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Diákigazolvánnyal mostantól ingyen látogathatók a megye múzeumai 

Világnapi meglepetések 
A múzeumi világnaptól kezdve 
diákigazolvánnyal ingyen láto-
gathatók a megye múzeumai -
jelentettek be a Móra Ferenc 
Múzeumban, ahol a tegnapi saj-
tótájékoztatón az új kiadványo-
kat és a Hun aranyak című ki-
állítást is bemutatták. 

A hagyományoknak megfelelően 
a múzeumi világnapon, május 
18-án a megye összes kiállítóhe-
lye ingyen látogatható. Vasárnap 
délelőtt 10 órától délig a Móra 
Ferenc Múzeumban és a Fekete 
Házban rendhagyó tárlatvezetést 
is tartanak a mozgáskorlátozot-
tak számára. A kerekesszékkel 
közlekedőknek a múzeum mun-
katársai segítenek a földszinti ol-
dalhejárótól lifttel eljutni a kiállí-
tási szintekre. Vasárnaptól kezd-
ve diákigazolvánnyal ingyen lá-
togathatók a megyei múzeumi 
szervezet kiállítóhelyei - jelen-
tette be Vörös Gabriella, a nem-
régiben újraválasztott igazgató a 
tegnapi sajtótájékoztatón. 

Bemutatták az új kiadványo-
kat is, amelyek a múzeum szá-
mára a halhatatlanságot jelen-
tik, hiszen a kiállításokat egy 
idő múlva elbontják, a tanul-
mánykötetek, katalógusok, al-
bumok viszont a széles nemzet-
közi kapcsolatrendszer révén 
Európától Amerikáig számos 
társintézménybe eljutnak, a 
könyvtárak polcain is megtalál-
hatók. A bennük publikált kuta-
tási eredmények idővel köz-
kinccsé válnak, megjelennek a 
tankönyvekben is. 

Szalontai Csaba régész mutat-
ta be az Úton-útfélen című köte-
tet, amely az azonos címmel 
márciusban megnyílt kiállítás-
hoz kapcsolódva született meg. 
A reprezentatív kiadvány az 
M5-ös autópálya nyomvonalán 
végzett régészeti, néprajzi és ter-
mészettudományi kutatások 
eredményeiről ad számot, de a 
tervezés, a lőszermentesités és a 
vállalkozás kulisszatitkaiba is 
bepillantást nyújt. Zombori Ist-

A nagyszéksósi fejedelmi leletből nyílt tegnap kiállítás a szegedi múzeumban. Fotó: Schmidt Andrea 

ván történész szerkesztette a 
Katkóné Bagi Éva és Orbán Imre 
tollából megjelent Két évszázad 
zászlói című gyönyörű albumot, 
amely a múzeum zászlógyűjte-
ményének országosan egyedülál-
ló katalógusa. Szeged középkori 
zászlókincse a török hódoltság 
alatt elpusztult, így a legkorábbi 
zászlók a 18. századból marad-
tak fenn. A kötet Dömötör Mi-
hály színes fotóival a Cincárok 
céh 1781-ben készült zászlajától 
a tavaly készült EU-asztalizász-
lócskáig a múzeumban őrzött 
összes zászlót bemutatja. Alapos 
szakkönyv és ajándékba adható 
szép képeskönyv egyszerre. 

A múzeum történetéről szól 
és valamennyi gyűjtési terület 

munkáját bemutatja a Hagyo-
mányok szolgálatában című 
kötet, amit Lengyel András iro-
dalomtörténész szerkesztett. A 
rengeteg fotót, dokumentumot 
is tartalmazó kiadvány végén 
lexikon is található, amely a 
tudományos munkatársak pá-
lyafutását tekinti át. Időben és 
térben nagyléptékű összegzés, 
amely újabb munkák kiinduló-
pontja lehet. Bárkányi Ildikó 
néprajzkutató az 1995-ben in-
dult Néprajzi Tanulmányok 4. 
kötetére hívta fel a figyelmet, 
amelyben Csongrád megye 
néprajzi sajátosságairól olvas-
hatók érdekes dolgozatok. Va-
lamennyi kiadvány május 
25-ig ötven százalékos kedvez-

ménnyel vásárolható meg a 
megye múzeumaiban. 

Tegnap délután Fodor István, a 
Magyar Nemzeti Múzeum cím-
zetes főigazgatója nyitotta meg a 
Móra Ferenc Múzeumban a Hun 
aranyak - A nagyszéksósi fejedel-
mi lelet című kiállítást, amelynek 
rendezője, Kürti Béla régész a dél-
előtti sajtótájékoztatón bemuta-
tott egy aranykígyót, és elmesélte 
az 5. századból származó kincs 
múzeumba kerülésének kalandos 
történetét. Ezzel bárki megismer-
kedhet, aki megtekinti az augusz-
tus végéig nyitva tartó páratlan 
tárlatot, amit biztonsági szakem-
berek a rendőrséggel együttmű-
ködve fokozottan védenek. 
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OPERAGALA 
A SZEGEDI SZÍNHÁZBAN 
A Bravissimo Arts Management-
tel közös produkcióban vasárnap 
este 7 órától Viva la Mamma 
címmel operagálát rendeznek a 
Szegedi Nemzeti Színházban. A 
műsorban részletek hangzanak 
el Puccini Tosca, Bohémélet és 
Pillangókisasszony, Mascagni 
Parasztbecsület, Verdi A truba-
dúr, Aida, Rigoletto és Don Car-
los, Bizet Carmen, valamint 
Gounod Faust című operájából. 
A Szegedi Nemzeti Színház és 
Szabadtéri Játékok énekkarát és 
zenekarát Pál Tamás vezényli. A 
gálaestet Angyal Mária rendezi. 
A fellépő énekesek: Airizer Csa-
ba, Andrej Lanczov, Csák József, 
Gyimesi Kálmán, Magonyi 
Zsolt, Szilfai Márta, Szonda Éva 
és Vajda Júlia. 

MOTORKIALLITAS 
ÉS -SZÉPSÉGVERSENY 
Negyedik alkalommal rendez 
motorkiállítást és motorszép-
ségversenyt, valamint alkat-
részbörzét a Ghost's MC 
Chapter Szeged Klub. A lóerő 
szerelmeseit ma délelőtt 10 
órától várják a Németh Imre 
Altalános Iskolában (Gyík ut-
ca 5.). A zsűri kiválasztja a leg-
szebb veterán, a legsíebb épí-
tett motort, valamint a leg-
szebb Low Ridert. Az iskola 
udvarán triál kerékpárosok 
versenyeznek, a közeli 
KRESZ-pályán pedig street-
-fighterbemutató lesz. Emel-
lett az érdeklődők játékos ve-
télkedőkön, illetve tesztmoto-
rozáson is részt vehetnek. A 
kiállítást az Indigó együttes 
koncertje zárja. 

Hétvégi programok 
a sörmajálison 
Vasárnap ér véget az első szegcdi 
sörmajális. A Mars téren az U pa-
vilon nagyszínpadán ma délután 
fél négykor Péter & Pan zenél, 
majd fél ötkor az Erica Dance 
School növendékei következnek. 
A Popey Fitnes 17 órakor mutat-
kozik be. A Firebird's este hat órá-
tól zenél. 19.30-kor a Bon-Bon 
játszik a nagyszínpadon. Utána a 
sörmajális hajnali négyórás zárá-
sáig Vili és Bea lép színre. 

A sörmajális zárónapján, va-
sárnap délután 3 órakor a gyer-
mekeket várják a színpad elé, 
ugyanis a Léghajó színház vidám 
darabokat ad elő. A Beck duó 16 
órától zenél, Kékesi Dóra és Me-
zei Éva pedig 17 órától énekel. A 

sztárvendég. Szűcs ludith nyolc-
órás koncertje előtt a B52 Fitnes 
mutatkozik be. A szerdán kezdő-
dött sörmajálist a Várkonyi duó 
zenéje zárja. 

S Z E G E D I 

S Ö R F E S Z T I V Á L 
SÖRMAJÁÜp A MARS TÉREN 

m á j u j 
MÉÉ* 

0/9268-880 

b^tkp 
m 

b e l é p é s d í j t a l a n ! 

Ákos-koncert: Andante 
Ákos ad koncertet ma 19 órától a Szegedi Nemzeti Színházban. Az An-
dante című est két részből áll: először személyes hangvételű beszélgetés 
hallható Ákossal, és „A hét parancsszó" című verslemezén megjelent 
költeményeiből ad elő Kaszás Attila színművésszel. A szünet után tíz 
vonóst és akusztikus kísérőzenekart felvonultató koncert kezdődik. 

Nővérek ünnepe 
- szépséghibával 
Nem minden Csongrád megyei emlékezésnek, az idei volt a má-
kórházban tisztelegnek a nő-
vérek előtt az ápolók nemzet-
közi napján. Az indok: nincs 
pénz a jutalmazásra. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi kórházban minden 
esztendőben megrendezik az 
ápolók nemzetközi napja alkal-
mából az ünnepséget, amelyen a 
legjobb munkát végző nővéreket 
jutalomban részesítik. A pénte-
ken megtartott kórházi ünnepsé-
gen az intézmény vezetésén kí-
vül köszöntötte a kórház ápolóit 
a tulajdonos szegedi önkormány-
zat képviselője, Görög László 
egészségügyi osztályvezető is. Az 
ünnepségen előadást tartott 
Csongrád megye vezető ápolónő-
je, MariAlbertné. 

Az ápolók nemzetközi napján 
Mészáros Rozália, a belgyógyá-
szati osztály ápolónője főigazga-
tói dicséretben részesült, huszon-
egy nővér pedig pénzjutalmat ka-
pott munkája elismeréseként. 

A deszki tüdő és szívbetegségek 
kórházában még nincs régi ha-
gyománya az ápolók napi meg-

sodik alkalom, hogy a betegágy 
mellett dolgozó nővéreket ün-
nepségen köszöntötték, s jutal-
mazták közülük a legjobbakat. 

A szegedi egyetem orvoskarán, 
a makói, a szentesi és a hódme-
zővásárhelyi kórházban sincs 
külön nővérünnep, a pénzhiány-
ra hivatkozással, s azzal az in-
dokkal, hogy a Semmelweis-napi 
ünnepségeken ápolókat is jutal-
maznak. 

A makói kórház ápolási igazga-
tója, Zádoriné Soós Katalin ép-
pen annak érdekében kezdemé-
nyezte egy alapítvány létrehozá-
sát, hogy abból fedezni lehessen 
az ápolók jutalmazásának költ-
ségeit is, amire jelenleg nincs 
anyagi keret. Az érintett kórhá-
zakban megkérdezett ápolónők 
szerint ha pénzjutalmat nem is, 
figyelmességet mindenképpen 
elvártak volna ezen a napon. 

Az ápolók nemzetközi napja 
annak az angol ápolónőnek, Flo-
rence Nightingale-nek a szüle-
tésnapja - május 14. aki a krí-
mi háborúban az önkéntes ápo-
lókkal megszervezte a sebesültek 
ellátását. 

Szomszédoló-gála 
Mórahalmon 
Hat éve a Délmagyarország kezdeményezésére indult el Csongrád 
megyében a Szomszédoló. Azóta egyre több település vesz részt a kul-
turális fesztiválon. Mindig a vendéglátók döntik el, melyik a vendé-
gek legjobb produkciója. Ugyanis az a műsorszám képviseli a telepü-
lést a gálán. Az idén huszonkét község, város nevezett be a Szomszé-
dolóra. A gálát ma délután 2 órától Mórahalmon rendezik meg. A 
Barmos György téren felállított színpadon huszonkét műsorszámot 
láthat, hallhat a közönség. 

Ma és holnap még 
Szegeden a cirkusz 
A Magyar Nemzeti Cirkuszban 
ma délután 3 és 6 órakor kezdőd-
nek az előadások. Vasárnap ér 
véget a cirkusz szegedi vendég-
szereplése. A Richter-társulat 
produkcióját vasárnap délelőtt 
11 és délután 3 órakor láthatja, 
hallhatja a közönség. A második 
előadás után elkezdik lebontani 
a SZVSE-pályán felállított ezer-
ötszáz személyes sátrat. 

Az utolsó két napon is világ-
számokkal, érdekességekkel mu-
tatkozik be a cirkusz. A 4 Delta 
ismét a forgó szemaforba száll, a 
légtornászok pedig a kupolában 
lengenek. Arabs és friesen lovak, 
tigrisek, kutyák is színre lépnek. 
Sőt: a 27 éves elefánthölgy meg-
borotválja az egyik vendéget. A 
kacagásról pedig a három orosz 
bohóc gondoskodik. 

A ságvárísok szerint nem volt nehéz az angol írásbeli érettségi 

Történet a fűnyíró versenyről 
It's a rainy Saturday morning in 
a suburb not far from Sheffield -
így kezdődött annak a fűnyí-
rónak a története, amely nem 
akart beindulni egy esős szom-
bat reggelen a Brit Fűnyíró Ver-
senyzők Egyesülete által szer-
vezett versenyen. Ez az írás 
azonban nem erről az esemény-
ről szól. A héten lezárult az 
érettségi írásbeli szakasza. 

A BBC egyik tudósítója szerint a 
britek fűnyíróversenye egy klasz-
szikus brit sport: fanatikusok 
játsszák, abszurd szabályok sze-
rint, általában esőben. Azok a vég-
zősök, akik tegnap angol nyelvből 
tettek írásbeli érettségi vizsgát, 
ennyivel is okosabbak lettek. A 
fordítási feladatként ugyanis erről 
a különleges versenyről szóló szö-
veget kellett angolról magyarra 
fordítani a diákoknak. 

Pénteken tizenegy óra előtt 
már jó néhány ságváris végzős 
beadta az angol érettségi írásbeli 
dolgozatát. A fotóriporter kollé-
gával az SZTE Ságvári Endre 
Gyakorló Gimnázium lépcsőin 
igyekeztünk fölfelé, amikor 
szemből érkezett egy fiú, hóna 
alatt két jókora szótárral. A fia-
talembert azonban hiába kérlel-
tük, nem állt kötélnek, nem vál-
lalta a sajtónyilvánosságot. Azt 
mondta, túl szégyenlős. 

A ságváris végzősök az angol érettségit is könnyűnek találták. Fotó: Karnok Csaba 

Akik már beadták dolgozatu-
kat, s nem siettek haza, a büfénél 
vezették le feszültségüket. így 
tett a 12/A osztályos Boros Ba-
lázs és Tarjányi Levente, vala-
mint az F-es Gulyás Sára és 
Szántó Bálint is. A fiatalok egyet-
értettek abban, hogy az angol 
érettségi, csak úgy, mint a többi 
írásbeli érettségi, nem volt ne-
héz. (Bár hozzátették, egész év-
ben tartottak az érettségitől, de 

most utólag, mint mondták, 
nem volt nagy szám.) A felada-
tok között volt levélírás amerikai 
diáknak, aki nálunk szeretne ko-
sarazni, valamint egy érdekfeszí-
tő szövegértés a csodálatos ang-
liai Kentről, amely köztudomá-
súlag rendkívül híres zöldég- és 
virágtermesztő vidék. 

A fiatalok a beszélgetés után el-
indultak a Sörkertbe, mint 
mondták, megisznak egy kólát, 

majd némi pihenés után újra a 
tankönyveké lesz a főszerep, hi-
szen egyre közeleg a szóbeli érett-
ségi és a felvételik időpontja. 

Indulás előtt csörgött Szántó 
Bálint mobilja. A bút édesapja 
hívta, s a várható eredményről 
érdeklődött. - A fordítás nagyon 
jó lett - tájékoztatta a fiú aggódó 
édesapját, majd útnak indult a 
Sörkertbe a többiek után. 

ARANY T. JÁNOS 


