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K O R K É P 

ÁSOTTHALOM. Ma este 6 órától 
újra gondolatolvasó körbe, 
fiatalok önismereti és beszélgető 
játékműhelyébe várják az 
érdeklődőket az ifjúsági házba. 

DESZK. Hetedik alkalommal 
rendezik meg a Maros menti 
fesztivál néptánc és egyéb tánc 
kategória versenyét a faluházban 
ma délután 2 órától. A 16 fellépő 
csoport produkcióit szakmai 
zsűri bírálja el. 

DOMASZÉK. A község helyi 
választási bizottsága június 
26-ára tűzte ki az időközi 
polgármester-választást. A 
Domaszéki Hírmondó június 
3-án délután 4 óráig várja a 
polgármester-jelöltek 
bemutatkozó írásait, melyhez 
fényképet is kérnek csatolni. Az 
egyenlő esélyek érdekében a lap 
minden jelölt bemutatkozásához 
egy oldal ingyenes megjelenést 
biztosít. 

DÓC. A Dócon megrendezett dr. 
Beretzk Péter Komplex 
Környezetvédelmi versenyen elsó 
helyen végeztek a mórahalmi 
általános iskola diákjai, második 
lett a szegedi SZTE Ságvári Endre 
Gyakorló Általános iskola, 
harmadik helyen pedig az SZTE 
JGYTF Gyakorló Általános, 
iskola csapata. 

KISTELEK. Az erdélyi Bojté 
Csaba ferences rendi szerzetes 
gyermekmentő munkájáról 
készült, Csillagösvény című 
dokumentumfilmet mutatják be 
ma este 6 órától a kisteleki 
rendezvényházban. A film 
vetítése jótékonysági célokat is 
szolgál. Az esten részt vesz 
Polareczky József, a dévai Szent 
Ferenc Alapítvány önkéntese. 

PUSZTAMÉRGES. Április 30-án 
rendezik meg a művelődési 
házban a még használható 
tárgyak csereberéjét. A börzére 
mindenki elviheti feleslegessé 
vált tárgyait, amelyekért 1-10 
pontot kap. A kapott pontokért 
másik tárgyat „vásárolhat". A 
börzén készpénzzel nem lehet 
fizetni. A börzére Pusztamérges, 
Balotaszállás, Rúzsa és Öttömös 
lakosai is meghívást kaptak, mert 
ezek a települések érintettek a 
Lomtalanítási Cserebere börze 
Hulladékgazdálkodási 
ISPA-programban. 

RÖSZKE. Akciós cipővásárt 
rendeznek a röszkei művelődési 
ház nagytermében ma 8 órától 
12 óráig. 

RÚZSA. A Rúzsai Ifjúsági 
Önkormányzat idén is 
megrendezi a Születésnapi Focis 
bulit július 2-án a sportpályán. 
Nevezni a rúzsai telcházban lehet. 

SZEGED. A Millenniumi 
Kávéházban ma este 8 órától a 
muzsikáló egészségügyiek XIV. 
országos találkozóját tartják. 

ZÁKÁNYSZÉK. A 
képviselő-testület Zákányszék 
Község Díszpolgára cím 
adományozására ajánlással élhet 
valamennyi zákányszéki 
választópolgár. Az ajánlásokat, 
az indokokkal együtt, zárt 
borítékban május 31 -éig 
juttathatják el az elókészftő 
bizottsághoz, vagy annak 
tagjaihoz. A bizottság 
ajánlólistát terjeszt a 
képviselő-testület elé. 
- A képviselő-testület tegnap 
délután falugyűlést tartott a 
művelődési ház nagytermében. 
Tájékoztató hangzott el az 
önkormányzat 2004. évi 
költségvetési beszámolójáról és 
az idei költségvetésről. 
Megvitattak több időszerű 
községpolitikai kérdést is. A 
község közéleti eseményeiről 
további információk, képek, 
tájékoztatók és fórumok - egyre 
bővülő aktuális tartalommal - a 
község megújult honlapján 
olvashatók a www.zakanyszek.hu 
oldalain. A község hatályos helyi 
rendeletei is itt olvashatók. 

Százötven török Szegeden 

Vacsorával vendégelte meg Sever Özer, a ma délután 4 órakor nyíló áruház, a Sever Center tulajdono-
sa azt a 150 török vendéget - partnereit, barátait - , akik tegnap az esti órákban érkeztek meg Isztam-
bulból. A vacsorán részt vett Umur Apaydin, a Török Köztársaság magyarországi nagykövete, vala-
mint Széli János Törökország tiszteletbeli konzulja is Fotó: Kamok Csaba 

A házkörnyék rendbetételére is adnak támogatást 

Panelpályázat, új forduló 
Folytatás az 1. oldalról 

Az egyharmados önrész előteremtésének gondja 
sem riaszthatja vissza a lakóközösségeket - emelte 
ki Németh István - , mert kedvező hitelföltételek-
kel, néhány ezer forintos havi törlesztőrészlettel fi-
zethetik a rájuk eső részt. A polgármesteri hivatal 
pedig - ahogy eddig - ezúttal is garantálja, hogy vál-
lalja a sikeresen pályázó épületek fölújítási költsé-
geinek egyharmadát. Ha a minisztérium valamely 
okból mégsem adna támogatást, akkor az önkor-
mányzat kifizeti a pályázatírás díját. 

Ami pedig a lakók számára a legfontosabb: a föl-

újított lakások piaci értéke nő, a fűtési energiának 
pedig akár 30 százalékát is megtakaríthatják. * • 

A szegedi panelrekonstrukciós pályázaton 
2002-ig három társasház (102 lakás) vett részt. Két 
éve négy épületben 169 lakás hőtechnikai rekonst-
rukciójára került pénz. Tavaly már huszonkét sze-
gedi társasházban közel nyolcszáz lakás indult és 
nyert a pályázaton. A tendencia biztató, de a fölújí-
tásra szoruló otthonoknak még csupán töredékét 
sikerült fölújítani. A város 70 ezer lakásából 28 
ezer panel, s közülük a hatvanas-hetvenes évekből 
valók előbb-utóbb rászorulnak a fölújításra. 

Dervarics Attila: Az én Nagy Könyvem 

Szükség van 
az optimizmusra 
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. Dervarics Attila, a 
Démász Rt. igazgatóságának elnöke Jókai 
Mór Fekete gyémántok című könyvéről be-
szél. 

„Jókai Mór, a melegszívű meseszövő - rá jellemző módon - ebben 
a regényében is az ellentétekre épít. Szembeállítja a gazdag és a 
vagyonát bármi áron gyarapítani akaró, gátlástalan Kaulmann 
Félixet, valamint a haladó tudományért munkálkodó, hasznos 
dolgokat alkotó, másokra is tekintettel lévő mérnököt, Berend 
Ivánt. Kaulmann úgy próbálja növelni vagyonát, hogy közben 
rombol, míg Berend épít a maga és mások hasznára. Kettejük 
harca a regény fő fonala, de Jókai elhalmoz bennünket hol megrí-
kató, hol megnevettető epizódokkal, érzelmeinket és fantázián-
kat megmozgató történetekkel. 

A könyvet azoknak ajánlom, akik kikapcsolódni vágynak, akik 
szeretnék fáradt idegeiket megpihentetni, optimizmusukat visz-
szanyerni. Jókai erre kiválóan alkalmas, érdemes ifjúkori olvas-
mányainkat újból elővenni. 

Jókai műveiben egyszerűbb világot épített a valóságosnál, ezért 
könnyen, erőfeszítés nélkül eligazodhatunk benne. Nála világos, 
hogy melyik a helyes út, és az is, ki áll a jó és ki a rossz oldalon. A 
végén sosem kell csalódnunk, bármely szövevényes is a cselek-
mény, bármennyi akadályt is kell hőseinknek leküzdenie, a végén 
helyreáll a rend, a jóság és igazság győz, a gonosz megbűnhődik. 

'A továbbszövő, dekoráló fan-
tázia mindent a happy end irá-
nyába vezet Jókainál, ösztönö-
sen, ellenállhatatlanul. Mindig 
tud magokról a hó alatt, ame-
lyek okvetlenül ki fognak csí-
rázni' - írja róla Szerb Antal. 
Valljuk be, vannak pillanatok 
az életünkben, amikor nagy 
szükségünk lenne optimizmus-
ra, háborgó igazságérzetünk 
megnyugtatására, a jóságba és 
igazságba vetett hitünk meg-
erősítésére. Ilyenkor segíthet 
Jókai!" 
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Zombori László tárlata 
A Képcsarnok szegedi, Kárász ut-
cai Gulácsy Lajos termében Tandi 
Lajos, a Szeged folyóirat főszer-
kesztője nyitja meg ma délután 5 
órakor Zombori László festőmű-
vész kiállítását. A kortárs szegedi 
képzőművészet egyik meghatáro-
zó egyénisége pályakezdése idején, 
a hatvanas években főként konst-
ruktív szellemű, figurális és deko-
ratív jellegű képeivel vált ismertté. 
A hetvenes évek végétől az exp-
resszív töltetű, romantikus és rea-
lista tájpiktúra kiváló képviselője-
ként tartották számon, művészete 
népszeríívé vált, jelentős közön-
ségsikert aratott. A kilencvenes 

években meglepetést keltett meg-
újult, korszerű, avantgárd formát 
öltött festészetével, amely egy friss 
szellemiségű, kísérletező kedvű, 
igényes alkotóművészt jelzett. Or-
szágszerte számos önálló kiállí-
tással jelentkezett, több kollektív 
hazai és külföldi tárlaton is részt 
vett. Többször festészeti díjat ka-
pott a Szegedi Nyári Tárlaton. 
Koszta-plakettel, Szeged alkotói 
díjával és Juhász Gyula-díjjal is el-
ismerték munkásságát. Zombori 
László a MAOE, a SZÖG-ART 
Képzőművészeti Egyesület és a 
Magyar Képzőművészek Szövet-
ségénektagja. 

Megye a Nemzetiben 
A szegedi Varsányi Anna plakátjait és festményeit, Papp Janó különle-
ges színházi babáit állítják ki ma a Nemzeti Színházban A csend című 
Huszár-operával kezdődő Megyejárás rendezvénysorozat részeként. 
Három nap alatt öt előadással vendégszerepel a szegedi színház társu-
lata a budapesti teátrumban. Tegnap A végzet hatalmát mutatták be. 
Ma A csend mellett a Boncz Ádám és Pataki Ferenc főszereplésével fel-
újított Teljes napfogyatkozást adják a Nemzeti stúdiószínpadán. 
Szombaton a Horváth Péter rendezte Gorkij-színművet, az Éjjeli me-
nedékhelyet, valamint a Fekete Gizi és Kálloy Molnár Péter főszereplé-
sével színre vitt Enqiust-drámát, A nap huszonötödik óráját játsszák. 

Kiállítással kezdődik a rendezvénysorozat 

Üllési falunapok 
kultúrával, sporttal 
AII. üllési tavaszi tárlattal pén-
teken 5 órakor kezdődik az ül-
lési falunapok rendezvénysoro-
zata. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Déryné Művelődési Házban 
megnyílik Fontos Sándor festő-
művész, tanító emlékkiállítása, 
Sárközi Szabolcs orral festett ké-
peiből pedig jótékonysági kiállí-
tást rendeznek. Szombaton dél-
után 3 órakor az általános iskola 
tanulói tornabemutatóval nyit-
ják meg a sportnapot, pályára 
lépnek a Falunap-kupa kispályás 
labdarúgó-bajnokság csapatai; 
asztalitenisz-bajnokságra, sakk-
versenyre lehet nevezni. Lesz ví-
vás is, a falukerülő kerékpártúra 
fődíja pedig egy kerékpár. Vasár-
nap 9 órakor a Déryné Művelődé-
si Házban 9 órakor Nyáriné Tajti 
Anna polgármester átadja a dísz-
polgári címet. Köszöntőt mond 
Botka László országgyűlési képvi-

selő, majd az általános iskolások 
és a Szegedi Nemzeti Színház 
művészeinek műsorával zárul az 
ünnepség. Kézműves-foglalkozá-
sokra 10 órától várják a gyereke-
ket, közben minősítik az üllési 
borokat. Negyed 11-kor kezdődik 
Szabó László bűvész műsora, 
majd bohócok lépnek színpadra. 
Délután streetfighter-bemutatót 
tartanak, a Szomszédoló műsorá-
ból láthat válogatást a közönség. 
A Tátika vetélkedő után fellép 
Aczél Gergő, majd Petőfi Sándor 
János vitéz című darabját adja elő 
Boka Gábor és az üllési alkalmi 
színtársulat. Délután háromne-
gyed 5-kor kezdődik Vajda lúlia és 
barátai magyarnóta- és operett-
műsora, fél 6-tól a Groovehouse 
ad koncertet. Ezt divatbemutató 
követi, majd fél nyolckor az Irigy 
Hónaljmirigy lép színpadra, este 
9 órakor hastáncbemutatót lát-
hatnak, zárásként a Welcome 
együttes muzsikájára táncolhat-
nak az üllési falunap résztvevői. 

A magyarság fennmaradásának hírvivői 

Hat püspök ültetett fát Ópusztaszeren 
A Magyarok Világszövetsége legrangosabb 
elismerésével, a Magyar Nemzetért Ezüst-
éremmel kitüntetett püspökök ültettek jel-
képesen fát az Ópusztaszeri Nemzeti Tör-
téneti Emlékparkban csütörtökön. 

- Az élet Erdély északi részébe ültetett ben-
nünket, oda gyökereztünk. A történelem 
sokszor kitörte ezt a fát, de a gyökere mindig 
kihajtott. Ha itt ezt a fát meg is tépázza oly-
kor a vihar, kívánom: a gyökerek hozzanak új 
életet - mondta Schönberger fenő szatmár-
németi római katolikus püspök csütörtökön 
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlék-
parkban tartott faültetésen. 

A Magyarok Világszövetsége ebben az esz-
tendőben hat, idehaza és határainkon túl 

szolgáló püspököt tüntetett ki a Magyar 
Nemzetért Ezüstéremmel. A kitüntetettek 
fát ültethetnek az emlékparkban, megörökít-
ve ezzel nevüket a történelmi emlékhelyen. 
A csütörtöki ünnepségen Hegedűs Lóránt re-
formátus püspök is részt vett. A többi kitün-
tetett - Csete-Szemesi István bácsfeketehe-
gyi református, Dohnszlcy Árpád szabadkai 
evangélikus, Húzsvár László nagybecskereki 
római katolikus és Pénzes János szabadkai 
római katolikus püspök - más elfoglaltsága, 
illetve egészségi állapota miatt nem tudott 
részt venni. Az MVSZ elnöke, Patrubány 
Miklós hangsúlyozta: a kitüntetést és az az-
zal járó faültetés lehetőségét azok kapják, 
akik sokat tesznek a magyarságért. 

NY. É. Faültetők Fotó: Schmidt Andrea 

HÍREK 
KÖNNYEBB KÖZLEKEDNI 
A szegedi 1 -es villamosvonal 
Széchenyi téri fordulójának 
fölújítása miatt kialakult 
közlekedési nehézségeket 
átmeneti intézkedésekkel 
enyhíti az önkormányzat. Botka 
László polgármester utasítására 
megnyitják a gépjárműforgalom 
előtt a Dóm teret, így az Oskola 
utcára az Aradi vértanúk teréről 
rövidebb úton is el lehet jutni. 
Ugyancsak föloldják a Széchenyi 
tér és a Kiss Menyhért utca sarki 
kanyarodási tilalmat, így a 
Belvárosi hidat kerülő út nélkül 
közelíthetik meg az Attila és a 
Nagy Jenő utca felől érkezők. 

„NYITNI-NYITNIKÉK" 
Csütörtökön tavaszi pedagógiai 
tanácskozást rendezett 
„Nyitni-nyitnikék" címmel a 
mórahalmi Móra Ferenc 
Általános Iskola és Szakiskola. A 
Homokháti Iskolaszövetség 29 
közoktatási intézményéből 
mintegy 400 pedagógus vett 
részt a szakmai napon. A 
plenáris előadás után 17 
szekciófoglalkozáson 24 előadó 
közreműködésével megvitatták 
például a neveltségi szint, a 
magatartási problémák, a 
számolási zavar és az 
osztályfőnöki munka kérdéseit. 

TANÁROK FÓRUMA 
Tegnap fejeződött be Szegeden a 
történelemtanárok 10. 
nemzetközi fóruma, amelyet a 
Szegedi Biztonságpolitikai 
Központ szervezett ukrán és 
szerbiai-montenegrói 
résztvevőkkel. A rendezvény 
keretében kedden magyar-ukrán 
kerekasztal-megbeszélésre került 
sor a Külügyminisztériumban, 
tegnap pedig aktuális kül- és 
biztonságpolitikai kérdésekről 
szóló magyar-ukrán konzultációt 
tartottak Szegeden. A szerdai 
megbeszélések és előadások 
témái az euroatlanti integráció, 
az unió kül- és biztonságpolitikai 
problémái, az EU-NATO 
műveletek kérdései voltak. 

http://www.zakanyszek.hu

