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Új székházba költözik a szerkesztőség, a kiadó és a nyomda 

95 éves a Délmagyarország 

Szetey András főszerkesztő, Pap Klára kiadóigazgató, Szammer István, a Lapcom Kft. ügyvezető 
igazgatója, Peter Williams, a Daily Mail csoport pénzügyi igazgatója és Szögi Andrea, a Délvilág vá-
sárhelyi szerkesztőségének vezetője Fotó: Kamok Csaba 

Lapunk idén ünnepli 95. születésnapját - a Délmagyarország a hatnak ringbe olvasóink egy ve-
harmadik legidősebb napilap az országban. Nem csak emiat t télkedőn. Délután a Fiesta zenél 
fontos azonban a 2005-ös év számunkra: elkezdődik ugyanis ú j a közönségnek, vendégünk lesz 
székházunk építése, a szegedi műjégpálya mellett egy helyre Gregor József, Lékó Péter, Nagy 
költözik majd a szerkesztőség, a kiadó és a nyomda. Natália és Nagy Bandó András, 

Vörös Gabriella: Az én Nagy Könyvein 

Hiteles múlt 
az Aranykoporsóban 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtú-
rában ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyiségek, tudósok, művészek, üzletem-
berek, sportolók és újságírók vallanak leg-
kedvesebb könyvükről. Vörös Gabriella mú-
zeumigazgató Móra Ferenc Aranykoporsó 
című regényéről beszél. 

„Az Aranykoporsó olyan meghatározó ifjúkori olvasmányélmé-
nyem, ami máig elkísér. Amikor felsős diákként először elolvas-
tam, elsősorban Gránátvirág és a kis Tit szerelme fogott meg. 
Éreztem, hogy e mögött valami olyan dolog lehet, ami hitelessé 
teszi ezt a megrázó történetet. Később, amikor már történettudo-
mánnyal és régészettel foglalkoztam, és többször is újraolvastam 
az Aranykoporsót, az ragadott meg benne, hogy Móra Ferenc 
mennyire hitelesen és érzékletesen ábrázolja a keresztényüldözé-
sek korszakát, a Római Birodalom mindennapjait - az embereket 
éppúgy, mint a viseletüket, a szokásokat, a vallási rítusokat vagy 
épp a házak berendezését. Móra komoly háttértanulmányokat 

folytatott, ezért sikerülhetett ne-
ki a csak a történelemkönyvek-
ből ismert távoli korszakot telje-
sen élővé tennie. Lengyel András 
nemrégiben megjelent A másik 
Móra című kötetét olvasva nyil-
vánvalóvá vált számomra, hogy 
Gránátvirág és kis Tit szerelmé-
ben valójában Móra Ferenc ma-
gánéletének eseményei tükrö-
ződnek. Azt gondolom, a jó 
könyveket érdemes újra és újra 
elolvasni, mert mindig újabb je-
lentésrétegeket fedezhetünk fel 
bennük. Móra briliáns stílusa 
ma is élvezetes, eleven, ezért bát-
ran ajánlom az Aranykoporsót 
mindenkinek." 
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Vándorkiállítással 
indul a Megye járás 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. Ma 8 és 13 óra között 
a Népegészségügyi Program 
keretében méhnyakrákszűrés t 
ta r tanak az egészségházban (a 
védőnői szobában, bejárat a 
felnőtt váró felől). Bővebb 
tájékoztatást az érdeklődők a 
védőnőktől kaphatnak. 
- A 2005-2006. nevelési évre az 
új óvodásokat ma 8 és 17 óra 
között lehet beíratni. A 
beiratkozáshoz szükséges a 
gyermek születési anyakönyvi 
kivonata, oltási kiskönyve, a 
szülő személyi igazolványa, az 
óvodaérettségről szóló orvosi 
igazolás. 
- A könyvtár filmklubjában ma 
este 6 órától a Nagydumás 
kiscsajok című, színes, 
szinkronizált amerikai 
vígjátékot vitathatják meg az 
érdeklődők. 

ÁSOTTHALOM. Az ifjúsági 
házban a ma este 6 órakor 
meghirdetett Gondolatolvasó 
köri találkozó a II. János Pál 
pápa temetése miatt 
meghirdetett gyásznap miatt 
elmarad. 

FORRÁSKÚT. Ma este 6 órától 
klubestet rendez a Forráskúti 
Ifjúsági Kulturális és Szabadidós 
egyesület (Fikusz), mely 
februárban ünnepelte második 
szülinapját, és jelenleg 62 tagja 
van. A fiatalokat hasznos és 
igényes szabadidós 
kikapcsolódási lehetőséggel 
várják. A rendezvény este 10 
óráig tart. 

KÜBEKHÁZA. tovább 
folytatódik, részben pályázati 
pénzből a sportöltöző és klubház 
építése. Az elmúlt hetekben az 
öltöző álmennyezetének 
faszerkezetét készítették el, 
tegnap pedig az épülethez 
fektettek földkábeles vezetéket. 

MÓRAHALOM. Március végén 
Olaszország legnagyobb 
tész-ének delegációja járt a 
Mórakert Szövetkezetnél. 
Olaszország legjelentősebb 
gyümölcstermelő vidékéről 
Emília Románia tartományból 
érkeztek. Carlo Calmonti , a 
delegáció vezetője elmondta, 
hogy látogatásuknak célja - a 
kapcsolatfelvétel mellett - az 
volt, hogy keressék azokat a 
kapcsolódási pontokat, 
amelyek mentén a két 
értékesítő szövetkezet 
export-import tevékenységet 
folytathat. Rácz József, a 
Mórakert Szövetkezet 
ügyvezető igazgatója 
lehetőséget lát még a 
szaktanácsadás-, technológia 
cserében, illetve az alapanyagok 
- gyümölcsfák, főleg 
őszibarack-, körte-, alma 
facsemeték - biztosításában. 

SZEGED. Weöres Sándor-estet 
tart pénteken este fél nyolctól az 
Új Akropolisz Kulturális 
Közhasznú Egyesület a Tamási 
Áron Klubban, a Boldogasszony 
sugárút 6.-ban. Az élőzenével 
színesített színpadi játékra a 
belépés díjtalan. 

ZSOMBÓ. Ma délután 
háromnegyed 6 órakor 
koszorúzást tar tanak a lózsef 
Attila Művelődési Ház 
előterében lévő, a költót 
ábrázoló festménynél József 
Attila születésének 100. 
évfordulója alkalmából. Utána 
6 órakor Göblyös Róbert 
festőművész kiáll í tásának 
megnyitója lesz a művelődési 
ház 2. klubjában. 
- Holnap délelőtt 9 órától a 
Zsombói Hétpróba idei első 
próbáját teljesíthetik a 
jelentkezők. A kerékpártúrán 
Sziksós-tóra tekernek ki és 
vissza a hétpróbások, az 
útvonal összesen körülbelül 
18 kilométer. Gyülekezés 
reggel fél 9-kor a zsombói Kós 
Károly Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola előtt lesz. 
Minden érdeklődőt - nem 
csupán zsombói lakosokat -
szeretettel várnak a szervezők. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

1910. május 22-én, közel 95 éve 
jelent meg az első Délmagyaror-
szág. A születésnap méltó meg-
ünneplésére készül lapunk, töb-
bek közt erről is szó esett a teg-
napi sajtótájékoztatón. Szetey 
András főszerkesztő elmondta: a 
Délmagyarországot és a Délvilá-
got öt évvel ezelőtt vette meg az 
angol Daily Mail lapcsoport -
amelynek pénzügyi igazgatója, 
Peter Williams, és Szammer Ist-
ván, a Lapcom Kft. ügyvezető 
igazgatója is részt vett a tegnapi 
rendezvényen - , azóta rengeteget 
fejlődtek kiadványaink. Sokkal 
nagyobb oldalszámmal, színe-
sebben jelennek meg napilapja-
ink, példányszámunk és olvasó-
ink tábora pedig több ezerrel 
nőtt. 

Olvasóinkkal szeretnénk meg-
ünnepelni az alapítás évforduló-
ját is. Éppen ezért május 27-én, 
pénteken este a sportcsarnokban 

Zorán-koncertre várjuk a Dél-
magyarország és a Délvilág előfi-
zetőit, akik 2800 forint helyett 
csupán 980 forintért vásárolhat-
nak jegyeket. Másnap, szomba-
ton birtokba vesszük a szegedi 
Klauzál teret, és egész napos 
programsorozatot szervezünk ki-
csiknek-nagyoknak egyaránt. A 
Kövér Béla Bábszínház műsora 
és egy gyermekkoncert után lép a 
színpadra Csonka András, majd 
értékes nyereményekért száll-

DÉLMAGYARORSZÁG 
OTTHON VAN! 

hatnak ringbe olvasóink egy ve-
télkedőn. Délután a Fiesta zenél 
a közönségnek, vendégünk lesz 
Gregor József, Lékó Péter, Nagy 
Natália és Nagy Bandó András, 
az estét pedig Zséda koncertje 
zárja. Nyáron egyébként számos 
helyszínen - Makón, Szentesen, 
Csongrádon; Vásárhelyen, Mó-
rahalmon és Szegeden - szerve-
zünk fürdőpartit, olvasóink 
ezekben a városokban is színvo-
nalas programokon vehetnek 
majd részt. 

Nem csak a születésnap miatt 
fontos azonban az idei év szá-
munkra. Pap Klára kiadóigazgató 
bejelentette: május végén elkez-
dődik az a beruházás, amelynek 
köszönhetően új székházba köl-
tözik szerkesztőségünk és ki-
adónk. A Horgosi úton, a jégpá-
lya mellett, az egykori szuper-
market helyén épül fel a jövő év 
első feléig az a 2500 négyzetmé-
ter alapterületű ingatlan, amely-
ben később majd a nyomdánk is 
helyet kap. A másfél milliárd fo-
rintos beruházás hozzájárul ah-
hoz, hogy a 4-es villamos kecs-
késtelepi végállomása a lakó-
parkkal, körforgalommal a város 
egyik impozáns része legyen. 

Iskolabál 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Iskolabált rendez szombaton 
19 órától a deszki Zoltánfy Ist-
ván Általános Iskola a Szép 
Ilonka csárdában. A zenéről a 
Zsomboy's gondoskodik. A bál 
bevételét a szülői közösség a 
gyermeknapi ajándékokra for-
dítja. 

Jordán Tamás, a Nemzeti Színház 
igazgatója megválasztása után 
2003-ban hirdette meg a Megyejá-
rás elnevezésű programot, amely-
ben a vidéki színházakat hívta bu-
dapesti bemutatkozásra. Minden 
hónapban más megye a Nemzeti 
vendége - áprilisban kerül sorra 
Csongrád és a Szegedi Nemzeti 
Színház. A rendezvénysorozat 
nyitányaként ma 18.30-kor a sze-
gedi teátrum előcsarnokában 

Stohl András, a Nemzeti Színház 
színművésze adja át a meghívóle-
velet Frank Józsefnek, a megyei 
közgyűlés elnökének, valamint 
Botka Lászlónak és Lázár János-
nak, a két megyei jogú város, Sze-
ged és Hódmezővásárhely polgár-
mesterének. Ugyanekkor nyílik 
az a vándorkiállítás is, amely be-
mutatja a Nemzeti Színház fordu-
latos történetét, a nyitó előadás re-
likviáit, az első társulat tagjait. 

Székhelyi József 
beugrással mentett 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Király Levente játszotta volna a Dollárpapa címszerepét a Szege-
di Nemzeti Színház ú j bemutatóján. A népszerű Kossuth-díjas 
művész azonban szerdán kórházba került. Bal József, a produkció 
rendezője, a prózai társulat vezetője elmondta: Székhelyi József 
vállalta, hogy beugrással megmenti a premiert. A színidirektor 
szerdán reggel 7 órakor kapta meg a vaskos szövegkönyvet, és es-
te már vele tartották az összpróbát. Tegnap a főpróbának számító 
Kazinczy-bérletben játszották először Gábor Andor fergeteges ko-
médiáját , amelynek bemutatóját a gyásznap miat t péntekről 
szombatra halasztották. Bal József szerint hata lmas bravúr Szék-
helyi József teljesítménye, mert ilyen sok szöveget csak egészen 
kivételes memóriával rendelkező színész képes ilyen rövid idő 
alatt megtanulni . 
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Székhelyi József (jobbról) kollégáival a főpróbán Fotó: Frank Yvette 

Szőnyi Erzsébet is részt vesz a bemutatón 

Opera gyerekeknek 
Az alapításának 75. évfordulójára emlékező szegedi Rókusi Általános Is-
kola ünnepi rendezvénysorozatának részeként ma 18 órakor az ének-ze-
nei tagozat Szőnyi Erzsébet A makrancos királylány című gyermekoperá-
ját mutatja be a Bartók Béla Művelődési Központban. A kétfelvonásos 
opera szerepeit az iskola tanulói játsszák, zongorán közreműködik foób-
né Czifra Éva. Az 1955-ben komponált gyermekopera premierjén részt 
vesz az idős szerzó is, aki közel négy évtizedig tanított a Zeneakadémián. 
Mestere volt Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Vásárhelyi Zoltán és Ferencsik 
János is. Szőnyi Erzsébet fontos szerepet játszott abban, hogy a kodályi 
zenepedagógiai irányelveket megismerte a világ. A hatvanas évelctől ja-
pán, amerikai és európai egyetemeken is tanított. Az előadás előtt a zene-
szerző megemlékezik II. János Pál pápáról, a szervezők pedig kérik a kö-
zönséget, hogy visszafogott színű ruházattal, esetleg fekete szalag vagy 
nyakkendő viselésével fejezzék lei tiszteletülcet a gyásznapon. 

Ha „legyűrte" a tavaszi fáradtság: mozduljon! 

Sport- és egészségnap a Déli Apróval 
Segíthetünk? Itt a tavasz, gondoljon magára: ha „le-
gyűrte" a tavaszi fáradtság, tartson a Déli Apróval. A 
hirdetőújság szombaton sport- és egészségnapot 
szervez a Fit World Fitnessben. A rendezvény reggel 
kilenc órakor kezdődik és ingyenesen látogatható. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Déli Aprónál mindig történik valami: nyere-
ményjátékokat szerveznek, utaztatnak, részt vesz-
nek a szilveszteri futás szervezésében vagy éppen 
adományoznak. A hirdetőújság lapigazgatója, Kon-
koly Béla és csapata úgy gondolta, a jó idő kapcsán 
nem árt, ha felhívják a lakosság figyelmét az egész-
séges életmódra, a sportolásra. Ezért mozgásra in-
vitálják a kicsiket és nagyokat, a fiatalokat és az 
időseket szombaton reggel kilenc órától délután 
hatig a Dózsa György utcai Fit World Fitnessbe. 
Mottójuk: Segíthetünk? Itt a tavasz, gondoljon ma-
gára: ha „legyűrte" a tavaszi fáradtság, tartson ve-
lünk! 

- A sport- és egészségnap keretében neves ae-
robikoktatók minden órában bemuta tó t tarta-
nak, ebbe bárki ingyenesen bekapcsolódhat. 
Egyetlen feltétel van, hogy a szalonban bérlettel 
nem rendelkezők hozzanak magukkal egy ak-
tuális, azaz 14. heti Déli Aprót. Ennek felmuta-
tásával szabad a pálya. Előre is lehet jelentkezni 
a recepción, illetve az 550-450-es telefonszá-
mon - tájékoztatott a részvételi feltételekről a 
lapigazgató. 

Ingyenesen lehet majd használni a konditer-
met, a szaunát és a masszázst. Lesz táplálkozási 
tanácsadás, te rmékbemutató és kóstoló, vala-
mint számítógépes hajdiagnosztika. A Kossuth 
Zsuzsanna Gimnáz ium és Egészségügyi Szakkö-
zépiskola szervezésében bárki megméretheti vér-
nyomását, pulzusát, vércukor-, testzsír- és ko-
leszterinszintjét. A szakemberek étkezési és élet-
módbeli tanácsadással is szolgálnak a Déli Apró 
és a Fit World Fitness közös szombati rendezvé-
nyén. 


