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KÖRKÉP
ALGYÓ. A magyar jövő
Európában címmel tart előadást
a Nemzeti fejlesztési tervről
Nógrádi Zoltán országgyűlési
képviselő, Mórahalom
polgármestere ma délután fél
6-tól a faluházban. Az estet az
Algyő Fejlődéséért Alapítvány
szervezi.

" A K T U Á L I S "

Fotókiállításokkal, koncerttel, musicallel indult a rendezvénysorozat

PUSZTAMÉRGES.
Pusztamérges község
önkormányzata és a hozzá
tartozó intézmények belső
világítását korszerűsítették, a
beruházás 8 millió 99 ezer
forintba került, melyet 10 éves
futamidejű részletfizetéssel
oldott meg a kivitelező. Előzetes
számítások szerint a beruházás
az áramdíj megtakarításával a
futamidő alatt teljes egészében
megtérül.
RÚZSA. A művelődési házban
ma 8 és 12 óra között
bálaruhavásárt tartanak.
- A teleházban az agrárkamarai
tanácsadó ügyfélfogadási
rendje megváltozott,
Fackelmann István minden
héten kedden 8 és 12 óra
között tart fogadóórát.
SÁNDORFALVA.
Közmeghallgatással
egybekötött képviselő-testületi
ülést t a r t a n a k március 24-én,
csütörtökön délután 3 órától a
Budai Sándor Művelődési
Házban. Napirend: Darázs
Sándor polgármester beszámol
a képviselő-testület jogkörében
a két ülés között kiadott
döntésekről, utasításokról,
fontosabb tárgyalásokról,
valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról.
Meghatározzák a falunapi
rendezvényeket is. Sándorfalva
egészségügyi helyzetéről, a
környezeti hatások szerepéről,
valamint a helyi orvosi ügyelet
kialakításának feltételeiről és
lehetőségeiről M u h i n é dr.
Boruzs Ilona jegyző
tájékoztatja a megjelenteket. A
helyi postahivatal vezetője a
postai szolgáltatások
helyzetéről számol be. Ezt
követően előterjesztések,
egyéb bejelentések hangzanak
el.
SZÓREG. A művelődési házban
délután 4 órától tartja
összejövetelét a Sárga Rózsa
Népdalkör.
ZÁKÁNYSZÉK. A testület
módosította a gondozási
központ alapító okiratát. Az
intézmény új neve Zákányszéki
Alapszolgáltatási Központ és
Idősek Otthona. Az
önkormányzat módosította a
helyi közművelődési rendeletet,
mert az elmúlt évben
végrehajtott intézményi
átszervezést követően az
Általános Művelődési Központ
elnevezés Művelődési Ház és
Könyvtárra változott.

A makói múzeumé lesz József Attila dedikációja

Tavaszi fesztiválnyitány A lekváros palacsinta
költői köszönete

r

Holnap után átadja a makói József Attila
Múzeumnak az eddigi tulajdonos azt a
József Attila-dedikációt, amelyet „barackleltváros ajánlás" néven ismer az irodalomtörténet. A költő 1923-ban ezzel köszönte meg az ízes palacsintát, amivel Siketék megvendégelték. Makón hamarosan
hasonmás kiadásban megjelenik a költő
első kötete, a Szépség koldusa.

BALÁSTYA. Ma este 7 órától a
művelődési ház nagytermében
tartja soros foglalkozását a
jógaklub. Szakmai vezető: Cseh
lamuna.
BORDÁNY. A Bordányi
Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat a napokban
készíti elő a 2005. évi
ifjúságkutatást. A felmérés célja
j 2003 bon elfogadott
ifjúságpolitikai koncepció
felülvizsgálatának
megalapozása. Várhatóan
100-200 fiatalt keresnek majd
meg, és vagy kérdőíven vagy
személyes elbeszélgetés során
rögzítik jelenlegi helyzetüket,
kérdezik meg a véleményüket. A
munkában jelentős szerepet
vállalt a Teluház Információs és
Szolgáltató Központ, valamint a
Bordányi Ifjúsági Információs
Pont is, de külön módszertani
segítséget nyújt majd a Mobilitás
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Iroda és a
Homokháti Kistérség
HELPDESK-irodája is.
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MUNKATÁRSUNKTÓL
A
baracklekváros
ajánlásról
régóta
tudnak az irodalomtörténészek, de az a
József Attila-kötet,
amelyben ez az ajánlás olvasható, magántulajdonban volt.
Gazdája, a vásárhelyi Bernáth
Mária
idén, a (ózsef Attila-emlékév meghirElekes Zoltán, Szetey András, Básthy Gábor, Frank Yvette, Németh György, Schmidt Andrea és Gye- detése után gondolta
ncs Kálmán a fotószalon megnyitóján
Fotó: Karnok Csaba úgy, hogy átadja a
múzeumnak az érSzeged ne csak nyáron legyen fesztiválváros, ha- mondanak el, mint a melléjük írt szöveg - mondta dekes dokumentunem egész évben nyújtson gazdag kulturális kí- lapunk főszerkesztője, Szetey András, amikor meg- mot. Az átadásra
nálatot - ezzel a céllal már második alkalommal
nyitotta az Olasz Kulturális Központban az I. Tava- holnap után délután
rendezik meg a tavaszi fesztivált. A vasárnap estig szi Fotószalont, ahol hat szegedi fotográfus mutatja három órakor kerül
tartó sokszínű programsorozat tegnap kezdő- be beszédes képeit. Básthy Gábor Gyevi temető-so- sor Makón, az Esperdött.
rozata, Frank Yvette táncképei, Gyenes
Kálmán sit-házban.
halászokról, nyulászokról, tanyákról készített felA
dedikáció
vételei, Németh György római, pisai, erdélyi fotói,
1923-ban
készült:
MUNKATÁRSUNKTÓL
Schmidt Andrea izgalmas életképei és Veréb Simon „Siket
Mancikábévülről
A legrangosabb európai kulturális rendezvénysoro- meghökkentő felvételei a szegedi fotográfia magas nak/Ama
baracklekvárral
zatok között emlegetett Budapesti Tavaszi Feszti- színvonalának bizonyítékai.
vált huszonöt évvel ezelőtt azért hozták létre, hogy
A fesztivál hivatalos megnyitóján tegnap este a Sze- megkenegetett palakorábban kezdődjön a turistaszezon. Az izgalmas gedi Nemzeti Színház színpadán Szentgyörgyi Pál al- csintáért hálás köjeléül
programok ugyanis mágnesként vonzzák az igényes polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott: a fiata- szönetem
turistákat, nagyban hozzájárulva az idegenforgalom lok évében jó indítása a fesztiválévadnak a végzős /Makón, 1923. jafellendüléséhez. Tavaly kísérletképpen Szeged is színművészetisek musicalprodukciója. A fergeteges nuár 177 József Atcsatlakozott a fővároshoz. A sikeren felbuzdulva Apácák telt ház előtt nagy sikert aratott, ugyanekkor tila." Siket Mancika
Elekes Zoltán, a Magyar Fesztiválszövetség alelnö- kísérőrendezvényként a Cotton Club Singers adott a költő barátjának
rokona volt, József
ke csapatával idén is megrendezte a kulturális fiesz- hangulatos koncertet a Belvárosi moziban.
Attila többször is
tát, amely tegnap kezdődött és vasárnap estig tart.
megfordult náluk, a
Két fiatal szegedi fotós, Molnár Gábor és Szabó
A MAI PROGRAM
makói belvárosi reCsilla nemrégiben egy hónapot töltött el a kecsuák
földjén. Ecuadori kalandozásaik során készített iz17 órakor Szatmári Imre, a Békés megyei múzeum igaz- formátus templomgalmas, élményszerű felvételeiket a szélesebb kögatója nyitja meg a Munkácsy és a fotográfia címé kiállí- mal szemben lévő
zönséggel is szerették volna megosztani, ezért a
tást a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. 18 órától a Ti- házban, és egyik almegkíKlauzál téren szabadtéri fotókiállítást rendeztek,
sza Szállóban víz világnapi hangversenyt ad a Király-Ké- kalommal
palacsintáamelynek tegnapi megnyitóján Torres Dániel, a
nig Péter Zeneiskola. 19 órától a tatabányai Jászai Mari nálták
Megasztár döntőse is fellépett. Az esőálló felvételeSzínház vendégszerepel a Honti György rendezte Egy val, amit a jelek szeket a fesztivál zárásáig tekinthetik meg a járókelők.
őrült naplója című előadással a Pinceszínházban. 19 rint finomnak talált
órától A végzet hatalma című Verdi-operát játsszák a a tizennyolc éves
Rohanó világunkban a sajtófotónak egyre napoéta. Egy hónappal
nagyszínházban.
gyobb a szerepe, a legjobb felvételek sokszor többet

A mottó: víz az életért
A mai nap a víz világnapja, melynek mottója: „Víz az életért". Szerdán víz világnapi vetélkedőt tartanak középiskolások részvételével a
szegedi Kossuth Zsuzsanna Gimnázium és Szakközépiskolában,
szombaton a Tabán Altalános Iskola rendez „vizes napot" a Szegedi
Vadasparkban. Mától április 22-éig az Algyői Altalános Iskola, március 18-a és 22-e között a Tömörkény István Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola tartja rendezvénysorozatát. A víz világnapjára kiírt
országos meseíró pályázaton családi mese kategóriában első díjat
nyert a szegedi fászné Dávid Anita és Jász Dávid Kurszán. Persányi
Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a világnap alkalmából
Szúnyog Zoltánt az Atikövizig osztályvezető-helyettesét Sajó Elemér-cmlékplakettel, Müller András főmunkatársat pedig Miniszteri
Elismerő Oklevéllel tüntette ki.

Ahol az utódnevelésben demokrácia van

Négyes kecskeikrek
Kiskundorozsmán
Folytatás az 1 oldalról

- A keeskenevelésben demokrácia
van - mondta a gazda, s hozzátette: nevet még nem kaptak az újszülöttek. Úgy tervezi, a gidát eladja, s csak a három gödölyét tartja meg, hogy a tejelő magyar fehér
fajta vérvonalát tovább tenyéssze.
Domonkos Ferenc, aki az Magyar Kecsketartók és tenyésztők
Országos Szövetségének Csongrád megyei területi képviselői
posztját is betölti, hét éve foglalkozik tenyésztéssel. A kiskérődzők - a kecske, a juh - alkalmanként 1-2 egyedet ellenek.
Domonkos úgy véli: az állomány
szaporaságát, a születendő kecskék nemét befolyásolj 3 3 tartás.
- Hét év tapasztalata mondatja
velem azt, hogy a kötött tartású
kecskéknél arányaiban több gida

születik. Legelőre eresztett társaiknál pedig gödölyéből jön több
világra.
Közben a gidáról és a gödölyékről fotó készül, jól tűrik, hogy Domonkos Ferenc a karjaiba vegye
őket. Amikor elunják a vaku villogását, sírni kezdenek, hangjuk
majdnem olyan, mint az embergyerekeké. A négy újszülött péntek éjjel jött világra, 2,2, 2,7, 3,3,
3,7 kilóval születtek. Az első kettővel nem volt gond, Micikének
akkor kellett segíteni, amikor az
utolsó két kiskecske egyszerre furakodott kifelé. Egészségesek,
szépek mind a négyen. Az ikerség
Domonkoséknál nem szenzáció,
hanem lassan már megszokás: az
ellető boxban egy hármas- és egy
négyesiker-pár lakik. S így van ez
náluk minden évben.
NYEMCSOKÉVA

korábban látott napvilágot első kötete,
a Szépség koldusa,
amelyet ezzel az
ajánlással adott át.
A dedikáció történetéről először Grezsa
Ferenc irodalomtörténész írt 1962. december másodikán
a Csongrád Megyei
Hírlapban. Bernáth
Mária volt a gondviselője Siket Mancikának, tőle kapta a
könyvet.

Tóth Ferenc, a makói múzeum nyugalmazott
igazgatója
azt mondja, az a bizonyos első kötet
1922. karácsonyára
készült el, és jó néhányan kaptak, illetve rendeltek belőle
Makón. A makói önkormányzat és az
emlékbizottság most
a költő születésnapjának évfordulójára
megjelenteti a Szépség koldusa hasonmás kiadását, az
ezer példány elkészítését
a
Makói
Nyomda is támogatja. Szintén idén, várhatóan a nyáron
lát napvilágot Tóth
Ferenc
munkája,
amely József Attila
makói éveiről szól.

A József Attiláról elnevezett makói gimnázium előtt állították fel új helyén a
szobrot

Fotó: Gyenes Kálmán

A látogatók hoznak is, vinnének isis a régi
ré\ tárgyakból

Múzeumkert az öreg házban
Húr nélküli citera, fapapucs,
petróleumlámpa, morzsoló, káposztasatu, kenyérsütő lapát. A
szegedi József Attila sugárút
120 éves házának előkertjét
rendszeresen fényképezik a járókelők, az itt luállított egykori
használati tárgyakra rácsodálkozik öreg és fiatal.
- Nem eladók! - kiabálták meszsziröl rutinosan a ház lakói, amikor a József Attila utca 76. számú házat borító mini kiállításról
érdeklődtünk. Megszokták már,
hogy idegenek csengetnek be, vásárolnának tőlük, vagy csak
egyetlen edényt, csatos üveget
adnának nekik.

Ha már vinni n e m lehet, néha
hoznak ezt meg azt a látogatók van, hogy egyszerűen bedobják
a kerítésen - így lesz egyre nagyobb az utcáról élvezhető tárlat. Ott a hurkatöltő, a zsírosbödön, a régi kulacs, a morzsoló, a
káposztagyalu, a petróleumlámpa, a permetező, a szilvalekvár
kavaró, a gyümölcsaszaló, a
mérleg...
- A ház a nagy árvíz után
épült, eredetileg egy iparos családé volt, s amikor ide költöztünk, a padláson
találtam
50-100 éves konyhai eszközöket: paradicsomprést, reszelőt,
szitát. Szeretem a szépet, a régi
tárgyakat kitettem a ház elé, így

A szegedi József Attila utcai ház lakója szereti és másnak is megmutatja a régi tárgyak szépségét
Fotó: Gyenes Kálmán

m á s is láthatja - magyarázta
Rocskár Mihály, a tárlat tulajdonosa. - Tematikusan rendeztem
el az eszközöket: külön a konyhai, külön a mosáshoz használt
kellékeket. Most egy borász sarkot szeretnék kialakítani, mert
van már kisprés és lopó, csak
egy boroshordó kellene. Falun
nőttem fel, gyerekkorom óta tetszenek a régi dolgok.
A fiatalember elmondta, van,
aki csak a villamosból csodálja a
kiállítást, de sokan becsöngetnek, mert azt hiszik, bolt is tartozik a házhoz. A hét végén erre
sétáló nagypapa unokájának magyarázza, mire használták a pörzsölőt, a ruhasajtolót, a teknőket. Egyszer egy asszony kopogtatott, hogy elmondja, bár a kerékpárút a másik oldalon fut, ő
mégis mindig itt kerekezik, hogy
megnézze, mivel gyarapodott a
házi kiállítás. Köszörű is áll a ház
előtt, ezért idős nénik többször
hoztak ollót, kést köszörültetni,
s amikor kiderült, hogy élezni
nem lehet, csupán nézelődni,
bosszúsan távoztak.
A kiállítás darabjai közül a Kövér Béla Bábszínháznak is jutott:
favillát és péklapátot kaptak kölcsön Rocskáréktól.
- Jólesik, hogy megállnak az
emberek az utcán, és érdeklődnek, kié a kirakodóvásár - fogalmazott Mihály - , de igazán
tavasszal és nyáron m u t a t jól a
kert: a sok rózsa és m u s k á t l i
között a régi tárgyak is élőbbek.
G O N D A ZSUZSANNA

