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Medárd előtti forinteső vár a nyertesre 

Egymilliárd forint 
az ötöslottón 
A magyar lottótörténet negye-
dik legnagyobb nyereménye, 
egymilliárd forint a tétje a 
szombati sorsolásnak. Tizenne-
gyedik hete halmozódik már a 
jackpot. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Három és fél hónap óta nincs te-
litalálat az ötöslottón. Emiatt fo-
lyamatosan halmozódik a jack-
pot. A szombati sorsolás tétje 
egymilliárd forint. 

Ez a tíz számjegyű várható 

nyeremény a magyar lottótörté-
net negyedik legnagyobb összege. 
Korábban már négyszer volt egy-
milliárd forint fölött a nyere-
mény, de 2001 tavaszán ketten 
osztoztak a pénzen. így még csak 
háromszor lett milliárdosa a lot-
tónak. Most szombaton lehet a 
negyedik. 

Az abszolút csúcsot - három-
milliárd forintot - alig fél éve fi-
zette ki a Szerencsejáték Rt. Arra 
a szerencsésre, aki eltalálja mind 
az öt számot, közvetlenül Me-
dárd napja előtt pénzeső vár. 

Diáktársulat előadása a Pinceszínházban 

Kopasz énekesnő 
Eugéne Ionesco Kopasz énekesnő című abszurd drámáját adja elő ma 
este 6 órakor a szegedi Pinceszínházban a Tömörkény Színjátszó 
Társulat. 

Másodszor lépnek föl itt ezzel a darabbal: májusban már sikerrel 
játszották az emberi kapcsolatok ellehetetlenüléséről szóló művet. A 
drámát Konddsz Rózsa, a Tömörkény István Gimnázium és Művé-
szeti Szakközépiskola irodalomtanára rendezte. 

HÍREK 
A GÁBOR D E N E S 50 EVE 
Ötvenéves fennállását ünnepli a 
szegedi Gábor Dénes Gimnázi-
um, Műszaki Szakközépiskola és 
Kollégium. Ebből az alkalomból 
több helyszínen rendezvények-
kel várják az érdeklődőket. Ma az 
iskolában délelőtt 11 órától ün-
nepséget rendeznek, amin töb-
bek között felavatják az intéz-
mény névadójának mellszobrát. 
Délután 2 órakor az öregdiákok 
találkoznak egymással. A jubile-
umi tanév a Tisza Szállóban este 
7 órakor kezdődő gálaműsorral 
zárul, amelyen az iskola jelenlegi 
és volt tanulói, valamint tanárai 
lépnek fel. 

F I N N KÓRUSOK S Z E G E D E N 
A Szegedi Magyar-Finn Baráti 
Kör szervezésében finnországi 
kórusok és együttesek vendég-
szerepelnek a csongrádi megye-

székhelyen. Elsőként a felsőváro-
si minorita templom kertjében 
péntek este 7 órától a turkui Ka-
réba kórus és a szegedi dóm 
énekkarának lesz a közös kon-
certje. Egy héttel később, június 
13-án délután 4 órakor a Dugo-
nics téri szökőkútnál bemutat-
kozik a Naantalin Ainö-Tytöt 
gyermekegyüttes. A 42 tagú ze-
nekar eredeti népviseletben lép 
fel és mindegyikük kantelén, va-
gyis finn citerán játszik. 

PACSIKA EMÍLIA TÁRLATA 
Somogyi Győző grafikusművész 
nyitotta meg tegnap a Tihanyi 
Bencés Apátság Rege Kávézó Ga-
lériájában volt kollégánk, Pacsi-
ka Emília textilművész kiállítá-
sát. Köszöntőt mondott Kor-
zenszky Richárd OSB perjel. A 
kiállítás június 20-áig látható Ti-
hanyban. 

Kass jános grafikusművész nyitotta meg a szegedi Fekete Házban 
Kaján Tibor karikaturista kiállítását, amely szeptemberig látható. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A humor nem megsemmisítő dolog, hanem a lélek védekezése és 
megkönnyebbülése, segít abban, hogy az ember a legnehezebb hely-
zetben is megőrizze méltóságát - ezt a magyar karikaturisták doyen-
je, Kaján Tibor állítja, akinek legjobb rajzaiból nyilt kiállítást a Fekete 
Házban. A Munkácsy-, Pulitzer- és Aranytoll-díjas grafikus március-
ban ünnepelte 82. születésnapját, de ma is dolgozik. A szegedi tárla-
ton látható például főiskolai mestere, Barcsay Jenő 80. születésnapjá-
ra készített rajza és Chagall, Van Gogh, valamint a Dávid-széklábat 
faragó Michelangelo karikatúrája. Kaján a pesti humor legnemesebb 
hagyományainak folytatója, Karinthy Frigyes és Kosztolányi finom 
humora mellett döntő hatást gyakorolt rá a sajátos luciferi világlátás. 
Rajzait letisztultság, egyszerűség, tömör kompozíció jellemzi. O hoz-
ta létre a nekrológkarikatúra műfaját, amelynek hőse mindig egy-egy 
olyan tisztelt alkotó, akiről összefoglaló, mintegy emblémajellegű raj-
zot készített. Nemcsak a kortársak, Chaplin, Mándy Iván, Ottlik Gé-
za, valamint fejszével a vállán József Attila és a paprikaalakú, Sze-
ged-középpontú glóbuszt forgató Szent-Györgyi Albert örökíttettek 
így meg, hanem a régi nagyok is: Flaubert, Liszt és Daumier is. 

Kaján végigrajzolta a múlt század második felét, indulása óta meg-
határozó alakja volt a Ludas Matyinak. Később az Új Tükör, a Magyar 
Nemzet, majd a Magyar Hírlap munkatársa volt, karikatúrái számos 
hetilapban, folyóiratban is rendszeresen megjelentek. Azt mondják, a 
Kaján-karikatúrákon nem fog az idő, hiszen nem aktuálpolitizált ve-
lük, hanem mindig az örök emberit kereste. 

Az országgyűlési képviselők kórusa a látássérültek javára énekel a Bartókban 

Szená-Torok-koncert Gregorral 

Nagy Bandó 
és a Bikini 
a főtéren 
játékokat, koncerteket, tánc- és 
divatbemutatókat, kerékpáros 
ügyességi versenyeket rendez-
nek Szegeden a környezetvédel-
mi világnap Széchenyi téri ren-
dezvényén. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Családi programokkal várja az 
érdeklődőket a környezetvédel-
mi világnap idei rendezvényén, 
június 6-án, szombaton a Szege-
di Környezetgazdálkodási Kht. A 
Széchenyi téren fölállított nagy-
színpadon délelőtt 10 órától a Ri-
verside együttes muzsikál, majd 
óvodások és tánciskolások be-
mutatója, 11 órakor pedig a 
Storyvillc Jazz Band koncertje 
következik. 

Az újabb tánccsoportok műso-
ra után, 14 órakor Nagy Bandó 
András humorista lép a színpad-
ra. Rokker Zsolti műsorát köve-
tően Botka László szegedi polgár-
mester mond köszöntőt. A Biki-
ni együttes koncertje délután fél 
5-kor kezdődik. 

A kisebb és nagyobb gyerme-
kek egész nap bekapcsolódhat-
nak a játszóház, kézműves-fog-
lalkozások (bábkészítés, gyöngy-
fűzés, papírhajtogatás, nemeze-
lés, agyagozás, gyékényfonás, 
sárkánykészítés, arcfestés), ugrá-
lóvár, kerékpáros ügyességi ver-
seny, streetballfesztivál, „állat-
kerti" simogató kínálta szórako-
zásba. 

Ezenkívül filmvetítés, fotóki-
állítás és környezetvédelmi elő-
adások szerepelnek a tervek kö-
zött; a vállalkozó kedvű felnőt-
tek vért adhatnak a téren be-
rendezett egészségügyi sátor-
ban. 

Kaján Tibor karikatúrái a Fekete Házban 

A pesti humor 
nagymestere Szegeden 

Civil szolgáltató központ 
Megyei civil szolgáltató központ nyílt Szegeden, a Kígyó utca 4. szám 
alatt. Elsőként Civil hidak a kistérségekben címmel rendeztek szak-
mai konferenciát. Most partnerségi klubot szerveznek a civil szerve-
zeteknek és az önkormányzatoknak. A klubtagokat és az érdeklődő-
ket ma délután 5 órára várják a központ nagytermében. 

Fotó: Gyenes Kálmán 

Jótékonysági koncertet ad a va-
kok és gyengén látók szegedi 
szervezete javára pénteken este 
hét órától a Bartók Béla Mű-
velődési Központ dísztermében 
Gregor József közreműködésé-
vel az országgyűlési képviselők 
kórusa, a Szená-Tbrok. 

A magyar országgyűlés néhány 
tagja 1996 novemberében - a vi-
lágon egyedülálló módon - saját 
parlamenti kórust alakított, 
amely azóta a választásoktól füg-
getlenül folyamatosan működik. 
A Szená-Torok karnagya Iványi 
Tamás zenetanár lett, aki 1994 
és 1998 között az SZDSZ or-
szággyűlési képviselője volt. A 
kórusban nemcsak aktív hon-
atyák és honanyák lehetnek ta-
gok, hanem családtagjaik, és 
azok is, akik már leköszöntek, 
nem kaptak újabb képviselői 
megbízatást. Szeged képviselője-
ként tagja az énekkarnak Kozma 
József alpolgármester is, aki el-
mondta: annak idején a Ságvári 
gimnáziumban Szécsi József ve-
zetésével kezdett kórusban éne-
kelni. Húsz év kihagyás után 
örömmel kapcsolódott be a kó-
rus munkájába a tenor szólam 
tagjaként. A Szená-Torok általá-
ban heti egy próbát tart, és kizá-
rólag jótékonysági céllal vállal 
fellépéseket. Az ismertebb politi-
kusok közül tagja az együttesnek 
például Kósáné Kovács Magda, 
Béky Gabriella, Eörsi Mátyás, 
Szabados Tamás. Évekig lelkes 
énekese volt a csapatnak Szili 
Katalin házelnök, aki ma már te-
endői miatt nem tud részt venni 

Negyvenöt egyetemista vett részt a Szegedi Re-
pülő Egyesület és a Szegedi Tudományegyetem 
ejtőernyős tanfolyamán. 

Testnevelés óra helyett ejtőernyőzni tanulhatnak 
a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) hallgatói, 
miután a Szegedi Repülő Egyesület ejtőernyős 
szakosztálya és az SZTE megállapodása értelmé-
ben az egységes egyetemi tananyagba is felvehető 
az ejtőernyős oktatás. A hét végén vizsgázott a 
második tanfolyamot elvégzett 45 új ejtőernyős, 
sikerrel. A létszámot korlátozni kellett, mert a ta-
valyi, első tanfolyamot követően nagy volt a túlje-
lentkezés. 

- Az első tanfolyam hallgatóinak csaknem fele je-
lentkezett a mostani oktatásra is, és magasabb ké-
pesítést szerzett - tudtuk meg Csorba Józseftől. A 
Szegedi Repülő Egyesület ejtőernyős szakosztályá-
nak vezetője elmondta, az elmúlt hetek szegedi re-
pülős tragédiái nem tántorították el az egyetemis-

tákat; senki sem hagyta abba idő előtt a tanfolya-
mot. A vizsgán 800 méter magasból, kupolaernyő-
vel hajtottak végre bekötött ugrást a kezdők, a hala-
dók már légcellás paplanernyőt használtak. A vizs-
gaugrást követően a legtöbben másodszor, harmad-
szor is ugrottak. 

Az ejtőernyős szakosztály „ugróállománya" 
egyébként harminc főből áll, de legalább ugyaneny-
nyi pártoló tag van. Csorba József bízik abban, hogy 
a most végzett diákok közül is belépnek majd né-
hányan a szakosztályba, és folytatják a sportot. 
Ősszel ismét tanfolyamot indít az SZTE hallgatói 
számára a szakosztály. 

Az egyetemista ejtőernyősök egyébként saját csa-
patban próbálhatják ki tudásukat a Szegedi Repülő 
Egyesület, a Tartalékosok Szövetsége és a városi 
sportigazgatóság által szervezett háromtusán. Jövő 
csütörtökön ejtőernyős ugrásban, tájfutásban, il-
letve lövészetben küzdhetnek. 

K. B. 

a próbákon. Jelenleg tizenöt ak-
tív parlamenti képviselő énekel 
rendszeresen az általában körül-
belül negyven fővel fellépő kó-
rusban. A zene, az éneklés szere-
tete pártállásra való tekintet nél-
kül összehozta a kórus tagjait. A 
próbák és a fellépések mindig ba-
ráti hangulatban zajlanak, nin-
csenek politikai viták. 

A Szená-Torok pénteken 19 

órától a szegedi Bartók Béla Mű-
velődési Központ dísztermében 
Gregor József Kossuth-díjas ope-
raénekessel ad hangversenyt. A 
műsorban népszerű operaáriák 
mellett, Kodály, Bartók, Bárdos, 
Szabolcsi Bence és Szokolay Sán-
dor művei szerepelnek. Zongo-
rán kísér: Maczelka Noémi, ve-
zényel: Iványi Tamás. A koncert-
re a belépés díjtalan, de a vakok 

és gyengén látók szegedi szerve-
zete javára köszönettel fogadnak 
adományokat. 

Kuriózumnak számít, hogy a 
képviselők kórusa az egyházze-
nei hetek programsorozatában is 
fellép: szombaton délelőtt fél 
11-kor az 500 éves alsóvárosi fe-
rences templomban az alkalom-
hoz illő műveket énekelnek. 

H. ZS. 

Az egyetemi tanrendbe is felvehető az ejtőernyős oktatás 

Kiugrottak a diákok 

Kaján Tibor rajzait a fiatalok is szeretik. 

A Szená-Torok kórusában együtt énekelnek ellenzéki és kormánypárti képviselők. 

• • i 
Néhányan a hallgatók közül is profik lehetnek majd. 

ihhhhi 
Fotó: Miskolczi Róbert 


