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KORKÉP 

BAKS. A község önkormányzati 
képviselő-testülete holnap 13 
órától ülésezik a polgármesteri 
hivatal házasságkötő termében. 
Balogh Lajosné polgármester 
ismerteti a 2004. évi 
költségvetési gazdálkodás 
tapasztalatait. Megalkotják a 
zárszámadási rendeletet. 
Vincze László országgyűlési 
képviselő tájékoztat 
tevékenységéről. 

BALÁSTYA. Ma 9 és 12 óra 
között a művelődési ház ifjúsági 
klubjában várják a tavaszi 
szünetben is kellemes, 
közösségi elfoglaltságot kereső 
tanulókat -
csocsómérkőzésre. 

KISTELEK. Az Ifjú Kistelekiek 
Szövetsége Az ember és 
környezete, emberi 
kapcsolatok címmel művészeti 
pályázatot hirdet 14-30 év 
közötti fiatalok részére. A 
pályázati mű kifejtésének 
formája lehet festmény, 
grafika, plasztikus alkotás 
iszobor, érem, plakett, 
dombormű) vagy fotó. A 
szervezők kérik a pályázókat, a 
művek hátoldalára öntapadós 
matricán tüntessék fel a mű 
címét és a jeligét. A mű 
alkotójának nevét, 
elérhetőségét és életkorát lezárt 
borítékban, a jelige 
feltüntetésével mellékeljék. 
Pályázati határidő: 2005. 
április 8., 20 óra. A 
pályaműveket a 
rendezvényházba várják. A 
legjobb művek alkotói 
tárgyjutalomban részesülnek, a 
müveket kiállítják a Kisteleki 
Rendezvényházban. További 
információ: Kácsor Péter, 
email: kacsorp(«»kistelek.hu, 
telefon: 06-70/319-2977. 

MÓRAHALOM. Megkezdődött 
a lőtér épületének és 
környezetének felújítása. A 
használaton kívüli lőteret 
nemcsak átalakítják, funkciója 
is megváltozik: a város 
fiataljainak hoznak létre egy 
olyan központot, ahol 
szabadidejüket eltölthetik. Az 
ifjúsági foglalkoztatóban 
kialakítanak teakonyhát, 
mellékhelyiségeket, közösségi 
termet, teljes felszereléssel, 
bútorokkal, elektronikus 
gépekkel, internetcsatlakozási 
lehetőséggel. Az épület körüli 
zöldövezet is megújul, kerti 
bútorokkal ellátott szabadtéri 
foglalkoztatót és sportolásra 
alkalmas területeket hoznak 
létre. 

SZÓREG. Ma délután 4 órakor 
kezdődik a művelődési házban 
a Sárga Rózsa Népdalkör 
összejövetele. 

ZÁKÁNYSZÉK. A 
képviselő-testület legutóbbi 
ülésén elfogadta az Oktatási és 
Kulturális Bizottság egyik 
lagjának lemondását és helyette 
új tagot választott. Az új tag 
Ördög Ágnes, az Ifjúsági 
Önkormányzat polgármestere 
lett. 

SZEGED. A Millenniumi 
Kávéházban holnap este 6 
órától Betűvetés - Mit kell 
tudni az Első szegedi 
könyvkiállítás és 
könyvvásárról? címmel 
hallhatnak beszélgetést 
Majzik Istvánnal, a Bába 
Kiadó ügyvezető igazgatójával. 
A házigazda: Kisimre Ferenc 
publicista.. 

ZÁKÁNYSZÉK. A 
képviselő-testület március 
24-én ülésezett. Napirenden 
szerepelt az önkormányzat 
2004. évi zárszámadásának 
elfogadása, a 2005. évi 
költségvetés módosítása. 
Elfogadták a települési 
sportkoncepciót, értékelték a 
köztisztviselők 
teljesítményét, és 
meghatározták a 2005. évi 
általános és kiemelt célokat. 

Élénk locsolkodóforgalom Szegeden 

Csokitojás, csokinyuszi 

A Bittó családban locsolkodás nélkül elképzelhetetlen a húsvét Fotó: Gyenes Kálmán 

Nagy volt a locsolkodóforgalom 
húsvéthétfőn, tegnap - Alsóvá-
roson éppúgy, mint Szentmi-
hálytclcken. A Bittó családban 
semmit sem változott a húsvéti 
ünnep az édesanya gyermekko-
ra óta - túlmenően azon, hogy 
most már nemcsak ő, leányai is 
várják a locsolókat. A Fülöp csa-
ládban szintén folyamatosnak 
bizonyult az ünnepi vendégjá-

Hétfő reggel. Élénk autóforga-
lom, a volán mögött öltönyös 
apukák, az üléseken szintén ün-
neplőbe bújt fiúgyerekek, a zse-
bekben kölni. Az autóforgalom-
nál csak a gyalogosforgalom a 
nagyobb, nejlonzacskó a gyere-
kek kezében, benne több-keve-
sebb - amint telik a délelőtt, an-
nál több - csokitojás, csokinyúl. 
Húsvét van, húsvéthétfő, men-
nek locsolkodni. Az alsóvárosi 
Bittó családban például a hét-
éves Dobó Zsuzsi, az öteszten-
dős Dobó Bettina fogadta a lo-
csolósereget, illetve az édes-
anya, Szilágyi Erzsébet - s a lo-
csolkodók sorra-rendre jöttek is. 
Rokonok, ismerősök, a kislá-
nyok óvoda-, illetve iskolatár-
sai. Ott jártunkkor épp a kör-

nyékben lakó Váradi testvérek -
Bence és Gergő - locsolták meg 
a lányokat és az anyukát - a csa-
ládtagok, a kétéves, pici Bittó 
Bercel és az édesapa, Bittó Ár-
pád már persze korábban elvé-
gezte ezt. Az asztalon csodálato-
san földíszített szendvicsek, sü-
temények. 

- A kisfiúk csokitojást, csoki-
nyuszit kapnak, az apukák dobo-
zos sört - mondja az anyuka, 
Szilágyi Erzsébet. Hozzáteszi: 
gyerekkorában mindig várta a 
húsvétot, és várja felnőttként is. 
- Nagymamám ilyenkor mindig 
kalácsot, süteményt sütött, volt 
sonka, tojás, torma, minden, 
ami húsvéthoz kell - idézi föl a 
gyermekéveket. Tulajdonképpen 
semmi nem változott a húsvét 
kapcsán náluk, csak az: most 
már kislányait is locsolják. 
Egyébként, teszi hozzá, éltek ők 
korábban Móravároson, a belvá-
rosban, Tarjánban egyaránt, de 
akárhol is laktak éppen, hozzá-
juk mindig sok locsolkodó járt. 

Megyünk tovább. A szentmi-
hályteleki Fülöp családnál ottjár-
tunkkor éppen Kispál Tibor és 
Bús Roland mondta a locsoló-
mondókát. 

- Kora reggel óta folyamatosan 

jönnek hozzánk a locsolók. Jó-
formán a tus alól jöttem még 
csak ki, mikor megérkeztek az el-
ső vendégek - mondja Eülöpné 
Bóka Irén, késő délelőtt. - Öcsé-
mék jöttek leghamarabb, azóta 
már sokan voltak, jó tizenöten, 
és még várhatók a keresztgyere-
kek, a sógorok, komák, és az 
egyik tata - teszi hozzá. Kisebbik 
lányának, Nikolettnek, s a na-
gyobbiknak, Kingának egyaránt 
nagyon tetszik a húsvét. - Niko-
letták osztályában három fiú 
van, s mindhármuk eljött. A lo-
csolók itt is csokitojást, -nyulat 
kapnak - Bús Roland már jó nej-
lonszatyornyit összegyűjtött. 
Mint Fülöpné Bóka Irén mondja: 
korábban volt, hogy festett, való-
di tojást is kapott a locsoló, ám 
az nem bizonyult időtállónak. -
Kiért a kapun, csak zsebre rakta 
a tojást, és az már tört is össze. 
Vagy szatyorba tette, ekkor meg a 
biciklivázhoz ütődött oda. Szó-
val, praktikusabb a csokitojás -
értékel. 

Mennyibe került például a Fü-
löp családnak a húsvét? Mintegy 
tízezer forintot költöttek locsoló-
fogadásra - de messze nem az 
összeg számít, hanem az ünnep. 

F.CS. 

Nem kell visszafizetni hatvanmilliónyi hitelt 

Előremenekült 
a szentesi kórház 
Tizenhárom kórház közül egye-
dül a szentesi intézménynek 
nem kell visszafizetnie a kon-
szolidációs hitelt: ez több mint 
hatvanmillió forint. Dr. Borzi 
Márta főigazgató lapunknak 
nyilatkozva elmondta: sikerült 
rendezni a kórház súlyos anyagi 
helyzetét, s ezért a dolgozókat is 
elismerés illeti. 

A szentesi kórháznak két évvel 
ezelőtt még mintegy 600 millió 
forint volt az adósságállománya, 
s ebből az összegből 360 milliót 
tett ki a kilencven napon túli tar-
tozás a szállítóknak. Az egész-
ségügyi intézmény előző vezetői 
a bajok orvoslására 63,7 millió 
forint konszolidációs hitelt kér-
tek és kaptak is a szakminisztéri-
umtól. De ezzel a kölcsönnel 
nem sikerült megszilárdítani a 
kórház anyagi helyzetét, hiszen a 
hatvanmillió forintot elnyelte az 
adósságspirál. Az idén januártól 
a dr. Bugyi István sebészprofesz-
szor nevét viselő szentesi intéz-
ménynek dr. Borzi Márta főigaz-
gató vezetésével már 2004 de-
cemberére sikerült úrrá lennie a 
csődhelyzeten. A megszorító in-
tézkedések és a takarékoskodás 
meghozta az eredményét: az or-
szág 13 kórháza közül egyedül a 
szentesi intézménynek engedte 
el a minisztérium a hatvanmilli-
ónyi konszolidációs hitelt. Ez 
azért is jelentós engedmény, 
mert eddig semmilyen pályáza-
ton nem vehettek részt, hiszen 

Pályázat 
Energia sokk címmel pályázatot 
hirdet diákoknak a Csemete 
Egyesület, melynek célja a taka-
rékos energiafelhasználás nép-
szerűsítése. A május 25-éig pos-
tára adandó pályázatok része a 
kitöltött, a www.csemete.com 
oldalról letölthető tesztlap, egy 
darab A 4-es lapon egy jó és egy 
rossz példa a takarékosságra, sa-
ját névre megcímzett, bélyeges 
válaszboríték. A pályaműveket a 
Csemete, 6720 Szeged, Arany fá-
nos utca 1 .-be várják. 

Hamis ruha a határon 
A röszkei vámhivatalnál a hét végén jelentkezett belépésre egy belo-
rusz rendszámú tehergépjármű, amely az okmányok szerint 1074 
karton különböző minőségű ruhát és kiegészítőket szállított Szer-
bia-Montenegróból Magyarországra, összesen 258 ezer euró érték-
ben. A pénzügyőr a kamion rakterében több mint 20 ezer Marlboro 
Classic és FILA védjegyű márkavédett terméket (farmernadrágot, pó-
lót, inget, cipőt, papucsot, szabadidőruhát) talált. A több mint hat-
ezer ruhaneműt bejelentés nélkül akarták Magyarországra behozni. 
A közel 130 millió forint értékű ruhát a vámhivatal lefoglalta, majd 
áru hamis megjelölése és csempészet miatt feljelentést tett a sofőr el-
len a Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi Nyomozóhivatalánál. 

Még kaphatók jegyek 
az Omega-koncertre 

A 45. születésnapját idén ünneplő Omega Szegeden kezdi ez évi kon-
certkörútját. Ma este fél nyolckor a sportcsarnokban európai minő-
ségű hangosítást és kivetítőket használnak, így a buli a csarnok min-
den pontján élvezetes lesz. A szervezők Szegeden háromezer rajongó-
ra számítanak, s bár az érdeklődés óriási, az ötezer forintos jegyek 
még kaphatók a sportigazgatóságnál, a szegedi Csermák hangszer-
boltban és a Déli Apró szerkesztőségében Fotó: Frank Yvette 

A szakma kiváló tanulója: Tóth-Mádi Gábor 

Aki mindent tud 
az autókról 
A karosszérialakatos szakma ki-
váló tanulója címet érdemelte ki 
a szegedi Tóth-Mádi Gábor (ké-
pünkön), a Csonka János Műsza-
ki Szakközépiskola és Kollégium 
tanulója. 

A 24 éves Tóth-Mádi Gábor érett-
ségi után döntött úgy, hogy szak-
mát tanul. Előbb autóelektronikai 
műszerész, majd közlekedésgépé-
szeti technikus, közúti jármű gé-
pész végül karosszérialakatos lett, 
így az autóról szinte mindent tud. 

- A gépjárműről célszerű átfo-
gó, komplex képet kapni, ezért 
döntöttem úgy, hogy mindent 
megtanulok, amire lehetőségem 
van. Most már viszont a munka 
világában kell helytállnom. 

Gábor kiváló teljesítményének 
köszönhetően előbb végzett, mint 
osztálytársai, így már órákra nem 
kell járnia, a bizonyítványa mégis 
jeles lesz. A fiú egyelőre élvezi a 
szabadságot, de hamarosan dol-
gozni szeretne. Most még barátai 
- és a saját - autóját szereli, ha 
szükséges, szakmai tanácsokat 
ad. Ha pedig nem autókról tanul 
vagy nem rajtuk dolgozik, akkor a 
második világháborúról olvas 
vagy az interneten barangol. Nyá-
ron a barátokkal Horvátországba, 
egyik kedvenc országába készül. 

A versenyre osztályfőnöke hívta 
fel a figyelmét, Gábor pedig úgy 
gondolta, megméretteti magát. 
Mivel alapvetően optimista, bí-

Fotó: Miskolczi Róbert 

zott benne, hogy jól teljesít. A ta-
nulókat elméleti tudásuk alapján 
válogatták először, majd a gyakor-
latban is bizonyítaniuk kellett. 
Többek között rajzról lemezmun-
kát, kiviteli tervet készítettek, 
mérési feladatot oldottak meg. 

- Rendkívül tanulságos egy 
ilyen verseny - mondta Lakner 
Edit, szakismeret oktató. - Gábor 
elméletben jobban teljesített, 
mint gyakorlatban, de ez termé-
szetes is, ehhez a szakmához 
hosszú évek gyakorlata szükséges. 

Az Oktatási Minisztérium által 
kiírt versenyre a felkészülésben 
Gábort segítette Tóth Csaba, Ben-
kő Attila, Kucsora László, Pintér 
Sándor és Péterné Szabó Irén a 
Csonka szakközépiskola oktatói. 

G. ZS. 

tartozásuk volt. A fóigazgatónő 
azt is elmondta: a kórház min-
den dolgozója sikerként könyvel-
heti el, hogy mostanra ugyan-
annyi a bevétel, mint a kiadás. 
Ez mindenképpen eredménynek 
számít, hiszen az előző vezetés-
től mintegy 600 milliós adóssá-
got örököltek. Tartalékuk egyelő-
re még nincsen, most annyit köl-
tenek, amennyi a bevételük. 

A tetemes hiányt úgy tudták 
lefaragni, hogy közben előreme-
nekültek. Ennek az a lényege, 
hogy nem zártak be osztályokat, 
az addigi tizenöt szakmát is 
mind megtartották. Különösebb 
véráldozatot nem követelt az 
anyagi válság megszüntetése: az 
előző vezetés idején is 520 ágy 
volt a kórházban, akárcsak most. 
A korábbi 760 dolgozó helyett vi-
szont százzal kevesebben van-
nak, 26 aktív munkatársuktól 
váltak meg. Elismeri a fóigazga-
tónő, hogy akinek megszűnt a 
munkaviszonya, azt rosszul 
érinthette, s ilyen értelemben 
egyetlen dolgozó elbocsátása is 
sok. Azzal mindenesetre tisztá-
ban van Borzi Márta, hogy nem 
mindenki kedveli őt. De a mai 
világban nincs is olyan vezető, 
akit valamennyi munkatársa 
szeret. A szentesi kórházban el-
ért eredmények ellenben önma-
gukért beszélnek. A főigazgató 
tapasztalata szerint a kórházon 
belül az utóbbi fél évben béke és 
nyugalom van. 

BALÁZSI IRÉN 

HÍREK 

JÓZSEF ATTILA ÉS A 
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 
A Dugonics Társaság kedden 
este 6 órakor ünnepi 
felolvasóülést tart a városháza 
dísztermében József Attila 
születésének századik 
évfordulójáról is megemlékezve. 
Gyémánt Iván fizikus, egyetemi 
tanár József Attila és a 
természettudományok címmel 
tart előadást, Árpás Károly író, 
irodalomtörténész, középiskolai 
tanár előadásának címe: A 
petrarcai szonett és a Kozmosz 
éneke. A költő Ignotus Pálnak 
ajánlott Könnyű, fehér ruhában 
című versét Szabó Orsolya 
mondja el. 

SCHUBERT 
ÉS MAJDNEM JAZZ 
A népszerű zongoraművész, 
Fellegi Ádám idei 
koncertsorozatának utolsó 
részét kedden 19 órakor rendezik 
meg a Bartók Béla Művelődési 
Központ dísztermében Schubert 
és majdnem jazz címmel. A 
koncert első felében 
Schubert-darabok hangzanak el, 
többek között a négykezes f-moll 
fantázia Kemény Erzsébet 
közreműködésével. A második 
részben Ravel Blues című művét 
Kosztándi István 
hegedűművésszel együtt játssza 
a zongorista, aki Scott Joplin 
ragtime-okat is megszólaltat, 
valamint Gershwin Kék 
rapszódiáját is előadja. 

SZEGEDIEK 
NAGYSZENTMIKLÓSON 
A romániai Nagyszentmildóson, 
Bartók Béla szülővárosában, a 
Nákó kastélyban ünnepi 
születésnapi hangversenyt 
rendeztek szombaton a 
zeneszerző tiszteletére. A Pro 
Bartók Társaság szervezésében 
közreműködtek a Szegedi 
Tudományegyetem 
Zeneművészeti Karának és a 
Temesvári Vest Egyetem Zenei 
Fakultásának művészei és 
hallgatói, többek között Kerek 
Ferenc Liszt Ferenc-díjas 
zongoraművész, az SZTE ZFK 
főigazgatója, Altorjay Tamás, a 
Szegedi Nemzeti Színház 
operaénekese és Tamás Péter, a 
Szegedi Szimfonikus Zenekar 
szólistája. 

http://www.csemete.com

