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KORKÉP 

ALGYÓ. A hétfőn kezdődött 
Gyermekkönyvhét 2003 
elnevezésű programsorozat 
zárásaként ma délelőtt 9 órától a 
könyvtárban 14 év alatti 
gyermekek ingyen 
internetezhetnek. Ezt követően 
a faluházban este 6 órától a 
Mikulás várja a családokat. A 
Dinamix Ifjúsági Kerekasztal 
szervezésében különféle 
játékokat próbálhatnak ki a 
gyermekek, valamint karácsonyi 
ajándékokat és díszeket is 
készíthetnek. 

ÁSOTTHALOM. A múvelódési 
házban holnap délután 5 órakor 
a Borostyán nyugdíjasklub 
tagjait keresi fel a Mikulás, aki 
természetesen nem üres 
puttonnyal jön. Ezt követően az 
ifjúsági egyesület és nyugdíjasok 
közösen készülődnek a 
karácsonyra. Díszeket, 
ajándékokat készítenek a 
településen egyedül élő, 
rászoruló időseknek. A program 
költségeit a kultúrház a 
Gyermek-, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által 
támogatott pályázatból fedezi. 

BALÁSTYA. A művelődési 
házban vasárnap délután 3 
órától hármas évfordulóra várja 
az érdeklődőket a Balástya 
Közművelődéért és Fejlődéséért 
Közalapítvány. 
A jelenlévők megünneplik a 
helyi mozi ötvenéves 
fennállását. 
Emellett megemlékeznek arról 
is, hogy negyven évvel ezelőtt 
vetítettek először szélesvásznú 
filmet a községben. A 
harmadszorra pedig azt 
ünneplik a balástyaiak, hogy a 
kilencvenes évek elején 
megszüntetett mozit az 
alapítvány 1998-ban 
újraindította. A vendégek 
megnézhetik az első Balástyán 
vetített szélesvásznú íilmct, Az 
aranyembert. 

DESZK. A hagyományokhoz 
híven idén is megrendezik a 
deszki nyugdíjasok napját. A 
község időseit ma délután 2 
órától várják a sportcsarnokban. 
Az önkormányzat négyszáz időst 
hívott meg a rendezvényre. A 
hangulatról a Viktória együttes 
gondoskodik. 

KÜBEKHÁZA. Egy korábbi 
rendezvényen olyan sokan 
szerették volna látni, hallani 
Lakatos Krisztián önálló estjét, 
hogy megismétlik. Az 
érdeklődőket holnap este 7 
órától várják az Abigél Hotel és 
Étteremben (Fő utca 86.). A 
Szeged étterem elöl este fél 
hétkor különbusz indul 
Kübckházára, ami a program 
végén vissza is viszi a vendégeket 
a megyeszékhelyre. 

RÚZSA. Mikulás-ünnepséget 
szerveznek ma délután két 
órakor a művelődési házban. A 
szervezők minden 14 év alatti 
rúzsai gyermeket szeretettel 
várnak. A kicsik ajándékot is 
kapnak. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan az idén lehetőség lesz 
arra, hogy a Mikulás házhoz is 
kivigye a csomagokat. 

SZATYMAZ. A sportpálya fölé 
m a dé lu tán fél ket tőkor - ha az 
időjárás is engedi -
sárkányrepülővel érkezik a 
Mikulás. Óvodásokat és 
általános iskola alsó tagozatosait 
várják a pályára. A Mikulás a 
levegőből szaloncukrot szór a 
gyermekeknek. 

SZEGED. Adventi hetekre 
várják az érdeklődőket december 
19-éig a füvészkertbe. Az 
érdeklődők kiállítást nézhetnek 
meg adventi és karácsonyi 
dísznövényekből 
szombatonként 13 és 16, 
vasárnaponként pedig 10 és 16 
óra között. Holnap délelőtt 10 
órától pedig asztalidíszekből, 
kopogtató koszorúkból és élő 
növényekből nyílik kiállítás, 
valamint vásár. 

Évzáró bankett, lapunkkal 
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Politikusok és gazdasági vezetők a partnertalálkozón. Fotó: Schmidt Andrea 

Látványos információs lézershow-val kezdődött 
tegnap este a Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó 
évzáró üzleti bankettje az egyetem Dugonics téri 
aulájában, ahol a térség meghatározó médiavállal-
kozása gazdasági vezetőket, közéleti személyisé-
geket, politikusokat látott vendégül. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Lapcom Kft. Délmagyarország évzáró bankettjén 
Pásztiné Mészáros Éva kiadóigazgató a térség olyan 
emblematikus médiavállalkozásáról beszélt, mely 
akkor is ott van, ha villanyt kell vinni a tanyai csa-
ládnak, ha életmentő műtétekhez várnak segítsé-
get, ha szerveződik az égési sérülteket ellátó sür-
gősségi osztály, ha inkubátorhiány van az újszülöt-
tosztályon, vagy ha éppen menhelyre gyűjt a Tap-
pancs Alapítvány. A dinamikusan fejlődő kiadó 
ugyanakkor stabil foglalkoztatója is Csongrád me-
gyének - hangoztatta az igazgatónő. 

Szetey András, a Délmagyarország és a Délvilág 
főszerkesztője azt tartja a legnagyobb sikernek, 
hogy általános napi beszédtémává vált az emberek 
között, mit írt a Délmagyar, mit írt a Délvilág. A 
nehéz gazdasági körülmények ellenére mind a 93 
éves Délmagyarország, mind az 59 éves Délvilág 
példányszáma folyamatosan emelkedik. Kiemelke-
dő értéknek nevezte a főszerkesztő, hogy az általa 
vezetett lapok egyenlő távolságot tartanak a pár-
toktól. Természetesnek tartja az állandó megúju-
lást, lépést tartva az életformák, olvasói szokások 
átalakulásával. Ennek megfelelően formálódik az 
újságok szerkezete, felépítése, arculata, hangvétele 
is. - Immár a hetedik napon, vasárnap is - tette 
hozzá Szetey András, ajánlva a vendégek figyelmé-
be a megújult formában és tartalommal megjelenő 
Délmagyarország Vasárnap Reggelt. 

A kiadó évzáró bankettje Benkő Dániel gitár- és 
lantművész koncertjével folytatódott, majd foga-
dással zárult. 

Karácsonyi 
vásár lesz 
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A helyi kézművesklaszter jelleg-
zetessége, hogy egyedüliként fog-
lalkozik kézműves mesterekkel -
tájékoztatta lapunkat Dankó Te-
réz projektkoordinátor. Megala-
kult a klasztermenedzsment is, 
elkészült a kézműves alkotók és 
alapanyag-termelők adatbázisa, 
valamint megnyílt a bemutatóte-
rem. 

A menedzsment szakmai, kul-
turális és idegenforgalmi szolgál-
tatásokat szervez. Folyamatban 
van az elektronikus kereskedelem 
előkészítése, értékesítési hálózat 
kiépítése, bemutató- (látvány-) 
műhelyek kialakítása, bedolgozói 
hálózat működtetése. Együttmű-
ködési programot dolgoztak ki a 
Párizsi Kézműves Kamarával, 
amelyek során közös képzéseket, 
szakértői látogatásokat és rendez-
vényeket szerveznek. Széles körű 
kapcsolatrendszert építettek ki a 
dél-alföldi és határon túli kézmű-
vcsszervezetekkel. 

A kézművesklaszter karácso-
nyi vásárt rendez december 
18-21. között az ifjúsági házban, 
népművészek, kézművesek és 
iparművészek részvételével. 

Időkapu 
Olasz Attila Időkapu című kiállí-
tását Juhász Ferenc Kossuth-dí-
jas költő nyitja meg ma 18 óra-
kor a szegedi Juhász Gyula Mű-
velődési Központ dísztermében. 
Közreműködik: Kocsis Judit, a 
Szegedi Nemzeti Színház ének-
kari művésze. A fiatal festőmű-
vész még az SZTE JGYTFK rajz 
szakos hallgatója, de kiállításai-
val már országszerte sikert ara-
tott. „Nála a fizikális matériák és 
a mennyei régiók egyféle archai-
kus, kozmikus egységben lele-
dzenek" - írta Olasz Attila festé-
szetéről Szuromi Pál művészet-
történész. 

Filmek Temesvárról 
Valahol Európában címmel román dokumentumfilmeket mutat be 
ma és holnap a Grand Café. A temesvári egyetem médiatudománnyal 
foglalkozó professzora, Lucián Ionica válogatott a szegediek számára 
az utóbbi évek legértékesebb darabjai közül. A filmrendezőként is is-
mert oktató a román dokumentumműhelyeket mutatja be. A magyar 
közönség számára észrevétlen maradt, hogy Romániában mennyire 
megerősödött a közelmúltban a dokumentarista műfaj. A szegedi mú-
vészmozi szemléje ezért hiánypótló, szépséghibája azonban, hogy a 
filmek román nyelven, angol fölirattal láthatók. A vetítések ma és hol-
nap délután négy és este kilenc órakor kezdődnek. Szombaton este 
hétkor román filmkészítőkkel ismerkedhet meg a közönség. 

Ajándékok zsákszámra 
a gyerekeknek 
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A Szegedi Tudományegyetem 
gyermekklinikájára és a szegedi 
gyermekkórházba már tegnap 
megérkezett a Mikulás. A nagy-
szakállú Télapót a rendőrség 
„kérte meg" arra, hogy vigyen 
ajándékot a kis betegeknek. Az 
„öreg" mindannyiuknak szemé-
lyesen adta át zsákjából az édes-
séggel teli csomagokat. 

A kicsik mindkét helyen már 
reggel óta készülődtek, mert tud-
ták, hogy a Mikulás meglátogatja 
őket. A klinikán egy kislány pél-
dául megállás nélkül énekelte a 
Télapó itt van című dalt. Ennek 
ellenére volt, aki megrettent a pi-
ros ruhás apótól. A rendőrkram-
pusz azért nem érkezett meg a 
klinikára és a kórházba, mert in-
dulás előtt kificamította a boká-
ját. 

A Télapó előtt egyébként teg-
nap mástól is kaptak ajándékot a 
gyermekklinika kis betegei: a 
Minimax csatorna képviselői 
gazdag ajándékcsomagot adtak 
át minden gyereknek, amelyben 
kifestő, könyv, póló, füzet, újság, 
csoki, üdítő, chips, pénztárca, 
jegyzettömb és matrica is volt. « 

Játékos programokkal szóra-
koztatják a sérült gyermekeket 
ma délelőtt 10 órától délután 
2-ig a Szegedi Sportcsarnokban, 

ahová még a Mikulás is ellátogat. 
A program egyik szervezője a 
szegedi Sólyom utcai Óvoda, Al-
talános Iskola és Logopédiai In-
tézet. Godár Mária igazgatóhe-
lyettes elmondta, hogy a rendez-
vényt a fogyatékosok európai éve 
és világnapja alkalmából tartják 
meg. Az eseményre meghívták a 
Sólyom utcaihoz hasonló isko-
lákban tanuló gyerekeket: Hód-
mezővásárhelyről, Szentesről, 
Makóról és Ásotthalomról is vár-
nak vendégeket, összesen több 
mint négyszáz résztvevőre szá-
mítanak. 

• 
A szegedi Szegények és Nagy-

családosok Egyesülete Miku-
lás-ünnepséget rendez ma dél-
után 5 órától a Kossuth Lajos su-
gárúti volt Dugonics moziban. 
Ezen kiosztják a rászorulók kö-
zött azokat az ajándékokat, ame-
lyeket magánszemélyek és cégek 
ajánlottak fel a rászorulóknak. 

« 
A szegedi önkormányzati vá-

rosőrség idén is megszervezi a 
szegényebb sorsú családok gyer-
mekei részére az ingyenes Mi-
kulás-járatokat. A fehérszakál-
lút és hű társát, a Krampuszt a 
62/466- 74 l-es vagy a 
06-70/235- 0512-es telefonszá-
mon lehet megrendelni. A Mi-
kulás ma és holnap keresi fel a 
legkisebbeket. 

Konferencia 
a ferences lelkiségről 
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Konferenciát rendeznek az alsó-
városi ferencesek szerzetesrend-
jük lelkiségéről hétfőn. Az elő-
adás-sorozat előzeteseként Kiss 
István Didák ferences testvér el-
mondta: a rendezvény része az 
idén ötszáz esztendő alsóvárosi 
templom jubileumi programso-
rozatának, amely egyébként ja-
nuár 4-én ér véget. A konferen-
ciára számos tudományág képvi-
selőit meghívták, így remélik, 
hogy a témák színessége és aktu-
alitása sok érdeklődőt fog vonza-
ni az előadásokra. 

A nap témái közt szerepel a 
rend szegedi története, a temp-

lom művészeti elemzése és a 
dél-magyarországi ferencesek 
csaknem fél évezredes tevékeny-
sége. A konferencia szakmai je-
lentőségét emeli, hogy az alsóvá-, 
rosi templomot hazánk második 
legnagyobb középkori műemlék 
együttesének minősítették. Erről 
tart előadást Nóvák István szege-
di főépítész. A ferencesek törté-
nelmi szerepéről beszél a tanár-
képző főiskola két professzora, 
Szegfű László és Zakar Péter. A 
ferences népi hatásokról Barna 
Gábor, a tudományegyetem nép-
rajz tanszékének oktatója tart 
előadást. A konferencia helyszí-
ne a kolostor ötös számú terme 
lesz. 

Németh György fotói és karikatúrái a rajz tanszék galériájában 

A patinás múlt és a borostás jelen 
Németh György fotográfus, gra-
fikusművész, lapunk munka-
társa kettős tárlattal jelentke-
zett az SZTE JGYTFK Rajz és 
Művészettörténet Tanszékének 
galériájában: népszerű karika-
túráit és legszebb felvételeit ál-
lította ki. 
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Zsúfolásig megtelt tegnap este 
Németh György tárlatának meg-
nyitójára a rajz tanszék galériája, 
amely a házigazdaként köszön-
tőt mondó Papp György képző-
művész, főiskolai tanár szerint a 
rangos kiállításoknak köszönhe-
tően egyre népszerűbbé válik. 
Szuromi Pál művészeti író aján-
lotta a közönség figyelmébe a 
kettős tárlatot: a földszinten A 
Szentföldtől a szent városig cím-
mel a fotográfus mintegy száz ar-
tisztikus felvétele, az emeleten, a 
nemrégiben Fischer Ernőről el-
nevezett teremben pedig azok a 
karikatúrák láthatók, amelyek 
Az én városom címmel a napok-
ban reprezentatív kötetben is 
megjelentek. 

Németh György úgy rukkolt ki 
elénk, mintha teljes, totális szelle-
mi vértezetben szeretné megmu-
tatni önmagát - mondta Szuromi 
Pál, aki úgy fogalmazott: „A fotók 
közegében egy meditatív, nosztal-
gikus művész jelenik meg előt-

Németh György a kiállítás megnyitóján. Fotó: Schmidt Andrea 

tünk. Aki mérhetetlenül szereti, 
tiszteli az archaikus létezés termé-
szeti és tárgyi képződményeit. 
Egyszerűen: a szépség, a megejtő 
magasztosság misztériumait. Az-
tán hirtelenjében a hazai közélet 
tülekedő, acsarkodó világába 
csöppenünk. Itt már agitatív, mu-
latságos kortársi figurákkal talál-
kozunk, akik egyúttal a rútság, a 

komikusság nyilvánvaló megtes-
tesítői. Úgyhogy a patinás múlt és 
a borostás jelen, a szépség és a ne-
vetségesség eleven kontrasztját kí-
nálja e gazdag kiállítás." 

S valóban, Mózes útjának vo-
nalát, Izraelt, Petrát, majd Rómát 
és Görögországot, a zord sziklá-
kat, a sivatagot, az emberek nél-
küli utca- és épületrészleteket, 

vagy épp a makói ortodox zsidó 
temetőt bemutató beszédes, mű-
vészi fotográfiák tükrében külö-
nösen kisszerűvé, jelentéktelen-
né nyomorodnak a gúnyrajzokon 
felbukkanó mai potentátok. Né-
meth György fotóival merengő 
időutazásra, karikatúráival ösz-
szekacsintásra vagy épp harsány 
hahotára hívja publikumát. 


