-
nálhatók a ha j l ékony ívű 
lépcsőszerkezetek, kelleme-
sek a szecesszió fénykorát 
megidéző, keleti hangulatú 
paravánrendszerek. Csík 
György kosztümjei ízlése-
sek, izgalmasak. A jelmez-
tervező érdemeiből semmit 
nem von le, hogy jó külsejű 
művésznőkkel van dolga. A 

• Két napon át szórakozhatott 
Bordány lakossága a most 
harmadszor megrendezett fa-
lunapokon. Vasárnap reggel 
szentmise után a Szent István 
téren gyülekeztek az ünnep-
lők, ahol zászlófölvonás után 
a díszpolgárrá választott 62 
éves Szabó Ferencet köszön-
tötték. A kitüntetést Balogh 
Ferenc polgármester adta át 
az ünnepeltnek, aki szülőfa-
luja boldogulásáért tevékeny-
kedett évtizedeken átt, s még 
most sem pihen. 

- Csak a feleségem panasz-
kodik állandóan, hogy a falu-
val többet törődök mint vele -
mesélte nevetve. 

A rövid ünnepség után már 
a faluháznál gyülekeztek ki-
csik és nagyok, ahol a dorozs-

Szabó Ferenc díszpolgár 
(Fotó: Somogyi Károlyné) 


