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Délmagyarország vagy Délvilág előfizetéssel, 

a Cégregiszter ajánlásával! 
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200 DB JEGYIT 
SORSOlUHK Ki A 
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EGYÜTTES 
SZEGEDI KONCERTJÉRE! 1 
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Nem kell mást tennie, töltse ki az alábbi 
kupont, és küldje vissza címünkre! 

^ ^ Melyek a Cégregiszter f J 
0 kiadványunk fő színei? V ^ M M Í M 

N é * Cím: 
| Telefonszám: 

MINDEN NYERTES 2 DB JEGYET KAP AJÁNDÉKBA! 
Koncert időpontja: 2005. március 12., szombat, 20.00 óra 

Helyszín: Újszegedi Sportcsarnok, Temesvári krt. 33. 
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A borítékra kérjük írja rá CÉGREGISZTER kGHCERT 

A tavasz hírnökei 
Multimédiás mobilújdonságok D o m i n o csomagban, rendkívül k e d v e z ő áron 
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LELKIGYAKORLAT 
m A nagyhéti felkészülésben a 

lelki elmélyülésre vágyóknak 
a bencés hónap keretében a 
dómban lelkigyakorlatos be-
szédeivel Pálmai Godofréd, a 
szerzetesközösség vezetőhe-
lyettese segít március 17-én, 
18-án és 20-án, mindhárom 
napon este hat órától. 

Szeged, Fekete sas u. 25. 
Szeged, Kárász u. 12. 

975 esztendős az egyházmegye, 75 éves a szegedi dóm 

Kiállítás, előadás 
és film a bencésekről 
A legősibb keresztény rend, a bencések értékeit és a közösség 
tagjainak életét muta t ja be a jubileumát ünneplő szegedi dóm 
rendezvénysorozata. Szombaton a fogadalmi templomban kép-
kiállítás nyílt, majd a katolikus házban filmvetítésen és előadáson 
hallhattak a bencés szerzetesrendről az érdeklődők. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Huszonhárom éves a zsombói népfőiskola 

Nyugdíjasok, tudásszomjjal 

A „rektor úr" , Sípos Ferenc, megnyitja az ünnepséget Fotó: Gyenes Kálmán 

Az élet és a tudomány dolgait is megvitatták 
a népfőiskola előadói: a szegedi professzorok, 
és hallgatói: a zsombói tanyákon élő nyugdí-
jasok. Tanévzárót tartott Zsombón a Wesse-
lényi-iskolában működő 23 éves népfőiskola. 
Vicsora közben szóba került a történelem, az 
onkológia és a tavalyi pálinkatermés is. 

Az ünnepélyes évzárón szegedi professzorok 
és zsombói gazdák ülték körbe az asztalt. A 
fehér terítőn zsombói alma, pogácsa, bor és 
üdítő. Amíg a pörkölt készült, a tanárok és 
diákjaik megtárgyalták a gyümölcstermesz-
tés és az egészségügy vívmányait. 

- Megtiszteltetés Zsombón előadást tarta-
ni. Az egyetemistáknak kötelező az órákra 
járniuk, de az itteni hallgatókat a tudásszomj 
vezérli - fogalmazott dr. Balogh Ádám se-
bészprofesszor. - A tanyai embernek télen 
kevesebb a munkája, és a mi hallgatóink ezt 
a kényszerű szabadidőt arra használják, hogy 
új ismereteket szerezzenek. 

Szeged és környékének történetéről tart 
előadást Blazovich László megyei levél-
tár-igazgató és egyetemi tanár, aki a hetvenes 
években irodalmi színpaddal járta a tanyai is-
kolákat, és megszerette annak szellemiségét. 

- Nem szabad elengednünk azok kezét, akik 
távolabb élnek a várostól, a központtól - fogal-
mazott a történész. - Az itteniek gyümölcster-
mesztéssel foglalkoznak, ehhez magas isme-
retanyag cs precizitás szükséges. Megvan te-
hát bennük a nyitottság és érdeklődés, ezt a 
szellemiséget ápolni kell. Előfordult, hogy há-
rom órán keresztül kellett beszélnem, olyan 
sok kérdés merült fel a hallgatókban a község 
történetéről, s ez felemelő egy előadó számára. 

- Elmondom én, ha nem is kérdezed: itt 
kezdtem az iskolát 1929-ben, ezért haza jö-
vök, ismerősek még a falak is - magyarázta 
az egyik gazdálkodó és „diák", Gábor János. -
Azért jövök ide, hogy okosabb emberektől ta-
nuljak. Én nyolc osztályt végeztem, de min-
denféle téma érdekel, még az orvosi is. 
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Hajts rá te is az MMS-képes vagy a beépített kamerával ellátott készülékek egyikére, 

hiszen most a Dominósok szenzációs áron juthatnak mobilújdonságainkhoz! 
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Jobb veled a világ 

De nem csak a gazdák tanulnak, többek 
között Kálmán Ferenc egykori zsombói isko-
laigazgató és Patik István szegedi tanár is kí-
váncsi arra, ahogy „a legavatottabb emberek 
a legmodernebb dolgokról beszélnek". 

- A Wesselényi Népfőiskolán az előadók 
segítenek a szakmai újdonságokat átlátni, 
ugyanakkor ők is sokat tanulnak az itteniek-
től - mondta dr. Bodosi Mihály, idegsebész. -
Az előadó-hallgató viszony átalakul, barátok 
vacsoráztak együtt, nem diákok és tanárok. 

G. ZS. 

Az egyházmegye alapításának 
975. és a szegedi dóm felszente-
lésének 75. évfordulója alkalmá-
ból rendezett jubileumi prog-
ramsorozat keretében a márciust 
a Benedek-rendi szerzetesek éle-
tének bemutatására szentelték a 
szervezők. A rendezvénysorozat 
nyitányaként a legősibb keresz-
tény szerzetesrend hazai életké-
peiből nyílt kiállítás szombaton 
a dómban. 

A Bárki vagy, aki a mennyei ha-
zába igyekszel című, a közösség 
értékeiről, múltjáról és jelenéről 
nemrég elkészült filmjét a katoli-
kus házban mutatta be a rendező, 
Kovács Bodor Sándor. A pannon-
halmi apátság szerzetesei vallot-
tak életükről, munkájukról lelki-
ségükről, és a világgal való kap-
csolatukról. A filmben helyt ka-
pott a mai napig a bencésekhez 
köthető borászat, gyógylikőrké-
szítés hagyományának bemuta-
tása is. A vetítés után a nézők a 
rendezővel beszélgettek a forga-
tás körülményeiről és a közösség-
ben szerzett tapasztalatokról. 

A hit, a kultúra és a bencés ha-
gyomány mai kapcsolatrendszeré-
ről Varga Mátyás szerzetes, a pan-
nonhalmi Kulturális és Turiszti-
kai Igazgatóság vezetője, valamint 
a Pannonhalmi Szemle szerkesz-
tője beszélt. Előadásában kiemel-
te: egy közel másfél évezredes 
szerzetesrendnek is követnie kell 
a jelenkor kihívásait, és a kulturá-
hs-turisztikai értékek őrzőjeként, 
fenntartójaként nem hagyhatják 
figyelmen kívül, hogy az utóbbi 
évtizedekben jelentősen megvál-

tozott az emberek vallással kap-
csolatos szemléletrendszere. Ez 
elsősorban azt jelenti a katolikus 
rend számára: a mai emberek el-
sősorban nem a hagyományt és az 
abból fakadó szellemiséget, ha-
nem a mai világban is értelmezhe-
tő értékeket keresik még az egyház 
turisztikai kincseiben is. így a 
pannonhalmi bencéseknek is mo-
dern turistaházzal, videós idegen-
vezetéssel kell fogadniuk az évi 
csaknem százezer látogatót, hi-
szen apátságuk a világörökség ré-
szeként csaknem az összes, Euró-
páról szóló útikönyvben helyt kap, 
és ezek a kiadványok sokszor nem 
kímélik a nem megfelelő szolgál-
tatást nyújtó turisztikai közpon-
tokat. Emellett folyóiratuk szer-
kesztésében is fontos szempont, 
hogy az ősi értékek mellett a mai 
kultúra eredményei felé is fordít-
sák tekintetüket. 

A rendezvénysorozat folytatá-
saként vasárnap délelőtt Horváth 
Dori Tamás, a pannonhalmi ben-
cés gimnázium igazgatója, este 
6-kor pedig Binzberger Ákos szer-
zetestanár tartott szentmisét és 
prédikációt a dómban. 

Alcatel OT556 
MMS küldése és fogadása 

• GPRS 

• Java játékok 

Nokia 3120 
• elegáns metál borítás 

MMS küldése és fogadása 

> GPRS 
• Java TM játékok 

Sony Ericsson T290i 
• képes telefonkönyv 
• MMS küldése és fogadása 

• GPRS 
• beépített és letölthető játékok 

ALAPÍTÓK 
A huszonharmadik évadzáróját szombaton ün-
neplő zsombói népfőiskola hallgatói már nem ki-
mondottan diákkornak, de sokszor lelkesebbek 
és érdeklődőbbek, mint az egyetemisták. Az isko-
lát - többek között - annak jelenlegi vezetője és 
tiszteletbeli rektora, Sipos Mihály gazdálkodó, 
valamint Horváth Dezső újságíró alapította. 


