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A SZOCIALISTA 
PÁRT irodájában (Tisza L. 
krt. 2-4. 1/122.) dr. Bálint 
János 15-16 óráig ingyenes 
jogi tanácsadást tart. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁ-
LATI fogadóórát tart az 
MSZOSZ Csongrád Me-
gyei Képviselete (Szeged, 
Kálvária sgt. 14.) 14-től 16 
óráig az MSZOSZ tagjai 
részére (a tagságot hitelt ér-
demlően igazolni kell). Dr. 
Hajdú István ad felvilágosí-
tást munkaviszonyban lé-
vők, pályakezdők és nyug-
díjasok részére. 

A MUNKÁSPÁRT tar-
ján-petőfitelepi alapszerve-
zete 16 órakor taggyűlést 
tart a Munkás Művelődési 
Otthonban (Fő fasor 9.). 

MAKRAI LÁSZLÓ, a 4-
es választókerület (Tarján) 
képviselője fogadóórát tart 
17-18 óráig a Sólyom utcai 
általános iskolában. 

KATONA GYULA, a 
13-as választókerület (Mó-
raváros) képviselője lakos-
sági fórumot tart 17 órától 
a Móra Ferenc Általános 
Iskolában (Kolozsvári tér). 
Téma: 1. Szeged Megyei 
Jogú Város településszer-
kezeti terve, helyi építési 
szabályzata és szabályozási 
terve. Előadó: Nóvák Ist-
ván főépítész. 2. A Világ 
Utcája projekt ismertetése. 
Előadó: Apró Juhász János 
ügyvezető igazgató. 2/a A 
Világ Utcája projekthez 
kapcsolódó villamos és tro-
libusz-fejlesztések. Előadó: 
Vincze Tibor az SZKT 
főmérnöke. 3. Önkormány-
zati városőrség szervezése. 
Előadó: Kovácsné Vadászi 
Erika. 4.) 1999. évi Város-
részi Alap felhasználása. 

HOLNAP 

A MUNKÁSPÁRT bel-
városi aiapszervezete 16 
órakor taggyűlést tart a 
Munkás Művelődési Ott-
honban (Fő fasor 9.). 

JUHÁSZ MIKLÓS, a 3-
as választókerület (Tarján-
Felsőváros) képviselője 
fogadóórát tart 16-17 óráig 
a Kemes utcai óvodában. 

DR. MÉCS LÁSZLÓ, a 
12-es választókerület (Mó-
raváros, Béketelep) képvi-
selője fogadóórát tart 16.30 
órától az élelmiszeripari 
főiskolán. 

GILA FERENC, a 24-es 
választókerület (Petőfite-
lep, Baktó) képviselője 
fogadóórát tart kedden 17 
órától a Nádas presszóban 
(Tölgyfa u.). 
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A 
BENETTON-BA 
UNITED C0L0RS 
OF BENETTON 

SZEGED, 
KÁRÁSZ U. 16. 

• Szomszédoló-gála '99 

Tizennyolc település randevúzott Deszken 

A baksiak „Csipkejózsika" című, vidám produkcióját nagy tapssal jutalmazták a deszki gálán. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

Az idén második alka-
lommal rendezte meg a 
Dé lmagya ro r szág Kft. 
kulturális programsoroza-
tát, a Szomszédolót. A két 
hónapon át tartó bemuta-
tókon Szeged körzetéből 
18 te lepülés szól í tot ta 
színpadra kiváló amatőr 
együtteseit, szólistáit, s az 
elmúlt szombaton a desz-
ki sportcsarnokban már a 
legjobb produkcióknak 
tapsolhatott az 1999. évi 
Szomszédoló gála közön-
sége. 

Az ötlet 1997-ben szüle-
tett. Tavaly már 16 Szeged 
környéki település amatőr 
művészei segítettek abban, 
hogy a terv valósággá is vál-
jon, az idén pedig már 16 
község és két kisváros zené-
szei, táncosai, néphagyomá-
nyokat felelevenítő, vagy ép-
pen mai életünk történéseit 
humorral felidéző színjátszói 
vettek részt azon a rendez-
vénysorozaton, amit a Dél-
magyarország Kft. Szomszé-
doló címmel hirdetett meg. A 
cél 1999-ben sem volt más, 
mint tavalyelőtt: mind szoro-
sabb kapcsolatot kiépíteni 
olyan települések között a ré-
giónkban, amelyek ugyan 
nincsenek egymás közvetlen 
szomszédjában, de a kulturá-
lis bemutatók segítségével 
jobban megismerhetik egy-
más életét. A Szeged körze-
tében élők pedig nagyon is 
kíváncsiak egymás produk-
cióira. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a tény, hogy 

hétről hétre zsúfolásig meg-
teltek a kultúrházak. 

így történt ez az idei ren-
dezvénysorozat utolsó fordu-
lójában, a gálát megelőző 
bemutatón is, amikor a tisza-
szigetiek léptek föl az ásott-
halmi művelődési házban. 
Ezen az esten elsőként a ti-
szaszigeti óvodások zenés-
táncos jelenetét tekinthették 
meg a nézők, majd az iskolás 
irodalmi színjátszóké volt a 
pódium. Ezt követően Tisza-
sziget nyugdíjasainak „Ci-
gányjelenet" című előadását 
jutalmazta nagy taps. Hason-
ló sikert aratott a Szabó csa-
lád produkciója is. A zene-
szerető família tagjai Ásott-
halmon hegedűn játszottak el 
közkedvelt dallamokat.-Az 
előadást zárva ismét a nyug-
díjasoké volt a színpad -
előbb egy vers hangzott el, 
majd múltat idéző jelenettel 
szórakoztatták a népes publi-
kumot. 

A remek hangulatú ásott-
halmi est után, szombaton 
Deszken, a gálán már a 
Szomszédolóban részt vevő 
minden település képviselői 
lehetőséget kaptak arra, hogy 
bemutassák tudásukat. S a 
színpadra lépők éltek is a le-
hetőséggel, minden produkci-
ót lelkes taps, nemegyszer 
hangos ováció fogadott. 
Hogy kik és mivel is szóra-
koztatták a hatalmas sport-
csarnokba ellátogatókat? A 
Mórahalmi Alapfokú Művé-
szeti Iskola fúvószenekarával 
vett részt a gálán, az öttömö-
siek községük óvodájának 

Óriási árengedmény! 
Napellenző - 3 0 % 
Műanyag redőny - 2 0 % 
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Reluxa - 1 0 % 

Nagy választékban, garanciával! 
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életéből villantottak fel hu-
moros jeleneteket. Zákány-
székről társastáncospár érke-
zett, Röszkét a „Hasító" ha-
gyományőrző együttes képvi-
selte. A deszkiek azt mutatták 
be, miként is ropja a táncot 
Gumimacik névre hallgató 
rock and roll csoportjuk, az 
üllésiek néptánc-összeállítás-
sal ragadtatták tapsra a kö-
zönséget. Ásotthalomról 
versmondó lépett színpadra, 
majd pedig a baksiak „Csip-
kejózsika" című vígjátéka 
következett. 

Ahogy teltek a percek, úgy 
fokozták az amúgy is jó han-
gulatot a szatymazi asszony-
kórus énekesei, a tiszaszigeti-
ek country táncosai, valamint 
a kübekháziak „Segítség, em-
ber!" címet viselő kiselőadá-
sa, a pusztamérgesi „őszi-
kék" nyugdíjas klub szüreti 
játéka, a domaszékiek Spice 
Girls utánzata. A ruzsaiak a 
Honfoglalás című film betét-
dalát adták elő, Sándorfalvá-
ról a messze földön híres ci-
terazenekar lépett színpadra, 
a zsombói óvónők szambáz-
tak, a Kisteleki Művészeti Is-
kola ütőhangszereken játszó 
együttesével aratott nagy si-
kert, majd a gála az algyőiek 
divatbemutatójával, s az 
egész gálaműsort értékelő ha-
talmas vastapssal fejeződött 
be. A nézők pedig azzal a jó-
leső érzéssel térhettek haza, 
hogy ismét bebizonyosodott 
- nagyot tévedtek azok a 
pesszimista jósok, akik azt 
jövendölték: a század végére 
már nyoma sem marad Ma-

20x20x10 cm-es 
üvegtéglavásár 

360 Ft/db 
Zalakerámia 

Csempemárkabolt 
Szeged, Kálvária sgt 104. 

TeL/fax: 62/444-508 

gyarországon az amatőr szín-
játszó csoportoknak, s ifjúsá-
gunkat elnyeli a videó és a 
számítógépek világa. Hiszen 
újfent láthattuk, hogy a tehet-
ségek igenis helyet követel-
nek maguknak a színpadon, a 
legifjabb óvodásoktól, az 
unokákat nevelgető nagyma-
mákig mindenki szeretné be-
mutatni, mire is képes, ha le-
hetőséget kap a szereplésre. 
Ami még inkább emeli a ren-
dezvénysorozat rangját: a 
műfajok szfnes kavalkádját 
vonultatta fel a Szomszédoló, 
s kiderült, Szeged „bolygó-
in", a környező kisebb-na-
gyobb településeken éppúgy 
megtalálhatóak a néphagyo-
mányok őrzői, mint a modem 
korunkra jellemző művészeti 
ágak képviselői. S ez a tény 
lehet a garancia arra, hogy a 
Szomszédoló rendezvényso-
rozata jövőre újra meghódítja 
a szegedi körzet lakóit. 

Végül, az idei bemutató-
sorozatot lezárva, nem is ma-
rad más feladatunk hátra, 
mint megköszönni mindazok 
támogatását, akik hozzájárul-
tak a Szomszédoló sikeréhez. 
A sok száz szereplő mellett 
dicséret illeti a községek ve-
zetőit, a felkészítő tanárokat, 
a népművelőket, s azokat a 
cégeket - a Tisza Volánt, a 
TiszaNetet, a Szerencsejáték 
Rt.-t és a Pygar Sound Kft.-t 
- amelyek a Délmagyaror-
szág Kft. mellé állva gondos-
kodtak a rendezvények zavar-
talan lebonyolításáról. 

Bátyi Zoltán 

LAMINALT SZALAGPARKETTA 1990 R/m'-tól 
PADLÓSZÖNYEGEK 690 Ft-tól 

K (200,300,400) 690Ft/mMól 
KÖZEPSZŐNYEGEK 200x300 már 8290 Ft-tól 
P a r k e t t a l e r a k á s f é l á r o n l 

INGYENES Ö L 
OTP-hitellevelet is elfogadunk. 

D I E G O P a d l ó b u r k o l ó S z a k ü z l e t , 
Szeged, Moszkvai krt. 4 
Tel.: 20/9577-358. 

A Gábor Dénes 
Gimnázium 

és Szakközépiskola 
(volt Bebrits szakközép) 

ALAPÍTVÁNYI 
BÁLT RENDEZ 
1999. április 23-án, 
a Forrás Hotelben. 

Minden öregdiákot, szUlőt, 
érdeklődőt várunk. 

Jelentkezés: 6 2 - 4 2 5 - 6 5 3 / 1 6 
Nagy Andrea. 
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MÍMPAK 
i W u 

A K C I Ó ! 
4 8 m m x 6 6 m m 

h a v a n n a b a r n a 

transzparens-
ragasztószalag 

119 H/tok. helyett 

95 Ft/tek. 
10 karton = 360 tek. felett 

89 Ft/tek. 
20 karton = 720 tek. felett 

85 Ft/tek. 
AMIG A KÉSZLET TART. 

Az árak az áfát nem, tartalmazzák! 

Minipak Logisztikai Kft. 
Szeged, Takaréktár u. 3. 

Tel*: 62-425-594 
v Nyitva: H-P : 8-16 j 

miről írt a DM? 

• 75 éve 
Olvasóterem nyilt 

Most nyílt meg Szegeden 
az egyetemi könyvtár nyilvá-
nos olvasóterme. Nevezetes 
dátumnak tartjuk ezt a város 
kultúréletében és az ese-
ményt örömmel veszik tudo-
másul a szegediek. A könyv-
tárról a következő adatokat 
kaptuk: az egyetem könyvtá-
ra teljesen új alapítás, régi, 
gazdag anyagát, mintegy fél 

millió darabot kitevő könyv, 
folyóirat, hírlap, kézirat, ok-
levél és régi magyar könyv-
tárgyűjteményét és ezeknek 
befogadására és elhelyezésé-
re szolgáló 1909-ben épült 
európai színvonalon álló mo-
dem épületét, az egyetemnek 
Kolozsvárról történt kény-
szerű távozása miatt elvesz-
tette. (1924) 

• 50 éve 
Ócskavasgyüjtés 

A Klauzál Gábor Gim-
názium brigádja elindult fa-
lura vasat gyűjteni. Gyalog, 
kerékpáron, kiskocsival. 
Munkásemberek és asszo-
nyok egy pillanatra megál-
lnak munkájukban és fi-
gyelnek. A vidám torkok-
ból felhangzik: Ócskava-
sat! A munkások nem kér-
dezték, minek nekünk az 
ócskavas. És repült a kisko-
csikra a vas, mire a falu vé-

gére ért a brigád, megtelt a 
kocsi. Együtt éreztek velük, 
szívük összedobbant, eb-
ben az összedobbanásban 
benne volt minden: egy 
boldogabb szocialista jövő 
kiépítése. Megeredt az eső, 
bőrig áztak, mégis boldo-
gok voltak. Hull a vetésre, 
az elvetett magokra. A vá-
ros is újjongva fogadta a 
brigádot, látták bennük a 
forradalmi tüzet. (1949) 

• 25 éve 
Költészet napja 

A költészet napi ese-
ménysorozat megyei meg-
nyitó ünnepségét Makón 
rendezték meg. Az est 
költővendége Kormos Ist-
ván és Lator László volt. A 
magyar Ura ünnepén Sze-
geden kilenc költő estjét 
rendezték meg a Tisza 
Szálló koncerttermében, 
amely ezúttal zsúfolásig 
megtelt. Baka István, Kiss 

Anna, Kiss Benedek, Petri 
Ferenc, Sárándi József, 
Szepesi Attila, Utassy Jó-
zsef és Veress Miklós volt 
a szegedi versszeretők ven-
dége. A versek teremtette 
hangulatban nem a nemze-
dékek dolgáról formálódott 
a gondolat, hanem az igaz, 
élő, költői szó és a meghal-
lok találkozásának minden-
kori csodájáról. (1974) 

MA 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 
9, 11 és 14 órakor Mézgamu-
ri a Mézga család bábszínhá-
za előadásában, 16 órakor 
agykontroll-klub (felnőttek 
részére), 17 órakor 3T party. 
Bolondozás. 

A FEHÉR GYŰRŰ Köz-
hasznú egyesület bűncselek-
mény sértettjeinek 10 és 12 
óra között ingyenes jogi taná-
csot, felvilágosítást ad az 
Eszperantó utca 3-5. szám 
alatti irodaházban. 

TANÁCSADÁS: 13 és 18 
óra között polgári szolgálat-
tal kapcsolatos tanácsadás, 
17 órától diáksajtóműhely az 
Ifjúsági Irodában (Dózsa Gy. 
u. 5.); 15-től 17-ig jogi-és 
honvédelmi-, 17-től 19-ig pá-
lyaválasztási tanácsadás a 
Mandala-klubban (Berzsenyi 
u. 3.). 

EGÉSZSÉGVÉDELMI és 
mentálhigiénés tanácsadást 
tart dr. Molnár Amália gyer-
mekorvos 16 órától a Gyer-
meksors Alapítvány irodájá-
ban (Arany János u. 7.). 

A LISZT FERENC ZE-
NEMŰVÉSZETI FŐISKO-
LA NAGYTERMÉBEN (Ti-
sza L. krt. 79.) 18 órakor ka-
marazenei est. Előadók: Áb-
rahám Márta, Radics Miros-
lav és Zsigmond Zoltán. Ta-
nár: Kemenes András. 

KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ 
18 órakor a Virág cukrászdá-
ban. Az aranyfényben fürdő 
városért címmel beszélgetés 
dr. Mihálka György kar-
naggyal 75. születésnapja al-
kalmából. Közreműködik: a 
Szeghy Endre Pedagógus 
Női Kar. Szólót énekel: Erdei 
Katalin, a zongoránál Dom-
biné Kemény Erzsébet. Be-
szélgetőtársak: dr. Maders-

pach Katalin, a Szeghí Endre 
Pedagógus Női Kar elnöke és 
Szafián Zsuzsanna irodalmár, 
a kórus alapító tagja. 

A SZOTE-KLUBBAN 20 
órakor Mezőségi bál. Tánc-
ház. Vendég: Kodoba Zene-
kar (a Mezőségből). Házigaz-
da: Universitas Bálint Sándor 
Táncegyüttes. 

ILLANÓ SZAVAK -
TOVATŰNŐ DALLAMOK 
19 órakor a (Szentháromság 
u. 34. sz. alatt) Natasa 
Gorbunova hárfaművész, 
Dobos Kati színművész és 
Vizsolyi Lívia fagottművész 
előadóestje. 

A JATE-KLUBBAN 19 
órakor Easter party. Fellép-
nek: Take Off együttes, Ön-
akt zenekar. Műsorvezető 
Mátrai Róbert. Műsoros est a 
JATE Angol Tanszékének 
szervezésében. 

HOLNAP 

A SZITI EGYESÜLET 
MANDALA-KLUBJÁBAN 
(Bersenyi u. 3.) 13 és 15 óra 
között a Fehér Gyűrű Köz-
hasznú Egyesület ingyenes 
jogi tanácsadást tart a 
bűncselekmény sértettjeinek-

ENERGIATAKARÉ-
KOSSÁGI TANÁCSADÁS 
15.30 órától 18 óráig a 
Technika Házában (Kígyő 
u.4.) Energiatakarékosság' 
kiállítás hétköznap 8-tól 18 
óráig. 

A7. A L K O T Ó H Á Z -
BAN (Árboc u. 1-3.) ma, 
15-től 18 óráig csipkeké-
s/.ítő szakkör, 16-tól gyé-
kényszövő szakkör , hol-
nap: 16 órától bőrműves 
szakkör és 16.30-tól faze-
kas és papirmerítő szak-
kör gyermekeknek. 


