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KORKÉP 

ALGYÓ. Ma rendezik meg a 
faluházban az algyői tehetséges 
ifjak estjét. Az 
eredményhirdetéssel 
egybekötött gálaműsor 6 órakor 
kezdődik. 
Ma este 6 órától tartja 
találkozóját a tájházban a 
Varjúvár Garabonciás Társaskör. 
Május 16-áig tekinthető meg a 
Napsugár Idősek Otthonában a 
Kisteleki Képzőművészeti Kör 
műhelykiállítása. A kiállított 
portrék Borsos Mihálynéról és 
Farkas Imréről készültek. 

ÁSOTTHALOM. Pénteken este 6 
órától tartja összejövetelét az 
ifjúsági házban a fiatalok 
önismereti- és beszélgető 
játékműhelye, a 
Gondolat-olvasó-kör. A 
résztvevők irodalmi, 
publicisztikai és bölcseleti 
szemelvények, filmrészletek és 
zenék segítségével kerülnek 
közelebb életük, kapcsolataik és 
személyiségük mélyebb 
értelméhez. Kreatív játékok és 
közös lelki gyakorlatok révén 
közelítenek a művészeti 
alkotómunka felé, amelynek 
eredménye közös produkció lehet. 
Az előadó és a művészeti csoport 
vezetője: Pleskonics András. A 
programot az Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi 
Minisztérium támogatja. 

BORDÁNY. A Nagy Könyv 
játékhoz kapcsolódva a könyvtár 
segítséget nyújt mindazoknak, 
akik olvasókört szeretnének 
alakítani, hogy másokkal is 
megosszák 
olvasmányélményeiket. 

ÓPUSZTASZER. Vasárnap 
rendezik meg az első falunapot. 
Reggel 6 és 8 óra között zenével 
ébresztik a falu lakosságát; 9 
órakor köszöntőt mond Makra 
József polgármester,- 10-től 
játékos vetélkedőt rendeznek 
felnőtteknek és gyerekeknek; 10 
órakor nyílik Várhidiné Szabó 
Erzsébet festőművésznő 
kiállítása; Negyed 2-kor 
kezdődik a veteránautók 
bemutatója; fél 3-tól fellépnek az 
Ópusztaszeri Általános Iskola 
diákjai és a Pro Art Táncstúdió 
növendékei; 4 órakor kezdődik a 
népzenei és néptáncbemutató 
(fellép a csongrádi Alföld 
Néptáncegyüttes, a romániai 
Óbesenyő Néptánccsoportja, az 
ópusztaszeri id. Magony Sándor 
Néptánccsoport, valamint az 
„Őszikék" nyugdíjas klub); fél 
7-kor kezdődik Humorforgácsok 
címmel Forgács Gábor szinész, 
parodista műsora; 7 órától 
operett dallamokat hallgathat a 
közönség a Szegedi Nemzeti 
Színház művészeinek 
előadásában, fellép: Kiszely 
Zoltán és Kocsis Judit, kísér 
Nagy Imre; 8 órától a BON-BON 
ad koncertet, este 9-kor kezdődik 
az utcabál. Egész nap büfé, 
étel-italfogyasztási lehetőség, 
árusok, kézművesek bemutatója 
és vásár, gyerekeknek ugrálóvár. 

SZEGED. Pünkösdi falunapokat 
rendez Tápén a Heller Ödön 
Művelődési Ház. Délután 5 
órakor kezdődik az Alvég-Felvég 
futballmcrkőzést a sportpályán, 
illetve a Bálint Sándor Általános 
Iskola színházi bemutatója. Este 
7 órától Törmelék-koncert, este 
9 órától utcabál a Török 
zenekarral. Szombaton 9 órakor 
kezdődik a családi sportnap a 
tápai pályán. Kézműves 
foglalkozást tartanak 2-től, 
arcfestés, bohócműsor várja a 
gyerekeket, illetve 6 óráig várják 
a véradókat a Heller Ödön 
Művelődési Házban, 4 órától 
rendezik meg az Arany Pódium 
Tthetség Show-t, 7-kor kezdődik 
a Kabaré Kávéház zenés táncos 
színházi előadása, este 9 órakor 
pedig utcabál Botás Jánossal. 
A Tabán Általános Iskola 20. 
jubileumi ünnepségét ma 
délután 5 órától tartja az Ifjúsági 
Házban. A rendezvényre várják a 
mostani és az egykori diákokat, 
szülőket, kollégákat, 
együttműködő partnereket. 

Nukleáris álbaleset 

Lemosták a kamiont . A nagylaki gyakorlaton egy nukleáris baleset következményeinek elhárítása 
volt a fe ladat Fotó: Szabó Imre 

Nukleáris baleset történik egy tőlünk ötszáz kilométerre, Ro-
mániában lévő atomerőműben - na nem igaziból, csak egy nem-
zetközi gyakorlat keretében modellezték tegnap Nagylakon, mi 
lenne, ha ilyesmi előfordulna. A látványos bemutató azt volt 
hivatott tanúsítani, hogy válsághelyzetben gyorsan és szakszerűen 
intézkednek a lakosság védelme érdekében a magyar hatóságok. 

A feltételezett helyzet szerint 
nukleáris baleset történt a tó-
lünk ötszáz kilométerre lévő ro-
mániai Cernavoda atomerőmű-
vében, ezért a nagylaki határát-
kelőhelynél a megyei védelmi bi-
zottság koordinálásával vkülön-
böző biztonsági óvintézkedése-
ket kellett életbe léptetni - erről 
szólt tegnap a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség által 
szervezett bemutató. Az átkelő-
nél úgynevezett sugárkaput állí-
tottak fel, amely az egyik belépő 

tej szállító tartálykocsi, majd egy 
személyautó esetében is sugár-
fertőzést jelzett. A katasztrófael-
hárító csapat védőfelszereléssel 
ellátott emberei a járműveket 
speciális folyadékkal mosták le, 
a benne ülőket pedig orvosi vizs-
gálatnak vetették alá - egyikü-
ket, mivel sugárfertőzöttnek ta-
lálták, a szegedi klinika onkote-
rápiás osztályára szállította a 
mentőautó. 

A mintegy félórás, látványos 
bemutatót, valamint a teljes gya-

korlat megszervezését, illetve a 
hozzá szükséges háttérmunkát, 
előkészítést jelesre értékelte a 
hazai katasztrófavédelem főigaz-
gatója, Muhoray Árpád. Lapunk-
nak azt is elmondta: hasonló 
vészhelyzet esetén az érintett ha-
tóságok, szervezetek egy órán be-
lül képesek lennének a cselek-
vésre, de akár a hosszú távú vál-
ságkezelésre is. 

A több mint hatvan ország 
részvételével lezajlott gyakorlat-
hoz Magyarországon három me-
gye csatlakozott. Csongrádból 
közel ötszáz fő vett részt benne -
többek között tűzoltók, mentő-
sök, növény- és állat-egészség-
ügyi szakemberek, önkormány-
zati tisztviselők. 

SZ. I. M. 

Újszászi Ilona: Az én Nagy Könyvem 

Titkok kapuja 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: 
ismert Csongrád megyei közéleti szemé-
lyiségek, tudósok, művészek, üzletemberek, 
sportolók mesélnek legkedvesebb könyvük-
ről. A 95 éves Délmagyarország születésnapi 
készülődése közepette pedig lapunk mun-
katársai vallanak kedves olvasmányukról. 
Újszászi Ilona újságíró, rovatvezető Szabó 
Magda: Az ajtó című regényéről beszél. 

„A Régimódi történetben testi édesanyjának, Jablonczay Lenké-
nek, Az ajtóval pedig a bejárónőként mellé szegődött lelki anyjá-
nak, Szeredás Emerencnek állít emléket Szabó Magda. Két bát-
ran élő asszony kóstolgatja itt egymást. Életük több évre össze-
kötődik, de mire kinyitogatják ajtajaikat, és a rejtegetett titkok-
kal szembesülve megismerik, megszeretik egymást, addigra el-
oldódnak a kapcsok. 

Az ajtóban két vidéki nő kerül egymás vonzásába, miközben 
a nagyvárosi élet két végletét éli. Az egyik a szenvedélyes alko-
tó, aki szavakból lobbant lángokat, a másik a házmester és a 
bejárónő, aki pártfogoltjai útjából igyekszik elseperni a bajt. Az 
egyik szerető társsal és Viola kutyával él, a másik megesettnek 
gondolt csalódott öreglányként a macskáival. Az egyik szóban 
és írásban mindent világgá kiált magáról, a másik nem mond 
lényegest bensejéről, és zárt ajtó mögé rejti életének tanúit és 

tárgyait. Az egyik a múltba me-
rengve építkezne, a másik 
„energiáját arra tartogatja, ami 
múltjáért a jövőben még meg-
tehető". A kritikus pillanatban, 
mikor a fiatalasszony az öreg-
asszony titkait rejtő ajtót kény-
telen föltörni, s előkerül az ot-
tani bűzös, mocskos, rothadó 
minden, egyedül és titokban el-
takarítja a szennyet, amit talált 
- ezzel Magdus nem elárulja, 
megmenti Emerencet, és mégis 
lelkileg megöli. 

Erről szól az életünk. Forgat-
juk a kulcsot, küszködünk, 
hogy kinyissuk a titkok kapu-
ját." 

,Mindenki babonás, csak van, aki nem vallja be" 

Péntek 13. - a balszerencse napja 
Folytatás az 1. oldalról 

A bolti eladóként dolgozó Varga Petra pedig 
soha nem tervez fontos dolgokat erre a nap-
ra, igyekszik minél kevesebb ügyet intézni, és 
nem hoz sorsfordító ügyekben döntéseket. 
Mint mondja, annyira nem babonás, „de biz-
tos, ami biztos". 

Nem osztja a babonások véleményét a La-
luska Zsuzsa, a Radnóti Miklós gimnázium 
végzős diákja. Számomra ez a nap is olyan, 
mint a többi, ha pedig el kell döntenie, hogy 
jó nap vagy rossz, akkor inkább szerencsés-
nek mondja. Ugyan így gondolkodik Szege-

di Erika, a kártyajóslással, szerelmi oldás-
sal, kötéssel, átoklevétellel foglalkozó benn-
fentes szakértő. Ilyenkor az erők rásegíte-
nek arra, hogy tisztábban látszódjék a jövő. 
A balszerencsét az emberek maguk okozzák 
saját maguknak, mivel tartanak a naptól, 
saját magukra hoznak negatív dolgokat. Eri-
ka szerint aranyszínű gyertyát kell gyújtani, 
s aki ezt megteszi, annak élete végéig sikerei 
lesznek az üzleti életben. Ajánlott ezen a 
napon lottózni, vagy másként áldozni For-
tuna oltárán, a boszorkányok szerint ugyan-
is ez busásan megtérül. 

NYEMCSOKÉVA 

A BAISZERENCSES 13-AS 
A Forma-l -ben nincs 13-as számú versenyautó, s 
Amerikában az épületekben sincs 13. emelet. A 
babona úgy tartja: ha egy asztalnál 13 ember ül, 
közülük hamarosan meghal valaki, hiszen az 
utolsó vacsorán is Jézus volt a 13. az apostolai 
között. Franklin Delano Roosevelt amerikai elnök 
nem engedte, hogy tizenhármán üljenek asztalá-
hoz. Szükség esetén titkárnője „ugrott be" tizen-
negyediknek. Párizsban létezett a quatrozíéme (a 
tizennegyedik) intézménye, melynek révén - vég-
szükség esetén - bárki rendelhetett egy tizenne-
gyedik vendéget. 

Jóslás kellékei a hangulatos gyertyák Fotó: Gyenes Kálmán 

Területalapú támogatási kérelmek beadása 

Haladék május 17-ig 
A földművelésügyi miniszter 
meghosszabbította a területala-
pú támogatások május 11 -én le-
járt határidejét, így az igényeket 
május 17-én éjfélig még postára 
lehet adni. Utána 25 napig, 
munkanaponként egy százalék-
kal csökken a támogatási összeg. 
Ám aki ennél is jobban elkésik, 
2005-ben nem számíthat pénzre 
- kaptuk a tájékoztatást a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vataltól (MVH). Idén a gazdák 

hektáronként átlagosan 172 eu-
róra, mintegy 43 ezer forintra 
számíthatnak, a tavalyinál ma-
gasabb összegre. 

Az idei kérelmekből eddig kö-
zel 165 ezer érkezett meg az 
MVH-hoz, így van esély arra, 
hogy a több mint 200 ezer gaz-
dálkodó időben elküldi a szüksé-
ges iratot. Csongrád megyéből 
tavaly 13 ezer 509, idén május 
11 -éig 11 ezer 474 igénybejelen-
tés érkezett. 

József Attila-tárlat 
a szegedi TIK-ben 
A Szegedi Tudományegyetem könyvtára az Évfordulós emlékcsarnok 
című kiállítássorozat keretében az egyetem egykori hallgatója, a 100 
éve született József Attila tiszteletére tárlatot rendezett a tanulmányi 
információs központ átriumában. A kiállítás megnyitóján Lengyel 
András irodalomtörténész mondott megemlékező beszédet. József At-
tila verseihez Tóth Rózsa grafilcusművész készített illusztrációkat. Lát-
hatók a tárlaton a költő 1924-25-ös szegedi tanévének dokumentu-
mai, többek között nővéreinek és Galamb Ödönnek írt levelei, akkor 
megjelent Nem én Idáitok című verseskötete, indexe, valamint neve-
sebb oktatóinak fotói. A szeptember közepéig nyitva tartó kiállításon a 
József Attilával foglalkozó szegedi kutatók köteteit is bemutatják. 

HÍREK 
A FIDESZ A KORMÁNY 
HÁROM ÉVÉRÓL 
Az MSZP-SZDSZ kormánynak 
nem sikerült végrehajtania 
feladatait, a 100 lépés program 
pedig nem eléggé átfogó - véli a 
Fidesz Csongrád megyei 
országgyűlési képviselői közül 
Nógrádi Zoltán, Martonosi 
György és Farkas Sándor. Az 
ellenzéki politikusok szegedi 
sajtótájékoztatójukon 
kijelentették: a legégetőbb 
problémák - például a 
mezőgazdaság, a vidékfejlesztés, 
a foglalkoztatáspolitika, az 
önkormányzatok anyagi 
ellehetetlenülése -
megoldásában a polgári párt 
felajánlja segítségét és 
együttműködését. 

AKI ISZIK, AZT VISZIK 
A Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság 
Balesetmegelőzési Bizottságának 
kezdeményezésére - a 
SZOTE-klub és a Rádió taxi 
támogatásával - péntekről 
szombatra virradó éjjel hajnali 
négy óráig kedvezményesen 
szállítják haza az ittas, autóval 
rendelkező vendégeket. Az akció 
célja az ittas járművezetők 
számának csökkentése és a 
„diszkóbalesetek" megelőzése. A 
klubba autóval érkezőknek 
alkoholtesztet adnak át, amivel 
ellenőrizni lehet, hogy van-e 
még alkohol a szervezetükben. 

VÁSÁRHELYI FESTŐK 
TÁRLATA SZEGEDEN 
A szegedi Polgári Szalonban 
(Victor Hugó utca 5.) pénteken 
délután 5 órakor Lázár János, 
Hódmezővásárhely 
polgármestere nyitja meg a 
vásárhelyi festők tárlatát. A 
kiállításon Bányai Béla, Blaski 
Márta, Búkor Tibor, Csikós 
András, Erdélyi Tibor, Erdős 
Péter, Fodor József, Hézső 
Ferenc, ifj. Holler László, Kakuk 
Tünde, Kéri László, Sonkoly 
Tibor, Szalay Ferenc, Szente 
Varga Gergelyné, valamint 
Zoltai Attila alkotásait 
tekintheti meg a közönség 
június 13-ig, hétköznap 9-től 17 
óráig, szombaton 9-től 13 óráig. 


