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KORKÉP 

ALGYÖ. A faluházban ma 5 
órakor kezdődik az Algyői 
Művészkör taggyűlése. 
Este 6 órától a faluház emeleti 
klubtermében várnak minden 
irodalom iránt érdeklődő algyőit, 
hiszen első alkalommal rendezik 
meg a Kárpát-medencében 
alkotó kortárs költők 
találkozóját. Vendégek lesznek: 
Farkas Árpád (Sepsi-Szentgyörgy, 
Erdély), Vári Fábián László 
(Beregszász, Kárpátalja), Göncz 
László (Lendva, Muravidék), 
Ferenczes István (Csíkszereda, 
Erdély) és Buda Ferenc 
(Tiszakécske). A rendezvény 
szervezője az Ötágú Síp 
Kulturális Egyesület 
és a faluház. 

ÁSOTTHALOM. Ásotthalom 
szerbiai testvértelepülése, 
Királyhalom május 14-én rendez 
falunapot. 9 órakor szentmisével 
kezdődik az ünnep, 11 órától az 
ünnepi műsorban a helybeli 
csoportok mellett fellép az 
Ásotthalmi Népdalkör, a Kiss 
Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Csutri 
néptánccsoportja, a Tálentum 
2000 Magán Művészeti Iskola 
társastánc és hangszeres 
tanszakának növendékei. 

BORDÁNY. Kedvenc 
olvasmányom címmel 
rajzpályázatot hirdetnek 
Csongrád megye települési 
könyvtárai a Nagy könyv 
program keretében általános 
iskolásoknak. A kedvenc 
olvasmányélményről készített 
illusztrációval lehet 
pályázni. A pályamunkákat 
1-4., és 5-8. osztályos 
korcsoportban várják. 
Az alkotás lehet rajz, festmény, 
vagy bármely technikával 
készített munka A/4-es 
méretben, paszpartuzva. A 
szegély alsó részén fel kell 
tüntetni az alkotó nevét, 
osztályát, felül pedig a rajz 
címét, s a müvet, amelyről az 
illusztráció készült. 
Egy pályázó csak egy alkotást 
nyújthat be a lakóhelyén lévő 
közművelődési könyvtárban. 
Bordányban a Park tér 1. szám 
alatti könyvtárban, vagy az 
Ádám Jenő Általános Iskolában 
lenei Ferencnénél és 
Gyarmati Gábornénál lehet 
leadni az alkotásokat. 
A legjobb munkákat 
vándorkiállításon mutatják be a 
Csongrád megyei 
könyvtárakban, alkotóik 
könyvjutalomban részesülnek. 

DESZK. Május 17-én 
Ópusztaszerre látogatnak a 
deszki óvodások és megünneplik 
a madarak és fák napját, 
valamint ismerkednek a régi 
korok kultúrájával is. A program 
a szülők támogatásával valósul 
meg. 

RÚZSA. Az ifjúsági 
önkormányzat az idén is 
megrendezi a születésnapi focis 
bulit július 2-án a sportpályán. A 
rendezvényre a rúzsai 
teleházban nevezhetnek a 
csapatok. Telefonszám: 
62/585-210, 62/585-140. 

SZEGED. Május 17-éig még 
megtekinthetők azok a 
képzőművészeti alkotások, 
amelyeket a Szegeden és 
testvérvárosaiban élő fiatalok 
küldtek be „Az én városom" 
című pályázatra. A Szeged város 
és a HAMMIDO Művészeti 
Iskola közös kezdeményezésére 
létrejött képzőművészeti 
kiállítás május 9-e óta 
látogatható a Szegedi 
Tudományegyetem Tanulmányi 
és Információs Központjában. A 
10-18 éves fiatalok által 
készített munkákat neves zsúri 
értékelte, melynek tagjai: Pataki 
Ferenc és Zoltai Attila 
festőművész, valamint Kalmár 
Márton szobrászművész. Az 
ünnepélyes díjkiosztót Szeged 
napján, május 21 :én, a 
díszközgyűlésen tartják. 

Zorán-koncerttelis várja olvasóit a 95 éves Délmagyarország 

Születésnapozzunk együtt! 
Szeretnénk, ha olvasóink ve-
lünk ünnepelnék a Délmagyar-
ország 95. születésnapját, ezért 
nagyszabású programsorozatot 
szervezünk: május 27-én Zo-
rán-koncertet rendezünk a 
sportcsarnokban, másnap pedig 
a Klauzál téren ingyenes mű-
sorokkal várunk mindenki t . 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Magyarország legpatinásabb vidé-
ki napilapja, a Délmagyarország 
kilencvenöt éve, 1910. májusá-
ban jelent meg először. A tekinté-
lyes születésnapot nagyszabású 
rendezvénysorozattal ünnepeljük 
- együtt olvasóinkkal. A magyar 
könnyűzene egyik állócsillaga, 
Zorán lép fel május 27-én, pénte-
ken este az újszegedi sportcsar-
nokban. Előfizetőink jelentős 
kedvezménnyel válthatnak jegyet 
a hangulatosnak ígérkező kon-
certre. Aki ott szeretne lenni, an-
nak igyekeznie kell, mert óriási az 
érdeklődés, a belépők többsége 
már gazdára talált. Másnap, 
szombaton reggel 8 órától zenés 
ébresztő: a kisvonattal fúvószene-
kar járja be a várost. Délelőtt 10 
órától a Klauzál téren felállított 
színpadon ingyenes könnyűzenei 
koncertekkel, bemutatókkal, nye-
reményjátékokkal várunk min-
den érdeklődőt. Élőben jelentke-
zik a Csörög rovat: olvasóink sze-
mélyesen találkozhatnak az új-
ságírókkal. Ingyenes vérnyomás-
mérésre, testzsír-meghatározás-

Zséda lesz a szülinapi buli egyik sztárvendége Fotó: Karnok Csaba 

ra, US Army fittségi tesztre is le-
het majd jelentkezni. A Capella 
cukrászdában az erre a napra 
megalkotott DM-fantáziafagy-
laltból egy gombócot ajándékba 
kap minden fagyivásárló. 

- A Délmagyarország nemcsak 
hírt és információt szolgáltat, 
hanem részt vállal az emberek 
életében. Az egész megye lakos-
ságához szeretnénk közelebb ke-
rülni, ezért a vonzó programok 

mellett személyes találkozásokra 
is várjuk az olvasókat, és szíve-
sen fogadjuk véleményüket is -
hangsúlyozza Pap Klára kiadó-
igazgató. 

- Szeretnénk bizonyítani, hogy 
a Délmagyarország az egész vá-
rosé. Rangos programmal készü-
lünk a születésnapra, reméljük, 
hogy aki olvas bennünket, elfo-
gadja meghívásunkat, és együtt 
ünnepel majd velünk - mondja 
Szetey András, lapunk főszer-
kesztője. 

KLAUZÁL TÉRI PROGRAMOK 
Május 28-án 10 órától: Bohócok 
az állatkertben (a Kövér Béla 
Bábszínház műsora), 10.30-tól: 
Görkorcsolya-bemutató, 11-től: a 
Pom-Pom együttes Ernő Afriká-
ban című gyerekműsora, 
11.45-től: lapunk fizikai verse-
nyének díjátadása, Rómeó és Jú-
lia (az Orczy István Általános Is-
kola táncbemutatója), 12 órától: 
Csonka András műsora. 13 órá-
tól: kérdezz-felelek játék, utazá-
si és születésnapi nyereményjá-
tékunk díjátadása, 14 órától: Ae-
ro kick-box-bemutató, 14.15-től 
a Fiesta együttes koncertje. 
14.45-től kérdezz-felelek játék, 
95 éves olvasóink köszöntése. 
Vendégeink: Gregor József, Ja-
nics Natasa, valamint a Merce-
des-Benz Csillagtúra résztvevői. 
15.45-től küzdősport-bemutató, 
16 órától szülinapi tortaszegés, 
17 órától Zséda-koncert. 

Párbeszéd 
a vidékért 
Az EU kasszájába befizetett 
pénzeket pályázatokkal kell 
visszaszerezni, a vidéken élőket 
pedig fel kell készíteni erre - je-
lentette ki Glatz Ferenc a Pár-
beszéd a vidékért mozgalom 
mórahalmi fórumán. A Magyar 
Tudományos Akadémia Társa-
dalomkutató Központ Tudomá-
nyos Tanácsának Elnöke idén 
márciusban a parlamentben 
tett javaslatot arra, hogy széles 
társadalmi vitában, hat kérdés-
körben tárgyalják a vidékpoliti-
ka legfőbb kérdéseit. Glatz Fe-
renc szerint önmagában már az 
is eredmény, hogy az elmúlt két 
hónapban több szó esett a vi-
dékről, mint az elmúlt 15 év-
ben. A vitákon felmerült javas-
latok, ötletek alapján készül el 
a Charta a vidékért című doku-
mentum, amelynek vidékpoliti-
kai alapelveit a magyar parla-
ment figyelembe veszi munká-
jában. 

HÍREK 
S.O.S.-NAP SZEGEDEN 
Az országos telefonos nap 
részeként pénteken délután 1 
órától este 7-ig Szegeden, a 
Dugonics téren felállított 
pavilonjánál várja az 
érdeklődőket az S. O. S. 
telefonos lelkisegély-szolgálat. A 
lelki problémákkal, magánnyal 
küzdők is meghallgatásra 
találhatnak, és az önkéntes 
segítő munkát vállalók is 
információkat kaphatnak a 
szervezet működéséről. 

ORAVECZ 
ÉS A SZIMFONIKUSOK 
Oravecz György zongoraművész 
közreműködésével, Gyüdi Sándor 
vezényletével ma 19.30-tól a 
Szegedi Nemzeti Színházban 
tartják a Filharmónia 
Fricsay-bérletének záró 
koncertjét. A szegedi 
szimfonikusok Berlioz Beatrix és 
Benedict, valamint Római 
karnevál nyitányát, Prokofjev I. 
zongoraversenyét és Sztravinszkij 
Kártyajátékát játsszák. 

Szegedi 
vakáció 
- 2005 
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Már beírathatják gyermekeiket a 
szülők az idei szegedi nyári tábo-
rokba. 

A választékról a Szegedi vaká-
ció - 2005 című kiadványból tá-
jékozódhatnak. A programfüze-
tet tegnap muta t ták be a város-
házán. Kozma József várospoli-
tikai alpolgármester arra hívta 
föl a figyelmet, hogy a 200 olda-
las könyvecske minden koráb-
binál több lehetőséget - köztük 
családi elfoglaltságokat is - kí-
nál. 

Idén összesen 96 tábori elfog-
laltságra lehet jelentkezni -
mondta Orbán Hédi, a prog-
ramszervezésben az önkor-
mányzat társszervezőjeként 
közreműködő Százszorszép 
Gyermekház vezetője. A beirat-
kozás folyamatos, s a sláger-
programok (például: kuktatá-
bor) iránt igen nagy az érdeklő-
dés. 

A napi programokat és egyéb 
lehetőségeket (kiállításokat, a 
múzeum, vadaspark kínálatát, 
más rendezvényeket) is fölsoro-
ló kiadvány 14 ezer példányban 
jelent meg. A szülők óvodák-
ban, iskolákban, és a közremű-
ködő intézményekben juthat-
nak hozzá a Szegedi vakáció 
idei számához. A programfüzet 
tartalma az interneten is olvas-
ható a www.szegedvaros.hu ol-
dalon. 

Legyen olcsóbb a beavatkozás 

Törvénymódosításokkal 
segítenék a rászorulókat 

Elhunyt 
Kósa Zsigmond 
Barátunk 

p g ^ M Tragikus hirtelenséggel e lhunyt 
l I M r Kósa Zsigmond, a Magyar Szo-

^ cialista Párt Csongrád Megyei 
Í M Vállalkozói Tagozatának elnöke. 

Kósa Zsigmond az AFIT-nál kezdte pályáját, ahol elnyerte a „Szakma If jú 
Mestere" k i tünte tő címet. Bekapcsolódott a KISZ mozgalomba és a Sze-
gedi Ifjúsági Napok szervezésébe. 1985-től az M S Z M P városi szervezeté-
nek politikai munkatársa lett. 
A rendszerváltozást követően vállalkozóként tevékenykedett . A Magyar 
Szocialista Párt alapító tagja, a baloldali eszmék elkötelezett híve volt. 
ő hozta létre az M S Z P Vállalkozói Tagozatának Csongrád Megyei Szerve-
zetét, amelyet haláláig vezetett. 
2002-től Szeged egyik legnagyobb gazdasági társaságának, a Tisza Volán Rt. 
felügyelőbizottságának az elnöke, tagja a Progress Alapítvány kuratór iumá-
nak. 
Aktiv résztvevője és szervezője volt Szeged és a megye spor té le tének. 
Főszervezője volt a sikeres „Kék M ó k u s Kupának" több éven keresztül. 
Most , hogy elment, fájó űrt hagyott maga után. 
Búcsúztatása és temetése május 18-án, szerdán, 13 órakor lesz az Alsóvá-
rosi temetőben. 
Kósa Zs igmondot a Magyar Szocialista Párt saját halot t jának tekinti , em-
lékét megőrizzük! 

Magyar Szocialista Pár t 
Csongrád Megyei Szövetsége 

A lombikbébi programban 
résztvevő párok helyzetén se-
gítene az a beadvány, amelyet a 
szegedi Újhelyi István és par-
lamenti képviselőtársa, Török 
Zsolt nyúj tot t be az országgyű-
lésnek. A szegedi Kaáli Intézet 
szakorvosa a tervezet minden 
pontjával egyetért. 

A meddőség problémájával és a 
lombikbébiprogrammal foglalko-
zó határozati javaslatot nyújtott 
be az országgyűlésnek Újhelyi Ist-
ván szegedi országgyűlési képvise-
lő, valamint Török Zsolt. A két há-
romgyermekes családapa 150 ezer 
magyarországi meddő házaspár 
érdekét szeretné képviselni, akik-
nek a munkaerő-piaci helyzete a 
többiekhez képest kiszolgáltatot-
tabb, gyermekhez jutásuk pedig a 
megpróbáltatások mellett anyagi 
teher is. - Olyan döntéseket kell 
hozni, amelyek lehetővé teszik, 
hogy mindenkinek lehessen gyer-
meke, aki szeretne - fogalmazott 
Újhelyi István. 

Legfontosabb feladatként az 
asszisztált reprodukciós kezelés-
ben résztvevők munkahelyi vé-
dettségét jelölték meg a szocialista 
politikusok, hiszen ezek a nők a 
lombikbébiprogram során leg-
alább négy hétre kiesnek a mun-
kából, amelyet sok helyen nem 
néznek jó szemmel. A beadvány 
készítői felkérték a kormányt, 
hogy két hónapon belül terjessze 
az országgyűlés elé a munka tör-

Lombikban fogantatikaz új élet a Kaáli Intézetben Fotó. Mrikolczi Róbert 

vénykönyve módosító javaslatát, 
és a kezelés megkezdésétől leg-
alább 1-1,5 éves munkahelyi vé-
delmet - a rendes felmondás tilal-
mát, könnyebb fizikai terhelést je-
lentő munkakört - biztosítson a 
kezelésben részt vevő házaspár 
mindkét tagjának. Újhelyi és Tö-
rök a továbbiakban fontosnak 
tartja azt is, hogy a szegénység ne 
lehessen akadálya a meddőségi 
kezelésben való részvételnek, le-
gyenek hozzáférhetőek a meddő-
ségi kezelést nyújtó intézmények 
eredményességi mutatói és indít-
sanak a témában országos, felvilá-
gosító kampányt. 

- A beadvány minden olyan kér-
dést érint, amelyek eddig problé-
maként merültek fel - mondta 
Krizsán Mária, a szegedi Kaáli In-
tézet nőgyógyász szakorvosa. 
Hozzátette: az eredmények közzé-
tételével azonban óvatosan kell 
bánni, a nem megfelelően kont-
rollált adatok ugyanis fébevezet-
hetők lehetnek. Azt azonban ehs-
merte, fontos, hogy tisztában le-
gyenek a betegek ezzel is. - Ösz-
szességében minden ponttal 
egyetértek. Ha ezeket meg is való-
sítanák, az hatalmas segítség len-
ne a munkánkhoz. 

T.K. 

Újabb segítség Révészéknek 
Újabb, a tűzesetben mindenüket elvesztett, pe-
tőfitelepi, háromgyermekes Révész családon se-
gíteni szándékozók jelentkeztek lapunknál, ko-
rábbi cikkeink nyomán. 
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- Hűtőszekrényt, forgósfotelt, kanapét, szőnyeget 
tudunk fölajánlani nekik. Megnézné a házaspár, 
minek tudná hasznát venni, és elvinné. Még a szál-
lításban is segíteni tudnánk a Trabantunkkal -

mondta egy idős házaspár, Móravárosról. Másvala-
ki bútorokat bocsátana rendelkezésére a nincste-
lenné vált családnak - csak a szállításról kellene 
gondoskodniuk a megsegítetteknek. Újszegedről 
gyermekruházati cikkeket ajánlottak föl. 

Mi okozhatta a Révész Istvánék lakóhelyéül szol-
gáló, petőfitelepi víkendházat megsemmisítő tü-
zet? Tuczakov Szilvánától, a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől megtudtuk: a 
rendőrség szakértő bevonásával, tanúk meghallga-
tásával tovább vizsgálja az ügyet. 

http://www.szegedvaros.hu

