
MA 
A SZÁZSZORSZÉP 

GYERMEKHÁZBAN: Te-
rülj, terülj... Grimm mesefel-
dolgozása a Bábovi Színház 
előadásában 9.30 órakor; 15 
órakor Marosvásárhely-Sze-
ged vetélkedő helyszíni iro-
dalmi fordulója. 

TANÁCSADÁSOK: 13-
tól 18 óráig polgári katonai 
szolgálattal kapcsolatos, 
14.30-16.30 óráig pszicholó-
giai, életvezetési és grafoló-
giai, 15 és 17 óra között élet-
mód tanácsadás a Berzsenyi 
u. 3. szám alatti Mandala-
klubban. 

SZITI EGYESÜLET 
MANDALA KLUBJÁBAN 
(Berzsenyi u. 3.) 13 és 15 óra 
között a Fehér Gyűrű Köz-
hasznú Egyesület ingyenes jo-
gi tanácsadást tart a bűncse-
lekmények sértettjeinek. 

ENERGIATAKARÉKOS-
SÁGI TANÁCSADÁS a 
Technika Házában (Kígyó u. 
4.) 15.30 órától. Kiáll í tás 
ugyanitt hétfőtől péntekig 
megtekinthető 8-tól 18 óráig. 

GYERMEKVÉDELMI-
pedagógiai tanácsadás 16 órá-
tól a Gyermeksors Alapítvány 
irodájában (Dózsa Gy. u. 5.). 

A FILMES ÖNKÉPZŐ-
KÖR. A Somogyi-könyvtár 
első emeleti zeneszobájában 
16.30 órától a Varázsfuvola 
című filmet vetítik. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 
17 órakor: Természetbúvár-
klub. Kóbor-lások a Sínai-fél-
szigeten és Egyiptomban. 
Előadó: Kóbor Balázs, JATE 
Ásványtani Tanszék; 17.30 
óra: VizuArt-Klub - a vizuá-
lis kultúráért. Árnyak, féro-
mák, lelkek. Az árnyékvilág 
szerepe a képzőművészetben. 
Előadó: Szuromi Pál, művé-
szettörténész. 

A NEMZETISÉGEK HÁ-
ZÁBAN 17 órakor Vass Im-
re, a Rádió 88 munkatársa 
tart előadást Kapcsolattartás a 
sajtóval, a sajtó mint a ki-
sebbségi programok reklám-
hordozója és bemutatója cím-
mel. 

A SZOTE-KLUBBAN 19 
órakor Universitas vetélkedő, 
I. középdöntő; 22 óra: Repeta 
party. Házigazda: Molnár La-
jos. 

AZ ALKOTÓHÁZBAN 
(Árboc u. 1-3.) ma, 16 óra 
bőrműves szakkör, 16.30 óra 
fazekas szakkör gyerekek-
nek, 16.30 órakor papírmerí-
tő szakkör gyerekeknek, hol-
nap, 15 óra hímző, 15.30 óra 
fazekas, 16.30 óra kosárfonó 
szakkör. 

Ma 
DR. MÉCS LÁSZLÓ, a 

12-es választókerület (Béke-
telep, Móraváros) képviselő-
je fogadóórát tart 16.30 órá-
tól a Déri Miksa szakközép-
iskolában (Kálvária tér). 

Holnap 
DR. BÁLINT JÁNOS a 

szocialista párt jogtanácsosa 
15-16 óráig ingyenes jogi ta-
nácsadást tart Szegeden a 
Szilágyi u. 2. II. em. 204-es 
szobában. Telefon: 420-259. 

K A L M Á R F E R E N C , a 
23-as választókerület (Öreg-
Rókus) képviselője fogadó-
órát tart 17 órától az Arany 
János Általános Iskolában 
(Kukovecz Nana u.). 

GILA FERENC, a 24-es 
választókerület (Petőfitelep, 
Baktó) képviselője fogadó-
órát tart 17 órától a Petőfite-
lepi Művelődési Házban. 

• Öttömös Üllésen, Szatymaz Rúzsán, Röszke Bakson 

Hét végi szomszédolások 

A szatymazi asszonykórus lakodalmas népdalokkai örvendeztette meg a rúzsai közönséget. 
(Fotó: Sehmidt Andrea) 

Mintegy h a t ó r á n y i 
músor és közel kilenc-
száz néző kacagása, ta-
lán ez a legjobb össze-
f o g l a l ó j a a hét végi 
szomszédolásoknak. A 
vendégszereplések pén-
teken kezdődtek, ekkor 
az öttömösiek utaztak 
Üllésre. Szombaton dél-
után a rúzsai közönség 
a szatymaziaknak tap-
solhatott, vasárnap pe-
dig a röszkeiek léptek 
fel Bakson. 

Péntek este a Dáridó öttö-
mösi változata jelent meg az 
üllési művelődési ház szín-
padán. Lagzi Lajcsit az öttö-
mösi tanár, Gárgyán István 
alakította. A megyeszéli te-
lepülés Lajcsijának segítője 
is akadt, Lázár János bújt 
annak a „hölgynek" a bőré-
be, aki folyton az urát, Tibit 
emlegeti. A két konferanszié 
a műsorszámok között tréfás 
beszélgetésekkel, csipkelő-
désekkel szórakoztatta a kö-
zönséget. Elsőként az öttö-
mösi általános iskola taná-
rainak tapsolhattak az üllési-
ek, a pedagógusok a Barbie 
girl zenéjére táncoltak. Utá-
nuk a legkisebbek következ-
tek, az ovisok vidám versek-

kel, mondókákkal csaltak 
mosolyt a nézők arcára. Az 
i skola énekkara könnyed 
dallamait Füleki Lívia gyö-
nyörű hangján életre keltett 
egy-egy Schubert- és Bach-
mű követette. Az óvónők és 
a dadák az ovisokat parodi-
zálták, majd a nyugdíjasklub 
népdalokat adott elő. Az is-
kola néptáncosai után Ta-
nács Tímea egy Wordworth 
verset szavalt el, majd Kató 
néni nevettette meg a közön-
séget. Lázár János és Kurucz 
Mária énekkettősét egy vi-
dám jelenet, a Szent asszony 
követte. Az öttömösiek mű-
sorát két zenés produkció 
zárta, előbb a Túlterhelés ne-
vű rockegyüttes adott elő is-
mert számoka t , ma jd két 
„súlyos" hölgy a Pa-Dö-Dőt 
j e l en í t e t t e meg az ül lési 
színpadon. 

Szombaton délután Rú-
zsán a szatymaziak vendég-
szerepeltek. Az asszonykó-
rus lakodalmas népdalcso-
korral lepte meg a közönsé-
get. Vidács Nóra zongorán 
két Bartók- és egy Mozart-
darabot adott elő, majd Mó-
ra Melinda és Török Nóra 
jazz-balettjének tapsolhattak 
a ruzsaiak. A pörgő ritmusok 
után vers következett, Ter-

hes Mihályné két alkalom-
mal is egy-egy gyönyörű 
költeményt szavalt el. Az is-
kolások Bolond királyság cí-
mű mesejátéka után a nyol-
cadikosok szambát táncol-
tak. A gyermekkar reperto-
árján szinte minden megta-
lálható volt, a Schubert-mű-
től kezdve egészen a skót 
népdalig. A ruzsaiak az elő-
adás során bizonyságot sze-
rezhettek arról, hogy a szaty-
maziak igencsak szeretik a 
zenét és a mozgást, mert új-
ból tánc következett. Az ál-
talános iskolás lányok disz-
kózenére saját koreográfiát 
mutattak be. Tanács Gabri-
ella fagotton egy Sygietyns-
ki darabot adott elő, utána 
pedig a művészeti iskola ci-
terazenekara népdalokkal 
kedveskedett a közönségnek. 
Az általános iskola színját-
szói sem maradtak otthon, 
egy mesejátékot hoztak ma-
gukkal Csicseri borsó cím-
mel. A fináléban pedig az 
asszonykórus és a gyermek-
kar közösen lépett fel. 

Vasárnap este a baksiak a 
röszkeieket látták vendégül. 
A Gorett i-kör f ia ta l ja inak 
bécsi keringője után Vastagh 
Judit mai költők megzenésí-
tett verseit és saját szerze-

ményeit adta elő. Az általá-
nos iskola ötödikesei a Szé-
kely menyecske című vidám 
népmeséve l készü l tek , a 
nyugdíjasklub énekkara pe-
dig népdalokat hozott. Hor-
nyákné Őrlik Ilona Arany 
János: Pázmán lovagjának 
történetével ismertette meg a 
baksiakat, a zeneiskolások 
pedig egy kis hangve r -
sennyel örvendeztették meg 
a közönséget. A röszkei mű-
velődési ház vezetője, Bor-
básné Márki Márta Heltai 
Jenő: A jó testvérek című 
versét szavalta el. Az iskolá-
sok „Az ebihal" című jelene-
tét a vendégként közreműkö-
dő kiskundorozsmai Székvi-
rág citerazenekar követte. A 
tavaly i S z o m s z é d o l ó n a 
röszkeiek Csutrija hatalmas 
sikert aratott, most egy ha-
sonló életképpel, a Hasitóval 
rukkoltak elő. A közel kétó-
rás műsor végére két energi-
kus produkció maradt, előbb 
öt negyedikes lány a Spice 
Girls zenéjére táncolt, majd 
a hetedikeseké lett a színpad. 
A közönség elképesztő él-
ménynek lehetett a részese, a 
négy lány a sötét teremben, 
uv - l ámpák f ényében co-
untryzenére táncolt. 

Kormos Tamás 

• Hálózatba szervezik a karrierirodákat 

Állásközvetítés. hallgatóknak 
Sikeresnek értékelték 

a Szegeden megrende-
zett felsőoktatási állás-
börzét a szervezők, de a 
megjelent cégek képvi-
selői is elégedettségüket 
fejezték ki. Azok a diá-
kok, akik a börzén nem 
találtak megfelelő elhe-
lyezkedési lehetőséget, 
v á l o g a t h a t n a k a már 
működő hallgatói karri-
eriroda adatbázisából. 

Az egyetemisták és főis-
kolások nemrég megrende-
zett kétnapos állásbörzéjén a 
tavalyi eseményhez képest 
kettővel több — összesen ti-
zenhét hazai és multinacio-
nális - vállalat állított fel 
standot a József Attila Tudo-
mányegyetem aulájában. Az 
ál lásbörzék hagyományos 
helyszíne azonban elég szű-
kösnek bizonyult , ha csak 
egy-két vállalattal több je-

lentkezett volna ebben az 
évben, akkor már gondot 
okozott volna a .standok el-
helyezése. így is több céggel 
kellett alkudozniuk a szerve-
zőknek, hogy éljék be vala-
mivel k i sebb he l lye l . Az 
egyik szervező, Réda Mari-
ann szerint ha jövőre még 
több kiállító érkezik, akkor 
kény te lenek lesznek más 
helyszínt keresni , Szeged 
központjában azonban elég 
nehéz ennél nagyobb termet 
találni. 

Az érdeklődők számával 
mind a szervezők, mind a 
cégek képviselői elégedettek 
voltak. Két nap alatt közel 
ezerötszáz hallgató volt kí-
váncsi a bemutatkozó válla-
latok ajánlataira. Az első na-
pon többen nyüzsögtek az 
aulában, a második napra 
már megcsappant az érdek-
lődők száma. A diákok fel-
készültségével már kevésbé 

voltak elégedettek a vállala-
tok képviselői, pedig az ál-
lásbörze előkészítő program-
sorozata éppen azt a célt 
szolgálta, hogy a hallgatók 
az álláskeresés során hasz-
nosítható ismeretek birtoká-
ban tárgyaljanak a cégekkel. 
Sokan még önéletrajzot sem 
vittek magukkal. 

Azok a d iákok , akik a 
börzén nem találtak megfe-
lelő elhelyezkedési lehetősé-
get, válogathatnak a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola 
a lagsorában már működő 
hallgatói állásközvetítő és 
karrieriroda adatbázisából. 
Ez egyelőre 950 tanári állást 
tartalmaz, de szeretnénk, ha 
ebben a fé lévben a céges 
adatbáz is is e lkészülne -
mondja Kis-Sebestyén Beat-
rix, a karrierirodát működte-
tő Universitas Szeged Kht. 
munkatársa. Az irodát felke-
reső hallgatók adatlapot töl-

tenek ki, és külön adatbázis-
ba kerülnek. Amennyiben a 
cégek igényeinek megfelelő 
diákok jelentkeznek, az iro-
da értesí t i a vá l la la tokat , 
amely azután válogat a hall-
gatók közül. A hasonló tevé-
kenységet fo ly ta tó f e jva -
dászcégek é r the tően nem 
örülnek ennek a vállalkozás-
nak, annál is inkább, mert a 
karrieriroda mindössze kéte-
zer forint plusz áfáért rögzíti 
adatbázisában a cégek aján-
latait. A hallgatók számára 
pedig ingyenes a szolgálta-
tás. Még nagyobb konkuren-
ciát jelent majd a hallatói 
karrieriroda az egyéb állás-
közve t í tők számára , ha a 
mostani elképzelés megvaló-
sul, és az ország hat-nyolc 
nagyvárosában működő iro-
dákat egye t len há lóza tba 
kapcsolják össze. 

Hegedűs Szabolcs 

miről írt a DM? 
• 75 éve 

Az ausztriai futball 
A Szeged bécsi tudósí-

tója feltétlenül beavatott 
és jól értesült helyről ar-
ról értesül, hogy Ausztriá-
ban, i l l e tő leg Bécsben 
még a párizsi ol impiád 
előt t mega laku l a p ro-
fessz ionis ta labdarugó-
szövetség. Ez az egyik fő 
oka annak, hogy az oszt-
rák futball nem lesz kép-
viselve Párizsban. A nagy 
egyesületek szerint a vi-
szonyok már annyira elfa-
jultak, hogy immár őszig 
sem lehet várni a pro-

fesszionizmus bevezeté-
sével. A jelenlegi viszo-
nyok annyira tarthatatla-
nok, a játékosok egyre fo-
kozódó követelései csőd-
be kergetik a nagy egye-
sületeket. A professzio-
nista csapatok aztán meg-
alakítják a professzionista 
szövetséget, s maguk kö-
zött új bajnokságot írnak 
ki. Négy budapesti és prá-
gai egyesület biztosította 
a bécsieket, hogy maguk 
is rá térnek a nyílt pro-
fesszionizmusra. (1924) 

• 50 éve 
Az alkotó munka jutalma 
Másfél esztendővel ez-

előtt, 1947 szeptemberé-
ben nagyjelentőségű ja-
vaslatot terjesztett az or-
szág közvéleménye elé a 
Magyar Kommunista Párt 
Politikai Bizottsága. Azt 
javasolta, hogy évente 20 
és 10 ezer forintos díjak-
kal tüntessék ki az ország 
legkiválóbb tudósait, al-

kotóművészeit, azokat a 
mérnököket , orvosokat, 
p e d a g ó g u s o k a t , ipari 
munkásokat, földművese-
ket, akik az ország újjá-
építésének sikeréhez ki-
váló egyéni te l jes í tmé-
nyekkel hozzájárultak. A 
jutalomdíjak elnevezésére 
a Kossuth nevet ajánlot-
ták. (1949) 

• 25 éve 
Újpesti Dózso-SZEOL 

Olyan bajnoki találkozó 
előtt áll ma a SZEOL lab-
darugócsapata, amelyen -
a papírforma és a józan 
ész diktálta érvek alapján 
- kevés esélye van a pont-
szerzésre. Még akkor is, 
ha f igyelembe vesszük, 
hogy az Újpest i Dózsa 
szerdán igen nagy fontos-
ságú BEK-mérkőzést ját-

szik maid. Mel le t tünk 
szól, hogy valószínűleg a 
Dózsa a BEK-mérkőzésre 
tartalékolja az erejét, de 
erre természetesen nem 
alapozhat a SZEOL. Tisz-
tes eredményre számítunk, 
nagyon jó lenne a jelenle-
gi gólkülönbséget a szom-
bat esti mérkőzés után is 
megőrizni. (1974) 

EU-tájékoztató iroda 
nyílt Mórahalmon 

A térségfejlesztés ha-
táron túl nyúló lehetősé-
gei c ímmel rendeztek 
kétnapos nemzetköz i 
szemináriumot Mórahal-
mon. A rendezvény kere-
tében - a polgármesteri 
hivatal épületében - fela-
vatták az EU Info Pont-
Tájékoztató Irodát is. 

Francia, román és magyar 
térségfejlesztő szakemberek, 
önkormányzati vezetők rész-
vételével - a Phare demokrá-
ciaprogram magyarországi 
zárórendezvényeként - tartot-
tak szakmai szemináriumot, 
Mórahalmon. A hazai, illetve 
a román résztvevők minde-
nekelőtt tavalyi, franciaorszá-
gi tanulmányútjuk tapasztala-
tait összegezték, amelyre nem 
csak a Phare, hanem a francia 
külügyminisztérium támoga-
tásának köszönhetően kerül-
hetett sor. A kétnapos fórum 
résztvevői meghallgatták a 
homokháti térség fejlesztési 
projektjeiről szóló tájékozta-
tót, valamint megvitatták a 
nemzetközi kistérségi kap-
csolatok építésének lehetősé-
geit is. Ennek jegyében avatta 
fel dr. Botka László, a me-
gyei önkormányzat külkap-

csolatokért felelős alelnöke a 
Homokháti Önkormányzatok 
Kistérségi Területfejlesztési 
Egyesülete által létesített EU 
Info Pont-Tájékoztató Irodát. 
Botka László beszédében ki-
emelte: az iroda fontos szere-
pet játszhat a térségi kapcso-
latok erősítésében, különösen 
a Romániával való együttmű-
ködés szélesítésében azzal, 
hogy információkat szolgáltat 
az EU-csatlakozásra való fel-
készülés aktuális feladatairól. 
Nógrádi Zoltán, Mórahalom 
polgármestere, a Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács 
elnöke pedig arra mutatott rá, 
hogy a francia, román és ma-
gyar kapcsolatfelvétel regio-
nális szinten is fontos lenne. 
Javasolta egy operatív mun-
kaprogram kidolgozásá t , 
amely térségünket szorosabb 
szálakkal kötné a f rancia 
partnerrégióhoz. Jean Noel 
Causse, a francia delegáció 
tagjai nevében örömmel üd-
vözölte a javaslatot. Felaján-
lotta régiójuk együttműködé-
sét, amelynek előkészítésére 
meghívta magyar vendéglátó-
ikat egy szakmai egyeztető 
megbeszélésre. 

N. R. J . 

Tájolás a hajóról 
• Munkatársunktól 

A napokban érkezett vissza 
közel egy hónapos al-dunai 
útjáról a szegedi Admiralitás 
Kft . hajója , mely elsőként 
tesztelte folyami közlekedési 
viszonyok között az Antenna 
Hungária Rt. Euteltracs mű-
holdas kommunikációs és j ár-
mű-meghatározó rendszerét. 
A szolgáltatás lehetővé teszi a 
diszpécserközpont és a jármű-

vezető közötti kétirányú, írá-
sos kommunikációt, valamint 
100 méteres pontossággal ké-
pet szolgáltat a jármű tartóz-
kodási helyéről. A teszthajó 
kedvező tapasztalatai alapján 
a szegedi hajózási társaság to-
vábbi berendezéseket rendelt 
meg, így az eddig csak száraz-
földi szállítók által igénybe 
vett Euteltracs mostantól új 
vizekre evezhet. 


