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KORKÉP 

BALÁSTYA.Vasárnap 15 órától a 
helyi Nagycsaládosok Egyesülete 
összejövetelt tart a művelődési 
ház ifjúsági klubjában. A 
találkozón szó lesz az egyesület 
idei terveiről, feladatairól. A 
szervezők minden érdeklődőt 
várnak. 

BORDÁNY. Az ENSZ 
támogatásával Macedóniából 
érkezett szakemberek 
tanulmányozták a 
magyarországi 
teleházmozgalmat. 
Itt-tartózkodásuk alatt 
képzésen vettek részt, négy 
teleházat látogattak meg. 
Magyarországra azért érkezett 
a delegáció, ho^megfigyel jék, 
hazánkban az egyes telcliazak 
hogyan tartják fönn magukat. 
Az i t t i á to t t példát 
Macedóniában is hasznosítják. 
A bordányi Teleház 
Információs és Szolgáltató 
Központban a működtető 
egyesület munkájával, 
tevékenységével 
ismerkedhettek meg. 
Kiemelten foglalkoztak az idén 
ötödik születésnapját ünneplő 
Teleház életével. 

DESZK. A deszki óvoda és a 
szegedi kistérség több óvodája 
is részt vett a Partnerség a 
kistérségek között című 
projekt szakmai találkozóján 
Makón. Az Informatika az 
óvodában? elnevezésű szakmai 
bemutatóra és konzultációra 
Zentárói és Adáról is érkeztek 
vendégek. A konzultáción szó 
volt a Brunszvik 
Teréz-programról és arról, hogy 
a hátrányos helyzetű 
gyermekek differenciált 
nevelésében és fejlesztésében 
hogyan lehet felhasználni az 
infokommunikációs 
technológiát. 

MÓRAHALOM. A Móraép Kht. 
a Démász Rt. megbízásából a 
belterületi utak mentén a 
villamosvezetékeket 
megközelítő fák ágait 
visszavágja. A kht. 
munkatársai kérik a lakosság 
megértését, hiszen a szabvány 
által előírt kötelező 
munkálatokkal a 
balesetveszélyt szüntetik meg. 
javasolják, hogy azok a 
lakosok, akik telepített 
gyümölcsfákkal rendelkeznek, 
saját maguk nyessék meg 
fáikat, így saját ízlésük szerint 
alakíthatják a lombkoronát. 
- A mórahalmi színtársulat 
elkezdte Móricz Zsigmond Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül című 
darabjának olvasópróbáit. A 
rendező szerint az első előadásra 
októberben számíthatnak az 
érdeklődők. 

ÓPIJSZTASZER. 
Néptáncbemutatót és táncházat 
szervez az általános iskola 
holnap kilenc órától a 
rendezvényházban. Fellép a dóci, 
a magyarcsanádi, a szegedi Kis 
Göncöl és az ópusztaszeri 
Magony Sándor néptánccsoport. 

RÖSZKE. Az egészséghét 
zárónapján, holnap fél kilenctől 
szemészeti vizsgálatot tart dr. 
Gyetvai Tamás az egyes számú 
háziorvosi rendelőben. 

SZATYMAZ. Nőnapi 
jótékonysági bált rendez a 
Mozgáskorlátozottak Szatymazi 
Egyesülete a község művelődési 
házában szombaton délután 5 
órától. A vendégek fogadását 
követően marhapörkölt-vacsora, 
majd a nök köszöntése 
következik. Este Tari József és 
zenekara nótaestjén 
szórakozhatnak a bálozók. 
(egyek a művelődési házban 
kaphatók. 

SZEGED. A Nemzetiségek 
Házában ma 17 órától Pál Attila 
örmény katolikus lelkész tart 
előadást a Szegedi Örmény 
Önkormányzat és az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület szervezésében. 

A húsvéti tavaszünnep előtt két héttel a tél az úr 

Nyakunkon a nyusziszezon 
Bár havas még a táj, az üz-
letekben vevőcsalogatónak ki-
tett vigyori nyulak már bőszen 
hirdetik a tavaszt. Közeleg a 
húsvét, a legnagyobb keresztény 
ünnep azonban a kereskedők 
szerint nem jár akkora vásárlási 
lázzal, mint a karácsony. Nyúl-
ra vadásztunk az akciós kata-
lógusokban. 

A Penny Markét csokinyuszi ka-
talógusának különleges darabjai 
kézzel készült, színezett jószá-
gok. Egy félkilós tapsifúles 1199 
forint, csibéje 599-bekerül. 

Hamarosan Krisztus feltáma-
dását ünnepeljük, ám így nagy-
böjt idején mindenütt sonkák-
kal, édességgel csábítanak a bol-
tok. A CBA katalógus címlapján 
1099 forintos pulyka sonkát és 
Tibi húsvéti nyulat hirdet 
199-ért. A Spar szórólapjának 
borítóján 959 forintos füstölt, 
főtt kötözött sonka és torma kel-
leti magát. A Match húsvéti cso-
kivásárt hirdetett, melynek ki-
emelt terméke a 19 forintos pi-
ros tojás. 

A kereskedők most húsvét ürü-
gyén szeretnének minket fo-
gyasztásra bírni. A Rossman il-
latszerüzletben például plüss 
nyuszit és kacsát hirdetnek ak-
ciósan, a „csibecsalád" nevű hús-
véti kosár pedig 299 forintba ke-
rül. 

A húsvét azonban hírül sem 
hoz akkora forgalomnöveke-
dést, mint a karácsony - a CBA 
Alföld Kft. cégvezetője szerint. 
Zódiné Szakmeiszter Mária el-
mondta: a tavaszi ünnepi bevá-

Kint még a tél van, de az üzletek a tavaszi ünnepre készülnek Fotó: Schmidt Andrea 

sárlás később kezdődik és keve-
sebb termékre terjed ki. A keres-
kedők általában egy hónappal a 
húsvét előtt kezdték el az akció-
zást. A gyártók már januárban 
megkeresték az áruházláncot 
idei húsvéti kínálatukkal, ebből 
válogattak, az egész országra vo-
natkozóan megállapodtak az 
árakban, és most már az akció is 
elindult. 

Sonka, tojás, majonéz, mustár, 
torma, csokinyuszi kell húsvét-
ra. Ezekben a termékkörökben 
már nagyon széles a választék. A 

CBA láncban azonban az olcsóbb 
és az akciós termékekre nagy a 
kereslet, kevesebb különleges 
minőségű vagy drágább termék 
fogy. A boltokban természetesen 
hangsúlyos helyre kerülnek a 
nyulak, a kereskedők a vevőt mi-
nél hamarabb figyelmeztetik: ve-
gyen az ünnepi kellékekből. Ér-
dekesség, és a csokoládéra jel-
lemző, hogy a hó elején, fizetési 
időszak után jobban fogy, majd 
az ünnep előtti utolsó pillana-
tokban viszik újra jobban az em-
berek. Nem valószínű, hogy a 

húsvéti hajrában fogyna ki a 
készlet, a boltok rendelhetnek 
bőven, az el nem fogyott nyuszi-
kat ugyanis általában visszaveszi 
a szállító. 

Nyuszik, csibék ide vagy oda, 
nem jön még a tavasz. Az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat sze-
gedi állomásán hideget jósolnak. 
Vasárnaptól az éjszaka kemé-
nyebb fagyot hoz, csak március 
12-étől mutat enyhülést az elő-
rejelzés. Ez is csak 0 plusz 6 fok 
közötti hőmérsékletet jelent. 

M. B. I. 

Fesztiválszervezők 
tanácskozása 
A Magyar Fesztiválszövetség 
(Mafesz) szegedi regionális iro-
dája Elekes Zoltán alelnök veze-
tésével szakmai konferenciát és 
workshop-ot tartott tegnap az if-
júsági házban rendezvényszer-
vezők számára. A tanácskozást, 
amelyre Békéscsabáról, Kecske-
métről, Budapestről, Sopronból 
és Kaposvárról is érkeztek részt-
vevők, Botka László polgármes-
ter és Márta István zeneszerző, 
az Új Színház igazgatója, a Ma-
fesz elnöke nyitotta meg. Az elő-
adók a pályázati lehetőségekről, 
a sikeres pályázathoz szükséges 
információkról és a lobbizásról 
beszéltek. Mint elhangzott, túl 

kevés pénzt szánnak Magyaror-
szágon rendezvényszervezésre. 
A Magyar Államkincstár Rt. 
munkatársa a pályázatok elbírá-
lásának kulisszatitkait osztotta 
meg a hallgatósággal. A T-Mo-
bile kommunikációs igazgatója 
a cég szponzorálási gyakorlatáról 
tartott előadást, az Artisjus jogá-
sza a rendezvényszervezők jog-
díjfizetési kötelezettségeiről be-
szélt. A konferencia közel száz 
résztvevője arról is hallhatott, 
milyen kötelezettségei vannak 
a rendezvényszervezőknek az 
ÁNTSZ, a rendőrség, a mentők 
és a tűzoltók értesítésével kap-
csolatban. 

Ot évre megegyeztek 
A város legnagyobb művészeti in-
tézménye, a Szegedi Nemzeti 
Színház tegnap 2009 végéig szóló 
szerződést kötött a Szegedi Szim-
fonikus Zenekarral és a Szegedi 
Kortárs Balettel. Korszakváltást 
jelentenek a megállapodások, 
mondta Botka László polgármes-
ter, aki szerint eljött az ideje, hogy 
a társulatok a múltbeli sérelmei-
ket félretéve ne egymással rivali-
zálva, hanem partneri szövetség-
ben, kiszámítható biztonságban 
dolgozzanak. A szerződésben Ju-
ronics Tamás táncegyüttese vál-
lalta: évadonként legalább har-
minc előadást tart a színház két 
játszóhelyén. Cserébe 2005-ben 
65 millió forintos, a továbbiakban 
évente 13 százalékkal emelkedő 
éves költségvetési támogatást kap 

a színházi büdzséből. A kisszínhá-
zi új próbaterem mellett tizenkét 
önkormányzati művészlakás fe-
lett is rendelkezési jogot gyakorol-
hat a társulat. 

A szimfonikusok idén 103,5 
millió forintos támogatást kapnak 
a színházi költségvetésből - cseré-
be évente 150 színházi szolgálatot 
teljesítenek, öt opera- és balett-
produkcióban vállaltak közremű-
ködést. Gyüdi Sándor, a zenekar 
igazgató-karnagya és Székhelyi 16-
zsef színidirektor is hangsúlyozta: 
a jövőben egymást kiegészítve kí-
vánnak dolgozni a társulatok. A 
következő évad elején Juronics Ta-
más rendezésében és a szimfoni-
kusok közreműködésével mutat-
ják be Bartók Kékszakállúját és a 
Táncszvitre készülő balettet. 

A Tisza Menti Vízművek Rt. átveszi a szolgáltatást 

Ismét lesz ivóvíz Nagytőkén 
Nagytőke nem marad víz nél-
kül: az önkormányzat szerző-
dést köt a Tisza Menti Víz-
művek Rt.-vel. A falu polgár-
mestere elégedett, míg a szol-
noki vállalat vezetője úgy nyi-
latkozott, teljes ráfizetés lesz 
Nagytőkén vizet szolgáltatni. 

Egy hónappal ezelőtt mondta fel 
a nagytőkéi önkormányzattal kö-
tött szerződését a Szentesvíz 
Kft., hivatkozva arra, hogy felelő-
séggel tovább nem tudja vállalni 
a szolgáltatást. A szentesi vízmű 
szakemberei szerint komoly ve-
szélyt jelent, hogy a falu egyetlen 
kútjába szennyeződések kerül-
hetnek. Az eltelt négy hét alatt 
Nagytőke polgármestere igyeke-
zett megoldást találni. A vízügyi 
tárca államtitkárának, Gombos 
Andrásnak a közreműködésével 
vette fel a kapcsolatot a község a 
szolnoki Tisza Menti Vízművek 
Rt.-vel. A tárgyalások eredményt 
hoztak, mert az új szolgáltató 
képviselői hétfőn a vízóraleolva-
sás után átveszik a Szentesvíz 
Kft.-tői a nagytökei rendszer mű-
ködtetését. 

Staberecz Ferenc polgármester 
elégedett, mert úgy látja, a falu jó 
úton jár. Elmondta, hogy a jelenle-
gi kút mellett építeni kell újat, 
mely biztonságosan üzemel, a régi 
pedig tartalék lehet. A rendszer 
felújításához szükséges összeget a 
falu egyedül nem tudja előterem-

teni, ezért mindenképpen külső 
segítségre szorul. A polgármester 
értékelése szerint a kis község tör-
ténetében hatalmas kihívás a víz 
ügye, alig egy esztendővel ezelőtti 
megválasztásakor még nem gon-
dolt arra, hogy ilyen problémával 
szembesül. 

A jelenleg működő kút nem biztonságos, ezért újat kell fúrni 
N a g y t ő k é n Fotó: Tésik Attila 

- A településen fel kell újítani a 
víztornyot, a tározómedencét, új 
kutat kell fúrni, s mindezek után 
a teljes vezetékes hálózatot rend-
be kell hozni - mondja Mátyus 
Irén. A Tisza Menti Vízművek 
Rt. igazgatója kijelentette: gazda-
ságossági szempontból nem éri 
meg a faluban vizet szolgáltatni. 
S z á z h u s z o n ö t b e k ö t é s e n k ö b m é -
terenként most százhuszonki-
lenc forintot fizetnek a fogyasz-
tók, ami éves szinten egymillió 
forint bevételt jelent. Egy kútke-
zelő alkalmazása minimálbéren 
ennek az összegnek jelentős ré-
szét elveszi, a maradék pedig ter-
mészetesen nem fedezi a dologi 
kiadásokat, különösen a felújítá-
sok költségeit. A részvénytársa-
ság vezetője úgy látja, hogy a víz-
ügyi minisztérium és a területfej-
lesztési tanács erős támogatására 
lesz szükség a kérdés megnyugta-
tó rendezéséhez. Mátyus Irén 
hangsúlyozta: a vízügyi ágazat ál-
láspontja szerint egyetlen telepü-
lés sem maradhat víz nélkül, ak-
kor sem, ha nagyon kevesen él-
nek egy kis faluban. 

BLAHÓ GABRIELLA 

Huszonnyolc 
szónokjelölt 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ma kiderül, ki mondja a szegedi 
Klauzál téren március 15-én az 
ünnepi beszédet. A városházán 
ugyanis ma hirdetik ki a diákszó-
noki pályázat eredményeit. Mint 
ismeretes, Botka László polgár-
mester február elején az ország-
ban egyedülálló módon 16-18 
éves szegedi középiskolásoknak 
hirdetett pályázatot a március 
15-i városi ünnepség ünnepi be-
szédének megírására és előadá-
sára. A felhívásra huszonnyolcan 
jelentkeztek. Azt nem árulták el 
a városházán, ki lett a győztes. 
Vécsey Ágnes, a polgármesteri 
hivatal sajtószóvivője - a zsűri 
egyik tagja - csupán annyit mon-
dott lapunknak, hogy bár többen 
történelemleckével pályáztak, 
kiemelkedő, egyéni gondolatokat 
tartalmazó művek is születtek, 
így „jó szívvel ki tudjuk osztani a 
három első dijat". Az első helye-
zett 200 ezer, a második 100, a 
harmadik pedig 80 ezer forint ér-
tékű utazási utalványt vehet át, 
amely bel- és külföldi utazásra 
egyaránt felhasználható. Révész 
Mihály zsűritag, az önkormány-
zat oktatási bizottságának elnö-
ke elmondta: még nem találkoz-
tak személyesen a győztessel, így 
nem tudják, mennyire jó előadó. 
A diákszónokot jövő héten szak-
emberek készítik fel a beszédre, 
amit vélhetően több ezer ember 
előtt mond el a Klauzál téren. 

HÍREK 
DARVASI LÁSZLÓ 
MOSZKVÁBAN 
A moszkvai Újságíróházban 
mutatkozott be az Élet és 
Irodalom egy orosz nyelvű 
mintaszámmal, valamint a 
holdudvarához tartozó 
művészek képeivel, novelláival, 
verseivel az oroszországi magyar 
kulturális évad keretében. A 
rendezvényen Darvasi László, 
lapunk munkatársa egyik 
novelláját olvasta fel a 
közönségnek. 

AZ 50. TANÉV 
Szegeden, a Fekete Házban 
(Somogyi utca 13.) ma délután 
három órakor kiállítás nyílik a 
Ságvári Endre Gimnázium 50. 
tanéve alkalmából. A tárlatot 
Varga Béláné és Farkas István 
tanárok ajánlják az érdeklődők 
figyelmébe. A kiállítás május 
22-ig tekinthető meg. 

BERKI TAMÁS - SZOMBATON 
A Kreatív Zenei Alapítvány és a 
Pinceszínház jazzklubjáról szóló 
tegnapi írásunkban tévesen 
jelent meg az első koncert 
időpontja: a népszerű 
dzsesszénekes, Berki Tamás nem 
ma, hanem szombaton este 8 
órától lép fel Blahó Attila 
zongorakíséretével. 

INGYENANGOL: ÚJRA 
KEZDŐDIK SZEGEDEN 
Áprilisban újrakezdődik az 
ingyenes angolnyelv-oktatás 
Szegeden. Tavaly 1700-an 
jelentkeztek a város által 
finanszírozott kurzusra, és a 
kedvezményes haladó 
tanfolyamra 400-an léptek 
tovább. Az idei k u r z u s is 
ingyenes, ezúttal a Szegedi 
Városkép Kft. szervezi az 
oktatást. Jelentkezni is a kft. 
ügyfélszolgálatán lehet 
telefonon, a 471-397-es számon, 
vagy személycsen a Deák Ferenc 
utcában. 

KÉZISZÖVŐK TÁRLATA 
AZ IH-BAN 
Pál Miklósné, a Népművészeti 
Egyesületek Szövetségének 
elnöke nyitja meg ma 15 órakor 
a Szegedi Ifjúsági Házban 
Szabóné Gyuris Zsuzsanna és 
Szabó Ferenc kéziszövők Élve 
örökségünkkel című kiállítását. 
A március 14-éig naponta 9-től 
18 óráig látható tárlatot 
Richweisz Rita fazekas munkái 
díszítik. 


