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A csótány szép oldala 
A minap a tévében egy 

bogarakkal foglalkozó, 
amúgy rendes, kedélyes 
ember többek között a 
csótányokról is értekezett 
- leginkább tudományos 
szemszögbőt. Számára a 
csótány is csak egy a sok 
földi élőlény közül. Ezért 
aztán azt állította, hogy 
nem kell attól a csótány-
tól annyira undorodni, a 
csótánynak is megvan a 
maga szép oldala. 

Azt hiszem, a bogarász 
missziós munkája élő fal-
ba ütközik. 

Mert tartok tőle, hogy 
mindazok a panellakók, 
akik napközben és estén-
ként nagykéssel hajku-
rásszák a konyhában 
meg a fürdőszobában 
csápoló csótányokat, va-
lahogy nem tudják érté-
kelni a csótánynak a tu-

dós szemében feltáruló 
szép oldalát. Talán a bo-
gárkutatónak is ki kelle-
ne próbálnia néhány év-
tizedet egy olyan lakás-
ban, ahol úgy fogyaszt-
hatja el kellemes bárány-
sült vacsoráját, hogy köz-
ben a csótányok násztán-
cos revüműsort lejtenek 
neki a kredencen. Ha pe-
dig akkor sem változik a 
véleménye a „szép oldal-
ról", akkor egy igen kitar-
tó emberrel van dolgunk, 
ami viszont a mi, csó-
tánymentes világba vetett 
hitünket nem keresztezi. 

Ilyen egyszerű ez: a 
csótánynak nem csak tu-
dományos szemszöge 
van, ha azzal együtt is 
kell élni. Kvázi: panelben 
senki nem magányos, 
esetleg dühös. 

(podmaniczky) 
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MA 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLATI 

FOGADÓÓRÁT tart az MSZOSZ 
Csongrád Megyei Képviselete 
(Szeged, Eszperantó u. 3-5. I. 
5.) 14-16 óráig. Dr. Hajdú Ist-
ván ad felvilágosftást a munka-
vállalók. munkanélküliek, pá-
lyakezdők és nyugdíjasok ré-
szére. 

A SZOCIALISTA PÁRT 
IRODÁJÁN (Tisza L. krt. 2-4.) 
I. em. 123-as szoba) dr. Bálint 
János ingyenes jogi tanácsadást 
tart az érdeklődőknek 15 órától. 

KATONA GYULA, a 13-as 
választókerület képviselője a 
választókerületén lakók szá-
mára, az épületek díszítésére, 
virágpalántákat biztosít ingyen 
15 órától a Kolozsvári Téri Ál-
talános Iskola előtt. Ugyanitt 
17 órától lakossági fórumot tart 
melynek témája: Móraváros 
telefonfejlesztési lehetőségei; a 
kábeltévé bevezetésének lehető-
sége, valamint az 1995 évi vá-
rosrészi alap felhasználása. 

A MUNKÁSPÁRT NŐ-
EGYLETE akfvaülést tart 16 
órakor a Fő fasor 9. szám alatt. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
az SZDSZ Földváry u. 3. szám 
alatti irodájában. 16-17 óráig. 
Tartja: dr. Pesti Gábor. 

TÓTH CSABA, a 9-es vá-
lasztókerület (Szőreg) képvise-
lője fogadóórát tart 17-19 óráig 
a polgármesteri hivatal szőregi 
kirendeltségén (Szerb u. 21.). 

PASKUJ MÁTYÁS, a 19-es 
választókerület (Felsőváros, Fo-
dorkert) képviselője fogadóórát 
tart 17-18 óráig a Deák Ferenc 
Gimnáziumban (József A. sgt.). 

HOLNAP 
PEDAGÓGUSOKNAK in-

gyenes jogi tanácsadást tartanak 
a PDSZ (Pedagógusok De-
mokratikus Szakszervezete) 
megyei választmányak iro-
dájában (Kálvária sgt. 14.), 
15-17 óráig. 

KALMAR FERENC, a 23-
as választókerület képviselője 
(Öreg Rókus) 16 órától az 
Arany János Általános Iskola 
előtt (Kukovecz Nana utca) oszt 
ingyen virágpalántát a körzeté-
ben lakóknak. 

MUNKAJOGI TANÁCS-
ADÁST tart dr. Óvári Judit a 
KKDSZ "(Közgyűjteményi és 
Közművelődési Dolgozók Szak-
szervezete) megyei irodáján, a 
Bálint Sándor Művelődési Ház-
ban (Temesvári krt. 42., tel.: 
432-578, 433-243), délután 5-6 
óráig. 

• Kormos Tibor értékelése 
szerint magas színvonalat 
képviselt a balettegyüttes év-
adja: mindkét bemutatójuk a 
műfaj különleges remeke 
volt, több kül- és belföldi 
turnén gyarapították a szín-
ház és a város hírnevét. 
Szakmai elismertségüket 
jelzi, hogy a táncvilágnapi 
gálát Szegeden rendezték és 
hivatalos köszöntőjére az 
együttes művészeti vezető-
jét, Juronics Tamást (aki Tel 
Avivban előadói különdíjat, 
itthon Philip Morris Nemzeti 
Balett-díjat kapott az elmúlt 
szezonban) kérte fel a Tánc-
művészeti Kamara. Az 
együttes a tervek szerint júli-
us elején Izraelben vendég-
szerepel. 

A prózai társulatnak volt 
a legnehezebb és a legszebb 
feladata: rendkívül sűrű 
programot teljesítettek, 
klasszikustól a modernig 
sokféle stílust játszottak -
gyakran ingázva a két szín-
ház között - magas színvo-
nalon. „A legkomolyabban 
le kell szögeznem: a szegedi 
prózai előadások legtöbbje -
művészi színvonalát tekintve 
- az ország bármely színhá-
zában megállná a helyét" -
mondta az igazgató. Kifejez-
te, mennyire sajnálja, hogy 
az idei színházi találkozón 
sem a Vízkereszt, sem a Re-
vizor nem mutatkozhat meg, 
„hivatalosan az egyszemé-
lyes válogató zsűri sajátos 
ízlésének köszönhetően, 
valójában inkább az opera-
házi kamarillapolitika egy-
egy taktikai lépése következ-
tében." 

Az operatársulat teljesít-^ 
ménye méltó hírnevéhez -
folytatta az értékelést Kor-
mos. Két igen nagy szakmai-
és közönségsikerű opera-
bemutató, két operettpremier 
és az igazi különlegességnek 
számító, színháztörténeti 
tettnek minősülő de Falla-
produkció mellett újításra is 
vállalkozott a tagozat: gye-
rekközönségnek készített 
operát. Az évad egyik leg-
rangosabb eseményének, a 
Szegedi Operafesztiválnak a 
megrendezésére vállalkozó 
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Közérdekű problémáikat, észrevételei-
ket az elmúlt héten Szabó C. Szilárddal 
oszthatták meg. Ezen a héten Rafai Gá-
bor kollégánk fogadja hívásaikat. Mun-

kanapokon 8 és 10 óra 
között, vasárnap pedig 
14-tól 15 óráig várja hívá-
saikat. Rádiótelefonunk 
száma: 06-60-327-784. 
Felhívjuk olvasóink fi-
gyelmét, hogy Szegedről is valamennyi 
számot tárcsázni kell. Ha ötletük van Fe-
kete pont rovatunk számára, kérjük, 
ugyanitt tudassák velünk. 

• Kallódó bérlet. A tizen-
hét esztendős Perneki Gá-
bor az elmúlt héten veszí-
tette el sárgaszínű, SZKV 
feliratos, éves, fényképes 
bérletét. A becsületes meg-
találó hívja a 486-895-ös 
telefonszámot. 
• Kutyák. A Bors család 
kilenchónapos, barna, né-
metvizsla keverék kutyájá-
nak szombaton veszett 
nyoma. Az eb, melynek 
különös ismertetőjele a 
mellén található fehér folt, 
az új-petőfitelepi Délceg 
utcából kóborolt el. Aki 
látta vagy tudja, hogy mer-
re van az állat, hívja a 
472-928-as telefonszámot. 
A Baktó utca 35. alatti 
házból vasárnap délelőtt 
tűnt el az Oli névre hallga-
tó zsemleszínű, vizsla-ag-
rár keverék kan kutya. Kü-
lönös ismertetőjele, hogy 
nyakán van egy fémlánc. 

sárga bilétával és egy bol-
hanyakörv. Aki tud valamit 
Oliról, tárcsázza a 483-632-
es telefonszámot. 
• Temetik a Holt-Marost. 
K. E. Hont Ferenc utcai ol-
vasónk tudni véli. hogy a 
Szőregi utcában valaki lel-
kesen tölti fel az amúgy is 
piszkos és bűzös Holt-Ma-
rost. Hívónk a környezet-

védők figyelmébe ajánlja a 
Szőregi utca 84. melletti 
telken folyó munkálatokat. 
• Az elismerés hangján. 
Nagy Péter (313-377), aki 
néhány nappal ezelőtt részt 
vett az önkormányzati la-
kások megvásárlásával 
kapcsolatos Széchenyi téri 
tüntetésen, mert maga is 
érdekelt az ügyben, elisme-
rően szólt Szalay István 
polgármesterről és Kónya 
Gáborról, a lakásügyi bi-
zottság elnökéről, akik órá-
kon át keményen állták a 
sarat, és válaszoltak a tün-
tetők kérdéseire, egyben 
hiányolta, hogy ez nem je-
lent meg az újságban. 
• Ki látta? Nagy bánata 
van Zsoldos Róbertnek, 
ugyanis szombaton a sző-
regi cukrászda környékén 
elveszítette derékszíjra 
akasztható bőrtáskáját, 
benne iratait, tb-kártyáját, 
jogosítványát és személyi 
igazolványát. Aki tud vala-
mit a bőrtáskáról, hívja a 
405-592-es telefonszámot. 

Körúti Bútorház 
London i krt. 3., a kenderbolt mellett 

HASZNÁLT BÚTORT BESZÁMÍTUNK! 
HITELLEHETŐSÉG!! 

Viszonteledókat kiszolgálunk! 

n h n U o r Szeged, Kálvária sgt. 44. 
D D Q ü e r j e l . ; 3 1 1 - 0 3 4 

SZEGET0''''1'17'10" F ö ' d h i v a t a l l a ' szemben, a Kendergépnél! 
Radiátorok, horganyzott idomok, csaptelepek, barbicső, 

rézcső, Unipipecső, vízórák, PVC-csövek, szaniteráru, 
ISG Márkaképviselet! Zenner vízmérő 1/2" 3150 Fí. 

Cimeravatók Sándortalván 
Sándorfalván már kora 

reggel megkezdődtek a falu-
napi események. A 8 órai ün-
nepi misét követően a művelő-
dési házban kezdődött a testü-
leti ülés, itt dr. Juhász Antal 
tanszékvezető docens falutör-
téneti előadása után dr. Leh-
mann István, a Csongrád me-
gyei közgyűlés elnöke felavat-
ta a község címerét és zász-
laját. 

Ezalatt már faluszerte szó-
rakoztak felnőttek és gyere-
kek. Aszfaltrajzverseny, kiállt-
tások. sörfesztivál, sportese-
mények, játékok - s ki tudná 
felsorolni, mi mindent látni-, 
hallani-, enni- és innivaló 
várta közönségét. 

Sok vendég érkezett az. ün-
nepnapra a szomszéd közsé-
gekből is. Szegedről dr. Sza-
lay István polgármester érke-
zett, s eljött gróf Pallavicini 
Károly is ünnepelni. 

Kép és szöveg: 
Somogyi Károlyné 

As / . fa l t ra jzverseny k i c s iknek , sör fesz t ivá l a n a g y o k n a k — S á n d o r f a l v á n 

Öttömösön 
A dorozsmai tűzoltózene-

kar hangjaira megmozdult a 
falu népe, gazdag programot 
ígértek a rendezők vasárnapra. 
A műsorsorozat a templomban 
kezdődött, ahol Katona Nán-
dor püspöki helynök ünnepi 
misét celebrált, majd meg-
szentelte a falu új címerét és 
zászlaját. 

A művelődési házban foly-
tatódott az ünnepség, itt Bata 
Ferenc polgármester köszön-
tője után Ratkai Imre, a me-
gyei közgyűlés elnöke mondta 
el avatóbeszédét. Dr. Szegfű 
László, a történelemtudomá-
nyok kandidátusa ismertette 
az új címert, majd Világosi 
Gábor, a belügyminisztérium 
politikai államtitkára és dr. 
Géczi József országgyűlési 
képviselő köszöntötte a köz-
ség lakosságát. 

Sok látnivaló várta a falu 
népét: mezőgazdaságigép-ki-
állítás, óvodások, iskolások, 
zenekarok műsora, bemutatók, 
játékok, kézimunkák, virágok. 
Külföldi vendégek is érkeztek 

Öttömösi gyerekek népt 

az ünnepi napra. Bata Ferenc 
polgármester meghívására 
eljött Sárkány Lukács, a hor-
gosi helyi közösség tanácsel-
nöke, Majorosi Imre, Kanizsa 

község alpolgármestere, 
Koncz Róbert, a horgosi helyi 
közösség titkára és Garzicsity 
Petar, a horgosi kultúregyesü-
let elnöke. 

Sikerrel zárta 
nehéz évét a színház 
A polgármester és az igazgató értékelt 

A VÁROS 5 

„Szinte hihetetlen, összesen 15 bemutatót tartottunk 194 
előadásban. Ehhez jön 12 továbbjátszás és felújítás 71 elő-
adásban. Látogatottságunk a leggyengébb, illetve a leg-
erősebb hónapot figyelembe véve a Nemzeti Színházban 
53%-tól 80%-ig, átlagosan 71,3%-os, a Kamaraszínházban 
72%-tól 92%-ig átlagosan 83,8%-os, ami egy színház eseté-
ben igen erősnek mondható. Különös tekintettel sajátos kö-
rülményeinkre, arra például, hogy a nagyszínházi nézőté-
ren a második és a harmadik emeleten több mint 100 ülő-
hely ma már nem értékesíthető, minőségileg nem értékel-
hető." Ezekkel az adatokkal jellemezte Kormos Tibor igaz-
gató a Szegedi Nemzeti Színház most lezárult, 111. évadját 
a szombati társulati ülésen. Az újságírók kezébe adott ki-
mutatásból egyéb adatok is kiolvashatók: a legtöbb előadás 
a Svejkből volt (29), ezt követi a toplistán a Kaviár és len-
cse (20), majd a Macbeth (18) és a Denevér (17) követke-
zik; azonos előadásszámban (14) ment a Carmen és a gye-
rekeknek készült siker, a Fiagaro lakodalma. Ugyancsak 
egálba került (12) a Pillangókisasszony és a Quartett című 
balettest. Az évad 265 előadását 93 ezer 46-an látták - ez a 
szám Szeged összes lakosságának a fele! 

A szezon utolsó bemutatója volt 
a színházi ínyenceknek való Beviz... 
Szabó Mária, mint anyós, 
Bicskey Lukács, mint szerető 

Beviz úr: Bobor György, a kuka és a ténfergő Öreg: 
Sinka Károly. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

színház ámulatba ejtette a 
szakmát merészségével -
utalt az anyagi nehézségek-
kel való dacolásra az igaz-
gató. A hat hazai operajátszó 

társulat 11 előadása mellett 
színháztörténeti kiállítás 
nyílt és szakmai tanácsko-
zások zajlottak - Szegedre 
figyelt az ország kultúraba-

rát közvéleménye. A ki-
zárólag pályázati és szpon-
zori pénzekből lebonyolított 
fesztivál sikeréért vala-
mennyi közreműködőnek 
köszönetet mondott az igaz-
gató. 

A társulati ülésen dr. Sza-
lay István polgármester azt 
mondta, hogy a szegedi 
színház jól szolgálja a kö-
zönség igényeit. Külön öröm 
számára, hogy a művészek a 
városon kívül, a régióban is 
gyakran sikerrel szerepel-
nek, növelik Szeged szelle-
mi kisugárzását. „Elsősorban 
operabarát vagyok, de ez 
nem jelenti, hogy a többi 
tagozat munkáját ne értékel-
ném" - jelentette ki a város 
vezetője, majd ígéretet tett, 
hogy az önkormányzat anya-
gi segítséget nyújt ahhoz, 

hogy a nehezen értékesíthető 
emeleti helyeket a Szegeden 
tanuló diákok töltsék meg. 

Az évadzárón átadták a 
színházi és a közönségdí-
jakat: a Makó Lajos-díjat ez-
úttal Benedek Zoltán ügyelő 
kapta: a Vaszy-díjat meg-
osztva két magánénekes, 
Vajda Júlia és Andrejcsik 
István. A Varga Mátyás-
díjjal Rácz Ferenc színpad-
mestert tüntették ki. Az 
énekkari nívódíj Huszár Fe-
rencé, a balett nívódíj Sárkö-
zi Attiláé lett. Az olasz ope-
rák népszerűsítéséért járó 
díjat, valamint az egyik kö-
zönségdíjat, az orvosegyete-
mét Frankó Tünde nem ve-
hette át személyesen, mert 
Kerényi Miklós Gábor ope-
rarendezővel nászúton van-
nak Spanyolországban. A 
JATE díját Altorjay Tamás 
magénekes és Markovics 
Bori színművész kapta. A 
Tisza Volán vezérigazgatója, 
dr. Szeri István Kovács 
Anita magántáncosnak nyúj-
totta át a közönségdíjat, a 
Szegedi Operabarátok kép-
viselői pedig ugyancsak 
Frankó Tündét, valamint 
Andrejcsik Istvánt tüntették 
ki. 

S. E. 


