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Ma 
A SZOCIALISTA PÁRT 

irodájában (Tisza L. krt. 
2-4. 1/122.) dr. Bálint János 
ügyvéd ingyenes jogi taná-
csadást tart 15-16 óra kö-
zött. 

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

KATONA GYULA, a 13-
as választókerület (Móravá-
ros) képviselője fogadóórát 
tart 17-18 óráig a Móraváro-
si Katolikus Közösségi Ház-
ban lévő Somogyi-könyvtár 
fiókkönyvtárában (Kálvária 
tér 20.). 

Holnap 
DOBÓ JÁNOS, a 2l-es 

választókerület (Északi vá-
rosrész) képviselője fogadó-
órát tart 17 órai kezdettel a 
Kodály Téri Általános Isko-
lában. 

GILA FERENC, a 24-es 
választókerület (Baktó, 
Petőfitelep) képviselője foga-
dóórát tart 17 órától a Bala-
toni utcai kisegítő iskolában. 

A MUNKÁSPÁRT bel-
városi alapszervezete 16 óra-
kor taggyűlést tart a Munkás 
Művelődési Otthonban (Fő 
fasor 9.). 

Szeged, Csongrádi sgt. 7/A sz. 
alatti festékbolt ajánlatai. 
- Berger angol festékek. 
- Kiil- és beltéri falfestékek. 
- Gombaölő festék. 
- Csúszásgátló betonfestékek. 
- Medencefesték. -
- Tetőszigetelő anyag. 
- Zománcok - lazúrok. 

Igen kedvező áron. 
- Bőralapú folyékony tapéták 

520 Ft/nm. 
- Tilatex belső 

16 1 3300 Ft 

T e l . : 316-611 . 

REDŐNYAKCIÓ! 
1 0 - 3 0 % 

- miniredőny 
- alurcdőny 
- maxiredőny 
- reluxa 
- szalagfüggöny 
- napellenző nagy 

választékban, garanciával. 
SUN-CONTROL 

Á rnyékolástechni ka 
Tel.: 62-482-547. H-P.: 8-20 

Harmincöt éves a gyermekkönyvtár 

Az olvasás éve következik 

Dr. Berekné dr. Petrí Ildikó önkormányzati képviselő, Várhegyi Attila államtitkár és a születésnapos 
könyvtár tulajdonosai, a gyerekek. (Fotó: Miskolezi Róbert) 

Harmincöt é v v e l ez-
előtt nyílt meg S z e g e d 
első gyermekkönyvtára. 
A szü le tésnapot szom-
baton ünnepelték a So-
m o g y i - k ö n y v t á r b a n , 
ahol a z esemény vendé-
ge volt Várhegyi Attila, 
a kultusztárca politikai 
ál lamtitkára is. 

Harmincötödik születés-
napját ünnepelte szombaton 
a Somogyi-könyvtár gyer-
mekkönyvtára. A könyvtár 
gyermekrészlegét 1964-ben 
alapították, ám még húsz 
esztendeig kellett „vándo-

rolnia" a városban, amíg 
1984-ben a Somogyi-könyv-
tár mai modern épületének 
földszintjén végleges helyet 
nem kapott. Gyuris György 
igazgató szerint ez volt az a 
fontos lépés, mely a gyere-
keket úgy hozta közel a 
könyvtárhoz, hogy közben 
testközelből láthatták a 
felnőttek könyvtárát is. 

A születésnapi ünnepnek 
kormánytag vendége is volt, 
Várhegyi Attila, a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisz-
tériumának államtitkára sze-
mélyében, aki azzal üdvö-
zölte a könyvtárbelieket, 

hogy a következő év szep-
temberétől az olvasás éve 
lesz, és ezt a programot a 
tárca nagyon komolyan fog-
ja venni. Várhegyi Attila ri-
asztó adatokat idézett az 
egyáltalán nem olvasó, vagy 
olvasni alig tudó fiatalokkal 
kapcsolatban: mint mondot-
ta, a könyvtárak támogatása 
és a beinduló olvasási prog-
ram nemcsak kulturális, ha-
nem társadalmi célokat is 
szolgál majd. A budapesti 
Erzsébet téri gödör ügyére 
célozva az államtitkár remé-
nyét fe jez te ki, hogy a 
jövőben a minisztérium sok-

kal hasznosabb célokra tudja 
fordítani energiáját, mint a 
politikailag felfújt pesti gö-
dör kérdése. 

A gyermekkönyvtár szü-
letésnapját a város nevében 
a körzet önkormányzati kép-
viselője, dr. Berekné dr. 
Petri Ildikó is köszöntötte, 
aki egyetértett az államtit-
kárral, hogy a gyerekek eb-
ben a korban a könyvtárbeli 
élményeken keresztül tudják 
megtanulni, felnőtt életük-
ben miként válasszák min-
dig a becsületes és egyenes 
utat. 

P. J. 

Nóvák András és Pa-
tak i Ferenc festőművé-
szekkel beszélgetett Szú-
rom! Pá l művészet i író 
csütörtök este a Juhász 
G y u l a Művelődési Köz-
pont „ S z e g e d i m ű v é -
s z e k " rendezvénysoro-
zatának első alkalmával . 

Egymásnak feszült a Ju-
hász Gyula Művelődési Köz-
pont nagytermének két olda-
la, Pataki Ferenc szivárvá-
nyos és Nóvák András -
festőtársa szavával élve -
rembrandti fényű festményei 
által. A kiállított művek Nó-
vák András táskáiba vélet-
lenszerűen kerültek, a fal rá-

Müvészek beszélgetése 

Festmények között 
eső része rögtönzött műte-
remmé alakult. „Sosem tu-
dom őket befejezni. Amíg 
nálam vannak, muszáj bele-
nyúlnom, igazítanom. Elcse-
megézek rajtuk, mindig má-
sik kép világába élem bele 
magam; és ez csodálatos 
munka." 

Pataki Ferenc saját beval-
lása szerint más dimenziók-
ból hódol a természetnek, a 
figurális ábrázolás helyett in-
kább jelek mögé bújik. Ké-
pei a művészt fogva tartó nö-

vényvilág és természet szí-
nes kifejeződései . A két 
művész ennek ellenére töké-
letes összhangban mondta el 
véleményét a változásokról, 
a szabadságról, példaképe-
ikről és a szegedi művészi 
életről. Szuromi Pál művé-
szeti író segítségével megi-
dézték a hetvenes évek sze-
gedi életét, amikor számukra 
„a Tisza Lajos körúti társas-
ház maga volt a paradicsom. 
Elindultunk és gyönyörű vi-
tákat rendeztünk telített asz-

MA 
AZ ALSÓVÁROSI KUL-

TÚRHÁZBAN (Rákóczi u. 
1.) a következő szakköröket 
indítják: hétfői napokon kerá-
mia, keddenként színjátszó, 
szerdán textil és kelmefestő, 
csütörtökön - kéthetenként -
önismereti foglalkozás, és 
szintén csütörtöki napokon 
klasszikus balett 6-tól 12 éves 
gyermekek számára. Jelentke-
zés és bővebb információ: 9-
től 19 óráig a 441-154-es tele-
fonszámon. 

A SZITI EGYESÜLET IF-
JÚSÁGI IRODÁJA (Dózsa 
György u. 5.) hétfőtől pénte-
kig 13-tól 18 óráig p'olgári 
szolgálattal kapcsolatos taná-
csadást tart. 

A SZITI EGYESÜLET 
MANDALA-KLUBJÁBAN 
(Berzsenyi u. 3.) 13-tól 1 Sorá-
ig „Újra dolgozom", munka-
ügyi tanácsadás, 14-től 17 
óráig álláskereső-klub, 15 és 
17 óra között jogi és honvé-
delmi, 17-től 19 óráig pálya-
választási és grafológiai taná-
csadást tart. 

A BARTÓK BÉLA MŰ-
VELŐDÉSI KÖZPONTBAN 

ajánló 

de. 10 ÓRAKOR a SZÓ-
KINCS-TÁRsuIat gyerme-
kelőadásában: a „Csipke", 18 
órakor: Nagy-Küküllő és Ud-
varhely vidéke című honisme-
reti fotóalbum könyvbemuta-
tója, 19 órától folklór est és 
táncház. Vendégek: A Tápai 
Hagyományőrző Együttes, a 
Tápai Topogó Táncegyüttes, 
Berecz András és Polgár Lilla 
népdalénekesek. 

A TÖMÖRKÉNY IST-
VÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ-
BAN (Magyar u. 14.) 14 órá-
tól sakk-kör és kártyaparti. 

A JUHÁSZ GYULA 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
nyugdíjasklubjában (Kossuth 
L. sgt. 53.) 14 órától kártya-
asztal és Seres János fes-
tőművész kiállítása, amely 
megtekinthető naponta 14-től 
18 óráig. 

ÉPÍTÉSZ TANÁCSADÁS 
15.30 órától 18 óráig a Tech-
nika Házában (Kígyó u. 4.). 

Energiatakarékossági kiállítás 
hétköznap 8-tól 18 óráig te-
kinthető meg. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 
16 órától agykontroll-klub 17 
órától Etka jóga. 

A TARJÁNI FIÓK-
KÖNYVTÁRBAN fennállá-
sának 25. évfordulója alkal-
mából november 8-ától 12-éig 
rendezvénysorozatot tartanak, 
ma 16.30 órakor rajzpályázat 
eredményhirdetése. 

A DOROZSMAI FIÓK-
KÖNYVTÁRBAN Várhídiné 
Szabó Erzsébet és Simon Fe-
renc képkiállitása. Megtekint-
hető: november 12-éig a 
könyvtár nyitvatartási ideje 
alatt. 

A SOMOGYI-KÖNYV-
TÁR Csillag téri könyvtárá-
ban „Ügyes kezek megformál-
ták" című kiállítás. Megte-
kinthető: november 18-áig a 
könyvtár nyitvatartási ideje 
alatt. 

A KORTÁRS MUVESZE-
TI GALÉRIÁBAN (Nádor u. 
2.) i f j . Iván Szilárd fes-
tőművész kiállítása. Megte-
kinthető: november 8-ától de-
cember 8-áig, hétfőtől pénte-
kig 9-től 17 óráig. 

A PIARISTA GIMNÁZI-
UMBAN (Bálint Sándor u. 
14.) 17 órakor a Piarista Diák-
szövetség rendezvényén dr. 
Pelle Pál előadást tart a görög-
római kultúráról. 

A KÖZÉLETI KÁVÉ-
HÁZBAN (Kortárs Galéria) 
18 órakor: Hóemberváró. Be-
szélgetés színházról, bábszín-
házról III. Vendég: Galkó 
Bencze színész-rendező. Ház-
igazda: Kövér László a Báb-
színház igazgatója. Köz-
reműködnek: a Bábszínház 
művészei. 

A JATE-KLUBBAN 20 
órakor a Bois együttes ír-kelta 
zenei koncertje. Közreműkö-
dik: Dörnyei Gábor (dob), 

AZ ALKOTÓHÁZ-
BAN (Árboc u. 1-3.) 16 
órától fafaragó és gyé-
kényszövő szakkör. Hol-
nap: 16.30-tól fazekas 
szakkör gyerekeknek. 

miről írt a DM? 
75 éve 

Javul majd a korona? 
Amikor a Jegybank ve-

zetősége az eddig divatos 
fix értékmérőt, a dollárt 
mintegy detronizálta, s az 
angol fonthoz kötötte az 
immár stabil korona sorsát, 
számos cikk és nyilatkozat 

mutatott arra, hogy az an-
gol font diszparitása eltűné-
sével a magyar korona a 
fonttal együtt emelkedvén, 
szintén mintegy tízszázalé-
kos árfolyamjavulásra tehet 
szert. (1924) 

50 éve 
Mezőgazdasági tanácsadó 
A kulákok most azt a Mezőgazdasági Igazgató-

rémhírt terjesztik, hogy 
nem érdemes a szőlőt be-
takarni. Ezzel a mesével 
akarnak most a kulákok 
kárt okozni a dolgozó pa-
rasztoknak. Ezt a rémhírt a 

ság szakemberei, de min-
den jól dolgozó paraszt-
ember is megcáfolja, mert 
évtizedes gyakorlat mutat-
ja, hogy a szőlőt ilyenkor 
be kell takarni. (1949) 

25 éve 
Változó Tisza-part 

Szeged alighanem el-
sősorban a Tiszának kö-
szönheti, hogy azzá lett, 
ami, s a folyó egy kicsit 
mégis idegenné vált a vá-
ros számára. Idegen test-
ként ékelődik Szeged és 
Újszeged közé, az egy 
strandot és a Sárgát le-
számítva, kizárva a város 
életéből mindenapjaiból. 
Igaz, vágyainkban sok-
szor Szeged főutcájának 
nevezzük, ám ezt az elne-
vezést legföljebb ha más 

városok bennünk élő re-
miniszcenciái indokol-
hatják. Mert amivé lett a 
Tisza a folyami hajózás 
és szállítás szinte teljes 
megszűnése után, az nem 
más, mint funkciót lan 
vízfolyás a város min-
dennapi élete számára, 
szemetes akadály a két 
városrész között. Most, 
hogy megkezdődik az új 
híd építése, a folyó aka-
dályjellege megszűnik. 

(1974) 

tal és söröskorsó mellett." 
„Az volt az igazán szép ben-
ne, hogy emberközeli volt az 
élet. El lehetett menni egy-
máshoz. Még az idősebbek, 
Fontos Sándor is fogadta ezt 
a renitens társaságot. Nedves 
emberek voltunk, de úgyis, 
mint a görögök: j ó ke-
délyűek" - vallja Pataki Fe-
renc. 

Szuromi Pál képzeletbeli 
tündérétől három kívánság-
ként Pataki egy csodatévő 
aranyhalat, Nóvák pedig mi-
nél hosszabb életet kívánna 
„hogy a lehetetlenül lassan 
készülő képeimet befejezhes-
sem". 

J. R. 

MAKKOSHÁZI RUHAHÁZBAN 
babaruházat és babaápolási cikkek, 

gyermektől felnőttméretig szabadidőruhák, farmerek, 
téli dzsekik, gyermekoverallok, 

márkás sportcipők. 
Ezenfelül ajánlunk: női és férfimunkaruhát, védőfelszerelést. 

Szeged, Makkosházi krt. 23., lel.: 62/472-745. 
a volt Algyői Takarékszövetkezet helyén. 

» Nyitva tartás: H-P.: 9-18, szo.: 9-12. I . 
M Parkolási lehetőség az üzlet mögött. 

Lang János (hegedű), Szirtes 
Edina (ének, harmonika), Var-
ga Kornél (gitár) Molnár Gá-
bor (szaxofon, klarinét), Tót-
váradi Zsolt (basszusgitár), 21 
órakor JATE TTK-s buli. 
Házigazda: Dj.: Alma a JATE 
TTK HÖK szervezésében. 

A MÓRA FERENC MÚ-
ZEUMBAN (Roosevelt tér 
1-3) „Raktáraink kincseiből 
I." A Móra Ferenc Múzeum 
Természettudományi osztá-
lyának kiállítása. A kiállítás 
november 28-áig tekinthető 
meg, továbbá Lotz Károly 
festőművész emlékkiállítása. 
A Magyar Nemzeti Galéria 
vendégkiállítása. Megtekint-
hető: november 14-éig. 

A FEKETE HÁZBAN (So-
mogyi u. 3.) „Megszentelt kö-
vek" középkori erdélyi temp-
lomokról fotókiállítás. Megte-
kinthető: november 30-áig. 

Zr/s-ifj 

Szilveszteri programok.: 
- Párizs: autóbusszal Szegedről, 6 nap/2 éj reggelivel 
- Verona-Velence: autóbusszal Szegedről, 4 nap/3 éj fp.-val 
- Tunézia-Mahdia: 3*-os hotel íp.-val: 
- Kopaonik: Sícentram: szálloda fp.-val, 8/7 éj: 
- Thaiföld: Bangkok-Pattaya (14 nap) 
-Marokkó (13 nap) 
- Bali és Szingapúr (14 nap) 
- Peking-Hong Kong (13 nap) 
- Caracas és Karib-tenger (15 nap) 
- Kenya és Seychelles-szigetek (17 nap) 
Belföldi szilveszteri ajánlatok!!! 
Síelési lehetőségek: 
- Olaszoiszág-Sappada: 

autóbusszal Szegedről 8/7 éj apartmanban 
buszköltség: 

- Szlovénia-Bled: Hotel Jelovica 7/6 fp.-val: 
- Szlovénia-Bohinj: Hotel Jezero 7/6 éj fp.-val: 

Apartmanok (4 ágyas) 
További programok az irodában!!! 
FANTASZTIKUS „I.AST MINUTE" UTAK: 

3 hetes Tunézia: 2*-os hotel reggelivelmár 39 900 Ft-79 900 Ft/fő-ig. 
Egyéb akciók folyamatosan!!!!! 

(pl.: Isztambul repülővel 3*-os hotelben 5/4 éjszaka: 58 500 Ft) 

Érdeklődni Adria Kotl Tiki Tours Szeged. Kárász u. 9. (Átrium 
Galéria). Tel.: 421-885,426-922. E-mail: adriakontiki@tiszanet.hu. 

31 900 Ft 
45 000 Ft 

109 800 Ft 
45 900 Ft 

322 500 Ft 
361 400 Ft 
393 500 Ft 
514 900 Ft 
586 500 Ft 
742 000 Ft 

már 21 900 Ft/fötől, 
8000 F t 

48 600 Ft/Tőtől 
60 600 Ft/főtől, 

93 800 Ft/ap/hét 

Síutak 1999/2000 
— Karintia-Dorfhotel 
00. 02. 15.-03. 01. (6 nap/5 éj) 
Részvételi díj: 19 200 Ft/fő 
Busz: 8900 Ft/fő. 
Síbérlet: 15 200 Ft/fő/nap. 

Osztály-, évfolyam-találkozók, konferenciák, 
rendezvények, kulturális, illetve más jellegű 
rendezvények szervezése és bonyolítása. 

Egyéb szilveszteri és síutakkal várjuk 
kedves véndégeinket. 

SZ. K. Kft . - Sziki Tours 
6720 Szeged, Stefánia 6. 
Tel ./fax: 62/485-891. 

mailto:adriakontiki@tiszanet.hu

