208•AKTUÁLIS»SZOMBAT,2005
KÖRKÉP
ÁSOTTHALOM. Az ásotthalmi
ifjúsági önkormányzat ma este 6
órától tartja soron következő
testületi ülését az ifjúsági
házban. Megvitatják a kihívás
napi programot, ötleteket
gyűjtenek a gyermek- és ifjúsági
nappal, valamint a nyári
programokkal kapcsolatban,
áttekintik a nyári ifjúsági élet
programjait.

A karolinás nyelvzseni soha nem járt még külföldön

Szilvia szereti a focit

DESZK Ma ünnepli a dcszki
óvoda szerb tagozata a szerb
húsvétot. Az óvónókés a
gyerekek közösen díszítik fel a
csoportszobát, és elevenítik fel a
szerb hagyományokat. A
locsolkodás a népi
hagyományoknak megfelelően
élö zenével, népviseletben és
„fiákeren" történik.
ÓPUSZTASZER. Holnap,
szombaton a Nemzeti Történeti
Emlékparkban halásznapot
rendeznek. A körkép épülete
melletti tavon a hajdani
halászok életét és munkáját
idézik meg napjaink halászainak
segítségével, használat közben
mutatva be a Dél-Alföld jellemző
halászati eszközeit. A látogatók
által is kipróbálható kishalászati
eszközök (emelőháló, tapogató,
dobóháló) bemutatása után
lehalászást jelenítenek meg. A
halászati eszközbemutató 10-tól
12 óráig tart. A tóparton
szombaton és vasárnap is halat
sütnek. Mindkét napon fél
12-tól és fél 3-tól a honfoglalás
korát megidéző lovasbemutatót
láthatnak az érdeklődók, és a
bátrak kipróbálhatják az
íjászkodást, lovaglást is.
PUSZTAMÉRGES. Ma délután
szeretettel várják az édesanyákat
az általános iskola tanulói a
művelődési ház nagytermébe, az
anyák napi köszöntő műsorával.
- Május l-jén hobbi- és
díszállatvásárt rendeznek a
vásártéren.
SZEGED. A Millenniumi
Kávéházban ma este 8 órakor
kezdődik a Rambling Blues Trió
akusztikus koncertje. Fellépnek:
Király Vajk (akusztikus- és
dobrogitár, ének, kazoo),
Hrabovszky Tamás
(szájharmonika, vokál),
valamint Szabó Csaba
(ütőshangszerek).

Néha felvillanjon
életünk igazsága
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtúrában ismert Csongrád megyei közéleti személyiségek, tudósok, művészek, üzletemberek, sportolók és újságírók vallanak legkedvesebb könyvükről. Máté-Tóth András,
az SZTE Vallástudományi Tanszék vezetője
Milán Kundéra: A lét elviselhetetlen könynyűsége című könyvéről beszél.

BALÁSTYA. Este 7 órakor
fórumra várja a térség lakosságát
és közéleti szereplőit a
rendezvényházba Vincze László
országgyűlési képviselő. A falués vidékparlament aktuális
kérdéseit vitatják meg: miért
vándorolnak el a fiatalok a
falvakból, hátrányban érzi-e
magát az, aki vidéken él? A
résztvevők ötleteikkel,
véleményükkel segíthetik a
problémák megoldását.
BORDÁNY. Ma este 6 órától
tartja összejövetelét a bordányi
ifjúsági klub a faluház ifjúsági
termében. A klub tagja lehet
minden bordányi lakos, aki
betöltötte a 12. életévét.
Kulturált szabadidős
programokat kinál a fiataloknak,
így például túrázóknak hegyi,
barlangi és vfzi túrák
megszervezésével segít.

Máté-Tóth András: Az én Nagy Könyvem

Emberekhez és az élő nyelvekhez kapcsolódó munkát szeretne
Folytatás a; 1. oldalról
- Versenyző társaimmal sokat
beszélgettünk, hasonlítgattuk, ki
milyen iskolában és közösségben
tölti a napjait. Nehézségek, úgy
láttam, mindnyájunk életében
adódnak. Kicsit furcsállva néztek
rám a többiek, amikor meghallották, hogy katolikus iskolába
járok. Amikor arról meséltem,
mennyi figyelmet kapunk tanárainktól, csodálkoztak. Részleteztem, milyen szoros barátságokat kötöttünk az osztályban, erre
már irigykedve figyeltek. Sokan
gondolják a környezetemben,
hogy mi apácának vonultunk,
pedig egyáltalán nem ilyen a lég-

kör. A vallásosság nálunk lelki
dolog. Hangsúlyosnak inkább a
közösségi élményt érzem, és a
család, vele együtt pedig a nőiség
szerepének kiemelését. N e m tudom még pontosan, milyen
munkát szeretnék magamnak,
de emberekhez és élő nyelvekhez
biztosan kapcsolódik majd.
Maróti Szilvi szeme felcsillant,
amikor a latin nyelvek iránti különös vonzalmáról kérdeztük. - A
2000-es EB-n szerettem meg az
olaszt, a 2002-es futball-világbajnokságon a spanyolt. Persze nem
voltam ott, csak a tévében néztem. Az interneten naponta meglátogatom kedvenc csapataim
honlapját. Szeretem a focit. Nagy-

SZILVI, A KIVETELES
Nem emlékeznek ehhez hasonlóan kiemelkedő eredményekre a szegedi
nyelvoktatók. Véleményük szerint két-három évente fordul elő, hogy akad
végzős gimnazista, aki két tantárgyból is bejut országos döntőbe. Hat-hét
évente lehet könyvelni kettős sikert, de Maróti Szilviéhez mérhető teljesítményt nem tudtak említeni.

Fotó: Gyenes Kálmán

ra értékelem a spanyolok, a portugálok, rta és az olasz élklubok focistáinak játékát. Most mégis legjobban a Liverpoolnak drukkolok:
ott is sok spanyol játékos szerepel
- jegyezte meg elégedetten.
- Kábeltévé híján az egyik horvát csatornán figyelem a focit,
úgyhogy már horvátul is értem a
legfontosabb szakkifejezéseket,
számokat. Ezt a nyelvet is szívesen tovább fejleszteném. A spanyolomat argentin filmsorozaton edzettem, dél-amerikai akcentussal beszélem. A brazil
szappanoperákat portugál szótárral fejtem meg. Az angolt a zeneszámok szövege alapján csiszolom, az amerikai dialektushoz közelítek. Nagyon szeretem
az olasz és a spanyol modern rapzenét, meg az argentin rockot.
Ezekben még az átlagosnál is sokkal gyorsabbak a szövegek. Ha tetszik, interneten megkeresem,
megtanulom, és a legközelebbi alkalommal már együtt énekelem a
tévészereplőkkel.
DOMBAI TÜNDE

Vita az útfelújításról:
Mától
Szöveg és garancia
fábiáni
lovasnapok
Háromnapos lovasprogram kezdődik ma Fábiánsebestyénben.
A Magyar Lovas Szövetség, a
falu önkormányzata és a Kinizsi
2000 Rt. közösen rendezi meg a
XXII. országos fogathajtó-bajnokság első fordulóját.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A fábiánsebestyéni lovasnapok
nyitószáma ma reggel 9 órakor
kezdődik az egyes, kettes és négyes fogatok díjhajtásával. A
sportág iránt érdeklődők mellett
feltehetően a gyermekek is jól
szórakoznak majd, hiszen a póni
fogathajtó-világbajnokságra készülök is indulnak. Holnap a
maratonhajtás következik reggel
9-kor, közben kispályás labdarúgó-mérkőzések lesznek, s este

— A modern tánc-csoportok

7-kor h i r d e t n e k e r e d m é n y t a lo-

találkozójának gálaműsorát
rendezik meg ma este 6 órától a
Belvárosi moziban. Fellép a
Szegedi Majorettc, a
Múzsa-Hóra Táncsuli, az
Arlechinó Táncegyüttes, az
Arabesque-csoport, a
Százszorszép Gyermekház Fit
Feeling Fitness, valamint
Moderntánc-csoportja, az írisz
TSE, a Szegedi Táncművészeti
AMI Afro-)azz Tánccsoport, az
orosházi Liszt Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei, a
Tarjáni Magyar-Német Két
Tannyelvű Általános Iskola
táncosai, a Pavane Táncegyüttes,
az Andy Dance School, a makói
Belvárosi Általános Iskola
táncosai és a Kontraszt
Táncstúdió növendékei.

vaspályán. 8-kor indul fáklyás
felvonulás a Határ sörözőtől, háromnegyed
9-kor
tábortüzet
gyújtanak a szervezők. 9-kor Legyen a Horvát-kertben, Budán
címmel a Győri Nemzeti Színház vendégei adnak műsort,
10-kor tűzijáték, utána lovasbál
lesz.
Vasárnap ugyancsak reggel
9-kor akadályhajtás kezdődik a
lovaspályán, közben a gyerekek
ügyességi versenyeken mutathatják meg tudásukat. Lesz honfoglalás kori íjászbemutató és
díjlovaglás is. Délután 3 órakor a
fogathajtó magyar bajnokság első fordulójának eredményét hirdetik, ezután tombolahúzás következik, melynek fődíja egy csikó.

Botka László polgármester felülbírálta a városüzemeltetési bizottság által készített pályázati szöveget, amit az útfelújításra írtak ki - jelentette
ki tegnapi sajtótájékoztatóján Makrai László. A Fidesz-frakció tagja szerint a polgármester úgy változtatta meg a szöveget, hogy ahhoz további
műszaki kizáró okokat csatolt, leszűkítve ezzel a pályázók körét. Nagy
Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, a pályázat szövegét a
bizottsággal többször egyeztetve alakították ki. A polgármesternek
egyébként nemcsak joga, hanem kötelessége is az eljárási szabályoknak
megfelelő, a kiíró számára garanciákat biztosító pályázatról gondoskodni. A végső - pénzügyi - felelősség ugyanis az övé.

„Többször olvastam már Kunderának ezt a könyvét, de legutóbb
egy előadásra készülve újra végigelemezgettem. Melkben, az
osztrák bencések Duna-parti 'fellegvárában' kellett előadást tartanom az 'Igazság és hasznosság - felsőoktatási trendek' című
konferencián. A készülésben egyre fontosabb lett számomra az,
amit Ktmdera a giccsről ír. Néhány barátommal megbeszélve, erre építettem előadásom központi gondolatát.
Látszólag az oktatásban az igazság és a hasznosság fogalma egy
egyenes két végpontja. Akik az igazságra alapoznak, azt mondják, azt akkor is ismerni és tanítani kell, ha éppen a jelen, haszonelvű világban semmi szükség rá. Akik a hasznosságra, azt
mondják, az általatok kibocsátott igazság-kertészekkel n e m tudunk semmit kezdeni az iparban, a gazdaságban, a médiában.
A lineáris modell gyanús és hibás. Mert a két végpontja halmazként és nem aspektusként van megfogalmazva. A közép-európai igazság inkább hitelességet jelent (Vaclav Havel, Alexander
Solzsenyicin stb.). Igazan élni, azt jelenti, nem hazudni. És főleg
nem mellébeszélni. Az ilyen értelemben vett igazság ellentéte
nem is a hazugság, hanem a giccs: amely eltávolodik a belátott,
erkölcsileg is inspiráló, esetleg kötelező lényegtől, és helyette
olyasmiket fogalmaz meg, ami
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mégsem.
Mégis tévednek azok, akik a
hitelesség és a giccs fogalmát egy
újabb egyenes két végére helyezik, mintha lenne ember, aki
undera
csak az egyik vagy csak a másik
végén
helyezkedne
el.
Nem-nem, a hitelesség és a giccs
emberségünk szerves része, reV léi
ánk jellemző, velünk él. Törek(elviselhetetlen
vésünk az lehet, legyen, hogy hikönnt íisége
telesek legyünk, és hétköznapi
giccseink között néha felvillanjon életünk igazsága, de legalább
a törekvés rá."

Bábosok
találkozója
Ma délelőtt 9 órától rendezik meg
a Csongrád megyei bábcsoportok
találkozóját a szegedi Százszorszép Gyermekházban. A Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola
Mókás bocsok csoportja A kis bűvészinas című bábjátékot adja elő.
A Kacsóh Pongrác Művészeti Iskola Makkosházi Kicsik csoportja
az Állatok farsangját mutatja be.
A Makkosházi Nagyok bábcsoportja a Szentivánéji álomból ad
elő részletet. A szegvári Durbincs
bábcsoport az így játszunk mi! című előadással lép fel.

Klebelsberg szegedi óvodája

A VÁROSÖRŐK
SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNYA
A szegedi önkormányzat
városőrsége gyűjtést szervez á
Mátra vidéki katasztrófa sújtotta
területen élők megsegítésére.
Nagy szükség lenne ásványvízre,
tartós élelmiszerre, ruhára,
cipőre, kalapácsra, fogóra,
fűrészre, szögre, és egyéb, az
építkezéseknél felhasználható
szerszámokra. A felajánlásokat a
városőrség karitatív csoportjánál,
a 06-70-235-05-12-es
telefonszámon lehet megtenni
Kovácsné Vadászi Erika elnöknél.
GYŰJTENEK A POLGÁRI
KÖRÖK
Az elmúlt napok esőzései óriási
pusztítást végeztek a Nógrád
megyei Mátrakeresztesen. A
károsultak megsegítése
érdekében a polgári körök
mozgalom gyűjtést indított,
egyúttal felhívással fordul segítő
szándékú emberekhez,
támogatásért. A gyűjtéshez
csatlakoztak a szegedi polgári
körök is. A felajánlásokat a helyi
O T P Bank Rt által vezetett
11741024-15450827-10130005
számú, Mátrakeresztesi
árvízkárok helyreállítása címmel
elkülönített számlára lehet
befizetni.

IFJÚSÁGI NŐI KAROK
TALÁLKOZÓJA
A hagyományőrzés és a
hagyományteremtés kettős
szándékával rendezik meg
Szegeden ma és holnap az
ifjúsági női karok találkozóját. A
találkozó egyben szakmai
tanácskozás is. A nyitó koncertet
ma 19 órától az SZTE aulájában
tartják, fellép a szegedi
A szegedi Hunyadi téri óvoda 75 éve működik. A születésnap alkalmából a gyerekek műsorral készül- tanárképző kar Kardos Pál Női
kara Ordasi Péter, a
tek és vendégséget rendeztek tűzijátékkal díszített tortával. A „zsúrra" meghívták a régi dolgozókat
és növendékeket: akadtak köztük, akik 1940-43-ban jártak az óvodába, és megérkezett az első veze- Dunaújvárosi Főiskola Női kara
tő óvónő fia is. Tálán nekik okozta a legnagyobb örömet az a kiállítás, amelyet az óvoda megnyitása- Könyves Ágnes vezényletével,
kor készült képekből rendeztek. A városban egyébként nyolc óvoda működik még, amelyek Klebels- valamint a Iuventus Paedagogica
berg Kunó kultuszminiszterségének ideje (1922-31) alatt épültek. A Hunyadi térivel egy időben, Pu Női kara Tatiana Kanisáková
1929 februárjában egyszerre hat városi óvoda építését kezdték meg
Fotó: Karnak Csaba dirigálásával.

