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KÖRKÉP 

ALGYŐ. A már hagyományos 
Szomszédoló rendezvénysorozat 
részeként február 17-én, 
pénteken 17 órától a faluház 
színháztermében Csengele 
mutatkozik be. Fellép a 
fúvószenekar és az ifjúsági 
mazsorettcsoport. A 
Kisszínjátszók HeUe anyó 
meséjét adják elő. A vendegek 
hallgathatnak különböző zenei 
műfajokat, népdalt, 
citeramuzsikát, fúvósokat. A 
Szomszédoló az ütöegyüttes 
műsorával zárul. Mindenkit 
nagy szeretettel várnak a 
rendezvényre, a belépés díjtalan! 

BORDÁNY. Vasárnap rendezte 
meg a megyei diáksportbizottság 
és a megyei tollaslabda-szövetség 
a bordányi Ádám fenő Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
tornatermében a Csongrád 
megyei tollaslabda diákolimpia 
válogatóját. Idén először hat 
korcsoportban nevezhettek 
amatörök és igazolt versenyzők. 
A 65 versenyzőből 27 bordányi 
diák (24 általános, 3 
középiskolás! versengett a 
megmérettetésen. A bordányiak 
közül 13-an 111 általános és 2 
középiskolás) jutottak tovább az 
országos döntőbe. Felkészítőjük 
Bálint Lászlóné. 

DOMASZÉK. A Kazinczy 
szépkiejtési és szépolvasási 
verseny iskolai válogatóján az 
általános iskolások közül 
továbbjutott Narozsnik Brigitta 6. 
b-s tanuló (felkészítő tanára Visy 
Melinda) és Nagy Nikoletta 8. b-s 
diák (felkészítő tanára Viplakné 
Pásti Mária). Szegeden, az SZTE 
Ságvári Endre Gyakorló Általános 
Iskolában megrendezett német 
nyelvű fordítóversenyen szép 
sikereket értek el a domaszéki 
általános iskola tanulói. Második 
helyezést ért el Kasa Judith (8. a), 
negyedik helyezést ért el Kovács 
Eszter (8. a). Felkészítő tanáruk 
Huszár fudit. 

KÜBEKHÁZA. A Kübekházi 
Sportegyesület az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is 
megrendezi farsangi sportbálját 
február 18-án, szombaton este 7 
órától a Hársfa söröző 
nagytermében. A zenét Soós 
István szolgáltatja, lesz tombola 
is. A rendezvény teljes bevételét 
a sportegyesület támogatására 
ajánlják fel a szervezők. 

MÓRAHALOM. A Vitalitás Klub 
ma este 6 órától tartja 
összejövetelét. A rendezvény 
témája: Hogyan ápoljuk emberi 
kapcsolatainkat? Vendég Csenik 
Attila. 

PUSZTAMÉRGES. Ma ismét 
„Jön a Méhecske" a 
pusztamérgesi művelődési 
házba. A vásárlókat 9 és 12 óra 
között várják a megszokott, 
széles árukínálattal. 

SZEGED. Főiskolánk a 
pedagógusképzés szolgálatában -
Kincses emlékeink címmel nyílt 
kiállítás tegnap a Szegedi 
Tudományegyetem Juhász 
Gyula Tanárképző Kar 
főigazgatói hivatalának 
folyosóján (Boldogasszony sgt. 
6.). A kiállítást dr. Homor Géza 
oktatási igazgató nyitotta meg, 
köszöntöt mondo t t dr. 
Pukánszky Béla oktatási 
rektorhelyettcs. 

ZSOMBÓ. Ma délelőtt 9 és 
délután 2 óra között véradásra 
várják az önkénteseket a József 
Attila Művelődési Házba. A 
szervezők minden segítő 
szándékú embertársuk 
részvételére számítanak. 
- Február 24-éig látható a zsombói 
József Attila Művelődési Házban a 
Délmagyarország és a Délvilág 
AFIAP-díjas, Aranydiplomás 
fotóriportere, Gyenes Kálmán 
alkotásaiból rendezett kiállítás, 
Erdély, szép föld... címmel. A 
kiállítás a művelődési ház 
nyitvatartási idejében 
díjmentesen látogatható. Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak. 

Átadták a Fekete Házat 
Holland vendégek megosztották tapasztalataikat 

Rendőrségi sajtósok 
dálymentes együttműködésnek 
kell lennie. Hollandiában kizá-
rólag regionális rendőrségek lé-
teznek, nincsen országos kapi-
tányság. A holland vendég meg-
jegyezte, nem is hiányolja ezt 
országából. Thomas Aling a mé-
diumokhoz eljuttatott informá-
ciók mennyiségéről beszélt. -
Muszáj adni bizonyos informá-
ciókat, olyan gyorsan, amennyi-
re csak lehet. A bűnesetek elkö-
vetőit 80 százalékban a szemta-
núk ismerik fel, akik az újságból 
és a tévéből értesülhetnek a 
rendőrségi felhívásokról -
mondta. Kommunikációjukat 
24 órás telefonúgyelettel erősí-
tik, amit bármikor tárcsázhat-
nak a sajtó munkatársai. Emel-
lett régiójukban hetente egyszer 
önálló tévéműsorral is jelent-
keznek „Hogyan kapjuk el a tol-
vajokat?" címmel, amelyben az 
előző héten elkövetett bűnese-
tekről számolnak be. + 

Átadták tegnap a 60 millió forintból felújított 
Fekete Házat. A jövő héten nyílik a felújítás utáni 
első kiállítás. 
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A kívül-belül megújult a Fekete Házat a megyei 
önkormányzat és Szeged város közösen, 60 mil-
lió forintból renováltatta. - Vannak olyan kultú-
rák, ahol a Bálint-nap a tavasz első napja, akkor 
szólalnak meg a verebek - mondta a tegnapi ün-

nepélyes átadáson Vörös Gabriella, a szegedi mú-
zeum igazgatója. - Most a verebek azt csiripelik: 
megvan a szegedi tavasz első kulturális szenzáci-
ója. Frank József, a megyei közgyűlés elnöke, és 
Botka László szegedi polgármester egyaránt a me-
gye és a város páratlan összefogásáról beszélt. 
Zombori István, a Móra Ferenc Múzeum történe-
ti osztályának vezetője elmondta: február 24-én 
nyílik meg a fényképezés történetét bemutató ki-
állítás, s ezzel egy időben az emeleten az állandó 
kiállítás is. 

Kistelek: 
megtalált 
millió 
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Előbb balszerencséje, majd hihe-
tetlen szerencséje volt annak az 
újszentiváni férfinak, aki Kiste-
leken, a Plus diszkontáruház 
előtt elveszítette a pénztárcáját 
készpénzzel, az összes iratával, 
valamint bankkártyájával 
együtt. A pénztárcában egymillió 
forint volt. 

A tárcát egy kisteleki férfi meg-
találta a bolt előtt, és azonnal be-
vitte a Kisteleki Rendőrkapitány-
ságra. A becsületes megtaláló a 
rendőröknek azt mondta: a lelki-
ismeretére hallgatott. A rendőr-
kapitányság munkatársai a tárca 
tulajdonosát haladéktalanul 
megkeresték, és hiánytalanul át-
adták neki értékeit. 

Megpróbáltuk megkeresni és 
megszólaltatni a pénztárcát 
megtaláló férfit, de ő egyelőre el-
zárkózott a nyilatkozattól. 

T i 1 • • 

Esküvői 
kiállítás 
a Marson 

Angol nyelv, ingyen 
A harmadik ingyenes angol 
nyelvtanfolyamot nyitotta meg 
tegnap Szegeden az Arany János 
Általános Iskolában Botka Lász-
ló polgármester. A két hónapos 
tanfolyamon a résztvevők megis-
merhetik és megszerethetik az 
angol nyelvet, illetve régi tudásu-

kat is felfrissíthetik. Az érdeklő-
dők ősszel jelentkezhetnek a ha-
ladó tanfolyamra is. A város által 
szervezett és finanszírozott kur-
zusokon 2004-ben mintegy 
1700-an, tavaly 1500-an vettek 
részt, idén pedig 2100 a jelentke-
zők száma. 

Ingyenes beiratkozás 
a Somogyi-könyvtárba 
Ma 125 éve írták alá a szegedi Somogyi-könyvtár alapító oklevelét. 
Somogyi Károly esztergomi kanonok a Szegedet elpusztító 1879-es 
árvíz után ajánlotta föl 43 ezer 701 kötetből álló könyvtárát. 

Még romokban állt az 1879-es árvíz pusztította Szeged, amikor egy 
tudós pap, Somogyi Károly esztergomi prépost és apát kanonok föl-
ajánlotta a városnak 43 ezer 701 kötetes könyvtárát. Az alapító okle-
velet 1881. február 15-én írták alá. A város nevében Pálfy Ferenc pol-
gármester hitelesítette az okiratot. 

Az alapítólevél pontosan rendelkezik arról, hogy a könyvtár „a város-
nak mint erkölcsi testületnek" örök tulajdonában maradjon, a közmű-
velődést és a tudományosságot szolgálja, elhelyezésére pedig „alkalmas, 
tágas, víz- és vészmentes" helyiséget kell biztosítani. A nemzetközi mér-
ce szerint is kiemelkedő tudományos értékű alapítványi gyűjtemény 
Szegedre kerülésével megindult a város szellemi újjászületése. 

Szeged legrégebben működő közművelődési intézménye nyílt nap-
pal ünnepli a jeles évfordulót. Ma 10-től 19 óráig bemutatják a 
könyvtár kincseit az érdeklődőknek, és ingyenes lesz a beiratkozás. 

Bodó Imre és Kalmár Ferenc a bezárt nyomda előtt 

Munkát és biztonságot akarnak 
Kormánypártiak ígéreteit kérték számon tegnap 
fideszes politikusok a bezárt Szegedi Kossuth 
Nyomda előtt. 
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Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 
programbeszédéből összevágott klippel kezdte tegnap 
sajtótájékoztatóját két szegedi fideszes országgyűlési 
képviselőjelölt. A televíziós felvételeken a munka biz-
tonságát, új munkahelyek létesítését ígérték. 

Bodó Imre (Fidesz-KDNP) - jelenleg Tiszasziget 
polgármestere - szerint a ciklus eleje óta a kor-

mány a lakossági gázárat 66,7 százalékkal, a vállal-
kozói gázárat 132 százalékkal emelte. A gázszámla 
a laikus számára érthetetlen - állította. Kalmár Fe-
renc (Fidesz-KDNP) - szegedi önkormányzati kép-
viselő - Botka László (MSZP) 2002-es kampányfú-
zetéből idézett. Ebben a jelenlegi szegedi polgár-
mester jól menedzselt gazdaságról szólt, évi 4-500 
új munkahelyet ígért. Kalmár emlékeztetett, hogy 
most ezerrel többen keresnek munkát Szegeden, 
mint 2002-ben. Azért tartották a volt Kossuth 
Nyomda előtt a sajtótájékoztatót, hogy figyelmez-
tessenek: több üzemben (például az Ikarusnál, a 
hangszergyárban) megszűnt a termelés. 

SZEMKÖZT 
KOVÁCS FERENCCEL 
Szerda esténként fél 8-tól látható 
a Városi Televízió és a 
Délmagyarország közös műsora, 
a Szemközt. Ma Kovács 
Ferencet, az ÁNTSZ Csongrád 
Megyei Intézetének vezetőjét 
lapunk főmunkatársa, Oláh 
Zoltán és a televízió 
szerkesztő-riportere, Márok 
Tamás a 2004 végén kirobbant 
úgynevezett paprikabotránnyal 
kapcsolatos bírósági ítéletekről 
kérdezi. 

AZ EGÉSZSÉGÜGYRŐL 
Az MDF lakossági fórumra várja 
az érdeklődőket ma - korábbi 
híradásunkkal szemben - 17 
órára a Tisza Szállóba. A 
rendezvényen az egykori 
egészségügyi politikai 
államtitkár, Pusztai Erzsébet 
beszél az egészségügy 
helyzetéről. 

Ötödik alkalommal rendezték 
meg tegnap a rendvédelmi 
szervek Csongrád megyei saj-
tóreferenseinek találkozóját 
Szegeden - holland vendégeik 
is voltak. 

Zombori István, Frank József, Vörös Gabriella és Botka László az ünnepségen Fotó: Gyenes Kálmán 

A tegnapi találkozó díszvendége 
Wout Dekker, a hollandiai Ut-
recht régió rendőrségének kom-
munikációs vezetője és Thomas 
Aling sajtószóvivő volt. A hosz-
szabb távú cél egy közös program 
kialakítása a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság és Utrecht 
régió között a médiával való kap-
csolattartás terén. A holland 
vendégek szombat óta tartózkod-
nak Magyarországon, megismer-
kedtek a rendőrség ügyeleti rend-
szerével és részt vettek a napok-
ban megtartott baleset-megelő-
zési akción is. 

Wout Dekker kiemelte: mind-
két országban a fő célnak a mé-
diumokkal való gyors és aka-
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Az életük nagy napjára készülők-
nek nyújt ötleteket, segítséget az 
eskúvőkiállítás, amelyet szom-
baton és vasárnap rendez meg 
Szegeden, a Mars téri U pavilon-
ban az A&B Eskúvőszervező Iro-
da. A kétnapos rendezvényen kö-
zel 50 kiállító yonultatja fel 
mindazt, ami az esküvőhöz 
szükséges: virágkötők, cukrá-
szok, fotósok, videósok, vendég-
látósok adnak tanácsokat a háza-
sulandóknak, és autókölcsönző 
cég is kínálja szolgáltatásait. A 
legújabb menyasszonyi, vőle-
gény* és alkalmi ruhákat is meg-
tekinthetik az érdeklődők, a 
menyasszonyok pedig fel is pró-
bálhatják az álomszép viselete-
ket. Akik inkább profira bíznák a 
nagy nap lebonyolítását, tárgyal-
hatnak eskúvőszervező céggel is. 
A kiállítás mindként napon dél-
előtt 10 órakor nyitja kapuit, 
szombaton este 7-ig, vasárnap 
este 6-ig látogatható. 

Kalmár Ferenc (balról) munkanélküliségről, Bodó Imre (jobbról) az energiaárak emeléséről beszélt 
a s a j t ó t á j é k o z t a t ó n Fotó: Schmidt Andrea 

Szegedi lézeresek a moziban 
A Belvárosi mozi Balázs Béla Termében vetítik csü-
törtökön 18.30-tól Kiss Róbert Szegedi lézeresek 
című filmjét, amely Bor Zsolt Bolyai- és Széchenyi-
-díjas akadémikust és munkatársait mutatja be. A 
filmből megtudhatja a néző, hogy a szemmútéttől 
a pikkelysömör, a szénanátha és a gyulladásos bőr-
betegségek kezelésén át a gazdaságos, fotolitográfi-
ás chipkészítésig mi mindenre használhatók azok 

a lézerek, amelyeket a Szegedi Hidományegyetem 
Optikai és Kvantumelektronika Tanszékén műkö-
dő lézerfizikai kutatócsoport más tanszékekkel és 
az MTA Szegedi Biológiai Kutatóintézetével együtt 
fejlesztett ki. A riportfilm bemutatja, hogyan tu-
dott egy jól működő kutatóközösség egymást segít-
ve a mostoha körülmények között is világraszóló 
eredményeket elérni. 

INGYENKONCERT 
A Dankó Pista Oktatási, 
Kulturális és Érdekvédelmi 
Egyesület ingyenes tavaszváró 
koncertet rendez csütörtökön 
este 6 órától a Szegedi Ifjúsági 
Házban. A koncert védnöke 
Botka László polgármester, a 
rendezvényt Kozma József 
alpolgármester nyitja meg. 
Köszöntőt mond: Teleki László 
politikai államtitkár, Újhelyi 
István országgyűlési képviselő és 
Dógi János, a CSZÓSZ elnöke. 
Fellép Bangó Margit nótaénekes, 
a Dankó Pista Egyesület 
összevont cigányzenekara. 

BÁLL DÁVID ESTJE 
Báli Dávid zongoraművész, az I. 
Nemzetközi Bartók Béla Zongo-
raverseny I. helyezettje ad ingye-
nes hangversenyt ma 19 órától 
az SZTE Zeneművészeti Főisko-
lai Karának Fricsay Ferenc hang-
versenytermében. A műsoron 
Bartók, Debussy, Liszt és Schu-
bert művei szerepelnek. 


