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Jószomszédi 
koncert 
Nagyszabású régiós programja 
részeként Szegeden lépett fel az 
Aradi Szimfonikus Zenekar, 
Dórin Frandes vezényletével. 

A nyitó szám, Bartók Román né-
pi táncok című műve akár szim-
bóluma is lehetne a Maros menti 
települések kulturális kapcsola-
tának. Az előadásban a lassú 
tempók szokatlanul lassúak vol-
tak, és bizonyos helyeken ez jól-
eső is volt: újfajta súlyviszonyok 
tárulhattak föl a darabban. 

Beethoven B-dúr zongoraver-
senye nagyobbrészt még a mo-
zarti zenei világban marad. Sorin 
Dogaru zongorajátéka is elsősor-
ban ezt a könnyed, klasszikus 
hangvételt domborította ki, visz-
szafogott zenéléssel, és vele 
együtt a zenekar is elzárkózott az 
itt-ott felbukkanó későbbi bee-
thoveni erőről tanúskodó állások 
vérbő megoldásától. 

Dvorak IX. szimfóniája az 
egyik legnépszerűbb későroman-
tikus szimfónia. Ez az „új világ" 
varázsában fogant kompozíció 
egy indián regény olvasásélmé-
nyét is magán hordozza: a lassú 
tétel például egy indián temetés 
képe - ezen a koncerten a szelí-
den éneklő témát megzavarta ki-
csit a fúvósszólamok pontatlan 
intonációja, de a puhaságot, lágy 
zeneiséget jól ragadták meg az 
előadók; ugyanakkor egy percre 
sem szakad el a szerző 
cseh-morva zenei anyanyelvé-
től, amelynek megnyilvánulásai 
ezúttal igazi népies tűzzel szólal-
tak meg. 

A vendégzenekar a hagyomá-
nyos zenei értelmezéssel közelí-
tette meg a vissza-visszatérő ze-
nei elemek által egységre törő 
színes művet, és annak ellenére, 
hogy összhangzásuk, összehan-
golásuk pontossága még kíván-
nivalókat hagy maga után, te-
remtettek szép zenei pillanato-
kat. Átélt zeneiségről tanúskod-
tak például a finálé tomboló for-
téi is. A szimfónia zenei felépíté-
se érett, egyértelmű és szabatos 
volt, ám elsősorban zenekari 
hangzásban, szakmai igényes-
ségben még van mit fejlődnie az 
együttesnek. Óhatatlanul öröm-
mel és jó érzéssel tölti el a kon-
certlátogatót, hogy a hazai és a 
vendéglátó zenekar számára egy-
aránt számtalan hasznos szak-
mai hozadéka lehet annak, ha ez 
az igen fontos jószomszédi kap-
csolat állandósul. 

ILLÉS MÁRIA 

Azt, hogy lámpa ég a Tabán széli, oroszlánfejes 
díszkút tetején, mindenki tudja. Ám azt talán 
mégsem tudja mindenki, hogy e lámpa nap-
elemmel működik! Egy szegedi vállalkozó hozta 
helyre a kutat, önerőből, együttműködve a vá-
sárhelyi önkormányzattal. Nemsokára folytató-
dik a munka. 

A hódmezővásárhelyi - ismert nevén - láncos ku-
tat még 1894-ben építtette a környék lakossága, ki-
lencszáznyolcvanhét polgár adakozásából, a város 
segítségével - olvasható a kút falán. Olvasta e föl-
iratot Deli Albin szegedi vállalkozó is, amikor meg-
vásárolta a kúthoz közel lévő épületet, ahol azóta 
bútorbolt működik, s úgy érezte: most rajta a sor. 
Látva látta ugyanis: jócskán leromlott az építése 
óta eltelt idők során a kút, ráférne a fölújítás. Miu-
tán a kutat az összefogás hozta létre, fönntartani is 
az összefogás erejével lehet - gondolta. Megkereste 
az önerős fölújítás tervével az önkormányzatot, 
ezen belül a műszaki osztályt, illetve a főkertész 
asszonyt, ismertetve terveit. A kút körüli házak la-
kóival szintén fölvette a kapcsolatot és tapasztalta: 
ki-ki azzal támogatja, amivel tudja: biztatással, öt-
letekkel, pozitív visszajelzéssel. 

Miután megkapta az önkormányzati engedélyt, 
elkezdte a fölújítást, saját pénzéből. Lecsiszoltatta 
az emlékművet, a hiányzó oroszlánfej újraalkotá-

sára neves szobrászt kért föl. Kiirtották a bozótot, 
az önkormányzat közreműködésével padok kerül-
tek a kút köré. Az eredmény: a kút azóta is kedvelt 
találkozóhelye a környék lakóinak. Ekkor kapta a 
kút a Krúdy korabeli hangulatot idéző, technikailag 
a lehető legkorszerűbb, napelemes lámpát is. Deli 
Albin fölhívja a figyelmet: a napról napra önmagá-
tól, kimeríthetetlenül megújuló fény a szintén nap-
ról napra megújuló reménysugarat szimbolizálja. -
Nappal feltöltődik, éjszaka világít. Esténként a 
lámpa automatikusan bekapcsol, miután egy bizo-
nyos határ alá csökkent a világosság, reggel pedig 
kialszik-mondja. 

Mindez esztendeje történt, s a fölújítás nemsoká-
ra folytatódik. A vállalkozó kenhető márvánnyal 
kezelteti le a kút vakolásait, az önkormányzat 
rendbehozza a teret - e munka voltaképpen szintén 
összefogással zajlik. S vajon miért vállalja föl egy 
szegedi vállalkozó egy vásárhelyi díszkút fölújítá-
sát, miért működik közre egy közterület rendbeho-
zásában? Mint mondja: úgy érzi, azzal, hogy meg-
vette a kút körüli épületet, neki is „köze lett" a vá-
roshoz, neki tennie kell a környékért. Szintén célja, 
hogy mások is kövessék a példát, környezetük épí-
tészeti értékei megóvásával, helyreállításával. Az 
elődök erőfeszítéseinek eredménye az utókor szá-
mára sem veszhet kárba. 

F.CS. 

Szegedi vállalkozó fizette a vásárhelyi felújítást 

Napelemes lámpa ég 
a vásárhelyi díszkúton 

Nappal gyűjti a fényt, éjszaka világít a Krúdy korabeli hangulatú lámpa a fölújított, vásárhelyi dísz-
k ú t o n . Fotó: Tésik Attila 

Megújult Ozorai Pipo szobra 

Galambfészek 
a hadvezér fején 

A szegedi faszobrot Szabó Tamás restaurátorművész állította 
h e l y r e . Fotó: Gyenes Kálmán 

Megszépült a szegedi panteon-
ban álló Ozorai Pipo-szobor. 

Ismét régi szépségében láthatjuk 
a Dóm tér oszlopcsarnokában 
Ozorai Pipo szobrát. Ohmann 
Béla 1932-ben készítette el a fi-
renzei származású hadvezér fá-
ból faragott alakját. A féldombor-
művet megviselte az idő, legfő-
képpen pedig elcsúfították a fal 
és a plasztika zugaiban fészkelő 
galambok. 

A műalkotás helyreállítását a 
városi önkormányzat megbízá-
sából Szabó Tamás restaurátor-
művészvégezte el. Ohmann Béla 
szobra jól illeszkedik a Dóm tér 
épületegyüttesének hangulatá-
hoz - fogalmazott a szakember. 
Elmondta, hogy Ozorai Pipo 
(eredeti nevén Filippo Scolari) 
1396-1426-ig élt, s Zsigmond 
király szolgálatában vezetett si-
keres hadjáratokat. Magyar ne-

vét Ozorai Borbálával kötött há-
zassága révén a királytól kapta, s 
a sókamarák ispánjaként került 
kapcsolatba Szegeddel. 

A szobor keresztény lovagot 
formáz, lába alatt a legyőzött go-
nosz, egy török janicsár térdel, 
amint kezében tartja az Ozorai 
család címerét. A figura mögötti 
bástyákon és tornyokon a hadve-
zér életének fontos eseményeire 
utaló helynevek és évszámok lát-
hatók. 

Szabó Tamás a műalkotás 
helyreállítás előtti állapotáról el-
mondta még, hogy a faszobor fe-
lülete megkopott, festése elhal-
ványult. A munka során - a 
szennyeződések eltávoh'tása és a 
konzerválás után - a restaurátor-
művész a megmaradt színnyo-
matok alapján újrafestette Ozo-
rai Pipo alakjának színezett felü-
leteit. 

NY. P. 

A GROPPO Energiatermelő 
Részvénytársaság 

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJA 

A GROPPO Energiatermelő Részvénytársaság 
(6720 Szeged, Klauzál tér 9.) 

vezérigazgatója értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy 

a társaság rendkívüli közgyűlését 
2003. június 11-én, 15 órára hívja össze. 

A közgyűlés helye: 
D-Hotel, Gyula, Dózsa György út 4-6. 

A közgyűlés napirendi pont ja i : 
1. A 2003. évi üzleti terv elfogadása 
2. A társaság alapszabályának módosítása 
3. Könyvvizsgáló megválasztása 

A közgyűlésen a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek szava-
zati jogukat személyesen, vagy meghatalmazot t képviselő út ján 
gyakorolhat ják. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizo-
nyító erejű magánokiratba kell fogla ln i és a társaság vezérigaz-
gatója részére a közgyűlési regisztrációra meghatalmazott szemé-
lyek út ján kell átadni 2003. június 11-én, 14 óráig. 

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes (rész-
vényesi meghatalmazott) részvénytulajdona 2003. június 11. nap-
ját megelőző munkanapon, a hivatalos munkaidő végén tulajdo-
nosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerüljön. 

A részvényesek regisztrálása a közgyűlést megelőzően 14.00-15.00 
óra közöt t tör ténik a közgyűlés helyszínén, ezért kérem tisztelt 
részvényeseinket, hogy legkésőbb 14.30 óráig jelenjenek meg. 

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyű-
lést 2003. június 11-én, 16 órára hívom össze - változat lan hely-
színen és változatlan napirenddel - , amely a megjelentek számá-
ra tek in tet nélkül határozatképes. 

Dr. Barátné dr. Csanálosi Borbála vezérigazgató 
023670406 

Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszkontáruháznak! 

ÉLELMISZER-RAKTÁRHÁZ KFT. 
Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5. 

0,5 kg Olasz tészta 109 Ft 218/kg 

680 g Natúr lecsó 129 Ft 189/kg 

680 g Felezett szilva-befőtt 139 Ft 204/kg 

565 g Gyümölcskoktél 149 Ft 264/kg 

1/1 kg „B" rizs 139 Ft 
400 g Gombaszelet 379 Ft 948/kg 

360 g Gyöngyhagyma 159 Ft 442/kg 

400 g Pápai löncshús 125 Ft 313/kg 

680 g Vegyes vágott savanyúság 99 Ft 1467kg 

425 g Pacalpörkölt (Szefi) 295 Ft 702/kg 

130 g Vagdalt húsok 99 Ft 761/kg 

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ: 

Lakossági törzsvásárlói kártyára - 4 % 
Kereskedői törzsvásárlói kártyára - 8 % 

Törzs-
vásárlói 

kártya az 
üzletben 
váltható 

T e l . : 4 7 8 - 2 9 0 . N y i t v a : H . - P . : 6 . 3 0 - 1 8 - i g . S z o . : 6 . 3 0 - 1 3 - i g . 

Kiskundorozsma városrészben 
településrészi gyűlést 

hívok össze 
2003. június 2-án (hétfőn), 18.00 órára 

a Petőfi Sándor Művelődési Házba 
(Negyvennyolcas u. 10.). 

A gyűlés célja: 
jelöltek állítása a részönkormányzatba. 

Jelölt az lesz, akit a gyűlésen megjelentek 
legalább 10%-a nyílt szavazással, 

kézfeiemeiéssel támogat. 

A részönkormányzat vezetőit és 11 tagját 
a jelöltek közül a kapott szavazatok 

sorrendjében a közgyűlés választja meg. 
A településrészi önkormányzat megbízatása 

a képviselő-testület megbízatásáig tart. 

Dr. Botka László 
polgármester 

Szeged, 2003. május 21. 

Lakberendezés 
és klimatizálás 

Szeged, 
Kossuth L. sgt. 109. 

(Miniklinik mellett) Tel.: 62/426-856 

BUTOR 


