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KORKÉP 

BORDÁNY. A Kulturális és 
Szabadidős Egyesület |Kusza) 
együttműködve a helyi ifjúsági 
önkormányzattal nyolc 
pályázatot ad be a 
közeljövőben. A nemzetközi, 
országos és regionális 
pályázatok közül kiemelkedő 
az Ifjúság 2000-2006 program 
keretében megvalósuló 
négyoldalú ifjúsági 
csereprogram, amelyben négy 
ország fiataljai egy közös 
interkulturális program 
keretében, augusztus végén egy 
hetet töltenének 
Magyarországon. Az egyesület 
pályázik még nyári napközis és 
faluvédő tábor, valamint 
gyermek- és ifjúsági nap 
megrendezésére, kisebb értékű 
tárgyi eszközök vásárlására, 
kortárs segítőknek szóló képzés 
megvalósítására és a Kusza 
tagjainak szóló temat ikus 
táborozás lebonyolítására is. 

DOMASZÉHLAz 
egészségközpontban fogyitorna 
indult dr. Kozma Anna 
vezetésével. A fogyni vágyók 
orvosi ellenőrzés mellett 
tornázhatnak szerdán és 
pénteken 18-tól 19 óráig. 

MÓRAHALOM. A városi 
képviselő-testület Gondozási 
Központ Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata 
gyermekvédelmi tanácskozást 
tartott. Beszámoló hangzott el 
gyermekjóléti szolgálat 2004. évi 
szakmai tevékenységéről, 
tapasztalatairól, értékelték a 
jelzőrendszer működését is. A 
szolgálat adatai alapján az 
alapellátásban ellátott hátrányos 
helyzetű gyermekek száma 
csökkent 2003-hoz viszonyítva, 
viszont a hatósági intézkedések 
száma emelkedett. A 
tanácskozáson az Igazságügyi 
Minisztérium, a megyei 
gyámhivatal, Szeged, 
Mórahalom képviselői is jelen 
voltak. 

PUSZTAMÉRGES. A 
közelmúltban Érsekhalmán 
rendezték meg a Vass Lajos 
országos népzenei versenyt. 
Pusztamérgesről Radics Bálint 
és Sólya Zol tánná vett részt 
szóló kategóriában Somogyból 
és ú j stí lusú népdalokból 
válogatott összeállítással, 
citera és ének kategóriában, 
ahol ezüst fokozattal 
minősí te t te 
bemuta tkozásukat a zsűri. 

RÚZSA. A művelődési házban 
ma 8 és 12 óra között műanyag 
vásárt rendeznek. 
- Ma délután 3 órától húsvéti 
kézműves játszóházat rendeznek 
a teleházban. Lehetőség lesz 
tojásfújási technikák 
elsajátítására, tojásfestésre és 
díszítésre, sógyurma formák 
elkészítésére, amit utána otthon 
ki lehet sütni. 

SZEGED. Március 22. és 29. 
között kedvezményes belépőket 
válthatnak a vendégek a szegedi 
Anna, valamint az újszegedi 
Liget- és Termálfürdőbe. Az 
Anna-fürdő wellness részlegébe 
a belépőjegy áfa 800 forint, az 
újszegedi létesítményekben 
minden jegy egységesen 500 
forintba kerül. 
- A Millenniumi Kávéházban 
március 23. és 26. között 
rendezik meg a kávéház 
minősítő sakkversenyét. 

SZATYMAZ. A konditerem ma 
reggel fél 8-tól este 7 óráig tart 
nyitva. 

SZŐREG. Délután 5 órakor 
kezdődik a művelődési házban a 
csuhészakkör foglalkozása, 
ugyanekkor kezdődik a jógaklub. 

ZÁKÁNYSZÉK. 
Sebességkorlátozó táblákat 
helyeztek el a településen, így a 
Dózsa György utcán az „öreg 
iskolától" az Újtemető utcáig 30 
kilométeres sebességkorlátozás 
lépett életbe. 

Hat előadással vendégszerepel áprilisban a szegedi társulat Budapesten 

Dollárpapától A varázsfuvoláig 

Székhelyi lózsef kollégáival a tegnapi saj tótájékoztatón Fotó: Miskolczi Róbert 

A Dollárpapa, A varázsfuvola, a színművészetisek Musical-show-ja 
és a Nyílt tengeren című Mrozek-darab - ezek a Szegedi Nemzeti 
Színház áprilisi újdonságai. A társulat hat előadással vendég-
szerepel a fővárosban. 

A korrupció végigkíséri az egész 
magyar történelmet, ezért Gá-
bor Andor humoros darabja, a 
Dollárpapa - avagy a pénz ko-
médiája ma is nagyon időszerű. 

A Bal lózsef rendezésében ápri-
lis 8-án színpadra kerülő vígjá-
ték címszereplőjének, Király Le-
ventének a véleménye ez, aki jól 
emlékszik Rajz János zseniális 

filmbeli alakítására is - persze 
egészen más karaktert szeretne 
majd megformálni. Visszatér a 
nagyszínházi Holdudvar-szín-
padra Kálloy Molnár Péter egy-
személyes sikerelőadása, a Ku-
có, valamint a hónap végén fel-
újít ják a Kovalik Balázs rendez-
te Mozart-operát, A varázsfuvo-
lát. Borovics Tamás, Gömöri 

Krisztián és Harsányi Attila né-
hány évvel ezelőtt még a Kis-
színházban mutat ták be a Nyílt 
tengeren című Mrozek-drámát, 
amit április 28-án a Korzóban 
újítanak fel. A Rómeó és Júliá-
ból, Az operaház fantomjából, a 
Chicagóból és más népszerű ze-
nés darabok slágereiből állítot-
ták össze a Musical-show című 

produkciójukat a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem végzős 
musical szakos hallgatói, akik 
öt előadást tartanak április 
22-étől a nagyszínházban. Né-
hányan az Apácákban is szere-
peltek már itt közülük. 

Székhelyi József színidirektor a 
tegnapi tájékoztatón elmondta: a 
vidéki színházak budapesti talál-
kozóján és a Megyejárás-sorozat-
ban április 21-étől három nap 
alatt hat előadással vendégszere-
pel a szegedi társulat a budapesti 
Nemzeti Színházban. Láthatja a 
fővárosi közönség A csendet, az 
Éjjeli menedékhelyet, A nap hu-
szonötödik óráját, A végzet ha-
talmát, a Teljes napfogyatkozást 
és a Kopogós römit is. Varsányi 
Anna plakátjait és festményeit, 
Papp Janó különleges színházi 
babáit állítja ki ugyanekkor a 
Nemzetiben. 

Mentes József színművész 80. 
születésnapjáról is megemlékez-
nek portréjának felavatásával, 
valamint április 17-én az esti ba-
lettelőadás előtt mutat ják be 
Gyémánt Csilla színháztörté-
nész Imre Zoltán táncos-koreog-
ráfusról, a Szegedi Balett alapító-
járól írt kötetét. 

H.ZS. 

Pély a fesztiválon 
A Szegedi Tavaszi Fesztivál mai programja 15 órakor a Somo-
gyi-könyvtárban a Mese habbal című gyermekprogrammal indul. 
Szőkefalvi-Nagy Erzsébet, a bibliotéka igazgatója és Koczor György 
építész mesél a legkisebbeknek, elmarad viszont az olvasótalálkozó 
Darvasi Lászlóval. 17 órától gyermekszínjátszó csoportok előadásai 
és húsvéti játszóház indul a Százszorszép Gyermekházban. 19 órakor 
kezdődik az Atlantisz-balettelőadás a nagyszínházban. A Kossuth-dí-
jas énekművész, Kincses Veronika ad hangversenyt Pál Anikó és Ha-
razdy Miklós zongorakíséretével 19.30-tól a Tisza Szállóban. Ugyan-
ekkor a Jazzpression zenekar és Pély Barnabás koncertjét rendezik 
meg a Belvárosi moziban, valamint a Nyílt tengeren című Mro-
zek-abszurdot játsszák a JATE-klubban. 

Lomnici Szegeden 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az ítélőtáblák másfél éves mű-
ködésének tapasztalatai nagyon 
pozitívak, beváltották a hozzájuk 
fűzött reményeket - jelentette ki 
Lomnici Zoltán, az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács 
(OIT) elnöke csütörtökön, Sze-
geden a Csongrád Megyei Bírói 
Tanács összbírói értekezletén. A 
szegedi, a pécsi és a fővárosi íté-
lőtábla másfél év alatt 20 ezer 
ítéletet hozott. A Csongrád Me-

gyei Bíróság adatai az országos 
statisztikával összevetve kiemel-
kedően jók. Vannak olyan terüle-
tek, ahol az előző évekhez képest 
is komoly előrelépés volt -
mondta az OIT elnöke. Lomnici 
Zoltán követendő példaként em-
lítette azt a nyugat-európai gya-
korlatot, amely szerint a táv-
munka egyre nagyobb szerepet 
tölt be a bíróságokon, s vélemé-
nye szerint e módszer elterjedése 
a hazai igazságszolgáltatásban is 
komoly eredményekkel járna. 

Apadásra áradás 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az átmeneti, lassú apadást a fo-
lyókon késóbb újabb áradás kö-
veti, a szakemberek egy hosszab-
ban elhúzódó árvizes.időszakra 
készülnek - hangzott el tegnap a 
Csongrád Megyei Védelmi Bi-
zottság ülésén. 

A grémium Frank József elnök 
vezetésével ülésezett, szó esett az 
új honvédelmi törvényről, a me-
gye védelmi képességéről. Az Ati-
kövizig főmérnöke, központi vé-

delemvezető-helyettese, Andó 
Mihály arról tájékoztatott, hogy a 
megyében lévő folyószakaszokon 
most vonul le egy árhullám. Bár 
készenlétben voltak, komoly be-
avatkozásra nem volt szükség. 
Az, milyen lesz az újabb áradás, 
az időjárástól, a vízgyűjtőterület 
magasabban fekvő régióiban lévő 
hó olvadásától függ. A belvízhely-
zet lassan javul: jelenleg a megye 
tizenöt településén van első vagy 
másodfokú készültség, több mint 
40 ezer hektárt borít víz. 

Lapunk fizikaversenye 
Lejárt a lapunk által meghirde-
tett fizikai csapatverseny jelent-
kezési határideje. Sok középisko-
lás vállalta a megmérettetést: 
összesen 38 csapat nevezett. A 
fizika évéhez kötődő verseny első 
fordulójában műanyag palackból 
ejtőernyővel felszerelt, vízhajtá-
sű rakétát kell készíteniük a két-, 
három- vagy négyfős csapatok-
nak. 

A szerkezeteket március 
30-án, szerdán délután három 
órától lövik fel a versenyzők a 

Dóm téren. A zsűri ezt, majd a 
következő két fordulóban nyúj-
tott teljesítményt is értékeli, s az 
összesítés alapján hirdet vég-
eredményt. 

A Délmagyarország és a Délvi-
lág egy-egy mobiltelefont ajándé-
koz a konstrukciós versenyben 
első helyen végző csapat minden 
tagjának. A második díj egy-egy 
5000 forint értékű ajándékcso-
mag, míg a harmadik helyezett 
diákok 3000 forint értékű aján-
dékot kapnak. 

Veszélyben a tojások! 
- húsvéti rendezvények 
Szegeden ma 16 órától a Száz-
szorszép Gyermekházban kéz-
műves foglalkozást tartanak, to-
jásfestésre és ajándékkészítésre 
valamint játékszigetre várják a 
gyerekeket. Ugyanekkor A király 
és a muffin című angol és ma-
gyar nyelvű mesejátékot adják 
elő az Arany János Altalános Is-
kola 6. d. osztályos diákjai, 17 
órától pedig A dzsungel könyve 
című darabot mutatja be az Az-
ték színjátszó csoport. 

A Szeged Plazában ma 16 óra-

kor A bátor nyulacska címmel a 
Fabula Bábszínház előadását lát-
hatják, 18 órától Veszélyben a to-
jások! címmel a Maskara Szín-
játszó Társulat gyermekelőadása 
várja a kicsiket. 

Szombaton 15 órára mesés-ze-
nés tojásfestésre várnak minden-
kit a Máltai játszótéren. 

Vasárnap és hétfőn a vadaspark-
ban húsvéti tojásvadászaton ve-
hetnek részt a gyerekek és a szülők 
9 órától. A park területén elrejtett, 
kérdésekkel díszített tojások kö-

zül kell egyet-egyet megtalálni, 
majd a Zooiskolában válaszolni a 
tojáson olvasható kérdésre. 

A Dugonics András Piarista 
Gimnázium ünnepi szertartásai-
ra ma este 6 órakor, valamint 
nagyszombaton 21 órakor kerül 
sor az iskola templomában. 

Mórahalmon az Aranyszöm 
Rendezvényházban ma húsvéti 
szünidei filmmatinét rendeznek 
10 órától. A gyógyfürdő az ünne-
pek alatt a megszokott rend sze-
rint tart nyitva. 

A gyógyhatású humor 

A II. Szegedi Tavaszi Fesztivál programjában Németh G y ö r g y - N É G Y - karikaturista kiállítá-
sát Szőllősi Béla, a Fidesz-Magyar Polgári Párt szegedi frakcióvezetője és Révész Mihály, az 
MSZP szegedi frakcióvezetője nyitotta meg az Átr iumban. A karikatúrák - nem az elmúlt fél év 
termései, de ma is aktuálisak - április 5-éig láthatók. Fotó: Karnok Csaba 

A karikaturistának betámasztottak már jobbról 
is, balról is, egyszerre mindkét oldalról is. Pró-
bálták meggyőzni innen is, onnan is. Megsértőd-
tek rá erről is, arról is. Akarták becsúszva lesze-
relni, de mindig állva maradt, s a labda a mai na-
pig nála van. Míg a „letolók " el-eíbotlanak négy-
évente... De erről „NÉGY" aligha tehet. 

Mégis neki sikerült valami, ami másoknak ta-
lán még soha. 

A tegnapi kiállításmegnyitón a karikatú-
rák előtt áll két ember. A közéletbúvárok 
tudták, kik ők. A tájékozottak sejtették, 
hogy látták már az öltönyös urakat és a ne-
vük is rémlett. Akik hosszú életet szeretné-

nek és ezért kivonják magukat a politikai 
áskálódások kereszttüzéből, azoknak sejtel-
mük sem volt róla, hogy kik mondták a meg-
nyitó beszédet. Hiszen elmaradt a szurka-
piszka, a gúnyos megjegyzések, a sértegeté-
sek, a megalázások. Pedig a labda a magas-
ban volt: a karikatúrák a közéletről szólnak, 
az meg sajnos tele van politikával. Ha vala-
mikor, akkor most lehetett volna finoman 
odamondani. De nem tették, a kiállítást nyi-
tották meg. Ugye máskor is lesz ilyesmi 
csúcstalálkozó, s egymás mellé tetszenek 
állni - a választókért. 

CS. G. L. 


