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Normális? 

A szerkesztőség nyi-
tott ablakán át vidám 
gyerekzsivaj szűrődik be. 
A Stefánián játszanak. 
Valami vetélkedőt szer-
vezhettek nekik, egy ma-
dzag körül rohangálnak, 
nagyon élvezik. Egyszer 
alábbhagy az egészséges 
lárma. A tanárnő hang-
ja tölti he a terel. 

- Normális vagy, fi-
am?.' Normális vagy?! 

Nem tudom, a gyerek 
mit művelhetett. Azt vi-
szont hallom, hogy a ta-
nárnő legalább hatszor-
hétszer elismétli: - Nor-
mális vagy? 

Jó ezt hallgatni így, 
gyereknap előtt... 

V. F. S. 

M O T O R K I Á L L Í T Á S . 
Triál-bemutató, motorszépség-
verseny, alkatrészbörze és 
koncertek színesítik a II. sze-
gedi motorkiállítás programja-
it. A Gyík utca 5. szám alatti 
Felsővárosi Általános Iskola 
tornacsarnokába május 26-án, 
szombaton gyűlnek össze a 
motorosok, hogy megmutas-
sák egymásnak és a nagykö-
zönségnek kétkerekűiket. A 
kiállításra 150 motort várnak 
a szervezők, a veterán model-
lektől a legújabb kiadású gé-
pekig vonulnak fel a legismer-
tebb márkák képviselői. Este 
nyolctól a A-Z-ig, tíztől az 
Indigó zenekar koncertezik a 
motorok között. 

NEGYEDIK DIMEN-
ZIÓ. Vasárnap este 7 órakor 
ismét jelentkezik a Negyedik 
dimenzió a Telin Televízió-
ban. A műsor elkalauzolja a 
nézőket a tudományos-fan-
tasztikus tilmek világába. Az 
adás vendége Trethon Judit, 
akit még Déri János műsorai-
ból ismerhettek meg a sci-fi 
iránt érdeklődók. Folytatódik 
a tompái ufóészlelés történe-
te napjainkból, szemtanúk se-
gítségével. 

K Westel-üzenet 

Kedves Olvasónk! Szer-
kesztőségünk a levelek, a 
telefonhívások mellett szí-
vesen fogadja a 06-30/ 
218-1 l - l l-es számra az 
SMS-üzeneteket is! Észre-
vételeiket, véleményeiket 
köszönjük! 

Takarítják a kapaszkodó-
kat. A Csörögben tegnap meg-
jelent, Tiszta kapaszkodókat! 
című írásunkra Szélpál Gábor 
reagált. Az SZKT közönség-
kapcsolatok irodájának ve-
zetője elmondta, hogy a troli-
buszokat, így a kapaszkodókat 
is, minden nap takarítják. 

Minden évben felállvá-
nyozva. B. Gy. az ingyen 
sms.hu-ról kérdezi: kinek van 
annyi pénze, hogy a Szegedi 
Akadémiai Bizottság Somogyi 
utcai épületét évente felállvá-
nyoztatja? 

A vadaspark vérszívói. 
Ovis csoportommal látogat-
tunk el tegnap a vadasparkba. 
Sétánk során sok szép él-
ménnyel és jó pár szúnyogcsí-
péssel gazdagabban térhettünk 
haza. Azt javaslom, minden lá-
togató készüljön fel a vérszívók 
támadására! - üzeni olvasónk 
a 20/4232-437-hívószámú mo-
biljáról. 

üJeslel 
a K a p c s o l a t 

A Szöllősy-vonósnégyes koncertje a Honvéd téren 

Harminc éve muzsikálnak 
Szöllősy József, a Sze-

gedi Szimfonikus Zene-
kar koncertmestere har-
minc évvel ezelőtt, 1971-
ben alapította meg vo-
nósnégyesét. A Szöllősy-
vonósnégyes a jeles év-
forduló alkalmából két 
jubileumi koncertet ren-
dez: az elsőt vasárnap 
este 7 órától a Honvéd té-
ri református templom-
ban, a másodikat június 
10-én este a Bartók Béla 
Művelődési Központ 
nagytermében. 

Szöllősy József koncert-
mester 1943-ban Szentesen 
született, négyéves korában 
karmester, zeneszerzó és ze-
nepedagógus nagyapjától ta-
nult hegedülni. Csongrádon 
végezte a zeneiskolát, majd a 
szegedi konzervatóriumban -
Várnagy Lajos hegedűművész 
növendékeként - 1964-ben 
diplomázott. Kilenc éven át a 
csongrádi zeneiskolában taní-
tott, közben Pallagi János he-
gedűművésznél, az Állami 
Hangversenyzenekar koncert-
mesterénél képezte tovább 
magát, valamit két ízben is 
részt vett Weimarban nemzet-
közi mesterkurzuson. 1971-
ben lett a Vaszy Viktor vezeté-
sével működő Szegedi Szim-
fonikus Zenekar tagja. Még 
ugyanebben az esztendóben 
megalapította vonósnégyesét, 

A jubiláló Szöllősy-vonósnégyes 

amelynek alapító tagja volt 
még H. Kovács Benedek, Frö-
lich Lajos és Ágoston Imre. 

A Szöllősy-vonósnégyes 
számtalan kamarazenei estet 
adott az elmúlt évtizedekben, 
a hagyományos vonósnégyes 
koncertektől eltérően, általá-
ban 10-15, rövidebb lélegzetű 
népszerű műből állítja össze 
színes, változatos programját. 
A kamaraegyüttes jól tudja, 
mennyire nehéz feladat a ka-
maramuzsika népszerűsítése, 
ezért szívesen lép fel óvodától 
az egyetemig bármilyen isko-
latípusban, valamint közmű-

velődési és egészségügyi in-
tézményekben. 

A vonósnégyes jelenlegi 
tagjai valamennyien a Szege-
di Szimfonikus Zenekar mu-
zsikusai: Besenyi Etelka (II. 
hegedű), Kádár Jolán (mély-
hegedű), Csányi Ildikó (gor-
donka). Szöllősy József veze-
tésével az együttes gyakran 
vállal egyházzenei fellépése-
ket is, de a könnyebb stílust, a 
szalonzenét sem veti meg. 
Ennek köszönhetően öröm-
mel látott vendégek es-
küvőkön, ünnepi ebédeken, 
vernisszázsokon. Tavaly je-

lent meg első CD-jük Menü-
ettől a ragtime-ig címmel, 
amit hamarosan két újabb al-
bum követ. 

A vasárnap esti koncer-
ten, a Honvéd téri templom-
ban a jubiláló vonósnégyes 
mellett fellép Cságoiy Csil-
la (ének), Natasa Gorbuno-
va (hárfa), Andrássy Gert-
rúd (o rgona) és Ludányi 
Endre (gordon) is. A műso-
ron többek közt népszerű 
Bach- , Haydn- , Mozar t - , 
Vivaldi-, Liszt- és Debussy-
művek szerepelnek. 

H. Zs. 

Lóerők a Marson 
jSk ^k Ti f 

A gyönyörű autók és a száguldás szerelmeseit vár-
ja ma és holnap a szegedi Mars tér. Az U pavilon ad 
otthont ugyanis az első autó- és versenyautó-kiállitás-
nak. A szegediek ritkán találkozhatnak különleges, 
illetve túra- és krosszgépekkel. Most többek között 
megcsodálhatják Benyik Balázs Toyota Corolla WRC-
jét, Csonka József egyedi építésű roadsterjét, de ku-
riózumnak számít a taszári SFOR-bázisról érkező két 
Hammer is. A bejárat előtt a több mint 25 éves, a ré-
gi Batman-filmből ismert hollófekete Corvette fogad-
ja a látogatókat. A kiállítás látogatói Forma-1-es be-
lépőket nyerhetnek, kvízjátékon vehetnek részt. Va-
sárnap pedig a gyerekek ajándékot kapnak. (Fotó: 
Karnok Csaba) 

Új igazgató 
a Ságváriban 

Munkatársunktól 
A Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gim-

náziumának tantestülete dr. Dobi János matematika-szakvezető 
tanárt választotta meg az iskola új igazgatójává. Az intézmény 
jelenlegi vezetője, dr. Kánitz József nem nyújtott be pályáza-
tot, a tantestület Dobi János mellett Győri István fizikaszakve-
zető tanár programjáról szavazott. A voksoláskor 41:29 arány-
ban Dobi Jánost támogatták. A megválasztott igazgató kineve-
zését az egyetem tanácsának is jóvá kell hagynia, ezt követően, 
augusztus elsejétől veheti át a gimnázium irányítását. 

Véradás a Tescóban 
DM-információ 

A szegedi Tesco Áruház, a 
Vöröskereszt helyi szerveze-
te és a Vérellátó Szolgálat re-

gionális központja ma 10-tól 
16 óráig véradónapot szervez 
a Tesco Áruházban. Minden 
véradónak ajándékot adnak. 

Vidám családi nap 
Munkatársunktól 

A szegedi ferences testvé-
rek ma családi napot rendez-
nek az alsóvárosi Mátyás té-
ren. A program 9 órakor 
kezdődik, májusfaállítással. 
A déli díjkiosztásig, illetve 
ebédig az egész tér játszótér-
ré alakul át. Délután 2 órától 
k é z m ű v e s - f o g l a l k o z á s 

kezdődik (gyékénydísz- és 
sárkánykészítés, bőrözés), s 
folytatódik a játék. 5-kor kö-
zös hálaadás , 6-kor báb-
előadás (Vitéz János) előzi 
meg az utcabált, illetve a 10 
órakor kezdődő záróprogra-
mot. A szervezók kérik, hogy 
az ebédhez mindenki hozzon 
magával tányért és kanalat. 

MA 
A MÁTYÁS TÉREN de. 9 

órától a ferences testvérek szer-
vezésében családi nap. 

A MÓRA FERENC MÚ-
ZEUMBAN de. 10 órától ma-
tiné gyemtekeknek: Kun vise-
letek. Régészeti foglalkozás a 
Kass Galéria új kiállításán. Pap 
Ildikó vezetésével. 

A HELLER ÖDÖN MŰ-
VELŐDÉSI HÁZBAN 18 óra-
kor: Visszatekintő az 50 éve 
megrendezett berlini VIT-re. 
Az est háziasszonya: Miklós 
Pálné. Közreműködnek a ha-
gyományőrző együttes tagjai. 

A FELSŐVÁROSI MINO-
RITA TEMPLOMBAN 19 
órakor Miklósi András, Cser 
Péter, Drucker Péter és Turjá-
nyi Miklós hangversenye. 

MÓRA-BULI 20 órától a 
Gyémánt kapu kerthelyiség-

ajánló 

ben (a Velence Étterem mel-
lett, Pulcz u. 23.). x 

A SOMOGYI-KÖNYV-
TÁR I. emeletén megnyílt Var-
ga Mátyás Kossuth-díjas dísz-
lettervező kiállítása. 

A FEKETE HÁZBAN (So-
mogyi u. 3.) „Toronyórák lánc-
cal" - fejezetek a szegedi 
órásművesség történetéből, ki-
állítás. 

A MÓRA FERENC MÚ-
ZEUMBAN megnyílt „Szik-
larajzoktól a CD-ig; „Nimfák 
és kentaurok" Magos Gyula 
festőművész című kiállítás. 
Megtekinthető: naponta 10-től 
17 óráig, kedden 10-től 15 órá-
ig, hétfőn szünnap. 

A KASS GALERIAN (Vár 
u. 7.) megnyílt „A csengelei 
kun vezér és népe" című részé-
szeti kiállítás. 

VASÁRNAP 
A SZÁZSZORSZÉP GYER-

MEKHÁZ 50 éves születés-
napja és a gyermeknap alkal-
mából rendezvények de. 10 
órától a Kálvin és a Lechner té-
ren. 

SÉTAHAJÓZÁS A TI-
SZÁN 17-18 óráig. Indulás a 
Mahart hajóállomásról. 

A HONVÉD TÉRI RE-
FORMÁTUS TEMPLOM-
BAN 19órakoraSzöllősy-vo-
nósnégyes jubileumi hangver-
senye. 

A TARJÁNVÁROSI Szt. 
Gellért-templomban 19 órától 
orgona-trombita hangverseny. 

csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémái-
kat, észrevételeiket, tapasztalataikat Illyés 
Szabolcs újságíróval oszthatják meg, aki 9 és 
13 óra között hívható a 06-20-9432-663-as 
mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat ke-
reső, illetve talált tárgyakat visszaadni szán-
dékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehe-
tik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 8 
és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld szá-
mon, illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkhan. 

Drága okmányok. Hó-
dai Andrásné szegedi olva-
sónk személyesen panaszol-
ta el az okmányirodával 
kapcsolatos problémáját. El-
mondta, hogy gyermekének 
ki kellett váltania az új sze-
mélyi igazolványt, amely-
nek egyébként térítésmentes 
a kiállítása, ha az az állam-
polgár első személyi okmá-
nya. A szülők már korábban 
váltottak ki útlevelet gyer-
mekük részére, arra azonban 
nem vonatkozik ez a rendel-
kezés, így több ezer forintos 
illetéket kellett befizetniük. 
A személyi igazolvány 
azonban már nem a kiskorú 
első személyi okmánya, te-
hát annak kiváltása is ille-
tékköteles. A szülő szerint 
egy a lényeg, hogy fizessen 
a polgár. 

Piacot a Torontál térre! 
Jancsó Imréné nyugdíjas ol-
vasónk telefonált a 459-355-
ről. Tősgyökeres szegedi-
ként nem elégedett a város 
vezetésével, mert szerinte a 

Torontál teret nem eladni 
kéne, hanem - a város ha-
gyományainak megfelelően 
- piacként kellene üzemel-
tetni. Elmondta: családja 
már a századelőn a Torontál 
téren árult, ami egyébként a 
város kedvelt piaca volt. 
Szerinte a piac könnyen el-
érhető lenne a város egész 
területéről. A 430-906-ról 
telefonáló nyugdíjas hölgy-
olvasónk hasonló vélemé-
nyen volt, szerinte is a tér 
régi funkció já t kellene 
visszaadni. 

Közterület - magánkéz-
be. Molnár István a 401 -
403-ról telefonált a Holt-
Maros-part rehabilitációja 
kapcsán. Szerinte több elha-
nyagolt, gazzal benőtt telek 
is van, amely a Maros-partra 
visz. Olvasónk azt javasolta, 
hogy az önkormányzat eze-
ket a területeket adja ma-
gánkézbe. 

miről írt a DM? 

75 éve 

Júliusban lesz Salamon 
Béláék két estére tervezett 
vendégjátéka a Belvárosi 
Moziban. Aki nevetni akar, 
menekülni a napi munka 
után a nyomasztó gondok-

Vendégjáték 
tói, mind ott lesz. Ebben a 
nagy küzdelemben oázis-
ként, üdítőleg fognak hatni 
Salamon Béláék fővárosi 
nívót reprezentáló bohóza-
tai estéi. (1926) 

50 éve 
A Technológiai könyvtár 

Közel egy éve nyílt meg 
Szegeden a Technológiai 
könyvtár. Azóta nagyon sok 
szegedi dolgozó és tanuló 
fiatal megszerette és rend-
szeresen látogatta. A könyv-
tár állandóan gyarapszik az 

újonnan kiadott műszaki 
könyvekkel. A könyvtár a 
közel jövőben újra hatalmas 
könyvanyaggal bővül, öt-
száz darab szépirodalmi 
könyvet kap. 

(1951) 

25 éve 
Rekonstrukció a malomiparban 

Az ötödik ötéves terv 
előirányzata szerint mint-
egy egyötödével növekszik 
a gabonatermelés: a gabo-
natermelés fokozódása 
gyorsított ütemű malomipa-
ri rekonstrukciót tesz szük-

ségessé. A következő öt év-
ben több modern üzemet 
adnak át. A rekonstrukció-
tól azt várják, hogy növek-
szik a feldolgozott gabona 
mennyisége. 

(1976) 

VASARNAP 
TÓTH CSABA, Szőreg ön-

kormányzati képviselője érte-
síti a lakosságot, hogy a ré-
szönkormányzat 11 órakor a 
szőregi római katolikus te-
metőben az I. világháborúban 
elesettek emlékművénél hősök 
napi megemlékezést tart. 

HÉTFŐN 
KATONA GYULA, a 13-

as választókerület (Móravá-
ros) képviselője fogadóórát 
tart 17-18 óráig a Somogyi-
könyvtár móravárosi fiók-
könyvtárában (Móra u. 21.). 

/^jvgiigj^x Tejdiszkont 
6724 Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5. 

( [ ® m i t á 'M Nyitva tartás: h.-p.: 6-17 óráig, 
sz.: 6-13 óráig, vas.: 6-10 óráig. 

AJÁNLATUNK 

Farmer reggeli ital 11 124 R 

Karaván sajt 200 g 284 Ft/db 

Tábor tömlős sajt 100 g 107 Ft 

Jogobella joghurt 150 g 68 r 

Linco Family kocka 250 g 90 r 

Diana margarin 500 g 102 r 

Pulykamellsonka 1004 Ft/kg 

Baromfilöncs 4 4 0 Ft/kg 

Rollsonka 1024 Ft/kg I 

Ticket Restaurant étkezési utalványokat elfogadunk 1 


