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KORKÉP 

ALGYÖ. „Szerelem egykor és 
most" képeslap-kiállítás 
Sebestyén Imre képeslapgyűjtő 
anyagából az algyői 
könyvtárban. A kiállítás a XX. 
század szerelmes képeslapjait 
mutatja be. Megtekinthető 
március 23-áig a könyvtár 
nyitvatartási idejében. Ma 17 
órakor az algyői könyvtárban a 
Filmklub soron következő 
témája: Szabó István, a Napfény 
íze című monumentális, 
világhírű filmje. Várjuk a 
filmbarátokat. 

ÁSOTTHALOM. 
Gondolat-olvasó körbe, vagyis 
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, melyben az 
érdeklődők az egészséges 
életmódról tanácsadás és 
kerekasztal-beszélgetés révén 
tudhatnak meg többet. 

BORDÁNY. Az 1848-1849-es 
forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalomból tartott 
március 15-én megemlékezést a 
Bordányi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat, valamint a 
Kulturális és Szabadidős 
Egyesület a Szent István téren. A 
fiatalok által szervezett 
megemlékezésen Kiss-Patik 
Péter ifjúsági polgármester Petőfi 
Sándor Királyokhoz című 
versével emlékezett a 48-as 
eseményekre. A koszorúzáson 
részt vettek a Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület tagjai 
is. 

MÓRAHALOM. A közvilágítási 
rendszer üzemeltetésére ötéves 
szerződést írt alá a város a 
Démász Rt.-vei. Az 
önkormányzat a Balogh páter 
utcában három új lámpa 
felszerelésére is megbízást 
adott. 

RÖSZKE. Ma és holnap délután 
4 órától játszóházi programra 
várják a röszkei gyerekeket és 
fiatalokat a művelődési házba, 
ahol lehetőségük lesz 
asztaliteniszezni, videofilmeket 
nézni, zenét hallgatni, 
társasjátékokat játszani. A 
művelődési ház eMagyarország 
pontként ingyenes internet- és 
számítógép-használatot is kínál 
a fiataloknak. 

SZEGED. A Szegcdi Ifjúsági 
Qvíz (SZIQvíz) harmadik 
fordulója zajlik a napokban 
Színház az egész világ 
címmel a színházi világnap 
alkalmából. A csapatok 
legfeljebb 10 perces előadást 
mutatnak be műfaji megkötés 
nélkül. A középiskolai csapatok 
tegnap mutatkoztak be, az 
általános iskolások pedig ma 13 
órakor a Szegedi ifjúsági Ház 
színháztermében adják elő a 
rövid darabokat. A zsűri elnöke 
lanik László. 
- A Millenniumi Kávéház 
és a VMDK Szegedi 
Tagozata szervezésében 
III. ifjúsági irodalmi 
találkozót tartanak szombaton 
délelőtt 9 és este fél 9 között, 
valamint vasárnap i 
délelőtt 10-től délután fél 5-ig 
a katolikusház nagytermében, a 
Dugonics tér 12.-ben. 
Herceg János irodalmi 
munkásságáról Fekete J. 
József, Toldi Éva, 
Pastyik László, Kontra Ferenc, 
Vicsek Károly tart 
előadást, Fehér Ferenc 
irodalmi munkásságáról beszél • 
Varnyú Ilona, Tornai József, 
Hózsa Éva. 

ZÁKÁNYSZÉK. Az óvodában a 
2005-2006. tanévre március 
30-án és 31-én lehet 
beiratkozni, mindkét napon 
8-tól 15 óráig. 

Iskolába tartó gyerek és édesanyja sérült meg Újszegeden 

Berepült az udvarba a Mercedes 
Súlyos baleset tör tént tegnap reggel Új-
szegeden a Thököly és a Hargitai utca 
kereszteződésében. Az ütközésnek két 
súlyos és két könnyebb sérült je volt. 

Tegnap reggel fél nyolc előtt néhány perc-
cel egy Mercedes nagy sebességgel hajtott 
a Hargitai utcából a Thököly utca felé. A 
kereszteződésbe érve nem vette figyelembe 
sem az elsőbbség adás, sem a harminc ki-
lométer per órás sebességkorlátozó táblát -
tudtuk meg M. Toronykői Mártától, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivőjétől. A Mercedes összeütközött a 
szabályosan haladó Fiat Tipóval: a piros 
kisautó többször megpördült, majd egy be-
ton oszlopnak vágódott, a Mercedes pedig 
berepült a sarki ház udvarába. A helyszín-
re két mentő, két rendőrautó és két tűzol-
tó érkezett. Utóbbira azért volt szükség, 
mert kérdéses volt, hogy a sérülteket mi-
ként lehet kiemelni a roncsból, és félő 
volt, hogy a ház tartó oszlopa is rongáló-
dott. 

A Fiatot vezető nő két gyermekét vitte is-
kolába, őt komoly sérülésekkel szállították 
kórházba. Az egyik gyermek kulcscsonttö-
rést szenvedett, a másik horzsolásokkal 
megúszta az ütközést. A balesetet okozó, 
Mercedest vezető fiatal nőnek a sokkon kí-
vül más baja nem esett. 

T.Á. A balesetet okozó Mercedes a sarki ház udvarára repült Fotó: Káinok Csaba 

Visszatért a Teljes napfogyatkozás 
Christopher Hampton Tfeljes napfogyatkozás című darabját, amit 
tavaly tavasszal nagy sikerrel játszottak a Miu Miuban, tegnap a 
Szegedi Nemzeti Színház színpadán újították fel Pataki Ferenc 
színművész rendezésében. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Két tehetséges fiatal szegedi szí-
nész, Boncz Ádám és Pataki Fe-
renc közös ötlete volt, hogy 
színpadra vigyék a két francia 
költőzseni, Verlaine és Rim-

baud viharos kapcsolatáról szó-
ló Teljes napfogyatkozást. 
Christopher Hampton színmű-
véből Leonardo di Caprio fősze-
replésével nagy sikerű film is 
készült; az eredeti darabot vi-
szont régóta nem játszották 

Magyarországon. Tavaly tavasz-
szal a szegedi Miu Miuban óriá-
si sikerrel mutatták be a kilenc-
szereplős játék lecsupaszított, 
szerelmi háromszöggé sűrített 
változatát, amelyben a két költő 
mellett csak a Cseh Zsuzsa ál-
tal életre keltett Mathilde, Ver-
laine felesége jelent meg. Külö-
nös Puck-figuraként bukkant 
fel a produkcióban Markovics 
Ágnes, a Szegedi Kortárs Balett 

táncművésze. A tavalyi sikerso-
rozat után tegnap a nagyszín-
ház színpadán láthatta a közön-
ség a felújított előadást, amely-
re olyan nagy volt az érdeklő-
dés, hogy hetekkel korábban el-
fogyott minden jegy. Legköze-
lebb április 11-én és 18-án a 
Korzóban kerül műsorra a pro-
dukció, amely április 22-én a 
budapesti Nemzeti Színházban 
vendégeskedik. 

Hetedszer rendezik meg az egyetemisták nemzetközi fesztiválját Szegeden 

Amatőr előadások - franciául 
Hetedik alkalommal rendezik meg Szege-
den az egyetemisták nemzetközi feszti-
válját. A szombat estig tartó rendezvény-
sorozat keretében számos francia nyelvű 
színházi előadást és koncertet láthat a kö-
zönség. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Jellegzetes színfolt lett Szeged kulturális éle-
tének tavaszi palettáján az egyetemisták 
nemzetközi fesztiválja. Az izgalmas amatőr 
színházi előadásokból és koncertekből álló 
programsorozatot - amelynek megnyitóját 

tegnap tartották az Ady téren, a Szegedi Tu-
dományegyetem Tanulmányi és Információs 
Központjában - hetedik alkalommal rende-
zik meg. A fesztivál francia mozaiknevét -
FTUF - egyre több szegedi ismeri már, és Eu-
rópa több országából is érkeznek ilyenkor 
egyetemista fiatalok. A francia nyelvű szín-
házi előadásokat - francia, szerb, lengyel és 
magyar egyetemisták amatőr produkcióit -
idén először a TIK színháztermében mutat-
ják be. Ma 14 órától az újvidéki JeuNS társu-
lat Széllel, árral szemben című előadása, 16 
órától a párizsi Equipe de I'INT Improviada-
lok című produkciója látható a TIK-ben. 

Hogy a franciául nem beszélő nézők is részt 
vehessenek a fesztiválon, két magyar nyelvű 
előadást is bemutatnak az idén huszonöt 
éves celldömölki Soltis Lajos Színház előadá-
sában: ma 18.30-tól a Csongor és Tündét a 
TIK-ben, holnap 17 órától a JATE-klubban a 
„..majd mély csönd leng..." című darabot. A 
rendezvény szombat délelőtt kilép a színház-
teremből és a belváros kávéházaiba csábítja a 
szegedieket, ahol rövid színházi performan-
szokat láthatnak. A fesztivált egy párizsi 
együttes, a BBC Sound System koncertje zár-
ja szombaton 21 órától a JATE-klubban. A 
színházi előadások ingyenesek. 

Szankció helyett tájékoztatás 

Egyelőre nem büntetik a koldulást 
Folytatás az 1. oldalról 

A Kárász utcán adományokat gyűjtő Károly nem tudta, hogy tilos 
k é r e g e t n i ' Fotó: Schmidt Andrea 

- Nem a büntetés a cél, hanem 
az, hogy a megfelelő szociális el-
látás felé tereljük ezeket az em-
bereket. Tájékoztatni kell őket a 
jogaikról, lehetőségeikről és csak 
a legvégső eszköz lehet a bünte-
tés - véli Pintér Ferenc. 

A legenyhébb szankciót, a fi-
gyelmeztetést alkalmazzák -
mondta Molnár László, a város-
üzemeltetési iroda vezetője. Áp-
rilis végén összegzik a tapaszta-
latokat és döntenek a továbbiak-
ról. A csoport vezetője a szociális 
munkás lesz, ő magyarázza el, 
hol kínálkozik lehetőség enni és 
tisztálkodni, valamint azt, hogy 
milyen segélyek vehetők igény-
be. 

A belvárosban tegnap a meg-
szokott helyeken - a Dóm téren, 
a passzázson - nem találkoztunk 
koldusokkal. Az Ady téren a nap-
fényben melegedő hajléktalan 
férfi, Mihály felháborodottan 
utasította vissza a feltételezést, 
hogy ő kéregető. Nyugdíjat kap, 

abból él. Hajléktalanszállókon 
alszik, de - mint mondta - „egy-
kor úriember voltam, élhettem 
volna gazdag polgárként egy 
unalmas házasságban, ha ki nem 
semmiznek vagyonomból". Azt, 
hogy sok hasonló helyzetben lé-
vő tá rsa m i é r t n e m kér a ha j l ék -
talanszállók vendégszeretetéből, 
Mihály nem érti, de azt hangsú-
lyozta, hogy ezeken a helyeken a 
pénzre nagyon kell vigyázni, 
könnyen ellophatják. 

Mihály mellett a padon jól öl-
tözött egyetemista üldögélt. Mu-
rinkó Lívia szerint a koldusok a 
városlakók szépérzékének áldo-
zatai, de a helyzetükön semmit 
nem javít a rendelet. 

A Kárász utca végén műanyag 
pohárba gyűjtötte az adományo-
kat Károly. Nem tudta, hogy ti-
los kéregetni. A hajléktalanszál-
lókra bejár, az ingyenkonyhát is 
igénybe veszi. A lehetőségeit te-
hát ismeri, de állítása szerint 
csak a koldulásból van jövedel-
me. 

G. ZS. 

HÍREK 
JAPAN PAPÍRSÁRKÁNYOK 
Toda Koji, a budapesti japán 
nagykövetség kulturális 
osztályának másodtitkára nyitja 
meg ma délután fél 5-kor a 
szegedi várban a Japán 
papírsárkányok és pörgettyűk 
című kiállítást. 
Közreműködnek: Rácz Zsolt és a 
Tömörkény István gimnázium 
végzős táncosai. A május 1-jéig 
hétfő kivételével naponta 10-től 
17 óráig megtekinthető tárlatot 
Nagy Imre művészettörténész, a 
Móra Ferenc Múzeum 
munkatársa rendezte. 

KORTÁRS IPARMŰVÉSZET 
Csongrád megye kortárs 
iparművészete címmel kiállítás 
nyílik ma délután fél 5-től 
Szegeden, a megyeháza 
aulájában (Rákóczi tér 1.). A 
tárlatot Tóth Attila művészeti 
író ajánlja a vendégek 
figyelmébe, közreműködik Simó 
Zsófia. A munkákat az 
érdeklődők április 8-áig nézhetik 
meg hétköznapokon 8 és 18 óra 
között, szombatonként pedig 
nyolctól délig. 

BÁLINT SÁNDORRÓL 
ESZTERGOMBAN 
Az Esztergomi Főszékesegyházi 
Kincstár és a Keresztény 
Múzeum időszakos 
kiállítótermében Paskai László 
bíboros, nyugalmazott érsek 
nyitja meg ma 16 órakor a Bálint 
Sándor és gyűjteménye című 
kiállítást. Köszöntőt mond 
Cséfalvay Pál kanonok, a 
Keresztény Múzeum igazgatója. 
A tárlatot N. Szabó Magdolna 
néprajzkutató, a szegedi Móra 
Ferenc Múzeum munkatársa 
rendezte. 

EF ZÁMBÓ ISTVÁN TÁRLATA 
A Démász Rt. székházában 
(Szeged, Klauzál t é r 9.) m a 14 
órakor Nátyi Róbert 
művészettörténész nyitja meg ef 
Zámbó István képzőművész, 
érdemes művész és Andrassew 
Wanda kiállítását. A tárlat áprihs 
3-áig naponta 10-től 18 óráig 
tekinthető meg. 

BAROSS ÖREGDIÁKOK 
DITRÓY ÁKOSSAL 
A Baross Öregdiákok Szövetsége 
szervezésében Magyarok és 
franciák Európában címmel tart 
előadást a Vedres István 
Szakközépiskola (Horvát Mihály 
utca 2.) előadótermében Ditróy 
Ákos, az iskola egykori diákja, 
jelenleg Párizsban élő mérnök. A 
nyilvános előadás március 
18-án, délután 5 órakor 
kezdődik. 


