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KORKÉP 

ALGYÓ. Az Algyői 
Hagyományőrző Citerazenekar 
Süli Tibor vezetésével térségi 
minősítő versenyen vett részt a 
közelmúltban 
Hódmezővásárhelyen, a KÓTA 
szervezésében. Az algyői 
zenészek arany minősítéssel 
térhettek haza. A zenekar egy 
tagját, Fodor Lászlót 
szólistaként Dicséretes 
Fokozattal díjazták. 
- Képregénypályázatot hirdet az 
algyői könyvtár 14 év alatti 
gyerekeknek „Kedvenc könyvem 
képekben" címmel. A képeket a 
szervezők A4-es méretben kérik 
elkészíteni, a terjedelme 3-10 
oldal lehet. A pályamunkák 
beküldésének határideje május 
20-a. 

BALÁSTYA. Ma este 6 órától a 
művelődési házban dr. Marosi 
György főorvos tart 
ismeretterjesztő előadást 
felnőtteknek „Drogokról 
őszintén" címmel. 

DESZK. Május 19-eés 23-a 
között rendezik a 
hagyományos nárciszfesztivált 
a romániai Oroszhegyen, 
Deszk testvérvárosában, 
melyen a deszkiek is részt 
vesznek.A négynapos 
kiránduláson ellátogatnak 
Torockóba, és a korondi 
vásárba is. Az utazásra a deszki 
faluházban még lehet 
jelentkezni. 
- Az önkormányzati 
képviselő-testület május 9-én 
16 órától ülést tart a 
polgármesteri hivatal 
tanácstermében. Első 
napirendi pontként Simicz 
József polgármester tájékoztat 
a két ülés között végzett 
munkáról, a községet érintő 
legfontosabb eseményekről, a 
deszki falunapok 
előkészítéséről, valamint a 
2005. évi költségvetési 
rendelet módosításáról. Az 
előterjesztések között szerepel 
a településrendezési terv 
módosítása, a Bánát Szerb 
Kulturális Egyesület 
kérelmének megvitatása, az 
Antenna Távközlési Rt. 
kérelmének megtárgyalása. 

KISTELEK. A 
rendezvényházban délután 3 
órakor kezdődik a 
haha-mamaklub foglalkozása, 
5 órától pedig a Krisztus 
Szeretete Egyház tart 
összejövetelt. 
A sportcsarnokban este 6 
órától tömegsportnapot 
tartanak. A résztvevőknek 
lehetőségük lesz acrobikozni, 
tollaslabdázni, pingpongozni, 
falmászásra és csocsózni is. 

MÓRAHALOM. Április 27-én 
Mórahalmon az Aranyszöm 
Rendezvényházban 
tanyavillamosítási 
konferenciát tartottak, 
amelyen részt vett Font 
Erzsébet főtanácsos és lávor 
Károly, a VÁTI irodavezetője 
is. A konferencia fő témája egy 
teljes körű tanyafelmérés, azon 
belül a tanyai villamosítás 
jövője volt. A budapesti 
vendégek délután látogatást 
tettek két napelemekkel 
felszerelt tanyán. A 
konferencia házigazdája 
Csányi László alpolgármester 
volt. 

SZEGED. A Millenniumi 
Kávéház klubtermében ma este 
8 órától Világörökség-túra 
Mexikóban címmel Doboczky 
Zsolt tart vetítéssel 
egybekötött úti beszámolót. A 
kávéházban ugyanekkor a 
Petcr&Pan együttes, azaz 
Balázs Péter és Lengyel Tibor 
koncertezik. Szerdán este 7 
órától „Az olaj nagyhatalom" 
címmel háborúellenes, 
globalizációkritikus 
dokumentumfilmeket 
láthatnak az érdeklődők. 
Ugyanitt este 8 órától a Sun 
City együttes unplugged 
koncertet ad. 

Fehér mágia, tenyér elemzés, kártyavetés 

Boszorkány a Tündérben 
Gonosz szándékkal nem hasz-
nálják a mágikus erőket a sze-
gedi Boszorkányházban. Erika, 
a Tündér utcai jósda „fehér bo-
szorkánya" szerint nemcsak a 
mágusoknak, de a hétköznapi 
embereknek sem szabad rosszat 
gondolnia. 

Igazinak látszó szegedi boszor-
kánysöprűt szögeztek a rókusi 
Boszorkányház bejárata fölé. 
Odabent füstölők égnek, sejtel-
mes zene szól, az asztalról sár-
ga koponya mered ránk, vérvö-
rös gyertya ég, kristálypatkón 
csillan meg a fény. Egy viasszal 
leöntött könyv arra szolgál, 
hogy a titkok tudói elrejtsék 
benne a rosszat... A falakon 
mágikus kézjelek, sámánbotok, 
álarcok. 

A ház úrnője, Szegedi Erika, a 
szegedi főboszorkány tűzpiros 
tógában fogadja a „házszentelő-
re" érkezőket, s kínálja őket saját 
sütésű pogácsával. Mellette Lui 
Padre mestermágus, talpig zöld 
selyempalástban, vállig érő haját 
ugyancsak zöld, ezüst bagollyal 
díszített pánt szorítja le. A Tün-
dér utcai ház udvarán megkezdő-
dik a boszorkányház avatási és 
szentelési szertartása. 

A főszereplök mellé ekkor a 
ház megnyitását segítő „Mari-
ka" is odaáll (teljes nevét még a 
főboszorkány sem árulja el), 
kezében a saját készítésű szen-
telt vízzel (tengeri só plusz kút-
víz, mágikusan fölerősített víz-
zel elkeverve) Gábriel, Rafael, 
Mihály és Ariel főangyal mel-
lett a mennyei atya segítségét is 
kéri. Padre, vízbe mártott ujjá-
val titkos jeleket rajzol a levegő-
be és a mellette állók homloká-
ra. Ő a Földanyához és a négy 
őselemhez folyamodik, áldást 
kérve a boszorkányházra. 

s Szegedi Erika főboszorkány birodalmában Fotó: Gyenes Kálmán 

Erikát a közelmúltban válasz-
tották főboszorkánnyá, miután 
megnyert egy tenyérolvasó ver-
senyt. Minden betérőnek békét, 
egészséget és szeretet kíván, va-
lamint hogy megnyugodott lé-
lekkel lépjen majd ki a jósda ka-
puján. Mielőtt varázsbotját a víz-
be mártva maga is meghintené a 
jelenlévőket, kijelenti: „fehér bo-
szorkány" lévén, sohasem folya-

modik sötét erők mozgósításá-
hoz. Szerelmi kötést nem vállal, 
rontáslevétellel viszont szívesen 
segít. Látszik, nagyon komolyan 
beszél, amikor hozzáteszi: óva 
int mindenkit a rossz gondola-
toktól, mert azok ártalmasak ak-
kor is, ha nem mágus vagy bo-
szorkány, csak egy hétköznapi 
ember fejében fordulnak meg. 

NY. P. 

A többség hitelesnek tartja a médiumot 

A városi tévéről 
vallottak a szegediek 
A tavalyi munkáját értékeltette 
az egyetem marketing tanszé-
kének felmérésével a Szegedi 
Városi Ttlevízió. Az eredmény 
az ügyvezető igazgató várako-
zásait felülmúlta. 

- Második születésnapunkra en-
nél szebb ajándékot nem is kap-
hattunk volna - lelkendezett a 
kutatási eredményekről Csata 
Gabriella, a városi televízió veze-
tője. Közvélemény-kutatásuk el-
készítésével - három pályázó kö-
zül - a szegedi egyetem marke-
ting tanszékét bízták meg. 

Ötszáz szegedi tévénézőt kér-
deztek meg a biztosok a szegedi 
tévé ismertségét és a nézettségét 
kutatva. Az eredmények kedve-
zően alakultak: a megkérdezettek 
97 százaléka ismeri a városi tele-
víziót, és a nevét is jól használja. 
A válaszadók kétharmada rend-
szeresen leül a szerkesztőség mű-
sorai elé. Legnépszerűbb műso-
ruk - mint az országos csatorná-
kon általában - a híradó. Legis-
mertebb műsorvezetőjük: Kovács 
Tímea, a férfiakat - második he-
lyen - Mórok Tamás képviseli. 
. - Tanulságosnak tartom továb-

bi munkánkban, hogy nézőink 

több egészségügyi témájú össze-
állítást, színházi közvetítést és 
környezetvédelemmel foglalkozó 
műsort szeretnének látni. A 
pénzügyi keretek megteremtésé-
vel kezdjük a tervezést, és -
erőnkhöz mérten - őszre igyek-
szünk a kérésekre reagálni - tette 
hozzá Csala Gabriella. Az tévé-
vezető tájékoztatása szerint a 
szegediek többsége három forrás-
ból szerzi információit: lapunk-
ból, azaz a Délmagyarországból, 
továbbá a városi televízióból és a 
helyi rádiókból. A közéletről és 
az önkormányzati munkáról a 
túlnyomó többségük várja az in-
formációt, a válaszolók négy-
ötödét érdeklik a helyi történé-
sek. Ezekről - a közvéle-
mény-kutatás számai alapján -
elsősorban a tévéből és a Délma-
gyarországból tájékozódnak. 

A megkérdezettek többsége hi-
telesnek és elfogulatlannak ne-
vezte a helyi televíziót, és az is 
kiderült, nem a legnézettebb 
műsoraikkal a legteljesebb mér-
tékben elégedettek a nézők, 
ugyanis a rétegműsoraik törzs-
közönsége fogadja el a munkáju-
kat igazán. 

DOMBAJ TÜNDE 

Programok májustól 
a zsidó hitközségben 
Hangversenyekkel, fesztivállal és 
űj internetes honlappal indítja az 
idegenforgalmi szezont a Szegedi 
Zsidó Hitközség - tájékoztatta a 
nyilvánosságot tegnap Lednitzky 
András. Az elnök az egyházköz-
ség és alapítványaik működéséről 
beszélt, említést tett az őszi hó-
napokig tartó színes programfo-
fyamukról. Az Alapítvány a Sze-
gedi Zsinagógáért májustól szep-

tember végéig szervezi jótékony-
sági koncertjeit. Izrael állam kiki-
áltásának évfordulójára május 
14-én az Anachnu kan izraeli 
folklóregyüttes táncműsorával 
tiszteleg a hitközség. Júniusban a 
zsidó temetőben táblát avatnak a 
holokauszt áldozatainak. Októ-
berben pedig először rendezik 
meg a szegedi zsidó kulturális 
fesztivált. 

Zöldhatáron 
szöktek 
hazánkba 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Három szerb állampolgárságú, 
illegális határátlépőt fogtak el 
a hét végén a Szegedi Határ-
rendészeti Kirendeltség móra-
halmi járőrei. A határőrök la-
kossági bejelentés alapján 
csaptak le a Mórahalmot 
Ásotthalommal összekötő 
Kissori üt mentén gyalogoló 
illegális migránsokra. A kül-
földiek nem tudták igazolni, 
hogy jogszerűen tartózkodnak 
Magyarországon, pedig a jár-
őrök alaposan átvizsgálták az 
érvényes útleveleket, de egyet-
len határátléptető bélyegzőle-
nyomatot sem találtak, ami 
bizonyította volna a határátlé-
pésük helyét és idejét. A ha-
társértők bevallották, hogy a 
zöldhatáron át szöktek Ma-
gyarországra. A külföldieket a 
Kiskunhalasi Határőr Igazga-
tóság idegenrendészeti köz-
pontjába szállították, és őri-
zetbe vették őket. 

Átmenetileg, formai hiba miatt maradhat Makón 

Sebastian és anyja 
csak időt nyert 
Egyelőre nem történt fordulat a 
tizenegy esztendős makói Zom-
bori Sebastian kiadatása ügyé-
ben: az eljáró Pesti Központi 
Kerületi Bíróság csak formai 
okok miatt vonta vissza a ki-
adatás végrehajtásáról szóló 
döntést - maga az ítclet azon-
ban továbbra is érvényben van. 
Sebastian édesanyja most abban 
reménykedik, helyt adnak a pe-
rújrafelvételi kérelem elutasí-
tása miatt benyújtott fellebbe-
zésének. 

Mint szombati számunkban 
megírtuk, megkönnyebbüléssel 
fogadta a tizenegy esztendős 
Zombori Sebastian édesanyja, 
Zombori Krisztina azt a péntek 
délután kézhez kapott levelet, 
melyben Dömötör László önálló 
bírósági végrehajtó arról tájékoz-
tatta őket: elmarad a május 4-én 
reggel 9 órára kitűzött, kényszer-
rel elrendelt gyermekkiadási el-
járás. A német állampolgárságú 
kisfiú Németországban élő apja a 
Hágai Egyezmény alapján kérte 

• az átadást, a válófélben lévő anya 
ugyanis nem tért vissza a gyer-
mekkel szokásos, külföldi tartóz-
kodási helyére. A makói nagy-
szülőknél élő Sebastian átadásá-
ról a magyar bíróságok anélkül 
döntöttek, hogy őt magát meg-
hallgatták volna, pedig a kisfiú 
már öngyilkosságot is emlegetett 
arra az esetre, ha visszaviszik az 
apjához - elmondása szerint 
ugyanis erőszakosan bánt vele. 

AZ ANYA MÉG MINDIG BÍZIK 
jg | - Még mindig bízom abban, hogy 

Sebastian ügyében végül ember-
séges döntés születik - kommen-
tálta a legfrissebb fejleményeket 
az édesanya, Zombori Krisztina. -
Mi nem hazudunk, bizonyítékok 
vannak a kezünkben. Csak azt 
kérjük, végre hallgassák meg a fi-
amat is arról, mit szeretne, no 
meg hogy gondolkozzanak el 
azon, miért nem jelent meg az apa 
egyik tárgyaláson sem, ha annyira 
harcol a gyerekért - mondta a fia-
talasszony. 

Sebastian 
otthon 

Makón érzi magát 
Fotó: Szabó Imre 

A Pesti Központi Kerületi Bíró-
ság sajtóosztályán tegnap meg-
tudtuk: csupán formai hiba mi-
att vonták vissza hatalmi kény-
szerrel elrendelt gyermekkiadás-
ról szóló végzését. Ez a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy a gyermek-
kiadás elrendelése továbbra is ér-
vényben van, csupán a május ne-
gyedikére tervezett végrehajtás 
marad el azért, mert ennek kitű-
zése nem a kiadást elrendelő fő-
városi, hanem a helyileg illetékes 
makói bíróság hatásköre. Infor-
mációink szerint ezt a makói -
vagy, ha mint hírlik, az általa be-
jelentett elfogultság miatt eljáró 
szegedi - bíróság minden bizony-
nyal megteszi, miután a végre-
hajtó ezt ott hivatalos formában 
kérvényezi - azaz Sebastian és 
édesanyja egy eljárási hiba miatt 
csupán időt nyert, ügyükben egy-
előre nem történt fordulat. 

Azt is megtudtuk egyúttal, 
hogy a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság éppen a mai napon hoz 
végzést az édesanya perújítás 
iránt beadott, egyszer már eluta-
sított kérvényéről. Ha ennek az 
illetékes tanács - mely tárgyalás 
kitűzése nélkül dönt - helyt ad, 
akkor űjra kell tárgyalni az egész 
ügyet; ennek azonban egy álta-
lunk megkérdezett jogi szakértő 
szerint nagyon kicsi az esélye. 

SZABÓ IMRE 

Indul az egyházzenei hónap rendezvénysorozata 

Koncert a dómban 
A szegedi dómban ma este 7 
órakor tartják az egyházzenei 
hónap nyitó koncertjét: a város 
kórusai adnak közös hangver-
senyt. Szeged legnagyobb ingye-
nes zenei rendezvénysorozatát 
- mint minden évben - az ön-
kormányzat támogatásával 
szervezik meg. Idén két jubile-
um, a Szeged-Csanád Egyház-
megye alapításának 975. és a 
dóm átadásának 75. évfordulója 
jegyében zajlanak a koncertek. 
„Nyitott templomot és nyitott 
szívet hirdetünk, ezért fontos-
nak érezzük, hogy most is és a 
jövőben is legyenek olyan mű-
vek, melyek a fogadalmi temp-
lomban felhangozva ide vonz-
zák az embereket" - vallja Kon-

dé Lajos, a dóm plébánosa. A 
ma esti nyitó hangversenyen 
fellép a dómban a Dugonics 
András Piarista Gimnázium 
Énekkara, az SZTE Zeneművé-
szeti Főiskolai Kar Gregorián 
Együttese, a szentesi Bárdos La-
jos Vegyes Kar, a Vox Nova Kó-
rus, a Szegedi Egyetemi Ének-
kar, az SZTE JGYTFK vegyes 
kara, a Lassus Énekegyüttes, a 
Canticum Nóvum Kamarakó-
rus, az SZTE ZFK Vegyes Kara 
és a szegedi dóm énekkara. A 
rendezvénysorozat a város 
templomaiban május 28-áig 
tart, a záró hangversenyen 
Brahms Német requiemjét 
Gyüdi Sándor vezényletével ad-
ják elő a szimfonikusok. 

Tűz volt tegnap Szentmihályon 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Munkában a tűzoltók Fotó: Schmidt Andrea 

Az Erdei Ferenc utcában 
Szentmihálytelken tegnap este 
tűz ütött ki egy nemrégiben 
felújított családi ház mellék-
épületében, a lángok a főépü-
let tetőszerkezetére is átterjed-
tek. 

A tűzoltók 19 óra 25 perckor 
kapták a riasztást, két kocsi-
val, tíz emberrel negyedóra 
alatt értek a helyszínre, útköz-
ben még sorompót is kaptak. 
Addig a szomszédok segítettek 
az oltásban - mondta Nagy Ró-
bert százados. 

A tűz keletkezésének okát 
szakértők vizsgálják. 


