
KÖRKÉP 

ALGYŐ. Ma este 6 órától 
mutatja be az Algyői Móra 
Ferenc Népszínház fókái Mór A 
földönfutó című darabját. 
Rendező: Kátó Sándor. 
- Az Algyő Fejlődéséért 
Alapítvány holnap délelőtt 
amatőr sakkversenyt szervez a 
faluházban 9 órától. A nemrég 
elhunyt sakktárs tiszteletére 
ettől az évtől kezdve Szekeres 
István Emlékversenyként 
kívánja az alapítvány évente 
megrendezni ezt az eseményt. 
A verseny egyéni, nyílt svájci 
rendszerű a FIDE 
villámverseny szabályai 
szerint. A játékidő 10 perc. 
Nevezni előzetesen Tóth 
Mátyásnál a 06-
20-464-1076-os 
telefonszámon lehet, vagy a 
helyszínen a verseny indulása 
előtt fél órával. Az első három 
helyezett pénzjutalomban 
részesül. 

ÁSOTTHALOM. 
Gondolatolvasó-körbe, vagyis a 
fiatalok önismereti és beszélgető, 
játékműhelyébe várják az 
érdeklődőket az ásotthalmi 
ifjúsági házban ma este 6 órától. 
Az előadó és a művészeti csoport 
vezetője Pleskonics András. A 
programot az Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi 
Minisztérium támogatásával 
rendezik meg. Része az 
életmódklub is, amelyben az 
érdeklődők az egészséges 
életmódról tanácsadás és 
kerekasztal-beszélgetések révén 
tudhatnak meg többet. 

FORRÁSKÚT. A falugazdász 
értesíti az érintetteket, hogy 
az őstermelői igazolványokat 
március 20-áig lehet - január 
1-jei, visszamenőleges 
hatállyal-érvényesíteni. Aki 
európai uniós regisztrációs 
számmal rendelkezik, az 
2005-től az igazolvány 
kiváltása nélkül is 
őstermelőként adózik, tartja 
nyilván bevételeit és 
kiadásait. 

KISTELEK. Ma este fél 7-kor 
nyílik Simó István 
szentegyházi, erdélyi népi 
faragó és Bitó György kisteleki 
népi fazekas népművészeti 
kiállítása a Kisteleki 
Művészeti Iskola 
kiállítótermében. Simó 
Istvánnak Magyarországon is 
vannak munkái: Izsákon és 
Szarvason székely kapuk, 
Látrányban kopjafák és 
díszkapuk. Bitó György a 
Kisteleki Művészeti Iskola 
fazekasműhelyének vezetője, a 
Dél-alföldi Népművészeti 
Egyesület elnöke, munkái 
itthon és külföldön egyaránt 
megtalálhatók. A kiállítás 
március 20-áig délelőtt 10 
órától este 6 óráig tekinthető 
meg a művészeti iskola 
kiállítótermében. 

RÖSZKE. Március 15-ére, a 
szabadságharc évfordulójára 
emlékeznek ma délután 2 órától 
a röszkei művelődési házban. Az 
általános iskola diákjai ünnepi 
műsorral tisztelegnek a 
szabadságharc hőseinek emléke 
előtt. 
- Megkezdődött az M5-ös 
autópálya építése a röszkei 
határátkelőhely szakaszán. Az 
aktuális tervekről, a jövőbeni 
változásokról tartanak 
szakemberek lakossági 
fórummal egybekötött 
tájékoztatót a művelődési 
házban március 16-án, 
szerdán este 6 órától, melyre 
várják az érdeklődőket. 

SZŐREG. A művelődési házban 
ma délelőtt 11 órától 
néptáncoktatást tartanak, 
délután 2 órától 
asztalitenisz-edzés lesz. Öt 
órakor a csuhészakkör kezdődik, 
ugyanekkor indul a jógaklub 
foglalkozása. Este 8 órától a 
Fogadó a Vaklóhoz étteremben 
karaokeshow-ra várják az 
énekelni vágyókat. 
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Ma: üvegbeton-premier - a komáromi erődben 

Kész Áron Európa-kapuja 
Eötvös József 
és a Duo Guitarinet 

Az anyagi nehézségek miatt egy-
éves csúszással ugyan, de elké-
szült a komáromi Monostori erő-
döt üzemeltető kht. vezetője által 
megrendelt üvegbeton szobor, 
amit hazánk uniós csatlakozásá-
nak emlékéül akar felállíttatni a 
közhasznú társaság. Mint meg-
tudtuk: a találmányról korábban 
született újságcikk adta az ötletet 
a komáromi szervezetnek, hogy a 
sokak által látogatott védműben 
egy valóban egyedi alkotás szim-
bolizálja Magyarország európai 
jövőjét. 

- Ma első alkalommal mutat-
kozik be a nagy nyilvánosság 
előtt az üvegbeton, viszont a mű 
hivatalos átadására csak május 
9-én kerül sor - mondta az Euró-
pa-kapuról Losonczi Áron. Maga 
az alkotás - az anyag és a kompo-
zíció - a csongrádi okleveles épí-
tészmérnök keze munkáját di-
cséri. Szerinte a kapuforma ele-
gendő mondanivalót hordoz ma-
gában, ugyanakkor az volt a cél, 
hogy az üvegbetonban rejlő ki-
használatlan lehetőségek, a ta-
lálmány sajátos adottságai is elő-
térbe kerüljenek. 

A Tisza-parti városban élő fia-
talember elárulta, folyamatosan 
tárgyal a találmányát hasznosíta-
ni kívánó partnereivel, és várha-
tóan még ebben hónapban megál-
lapodnak. 

BÍRÓ DÁNIEL 

Tehetségek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Ifjúsági Napok tehet-
ségkutatójának szegedi forduló-
ját tartják ma az ifjúsági házban 
16 órától. A 10 zenekar bemu-
tatkozása után lamie Winches-
ter és Hrutka Róbert zenél. 
Eredményt a koncert után hir-
detnek. A tehetségkutató dön-
tőjének első három helyezett 
zenekara 300, 200, 100 ezer fo-
rintos hangszervásárlási utal-
vánnyal gazdagodik. 

Nagyon népszerű 
a tavaszi fesztivál 

Új számítógépterem a jogi karon 
Bár a Szegedi Tavaszi Fesztivál 
csak tíz nap múlva, március 
21-én kezdődik, a két legnép-
szerűbb produkcióra, Hobo új 
József Attila-estjére és a szín-
művészetisek Apácák-előadásá-
ra már az összes jegyet eladták. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Amikor tavaly próbaképpen első 
alkalommal megrendezték a ran-
gos budapesti rendezvénysorozat-
hoz kapcsolódó Szegedi Tavaszi 
Fesztivált, a 44 rendezvényre közel 
hétezer fizető néző váltott jegyet. 
Valószínűleg idén még több látoga-
tóval számolhatnak a szervezők, 
akik a nagyhét hangulatához illő 
programokkal várják a közönsé-
get. A megnyitót március 21-én a 
Szegedi Nemzeti Színházban tart-
ják, ahol az Apácák című musical 
kerül színpadra a Színház- és Film-
művészeti Egyetem hallgatóinak 
előadásában. Erre néhány nap 
alatt elkapkodták az összes jegyet. 

Négy komolyzenei hangver-
senyt is kínálnak:, 23-án Temesi 
Mária ad Wagner-estet a Fricsay 
Teremben. Három Kossuth-díjas 
művész koncertezik a Tisza Szál-
ló nagytermében: 25-én Kincses 
Veronika ' operaénekes; 26-án 

Az első üvegbeton alkotás nyil-
vános bemutatójára kerül sor 
ma a komáromi Monostori 
erődben. A fiatal csongrádi mér-
nök, Losonczi Áron találmá-
nyából készült Európa-kapu ha-
zánk uniós csatlakozásának kí-
ván emléket állítani, ugyanak-
kor az áttetsző építőanyagban 
rejlő lehetőségekre hívja fel a 
figyelmet. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Főiskolai Karának 
Fricsay hangversenytermében tegnap este Pavlovits Dávid és az 
olasz Duo Caputo-Pompilio koncertjével megkezdődött a 6. szege-
di nemzetközi gitárfesztivál. A rendezvénysorozat ma 16.30-kor a 
zeneművészeti kar kistermében a főiskolai hallgatók koncertjével 
folytatódik. 19.30-tól Eötvös József és a lengyel Duo Guitarinet lép 
fel a Fricsay Teremben. 22.15-től a világzenét játszó Extrió zenél a 
Grand Caféban. 

A zeneszerző is megnézte az előadást 

Bemutatták Szegeden 
az Atlantiszt 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Nemzeti Színházban 
tegnap este mutatták be furo-
nics Tamás Atlantisz című új 
táncművét, amely a világhírű 
zeneszerző, Eötvös Péter azo-
nos című kompozíciójára ké-

szült. A Szegcdi Kortárs Balett 
előadására eljött tegnap Sze-
gedre a zeneszerző is. Az új 
táncmű következő előadása 
ma, pénteken este lesz, a továb-
bi márciusi előadások pedig 
13-án, vasárnap, valamint 
25-én és 26-án 

Szabó Dénes és a Pro Musica Le-
ánykar, 27-én pedig Bogányi 
Gergely zongoraművész hang-
versenyét rendezik meg. 

Nincs már belépő Hobo új Jó-
zsef Attila-estjére sem. A „Tu-
dod, hogy nincs bocsánat" 26-án 
a Korzóban látható. A tatabányai 
lászai Mari Színház az Egy őrült 
naplója című előadással vendég-
szerepel. Színes a könnyűzenei 
kínálat is: 25-én a Jazzpression 
és Pély Barnabás, 26-án a Nini-
we és Fool Moon a capella kon-
certjét hallgathatják meg a rajon-
gók. A legfiatalabbakra is gondol-
tak: igazi családi programként 
ajánlható Gryllus Vilmos, vala-
mint Eszményi Viktória és Heilig 
Gábor gyermekműsora. Az 
ínyenceknek a Sabbathsong 
Klezmer Band koncertjét, és a 
L'art pour L'art Társulat előadá-
sát lehet ajánlani. A legolcsóbb 
belépő 600, a legdrágább 2 ezer 
forintba kerül. Részletes prog-
ram az interneten: www.szeged-
varos.hu/tavaszifesztival. A ren-
dezvényekre az előadások előtt a 
helyszínen, valamint elővételben 
a Dugonics téri Tourinform-pa-
vilonban lehet belépőt váltani, 
ami március 15-én is egész nap 
nyitva tart. 

Szabó Imre, a Szegedi Tüdományegyetem Állani- és Jogtudományi Karának dékánja tegnap átadta a 
kar új számítógéptermét. Az egykori könyvtárban - amely a TIK-be költözött - 70 terminált alakítot-
tak ki, és a galérián további 30 gépnek van hely. Ezeket akkor szerelik fel, ha a meglévő gépek kihasz-
náltsága teljes lesz. Az ünnepélyes megnyitón, melyen Szabó Gábor rektor, a kar oktatói, diákjai, a 
kivitelező cégek képviselői is jelen voltak, Szabó Imre elmondta, részben pályázati pénzből, részben 
pedig szakképzési hozzájárulásból finanszírozták a beruházást. A köszöntő után a hallgatókkal 
együtt a rektor és a dékán is kipróbálta a gépeket Fotó: Schmidt Andrea 

Különös látványt nyújt az első üvegbeton építmény Fotó: Losonczi Áron 

Védőnői konferencia 
a Forrás Szállóban 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Országos védőnői konferenciát tartanak ma és holnap Szegeden, a 
Forrás Szállóban. A rendezvényt a Magyar Védőnők Egyesülete 
Csongrád megyei szakosztálya, valamint az ÁNTSZ Csongrád Me-
gyei Intézete szervezi. A résztvevők előadásokat hallgathatnak meg 
többek között a méhnyakrákszűrésről, a fogyókúra veszélyeiről, a 
lombikbébikről és a nőknek a család egészségében játszott szerepéről. 
A konferencia fővédnöke Szabó István, a Szülészeti Nőgyógyászati 
Szakmai Kollégium elnöke, a megnyitón pedig részt vesz Rácz Jenő 
egészségügyi miniszter is. 

Gombos András válaszolt Vincze László kérdésére 

ígéretet már kaptak 
a gát felújítására 
A csongrádi gátrekonstrukciós 
program folytatására tett ígé-
retet a szentesi Gombos And-
rás, a vízügyi minisztérium po-
litikai államtitkára. A szaktár-
ca képviselője szerint ütemez-
ve, legkésőbb 2008 elejére va-
lósulhat meg teljes egészében a 
védmű érintett szakaszának 
felújítása. 

A csongrádi gátrekonstrukciós 
program folytatásának ügyében 
az első pozitív kormánypárti 
visszajelzésnek lehettek tanúi 
azok, akik figyelemmel kísér-
ték az országgyűlés keddi mun-
káját. Mint ismeretes, a város 
honatyája, Vincze László már 
több ízben kért a kormányzat-
tól anyagi szerepvállalást a még 
felújításra váró 2600 méteres 
szakasz rendezésére, de az idei 
költségvetést boncolgató de-
cemberi vitában a többség 
mindannyiszor elvetette a mó-
dosító indítványokat. A márci-
us 8-i.ülésen Vincze az árvízvé-
delmi beruházás további finan-
szírozását szorgalmazta felszó-
lalásában, majd a jövőt illetően 

kérdést intézett a szaktárca 
képviselőjéhez. Gombos And-
rás, a vízügyi minisztérium po-
litikai államtitkára válaszában 
ígéretet tett a program idei foly-
tatására. 

- Arról még nem tudok nyilat-
kozni, hogy a minisztérium 
mennyi pénzt különít el erre a 
fontos feladatra, de azt szeret-
nénk, hogy a tavaszi árhullám le-
vonulása után megkezdődhesse-
nek a munkák - fogalmazott a 
szentesi kötődésű államtitkár. A 
kilátásokról annyit elmondott: 
elképzeléseik szerint ütemezve, 
legkésőbb 2008 elejéig kellene 
megújulnia az érintett szakasz-
nak, amely mintegy 1,3 milliárd 
forint kiadást vonna maga után. 

A kormányzati szándék ko-
molyságára utalhat, hogy az Ati-
kövizig csongrádi szakaszmér-
nökségétől a minisztérium már 
bekérte a rekonstrukció tervdo-
kumentációját. Ördögh József, a 
szakaszmérnökség vezetője azt 
mondja: 2005-ben legalább 
négyszáz méternyi szakasz fel-
újítása lenne indokolt. 

B. D. 


