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K O R K É P 

ALGYÖ. Irodalmi pályázatot 
hirdet a könyvtár és az Algyői 
Tollforgatók Köre Lapozgatás az 
emlékek között címmel. A 
szervezők visszaemlékezéseket 
várnak családi és algyői 
szokásokról. A pályázat nincs 
korhoz kötve, azon bárki részt 
vehet. A pályamunkák 
terjedelme: 2-5 oldal. A legjobb 
munkák készítői utalványt 
kapnak három-, négy- és ötezer 
forint értékben. Tbvábbi díjak: 
ajándékkönyvek, ingyenes 
internethasználati bérletek. A 
pályázatokat március 20-áig 
lehet leadni az algyői 
könyvtárban (Kastélykert u. 63.). 

BAKS. A kormányváltó 
programról tart fórumot ma 
délelőtt 10 órától Túri-Kovács 
Béla, a Kisgazda Polgári 
Egyesület elnöke és Vincze 
László, a Fidesz-KDNP 
képviselőjelöltje a művelődési 
házban. 

BORDÁNY. A Bordányi 
Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat, valamint a 
Kulturális és Szabadidős 
Egyesület ma 9 és 14 óra között 
rendezi meg fém- és 
papírhulladék-gyűjtő akcióját. 
Az eddigi évekhez hasonlóan a 
házak elé kirakott, összekötözött 
újságpapírt, valamint 
fémhulladékot a gyűjtésben részt 
vevő fiatalok szállítják cl a Patika 
Iskolánál kialakított 
gyűjtőpontra. A Bordányi 
Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat az összegyűjtött 
hulladék árából a Fiatalok 
Bordányért idei programjait 
szeretné megvalósítani. 

FORRÁSKÚT. Ma délután 4 
órától a művelődési házban a 
Kulturális Szomszédolón 
Balotaszállás mutatkozik be 
műsorával a forráskúti 
közönségnek. A rendezvényre 
díjtalan a belépés. 
- Holnap délután 5 órától 
nosztalgia filmvetítést tartanak a 
művelődési házban. Bemutatják 
az 1967-es szüreti bálon, és a 
szintén 1967-ben megrendezett 
lakodalmas bálon készült 
filmeket. A filmeket Kálmán 
Ferenc, a forráskúti művelődési 
ház egykori igazgatója készítette. 

MÓRAHALOM. Sikeresen zárult a 
budapesti Utazás 2006 kiállítás. 
Az előzetes adatok szerint mintegy 
nyolcvanezren látogattak el a 
Hungexpó Budapesti 
Vásárközpontban megrendezett 
börzére, ezzel minden idők 
legsikeresebb kiállítását tudhatják 
maguk mögött a szervezők. 
A kiállításon Mórahalom is 
bemutatkozott: 15 
négyzetméteren, megújult 
installációval várták az 
érdeklődőket. Az őt méter magas 
stand az Erzsébet Mórahalmi 
Gyógyfürdő bejárati épületrészét 
ábrázolta, amely a fürdő lógójában 
is szerepel. A látogatók 
megismerhették a fürdő széles 
körű gyógyászati és 
wellness-szolgáltatásait, a település 
és a környék szálláslehetőségeit, a 
helyi programkínálatot. 
Megkóstolhatták a mórahalmi 
ágyas páliirkát is. A település ezen 
a hétvégén a szegedi 
utazáskiállításon mutatkozik be. 

SZEGED. Ma délelőtt 9 órától 
tartja beszámoló tisztújító 
közgyűlését a 
Mozgáskorlátozottak Csongrád 
Megyei Egyesületének 
vezetősége a Sellő étteremben. 
- A Magyar Autóklub dél-alföldi 
területi szervének elnöksége és á 
szegedi csoport vezetése minden 
hónap első hétfőjén (legközelebb 
április 3-án) 14 és 15 óra között 
fogadóórát tart a klub tagjainak, 
illetve az autózás, a közlekedés 
iránt érdeklődőknek székházában. 

ZSOMBÓ.A holnap este 6 órakor 
kezdődő szentmise után zenés 
estet ad a Lassus énekegyüttes a 
zsombói római katolikus 
templomban. Művészeti vezető: 
Éderné Erki Kornélia. 

Boncz Gézára emlékeztek 

Farkasházy Tivadar megmutat ta a Magyar súlyemelő-díjat, amit egykor Boncz Gézától kapott 
Boncz István családjával 

mögötte a humorista testvére, dr. 
Fotó: Frank Yvette 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Lombard Rt. Somogyi utcai székházának fa-
lán, annak az épületnek a helyén, ahol 
1948-tól 1978-ig lakott, tegnap délután szaka-
dó esőben Farkasházy Tivadar humorista, va-
lamint az egykori osztálytárs, Lippai Pál ügy-
véd és Botka László polgármester felavatta a 

népszerű humorista, Boncz Géza emléktáblá-
ját. „Elültetek egy mosolyt, humorral addig lo-
csolom, míg tréfa nem nő belőle" - olvasható a 
2000-ben elhunyt Karinthy-gyűrűs poéngyá-
ros bonmot-ja az emléktáblán, amely alatt ko-
szorúkat, virágokat is elhelyeztek az egykori 
barátok, kollégák, ismerősök. „Boncz volt az a 
humorista, aki a humoristákat is meg tudta 

nevettetni. Mindent elloptunk tőle, és ő tűrte" 
- mondta megemlékezésében Farkasházy Ti-
vadar, aki szerint nem véletlen a szakadó eső 
sem: ő rendelte így. Este a Bartók Béla Művelő-
dési Központ zsúfolásig megtelt nagytermében 
Boncz Géza-emlékestet rendeztek, amelyen 
fellépett többek között Fábry Sándor, Lehr Fe-
renc, Markos György és Nádas György is. 

Hétfőtől változik a villamosmenetrend 
Hétfőtől változik Szegeden az 
l-es villamos és az 5-ös troli-
busz menetrendje. Tanítási na-
pokon kora hajnalban tízper-
cenként indulnak a villamosok 

Rókusról, ugyaninnen késő este 
(21 óra és 22 óra 30 perc között) 
a megszokottnál két perccel ké-
sőbb indulnak a járatok. A troli-
járatok délelőtt és délután né-

hány perccel később indulnak 
Vértótól és Újszegedről. Más 
villamosok és trolibuszok me-
netrendje nem változik. Részle-
tes információ a megállóhelye-

ken elhelyezett tájékoztatókon 
olvasható, vagy a Szegedi Közle-
kedési Kft. közönségkapcsola-
tok irodájában és a végállomá-
sokon kérhető. 

HÍREK 

KEPEK 
A GYERMEKKLINIKÁNAK 
Mesejeleneteket ábrázoló 
táblaképeket adtak át tegnap a 
Szegedi Tudományegyetem 
Gyermekklinika és 
Gyermek-egészségügyi 
Központjának. 
A műveket az egyetem főiskolai 
karának rajz szakos hallgatói 
készítették, az alapanyagot 
Nógrádi Zoltán mórahalmi 
polgármester és Sándor János 
színházi rendező biztosította. 
A klinika tavaly is kapott 
hasonló adományt. 

NYÍLIK A SZEGEDI 
ÜGYFÉLKAPU 
Fontos mérföldkőhöz érkezett a 
szegedi e-önkormányzati 
rendszer fejlesztése. Az új 
elektronikus közigazgatási 
rendszer hálózati és 
számítógépes infrastruktúráját 
tegnap adták át. 
A 670 millió forintos 
projekt uniós támogatással 
valósul meg. Április 10-étől 
az interneten is intézhetik 
szociális és más ügyeik egy 
részét a szegediek. A 
szolgáltatást a 
www.magyarorszag.hu, 
valamint a www.szegedvaros.hu 
honlapon lehet elérni. 

BALOGH LÁSZLÓ 
A MULTIKAT ELLENŐRZI 
Törvénnyel kell tiltani a 
polcpénzt. Kóka János gazdasági 
miniszter álljon a magyar gazdák 
elé, és indokolja meg, miért kell 
fizetniük azért, hogy a multik 
forgalmazzák az általuk 
termelt árut - mondta tegnap 
Balogh László. 
A Fidesz országgyűlési 
képviselőjelöltje kiemelte: a 
mórahalmi Mórakert 
Szövetkezet az elmúlt évben 600 
millió forintot volt kénytelen 
erre költeni. A képviselő 
munkacsoportot szervez, 
mely a szegedi 
szupermarketekben ellenőrzi: 
hogyan rakják a polcokra, 
milyen körülmények között 
árulják a magyar árut. 

Érdi Tamás Bartók-estje 
A Szegedi Tavaszi Fesztivál programjában ma este 
7 órától a Tisza Hotel nagytermében Mozart-Bar-
tók-koncertet ad Erdi Tamás zongoraművész. Az 
izgalmasnak ígérkező hangversenyre olvasóink öt-
ven jegyet nyerhettek. Érdi Tamás - az ismert tele-
víziós személyiség, Érdi Sándor fia - koraszülött-
ként egy hibás inkubátorkezelés következtében el-
veszítette a látását. Ötéves korában kezdett zongo-
rázni, tanárai speciális módszerrel tanították: szin-
te újrakomponáltatták vele a darabokat. Nyolcéve-
sen már a Pesti Vigadóban lépett fel, 1995-ben kor-
csoportjának legfiatalabb versenyzőjeként meg-
nyerte a Louis Braille Nemzetközi Zongoraver-
senyt. Tizenöt évesen a Budapesti Tavaszi Fesztivá-
lon Vásáry Tamás vezényletével eljátszotta Mozart 

A-dúr zongoraversenyét. A Bécsi Zeneakadémián, 
később pedig Kanadában folytatta tanulmányait. A 
torontói Royal Conservatory of Music Art ösztön-
díjasa lett Leon Fleisher, ]enny Regehr és Marc Du-
rand tanítványaként. 2002-ben szerzett diplomát. 
Szólóesteket adott már többek között Bangkokban, 
New Yorkban, Chicagóban, Torontóban, fellépett 
Rico Saccani dirigálásával, Mozart- és Bach-zongo-
raversenyeket játszott a Liszt Ferenc Kamarazene-
karral, a Solti Zenekarral és a Weiner Szász Kama-
raszimfonikusokkal. A venezuelai Manuel Her-
nandez-Silva vezényletével a New York-i Lincoln 
Centerben több mint kétezer ember állva ünnepel-
te. Az elmúlt években sorra jelentek meg CD-felvé-
telei Mozart, Chopin és Schubert műveiből. 

A hónap könyve - Mozartról 
Mozart-évet ünnepel a világ: mű-
vei szerepelnek a hangversenyek, 
operaházak műsorán, CD-n, és 
könyvek jelennek meg. Ezek 
egyikét, a Wolfgang Amadeus 
Mozart elképzelt leveleit tartal-
mazó kötetet ajánlja az olvasók 
figyelmébe a Somogyi-könyvtár. 

Gazdagon illusztrált könyvet tart-
hat kezében az olvasó, amikor 
Wolfgang Amadeus Mozart elkép-
zelt leveleit böngészi. Nem az 
új-zélandi Donovan Bixley az 
egyetlen, akit Mozart élete és al-
kotásai arra késztettek, hogy to-
vábbgondolja a hallatlanul gazdag 

életművet és az életmű mögött 
rejlő embert. Arról a zeneszerzőről 
olvashatunk, akit ebben az évben, 
születésének 250. évfordulóján az 
egész világ ünnepel, akit saját kora 
ifjú zsenivé avatott, Milos Formán 
pedig az Amadeus című filmmel: 
szupersztárrá. 

A könyv nem valódi leveleket 
tartalmaz, de valódi dokumentu-
mokon alapul. Mozart eredeti le-
veleit olvasva könnyedén belát-
hatjuk, hogy még a XXI. századi 
képzelet sem képes visszaadni, 
visszatükrözni azt a szellemi vir-
tuozitást, ami magát a Mestert 
és korát jellemezte. 

Az Őszinte híve, Mozart a ké-
pekre kiéhezett ezredfordulós 
képzelet igényeit, vágyait híva-
tott kielégíteni, a könyv 
CD-melléklete azonban a zene 
nagyságát hirdeti. Aki kezébe ve-
szi a látványos kötetet, lapozzon 
bele az eredeti levelezésbe, hall-
gassa a Somogyi-könyvtár zenei 
gyűjteményében is megtalálható 
Mozart-összkiadást vagy bár-
mely operát ahhoz, hogy még 
jobban megérthesse a művészet-
nek azt a sajátosan mozarti szép-
ségét, amit 2006-ban Európa és 
az egész világ ünnepel. 

K E C S K E M É T I Z S U Z S A N N A 

A Tisza Lajos-tervpályázat eredménye 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Jövóutazásra hívta a Fi-
desz-MPSZ városi szer-
vezete a szegedieket, 
akik az őszi önkor-
mányzati választásokra 
készülő Tisza La-

jos-tervhez nyújthatták 
be elképzeléseiket. 
Oláh fános, a párt sze-
gedi elnöke tegnap sike-
resnek ítélte a versenyt, 
amelyre negyvennyolc 
pályázat érkezett. A raj-
zos és írásos tervekben 

többek között Szeged 
közlekedését, a külön-
böző városrészek és 
épületek jövőjét vázol-
ták a pályázók. A fan-
tasztikus kategória egy 
ötletelője Újszegedre ál-
modott hajó alakú eme-

letes házat. A legjobb 
gyermekversenyző, Er-
délyi Anna, valamint a 
legsikeresebb felnőtt 
pályázók, Székely Lász-
ló és V. Hanga Ágnes 
brüsszeli utazást nyer-
tek. 

Egymilliárd forintból 
javítják a városi utakat 

Több mint egymilliárd forintot költ idén az önkormányzat a városi 
fenntartású utak javítására, felújítására. A nagyobb aszfaltozási 
munkálatok májusban kezdődnek. Lapunkhoz több jelzés is érke-
zett úthibákról Dorozsmáról, Újszegedről és Baktóból. Vaskeba 
György, a városüzemeltetési iroda vezetőhelyettese elmondta: az ön-
kormányzat már tavaly szerződést kötött a kivitelezőkkel bizonyos 
városrészekre, ahol már elkezdődött a munka Fotó: Gyenes Kálmán 

http://www.magyarorszag.hu
http://www.szegedvaros.hu

