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Jó-e nekünk a sok adósság ? 
Az április 25-i Délmagyarországban olvastam Szeged város nagyará-
nyú hitelfelvételéről. „A gazdasági alpolgármester elmondta: Az új-
kori demokrácia történetében, a rendszerváltás óta még soha, egyet-
len városvezetés sem vett fel ilyen nagy hitelt egy összegben." 

Elgondolkodtam azon, hogy a családban akkor kényszerülünk hi-
telfelvételre, ha kiadásaink meghaladják bevételeinket. így csak a leg-
kritikusabb helyzetben veszünk fel hitelt, főleg olyan összegűt, mely-
nek törlesztése komoly nehézséget okozhat a jövőben. 

A számokat böngészve nekem úgy tűnik a szegedi önkormányzat 
most Szeged város gazdasági erejét jelentősen meghaladó hitelfelvé-
telre készül, hiszen a felvett hitel összege több, mint 5 százaléka az 
éves költségvetésünknek. Az, hogy a város csak három év múlva sze-
retné elkezdeni a törlesztést, arra utal, hogy a gazdasági vezetők jelen-
legi gazdasági helyzetünkben még lehetőséget sem látnak a törlesztés 
megkezdésére. 

Talán bölcsebb lenne elgondolkozni a régi mondáson: Addig nyúj-
tózkodj, amíg a takaród ér! 

DR. TAKÁTS ISTVÁN, SZEGED 

A magyarországi kutyakomédia 
Kutyakomédia - mondta Kövér 
László azon a négypárti megbe-
szélésen, amelyet Dávid Ibolya 
hívott össze, hogy a kettős állam-
polgárság miatt kialakult helyze-
tet tisztázzák. Nos, ez az elkép-
zelés megbukott, mint sok más 
az elmúlt időben. 2004 nyarán 
szavazást írtak ki az Unióhoz va-
ló csatlakozás ügyében. A szava-
zás eredményétől függetlenül a 
parlament és a kormány elhatá-
rozta, hogy aláírja a belépést. Ez 
a felesleges szavazás több száz 
millióba került, amit a választás-
ra jogosultak 61,5%-a távolma-
radásával jelzett. Folytatódott a 
kettős állampolgársággal kapcso-
latosan kiírt szavazással. 

A választára jogosultak 65%-a 
ismét nem ment el szavazni. A 
Szegeden megtartott önkor-
mányzati és a soproni parlamen-
ti képviselő-választáson 72% 
nem vett részt. Ebben szerepet 
játszott a választás nem kellő 
előkészítése és közben - mindkét 
oldalról - az egymás megállás 
nélküli rágalmazása, mocskolá-
sa, sárdobálással. Természetcsen 
mindkettő a másikat hibáztatja, 
saját felelősségükről szó sem le-
het. A kavarás tovább folytató-
dik. Dávid Ibolya újabb javaslat-
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SZÍNHÁZ 
SZEGED 
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 
19 óra: Golden Gate Quartett. 
Bérletszünet. 
BÁBSZÍNHÁZ 
10 óra: Rózsa és Ibolya. 
Kerekerdő-bérlet; 
14.30 óra: Bolond lyukból bolond 
szél. Ólomkatona-bérlet. 
SZEGEDI IFJÚSÁGI HÁZ 
19 óra: Weöres Sándor-est -
színpadi játék Weöres Sándor 
verseiből élő zenével az Új 
Akropolisz színjátszóköre és 
kamarazenekara előadásában. 
PINCESZÍNHÁZ 
ÉS MŰVÉSZKÁVÉZÓ 
19.30 óra: Casanova - színjáték. 
RÉGI ZSINAGÓGA 
(Hajnóczy u. 12.) 
20.30 óra: Oleg Zsukovszkij 
(RDO): Kisegítő iskola -
interaktív színházi előadás 
kisiskolás éveinkről. 

M O Z I 
S Z E G f D 
BELVÁROSI MOZI 
NAGYTEREM 
15, 17.30 és 20 óra: Mennyei 
királyság. Színes, m. b. amerikai 
film. 
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA 
16.15 és 20.45 óra: A titkos ajtó. 
Színes amerikai film; 
18.30 óra: Gépész. Színes spanyol 
film. 
BELVÁROSI MOZI 
KAMARATEREM 
16 és 20 óra: Egy mukkot se! 
Színes német film; 
18.15 óra: A kilencedik nap. 
Színes német film. 
GRAND CAFÉ 
17 óra: A harcos és a hercegnő, 
Német film; 
19 óra: Pán Péter. Amerikai film; 

tal áll elő, oszlassák fel a parla-
mentet, mert képtelen a munka-
végzésre és határozathozatalra, 
törvényalkotásra. Érdekes ese-
mény lenne, amikor a 386 képvi-
selő megszavazza az országgyű-
lés feloszlatását, lemondva a ma-
gas fizetésről, a juttatásokról, a 
mentelmi jogról, arról a lehető-
ségről, hogy ittasan is lehessen 
gépkocsit vezetni. 

A Fidesz ismét szimpátia-alá-
írást gyűjt a köztársasági elnök 
személyére. Eddig egyik oldalnak 
sem jutott eszébe, hogy az ország 
lakossága szavazhasson, választ-
hasson köztársasági elnököt. 
Helyette választhatott uniós 
csatlakozást, kettős állampolgár-
ságot. A két oldal újabb társasjá-
téka abból áll, hogy kinek miből, 
mennyi, honnan származik. 
Amennyiben ez az adok-kapok 
játék tovább folytatódik, a 
2006-os választáson legfeljebb a 
pártok tagjai és hozzátartozóik 
vesznek részt. Érdemes lenne a 
jelenlegi köztársasági elnök meg-
bízását egy évvel meghosszabbí-
tani, és a két választást 
2006-ban összekötni, így való-
ban az ország népe választana. 

DR. SOPRONI LAIOS, 
SZEGED 

Zomborí László 
festőművész tárlatán 

A képek lenyűgözik a látogatókat Fotó: Frank Yvette 

Zombori László szegedi festőművész kiállítása 
nyílt meg a Kárász utcai Gulácsi Teremben. A meg-
nyitóra a terem zsúfolásig megtelt a város művé-
szet iránt érdeklődő közönségével. 

Ilyet még nem láttak ezek a falak - mondta üd-
vözlő szavaiban a galéria vezetője. Ennyi érdeklő-
dőt csak olyan művész tud a galériába csábítani, 
mint Zombori László. S valóban Zombori László 
festőművész olyan képeit láthatjuk, amire aligha 
számítottunk. A művész az utolsó évtizedben nem 
szerepelt gyakran szegedi kiállítótermekben képei-
vel. Most azonban olyan gazdag képanyaggal állt 
közönsége elé, ami párját ritkítja. 

Zombori László, az 1960-as évek eleje azon festő-
művész-csoportjának élő legendája, akik közül, 
már csak másodmagával állíthat ki, hangsúlyozta 
megnyitó beszédében Tandi Lajos, a Szeged folyó-
irat főszerkesztője. 

Az érzelemgazdag és a magas szintű szakmai 
méltatás segítette az eligazodást Zombori László 
művészetében. A művész olyan képekkel jelentke-
zett, amelyek forma- és színvilága nem megszokott 
tőle. Zombori László szegedi festő, akinek munká-

jából a szeretett folyó, a Tisza, annak élő és élette-
len világa, művészien átitatott hangulata felejthe-
tetlenné teszi képeit a látogató számára. 

Tájképei, figurális és nonfiguratív képei sajátos 
művészeti látásmódot tükröznek. A képek színvi-
lága pedig olyan hangulatot teremt, amelynek lát-
tán az ember jól érzi magát, s az a benyomása, hogy 
ott van a természetben, amiről ezek a képek beszél-
nek. 

De nem lehet szó nélkül elmenni a mellett a gaz-
dag színvilág mellett sem, ami ezeket a képeket jel-
lemzi. A nyárfás festménye olyan csodálatosan 
megkomponált alkotás, amelyet meg kell simogat-
ni ahhoz, hogy valóban érezze az ember, hogy itt 
egy olyan kép előtt áll, ami az ábrázolás, a kompo-
zíció és a művészi megfogalmazás és kivitelezés a 
természet olyan visszaadása, amin csak csodálkoz-
ni tud. Jé, hát ezt ilyen megismételhetetlenül is 
meg lehet alkotni. 

Reméljük, a festészet kedvelőinek nem kell soká-
ig várni arra, hogy Zombori László alkotásait egy 
újabb kiállításon ismét megcsodálhassa. 

BAGHYNÉ MAKRA ILONA, SZEGED 

< (CTAXI > 3 3 3 < 3 3 3 
21 óra: En, Pán Péter. 
Angol-amerikai film. 
PLAZA CINEMA CITY 
Pata-csata: 14, 16, 18, 20 óra. 
Mennyei királyság: 13.45, 16.45, 
19.30, 22.15 óra. 
xXx 2. - A következő fokozat: 
13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15 
óra. 
Arséne Lupin: 15.45, 20.15, 
22.30 óra. 
Blueberry - A fejvadász: 14.45 
óra. 
Gorilla bácsi: 14.15, 16.15, 
18.15, 20.15, 22.15 óra. 
Beépített szépség 2 - Csábítunk és 
védünk: 15, 17.30, 20, 22.30 óra. 
A tolmács: 17.15, 19.45, 22.15 
óra. 
Fehérzaj: 14.15, 16.15, 18.30, 
20.30, 22.30 óra. 
Constantine, a démonvadász: 18 
óra. 
A kör 2.: 16, 20.15, 22.30 óra. 
Robotok: 14.15 óra. 
A randiguru: 13.30, 18 óra. 
VÁSÁRHELY 
MOZAIK MOZI 
17.45 óra: Robotok. Színes, m. b. 
amerikai animációs film; 
20 óra: Millió dolláros bébi. Színes 
amerikai film. 
BALASTYA 
19 óra: Csudafilm. Színes magyar 
film. 
DESZK 
19 óra: Rdy. Színes amerikai film. 
PITVAROS 
19 óra: Kaptár 2 - Apokalipszis. 
Színes német film. 

KÜZÉLEI 
SZEGED 
Az ifjúsági házban (Felső Tisza 
part 2.) 10 órakor: 
babamasszázs. Vezeti: Ráczné 
Gyémánt Andrea védőnő; 
12 órától 16 óráig: 
ingyenes számítógép-használat 
internetezési lehetőséggel; 
17 órakor: Akropolisz Táncstúdió 
- Fiatalok táncpróbája. Színpadi 
táncok alapjai. Vezeti: Kerek 
Attiláné; 
18 órakor: Terra Klub -
természetgyógyászat, történelem, 
ősi kultúrák, ezotéria. Lukics 
József Gábor: „Szent" háborúk - a 
keresztes háborúk okai és 
következményeik. 

A SZAB-székházban (Somogyi u. 
7.) 11 órakor: dr. Puskás Tamás 
„CT és UH segítségével végzett 
invazív diagnosztikus és terápiás 
beavatkozások 1987-2003".-

A Somogyi-könyvtár 
gyermekkönyvtárában 15 órakor: 
Ne tartsd titokban! címmel az 
országos A Nagy Könyv 
programhoz kapcsolódva 
gyerekek, könyvtárosok, 
nyugdíjasok mesélnek kedvenc 
olvasmányaikról. 

Az Alsóvárosi Kultúrházban 
(Rákóczi u. 1.) 16 órakor: 
ingyenes jogi tanácsadás dr Pataki 
Márta Ágnes ügyvéd vezetésével. 

A Máltai játszótéren (Retek u. 
2-4.) 16 órakor: dia- és 
filmvetítés. 

A Móra Ferenc Múzeum 
dísztermében (Roosevelt tér 1 
17 órakor József Attila-estet 
rendez a Tiszatáj folyóirat. 
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A Közéleti Kávéház rendezvénye 
a főbb mint otthon étteremben 
18 órakor: Palermo díszpolgára. 
Vendég: Várkonyi Gyula 
festőművész, zenész. 
Beszélgetőtársak: dr. Szabó Tibor 
filozófus és dr. Szalay István 
matematikus. 

Az SZVSE-pályán 19 órakor: 
Magyar Nemzeti Cirkusz 
előadása. 

A szegedi csillagvizsgáló (Kertész 
u.) 18-tól 21-ig óráig várja az 
érdeklődőket; 
az egyetemi füvészkert (Lövölde 
út 42.) 10 órától 18 óráig; 
a Szegedi Vadaspark (Kálvária 
sgt.) 

9 órától 17 óráig várja látogatóit. 

ALGYŐ 
A faluházban (Búvár u. 5.) 15 
órától hit- és lélekklub (Nemes 
Nagy Rózsa); 17 órától: Fiesta 
tánciskola (Pálinkó Lujza). 
KONCERT és BULI 
SZEGED 

G Ô ft Y Gőry Pince & Terasz, 6723 Szeged, Uszt u. 9. 
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A Bartók Béla Művelődési 
Központban (Vörösmarty u. 3.) 
18 órakor: Kórushangverseny -
karvezető hallgatók 
vizsgakoncertje. 

A Millenniumi Kávéházban 
(Dugonics tér 12.) 20 órakor: 
Abszint és fekete - a XX. sz. első 
felének magyar sanzonjai egyéb 
közismert kávéházi melódiákkal. 
Fellépnek: Kovács Anita Anna 
(ének), Kopasz Zsolt (gitár, ének), 
Szorcsik Attila (nagybőgő). 

Az Old Timer Music Clubban 
(Brüsszeli krt.-Dugonics u. sarok) 
22 órakor: 
kívánságparty. 

A Miu Miu Étterem és Varietében 
(Londoni krt. 3.) 23 órakor: 
DJ Alma (funky, hip-hop, soul). 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
A tiszti klubban (Szántó K. J. u. 
28.) 21 órakor: 
K. É. Z.-produkció - Rockefeller-
koncert. 

KIÁLLÍTÁS 
SZEGED 
A Móra Ferenc Múzeumban 
(Roosevelt tér 1-3.) 16.30 órakor 
nyílik: 
a Báck Manci fotószalonja című 
kiállítás. A fotográfusnő életútját 
bemutatja dr. Gömör Béla 
egyetemi tanár. A tárlatot a 
közönség figyelmébe ajánlja: 
Koczor György, Ybl-díjas építész. 

Az ifjúsági házban (Felső Tisza 
part 2.) 17 órakor nyílik: 
A világ nyolcadik csodája: a haifai 
bahá'í teraszok W. Farkas László 
fotókiállítása. Fellépnek: Suirley 
Dimaano gitárművész, dr. Neda 
Nazari ének. 

A Bálint Sándor Művelődési 
Házban (Temesvári krt. 42.) 
megnyílt: 
Színek és fények a kertvárosból -
Az Újszegedi Képzőművészek V. 
Tavaszi Tárlata. Megtekinthető: 
május 8-áig, vasárnap és hétfő 
kivételével naponta 10 órától 18 
óráig. 

A TIK-ben (Ady tér 10.) megnyílt: 
Katkó Tamás „Alternatívák" és 
Révész Róbert „Thealterfotók" c. 
kiállítása. A tárlat megtekinthető: 
május 20-áig, a könyvtár 
nyitvatartási ideje alatt. 

TISZTELT OLVASOINK! 
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot 
arra, hogy a beérkezett észrevételeket eseten-
ként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. 
Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek 
nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség 
véleményével. A jövőben leveleiket csak teljes 
névvel, lakcímmelAelefonszámmal fogadjuk. 

Dilettáns 
pollennaptár 
A lap május 3-i számában „ Egy-
re több a pollen a levegőben" 
címmel egy cikket olvastam, 
amelynek jelentős részével 
egyetértek. Ami zavar, az a 
DM-grafika (Forrás: DM gyűjté-
se) rész, amelynek a cikkbe való 
beiktatásáról az általam is is-
mert, kedves újságírónő valószí-
nűleg nem tehet. Van egy dilet-
táns ember Magyarországon, aki 
a növények virágzásáról semmit 
nem tud, de arcátlan módon pol-
lennaptárak készítésére vállalko-
zik. És hisznek neki! Az origo.hu 
honlapon is szerepel ún. „pollen 
naptára", amelyből valószínűleg 
a DM is merített. Ökörségek so-
rozata ez a naptár! 

Vegyük elő a DM május 3-i, 
keddi számát, és együtt gondol-
kodjunk: kezdjük azzal, hogy a 
csúcsvirágzás és elő-, utóvirágzá-
si idő megjelölése egy blöff. Meg-
jegyzendő: 

1. A nyírfa májusi csúcsvirág-
zásúnak van jelölve, holott má-
jusra teljesen elvirágzik. 

2. A bükkfa pollenjével az el-
múlt 16 évben a szegedi pollen-
csapdában spha nem találkoz-
tam, de másutt, ha van, május 
közepére elvirágzik. 

3. Az árpa teljes május-június 
hónapra csúcsvirágzásúnak van 
jelölve. Kérdem én, akkor mikor 
van ideje termést hozni, hiszen 
az árpa aratása már június köze-
pén megkezdődik. 

4. A rozs ugyan később hoz ter-
mést, de június végén biztos 
nem produkál pollent, amikor 
termésérésben van 

5. A pázsitfűfélék, így e pollen 
naptáron jelölt réti perje, csen-
kesz, franciaperje virágpora any-
nyira hasonlít egymásra, hogy a 
szakemberek sem tudják megkü-
lönböztetni őket egymástól. Va-
jon a zseniális naptárkészítő ho-
gyan tudta? 

6. A hársfa és a bodza ugyan 
valóban júniusban virágzik, de 
virágporuk nem allergén. Mi in-
dokolja, hogy az ún. pollennap-
tárba bekerüljenek? 

Összegezve: értékelem az új-
ságírók jóindulatú igyekezetét, 
hogy az olvasókat minél hitele-
sebben és részletesebben tájé-
koztassák, de kérem: „csak tiszta 
forrásból!" 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS, SZEGED 

Épül a pormentes út 
az Ady Endre utcában 
Kötelességemnek érzem, hogy válaszoljak a Csanyteleken az utóbbi 
időben terjengő kósza hírre: miért nem épül a múlt évben Sapard-tá-
mogatást nyert út az Ady Endre utcában? 

A hír terjesztői minden bizonnyal nem feltétlen hívei az utóbbi há-
rom év pozitív változásainak, valamint nem túl gyakran járhatnak 
ebben az utcában. A meglehetősen esős tavasz valóban késleltette a 
munkálatok megkezdését, mára azonban a közbeszerzési eljárás 
nyertese, a Strabag Rt. már három géplánccal végzi a földmunkát és 
az út alapozását, hogy az esetleges újabb esőzések ne késleltethessék 
a szerződésben vállalt kötelezettségüket, a június 30-i átadási határ-
idő teljesítését. 

Ezen út megépítésével régi vágya teljesül az arra élőknek ugyanúgy, 
mint a falu valamennyi lakosának, hiszen településünk „gazdasági 
főutcája" lesz ez az út, mely nem csak a 3,2 kilométernyi, eddig föld-
út mellett lakók életesélyeit növeli majd jelentősen, hanem teher-
mentesíteni fogja a 4519-es főút falun átmenő szakaszát is. 

A gondolatok tetté kezdenek érni Csanyteleken, bizonyítva a jelen-
legi képviselő-testület elkötelezettségét a - település intézményeinek 
lehetőségeinkhez mért színvonalas működtetésével párhuzamosan a 
lakosság jogos igényeinek, elvárásainak megfelelő - beruházások 
megvalósítására is. 

FORGÓ HENRIK, C S A N Y T E L E K POLGÁRMESTERE 

A kivitelező igyekszik kihasználni a kedvező időjárás előnyeit is 


