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KORKÉP 

ALGYÓ. Ma délután 4 órától a 
faluház színpadán a Pro Musica 
Művészeti Iskola óvodás korú 
gyermekei bemutató 
vizsgaelóadást tartanak. Az 
előadásra minden érdeklődőt 
várnak. 
- Az óvoda nevelőtestülete ma 
szakmai tanulmányútra 
Visegrádra és Esztergomba 
látogat. A szakmai napon az 
erdei óvoda programmal 
ismerkednek meg az óvónők. 

DESZKA község 
önkormányzatának 
képviselő-testülete legutóbbi 
ülésén elfogadta Simicz József 
polgármester tájékoztatóját a 
két ülés között végzett 
rpunkáröl, megtárgyalta a Bánát 
Szerb Kulturális Egyesület 
kérelmét, és úgy határozott, 
hogy a 2005. évben anyagilag is 
támogatja az egyesület 
részvételét a X. Szerb Folklór 
Európa Fesztiválon 
Stuttgartban. A fesztiválon a 
községet az önkormányzat 
részéről Gyorgyev Vojiszláv 
képviseli. A testület 
megtárgyalta a Deszk Község 
Közoktatásáért Közalapítvány 
alapító okiratának 
módosításáról szóló 
előterjesztését és a kuratórium 
új tagjának május 10-étől 
Hopentaler Istvánnét jelölte ki. 

MÓRAHALOM. Délután 3 órától 
a Makrancos királylány című 
gyermekoperát adják elő a 
Rókusi Általános Iskola diákjai 
az Aranyszöm 
Rendezvényházban. 

RÚZSA. A rúzsai székhelyű 
Óvodák Kistérségi Egyesülete 
ötödik alkalommal rendez 
gyermeknapot Rúzsa községben 
az egyesület 10 óvodájának 
(Ásotthalom, Bordány, 
Forráskút, Mórahalom, 
Öttömös, Pusztamérges, 
Rúzsa, Üllés, Zákányszék, 
Zsombö) 360 nagycsoportos 
gyermeke számára a község 
sportpályáján, óvodáiban és a 
falu több pontján a mai napon. 
Reggel 8 órától fogadják a 
csoportokat, majd a közös 
reggeli után a gyereknapot 
Sádtné Papp Ibolya óvodavezető 
és Papp János polgármester 
nyitják meg. Az óvodák 
zászlókkal, csatakiáltásokkal 
mutatkoznak be, majd a közös 
zenés torna után 9 órától lovas 
kocsikázásra, kiscsikó 
simogatásra viszik a 
gyerekeket. A gyereknapon 
óriáscsúszda és ugrálóvár, az 
akadálypályákon erőpróba, 
ügyességi feladatok, 
buborékfújó verseny, 
szökőkúthorgászás, 
kincsvadászat, kreatív műhely 
várja a kicsiket. Az 
eredményhirdetés után 2 órától 
zenés gyermekműsorral lép fel 
a budapesti Kincses Színház. 

SZEGED. Néhány perc 
Örkénnyel címmel holnap 20 
órától élő zenés színpadi játékot 
ad eló az Új Akropolisz Egyesület 
az ifjúsági házban. 
- A szőregi Kossuth Lajos 
Általános Iskola 16 diákja 
külföldi tanulmányúton vesz 
részt ezekben a napokban. A 
gyerekek először Brüsszelbe 
látogatnak, majd Canterbury 
városát nézik meg. Elutaznak 
Greenwichbe és Windsorba, 
majd Londonba. A részt vevő 
iskolások áprilisban sikeres 
alapfokú Pitman 
próbanyelvvizsgát 
tettek. 
- Szeged Európa kapuja címmel 
a Szegedi Ifjúsági Quiz (SZIQvíz) 
vetélkedősorozat IV. fordulóját 
rendezték tegnap és ma az 
ifjúsági házban. A 
középiskolások csütörtökön, az 
általános iskolások ma 13 órától 
mérik össze tudásukat az 
Európai Unióról, Európáról és a, 
csongrádi megyeszékhelyről. A 
vetélkedőt a Szegedi Ifjúsági Ház 
Kulturális, Fejlesztő és 
Médiaközpont Kht. hirdette 
meg. 

A Belvárosi moziban több százan várták a délutáni vetítést 

Még három héten át pereg 
a Csillagok háborúja 

Hosszú sor kígyózott a jegypénztár előtt Fotó: Gyenes Kálmán 

Az éjfél után egy perccel kezdett vetítésen és a 
délutáni első előadáson több százan álltak sorba a 
Belvárosi moziban, hogy megnézhessék George 
Lucas utolsó Star Wars-alkotását. Aki az első 
vetítésekről lemaradt, nincs még elkésve: három 
héten át naponta háromszor vetítik az amerikai 
produkciót. 

Tegnap délután fél háromkor a Belvárosi mozi előtt 
gyülekeztek azok, akik már elővételben megváltot-
ták jegyüket a Star Wars időrendben harmadik ré-
szére. A pénztárnál kígyózott a sor, két diáklány pe-
dig a mozi előterében, a lépcsőn üldögélve írta a 
matekleckét. Nóri és Kata, a Ságvári általános isko-
la 7. osztályos diákjai nem elvakult Star Wars-ra-
jongók, de ezt a filmet nem hagyhatták ki. 

- Otthon meg a moziban az összes eddigi részt 
láttam már - mondta Nóri, ölében a matematika-
füzettel. - Nekem inkább az újabb részek tetszettek 
- tette hozzá Kata. - Nem vagyunk Star Wars-őrül-
tek, s ha kedvenc színészt kellene választani, nem 
tudnék mondani senkit. Talán Yoda. De ez csak 
vicc - nevettek a lányok. 

A mozi'kiszolgált székein iskolásfiúk üldögéltek. 
Laci, Sebestyén és Tibi az Eötvös gimnázium diák-
jai, Dani a Fő fasori általános iskolába jár. Az éjféli 
vetítésre nem jöhettek el, de a délutáni első elő-
adást már nagyon várták. 

- Mindegyik részt láttuk, nagyon élvezzük Lucas 
filmjeit - mondták a fiúk. Laci kedvenc része A Biro-
dalom visszavág. Az öccsének van lézerkardja, de ő 
már túl nagy ahhoz, hogy kölcsönkérje. Dani azt 
mondta, most, hogy megnézi az utolsó részt, végre 
„képben" lesz a Star Wars-történeteket illetően. Az is-
kolájában egyébként sok a megszállott diák, akik Csil-
lagok háborúját játszanak a szünetekben. Sebestyén 
nemcsak az eddig látott filmekről van jó véleménnyel 
- különösen a remek technikai megoldásokat, trük-
köket értékeli -, hanem a filmek alapján készült szá-
mítógépes játékokról is. A középiskolás fiú elmondta, 
ezek nem bugyuta animációs alkotások, hiszen ami-
kor a játékos a jedivé válás útjára lép, a játék során szá-
mos, a léttel kapcsolatos filozófiai kérdésre kell vá-
laszt adnia, és ez elgondolkodtatja a fiatalokat. 

Paulik Krisztián feleségével és elsős kislányával 
pattogatott kukoricáért állt sorba. Kiderült, mind-
hárman szeretik Lucas filmjeit. Az édesapa az ösz-
szes részt látta, a Ságvári általánosba járó Borbálára 
is átragadt a rajongása. 

Három órakor csengőszó figyelmeztette a mozi-
látogatókat: ideje helyet foglalni. A sötétben még 
benéztünk a nézőtérre: több százan várták, hogy 
véget érjen a reklám, s peregni kezdjen Lucas vilá-
got hódító legújabb filmje, a Star Wars III. - A 
Sith-ek bosszúja II. része. 

NYEMCSOKÉVA 

Dobosok a pódiumon 
A dél-magyarországi alapfokú művészeti iskolák dobos, ütős növendé-
keinek találkozóját első alkalommal szervezik meg a hét végén Szege-
den. Szombaton délelőtt fél 11 -kor a Dózsa György Általános Iskolában 
az intézmények tanulói mutatkoznak be. Ezt követően a budapesti 
Drum Art dobiskola előadását láthatják, hallhatják az érdeklődők. A 
koncertet követően szakmai kerekasztalt tartanak. A rendezvényt -
amelyre a belépés díjtalan - a Csermák hangszerbolt kiállítása színesíti. 

MAKÓ EXPO rf 

Baross-
öregdiákok 
Bakó Pállal 
MUNKATÁRSUNKTÓL 
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Bakó Pál bíró, a szegedi Baross Gá-
bor Gimnázium egykori diákja tart 
beszámolót életútjáról a Vedres 
István Építőipari Technikum 
(Horváth Mihály utca 2.) előadó-
termében. A Baross Öregdiákok 
Szövetségének nyilvános rendez-
vénye ma fél ötkor kezdődik. 

V. Fekete Sándor: Az én Nagy Könyvem 

Az álmok súlya 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: 
ismert Csongrád megyei közéleti szemé-
lyiségek, tudósok, művészek, üzletembe-
rek, sportolók mesélnek legkedvesebb 
könyvükről. A 95 éves Délmagyarország 
születésnapi készülődése közepette pedig 
lapunk munkatársai vallanak kedvenc ol-
vasmányukról. V Fekete Sándor főszer-
kesztő-helyettes Sütő András Anyám 
könnyű álmot ígér című naplójegyzetei-
ről beszél. 

„Előbb olvastam Sütő András könyvét, mielőtt Erdély földjé-
re tettem volna lábam. Aztán meg alig vártam, hogy ez meg-
történjen. Azóta évente visszajárok oda, ahol az ellenkező 
híresztelések ellenére békességben is tud együtt élni román, 
szász és magyar, miként Sütő András falujában, Pusztaka-
maráson. 

Az író olyan őszinte szeretettel mesél szülőföldjéről, 
szüleiről, rokonairól, ismerőseiről, hogy az ritkaságszám-
ba megy az irodalomban. Lenyűgöző stílussal veti papírra 
a szegény, egyszerű emberek életét, amelyet a nélkülözés, 
lelket nyomorító keserűség mellett is áthat a derű. Sorai-
ból olyan mellbevágó bölcsességek olvashatók ki, amelyek 
gondolkodásra, számvetésre késztetik a család, az író éle-
tének titkaiba beavatottakat. Aki már megfordult a Hargi-
ta környékén, az tudja, olyan gyönyörű mondat- és gondo-
latszövést keresve is ritkán találni mifelénk, mint amilyen 

ott a mai napig természetes, 
az apró gyerek száján is ki-
szalad. 

Persze, hogy a gyerekfejjel 
meghallgatott mesék álmodo-
zásra sarkallják az embert. És 
egy anya mit is ígérhetne 
mást, mint könnyű álmot, 
pedig tudja, bizony az a kert 
sarkában másfelé veszi az 
irányt, ahelyett, hogy beko-
pogtatna. Sütő könyve opti-
mista példa arra, hogyan le-
het, kell méltósággal, tartás-
sal elviselni azt, amikor a 
sors nagykanállal méri a bajt, 
a terheket. " 

A N Y Á M -

K Ö N N Y * A i M C r r 

Í G É R s 

X 

A csapatmunkát 
segítik a telefonok 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szakmai napot tartott tegnap 
az Invitel Rt. üzleti partnerei-
nek Szegeden, a Novotelben. A 
szimpóziumon az üzleti haté-
konyságról, a vállalati belső és 
külső kommunikciós költségek 
csökkentési lehetőségeiről, va-
lamint az új szolgáltatásokról 
mutattak be prezentációt. Kü-
lön napirendet szenteltek a 
szervezők a már jól bevált tele-
konferencia és a piacon még új-
donságnak számító videotele-
fon-szolgáltatásnak. 

A szimpózium résztvevői a 
Délmagyarország és Délvilág 
példáján keresztül ismerkedhet-
tek meg a telekonferencia gya-
korlati előnyeivel. Vidéki mun-

katársaink ugyanis naponta ta-
lálkoznak, egyeztetnek így egy-
mással, illetve a szegedi szer-
kesztőséggel a fizikai távolság el-
lenére, csapatmunkába szerve-
ződve. 

Elérhető közelségbe és árba 
került már a videotelefon, de 
annak nagytestvére, a video-
konferencia is. A szimpóziu-
mon megjelent az Invitel 
egyik, Olaszországban tartóz-
kodó munkatársa is, világos 
színű öltönyben, tágas irodá-
ban ülve - az üzleti hírei mel-
lett megkérdezte, milyen idő 
van nálunk. Ő látott, hallott 
minket, mi meg őt - persze 
csak monitoron. De az sem 
kevés. Időt, utazást lehet vele 
megspórolni. 

Költséges séta Szeged Belvárosában 
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FOURTISSIMO S H O W M U S O R A 

Tegnap délután összeszámoltuk, egy Kárász utcai 
sétán mekkora összegtől szabadulhatunk meg, ha 
minden adománygyűjtő, muzsikáló és önjelölt 
jósnő előtt megnyitjuk pénztárcánkat. 

Csütörtökön a szemerkélő esőnek és a hűvös idő-
nek köszönhetően kevesen jártak Szeged sétálóut-
cáján, így nem volt nehéz feltűnés nélkül az ado-
mánygyűjtők horgára akadni. 

Elsőként egy fiatalemberrel beszélgettünk, aki az 
egyik egyház számára gyűjtött. A befolyt összegből 
a fesztivállátogatók és a rászorulók körében nép-
szerű ingyenétkeztetéseket finanszírozzák. A kö-
zösséghez tartozását igazolvánnyal és rengeteg szó-
rólappal bizonyító, mosolygós fiú elmondta, a sze-
gediek - elsősorban a fiatalok - nyitottak, érdeklő-
dők, ezért pozitívan viszonyulnak hozzá, és az álta-
la képviselt egyházhoz. 

Az adománynak nincs alsó vagy felső határa, 
ezért néhány száz forinttal járultunk hozzá az 
ebédköltséghez. A listát elnézve szűkmarkúak vol-
tunk, a legtöbben ennél többet adtak. De volt olyan 
is, aki csak a nevét adta a misszióhoz, amikor kide-
rült, hogy anyagi áldozatot is hozni kell, odébbállt. 

Az utca másik végén egy asszonyra figyeltünk fel, 
aki egy fiatal lány tenyerét nézegette, majd dühö-
sen legyintett, amikor a lány egy százassal honorál-
ta a jövendőmondást. 

A jósnőt mi is próbára tettük, kártyalapokat húz-
tunk, amibe az asszony bele sem nézett, úgy mond-
ta: két gyerek, szakítás, két férfi, szomorúság, két 
testvér, gazdagság, és egy jó tanács: ma ne vásárol-
junk lottót. Majd megkérdezte, akarjuk-e, hogy 
imádkozzon értünk. Akartuk, de kiderült, hogy eh-
hez egy hajszálunk és pénz szükséges. Fémpénz 
nem jó, csak papír, abból is kettő. Mi ragaszkod-
tunk az apróhoz, ő ragaszkodott a papírpénzhez,' 
mert az ima csak akkor működik, ha nagyobb ösz-
szeget helyez a kitépett hajszálra. „Ne féljenek, 
nem kell nekem a maguk pénze" - győzködött az 
asszony. Nekünk viszont kellett, így ima és az apró 
nélkül távoztunk, amit a biztonság kedvéért meg-
tartott magának a jövendőmondó. 

Mivel a fémpénzünk elfogyott, az utcán gitározó 
fiúnak már nem tudtuk honorálni a játékát. Tőle 
ezúton is elnézést kérünk. 

Néhány lépéssel távolabb, a nagyáruház lépcsőjénél 
a pénzünket nem, csak az aláírásunkat kérték - a 
drogmentes Magyarországért. A szignózók közül né-
hányan azt sem kérdezték, egyház vagy civil szervezet 
kéri-e az egyetértésüket, csak aláírtak szorgalmasan. 

A Szeged Belvárosában tett 10 perces séta ötszáz 
forintunkba és egy aláírásba került. A Kárász utca 
vámszedőit ennek sokszorosával is támogathatjuk, 
vagy éppen ki is kerülhetjük őket. 

G.ZS. 


