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KORKÉP 

ALGYO. III. algyői 
repüléstörténeti emléknap, 
hősök napja, II. algyői 
pálinkafőzetek versenye, családi 
gyermeknap és pünkösdi 
kirakodóvásár lesz vasárnap 
Algyőn a GYEVITUR Algyői 
Vendégház és Turisztikai Kft. 
(volt szabadidőközpont) 
területén. 10 órától ünnepi 
megemlékezés és koszorúzás 
lesz a régi reptér főépületénél. A 
hősök napja alkalmából beszédet 
mond Kiss Gábor Ferenc 
történész és az egykori pilóták, 
veteránok. 10.30-tól családi 
vetélkedők kezdődnek. Lesz 
lovagoltatás, lovas kocsizás, 
aszfaltrajzverseny, kézműves 
játszóház. 11 órakor kezdődik a 
II. algyői pálinkafőzetek 
versenye. 15 órakor veszi 
kezdetét Szűcs László bűvész 
műsora, 16 órakor pedig Gáspár 
Laci koncertje. 9 és 17 óra között 
lesz még pünkösdi 
kirakodóvásár, családi 
játszópark, sportjátékok. 

BORDÁNY. A faluházban a helyi 
gyűjtők kiállítás sorozat 
részeként Tari Gyuláné saját 
tervezésű és készítésű 
kerámiamunkái láthatók. 

DESZK. A diákönkormányzat és 
a pedagógusok ma 
gyermeknapot tartanak. A 
szabadidőparkban tanár-diák 
meccs lesz, és megrendezik a 
hagyományos akadályversenyt 
is. Az óvodások a madarak és fák 
napja alkalmából 
(ásszentlászlóra, a kézművesek 
tanyájára kirándulnak. A 
gyerekek kipróbálhatják a 
gyertyaöntést, nemezelést, 
batikolást. 
- A (óbarát i sárda elöl indul ma 
16 órakor a Kossuth utcai 
futóverseny. A versengés 
korcsoportonként (óvodástól 
nyugdíjasig) indul, és a 
vándorserlegért folyik. A futás 
után kóla-, sörivó és 
fekvőtámaszverseny lesz. 

DOMASZÉK. A teleházban 
május 29-étől látogatható A 
puszták és vizek régiója, 
dél-alföldi pillanatképek című 
kiállítás. 

KÜBEKHÁZA. A határokon 
átnyúló eurorégiós 
együttműködés jegyében 
kilencedik alkalommal nyitják 
meg a település határában lévő 
hármas határt. Ebből az 
alkalomból nyolc megye 
közgyűlési vezetői látogatnak a 
faluba, hogy részt vegyenek 9 
órakor a határkőnél rendezett 
ünnepségen, melynek 
házigazdája idén Magyarország, 
illetve Kübekháza lesz. 

MÓRAHALOM. A gyermeknap 
alkalmából pénteken 14.30-kor 
kerékpártúra indul Biteszékre a 
rendezvényház elől. 
Nagyszéksóson a résztvevők 
szalonnát sütnek, hozzávalót 
mindenki vigyen magával. 19 
órától Környezetbarát vásárlás 
címmel előadást tartanak a 
vásárlási szokásokról a 
vasútállomás épületében. 
Vasárnap 14 órától az 
Aranyszöm Rendezvényház 
udvarán görkorcsolya-bemutató, 
já tékkaszinó, karaoke-verseny 
lesz. 17 órától a Bibuczi színház 
előadását, a Nagyotmondó 
Tóbiást láthatják. Lesz még 
cserebere játékbörze, csokibank, 
plüssmackó-kiállítás, szimultán 
sakkverseny és családi fotózás. 
Az önkormányzat a 2006-os évet 
az anyák és a család évévé 
nyilvánította. 

SZEGED. Szombaton latin 
partit rendeznek a Club 
91 l-ben. A belépés 21 és 11 óra 
között ingyenes. 21 órától 
tánctanítás, utána buli hajnalig. 

ÚJSZENTIVÁN. Gyermeknapot 
rendeznek ma a sportpályán. A 
gyermekek a Grimm-busz 
színház előadásán, íjász- és 
karatebemutatón vehetnek 
részt. 

A szentesi diákok estje több százezerbe kerülne 

Szegeden játszanának a drámaisok 
A Szegedi Nemzeti Színházban 
eddig nem játszottak a szentesi 
drámatagozat diákjai. A megye-
székhely teátruma szívesen fo-
gadná egy estére a fiatalokat, ám 
egyelőre nem tudni, ki vállalja 
ennek a költségét. 

- Vigyünk néhány nagy nevet, 
ennyit kért a direktor úr - fogal-
mazott Bácskainé Fazekas Már-
ta, a szentesi Horváth Mihály 
gimnázium igazgatója, aki arról 
beszélt lapunknak, hogy az isko-
la diákjai szeretnének bemutat-
kozni a megyeszékhely színházá-
ban. A drámatanárok azt tervez-
ték, hogy az év közben legsikere-
sebben szereplő gimnazisták 
mellett az iskola volt diákjai -
akik országosan elismert művé-
szekké lettek - egyestés gálamű-
sort adnak a szegedi közönség-
nek a kisszínházban. Gáspár 
Sándor, Kerekes Viktória, Zséde-
nyi Adrienn, Fesztbaum Béla, 
Hevesi Tamás el is vállalta, hogy 
a fiatalokkal együtt játszik vagy 
énekel. Az elképzelés szerint jú-
nius 8-án léptek volna fel, hiszen 
erre a napra más színházi mű-
sort nem tűzött ki a szegedi 
nemzeti. 

A gimnázium és a színház kö-
zött azonban egyelőre nem szü-
letett megállapodás. Fazekas 
Márta azt mondja, a csaknem 
három évtizedes múltra visszate-

Énekpróba a szentesi gimnáziumban. A tehetséges diákok mellett hírneves művészek vállaltak sze-
replést Fotó: Tésik Attila 

kintő képzés otthona nemcsak 
Szentes, hanem tágabb értelem-
ben Csongrád megye - kézenfek-
vőnek tűnik, hogy a megyeszék-
hely színházában egy estét adjon 
a tagozat. A színház által kínált 
feltételeket azonban igen nehe-
zen tudná teljesíteni az iskola, 

mely nem profitorientált intéz-
mény. A kisszínház bérlete és a 
gyerekek utaztatása, étkeztetése 
legkevesebb 600 ezer forintba ke-
rül, ez szokatlanul nagy összeg-
nek látszik ebben a pillanatban -
fogalmazott az igazgatónő. 

Székhelyi József színházigazga-

tó lapunknak azt mondta, ebben 
a helyzetben költségvetési intéz-
mény vezetőjeként nem adhatja 
elő a krőzus dzsentri szerepét. A 
direktor elkötelezett támogatója 
minden olyan kezdeményezés-
nek, amely egyedi és Szeged kul-
turális életét színezi, ri^uk 

Rúzsa Magdi 
a főtéren 
A Sláger rádió reggeli műsorának 
vendége lesz ma Rúzsa Magdol-
na, a Megasztár című tehetség-
kutató műsor győztese. A Bume-
ráng stábja a Széchenyi térről 
közvetít élőben 6-tól 10 óráig. 

Fekete Klára 
sajtódíja 
Sajtódíjat nyert Fekete Klára 
kollégánk a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium sajtópá-
lyázatán „A Délmagyarország 
Presztízs Díjasa közel 150 mil-
liót nyert pályázaton - Lendü-
letben a Szilánk" című írásával. 
A gazdasági tárcánál a zsűri a 
beküldött 32 anyagból 8-nak 
ítélte oda az elismerést. Kollé-
gánk a díjat tegnap vette át a 
minisztériumban. 

Olasz kocsi, magyar sofőr, 
hamis papír Nagylakon 
Szinte minden irata hamis volt annak a Ford Fo-
cusnak, amellyel egy magyar férfi szerette volna el-
hagyni az országot a minap Nagylaknál. Az ötmilli-
ót érő autó papírjainak ellenőrzésekor kiderült, 
hogy a magyar sofőr által bemutatott kölcsönadási 
szerződésben szereplő tulajdonos neve nem egye-
zik a jármű forgalmijában lévő névvel, emellett a 
jármű nemzetközi zöldkártyája is hamis. A határ-
őrök ezután a szokottnál is alaposabban vizsgálták 

át a kocsit és a papírokat. Megállapították, hogy ezt 
a forgalmi engedélyt 2003-ban még kitöltetlen álla-
potban lopták el, utólag töltötték ki. Végül arra is 
fény derült, hogy az autót egy cégtől bérelte a ma-
gyar férfi, aki emellett még négy másik kocsit is 
kölcsönzött. Ezeket már vissza kellett volna vinnie: 
a járműveket az olasz rendőrség körözte. A férfit 
ezután a határőrök kocsistul átadták a Makói 
Rendőrkapitányságnak. 

I 

Embercsempészt fogtak 
Értékelték 'egnap az ARGO 2004 
Bordér Castle elnevezésű, nem-
zetközi összefogással megszerve-
zett akciót Kiskunhalason. A má-
jus 16. óta tartó akció célja az ille-
gális határátlépés és a hozzá kap-
csolódó bűnesetek megelőzése 

mellett a magyar-szerb határsza-
kasz további megerősítése volt. 
Árvái Ferenc, a kiskunhalasi ha-
tárőr-igazgatóság vezetője szerint 
ilyen méretű összefogásra még 
nem volt példa, hiszen osztrák, 
francia és spanyol rendvédelmi 

szakemberek is segítették a két fél 
munkáját. Összesen 33 ezer sze-
mélyt és 14 ezer gépkocsit ellen-
őriztek- 133 jogsértést derítettek 
fel. Sikerült huszonnégy illegális 
határátlépőt és egy embercsem-
pészt elfogniuk Szegeden. 

Galaktikus törülközőverseny 
Megmérkőztek a város legszebb törülközői Szegeden. A Dugonics 
téren bárki nevezhetett a hivatalos törülközőnapon. 

Törülköző-szépségversenyt ren-
deztek tegnap Szegeden. Az öt-
letnek, mint azt Földi Ádám 

szervezőtói megtudtuk irodalmi 
alapja van. Douglas Adams írt 
egy „könyvtrilógiát öt részben", 

Galaxis útikalauz stopposoknak 
címmel. A történet az űrben ját-
szódik, ahol nagy jelentőséggel 
bír a törülköző. Ha valaki ezzel 
stoppol, övé a világ - adott ma-
gyarázatot az angol szakos egye-

Angolszász irodalmi ötletből lett szegedi találmány: a törülközőverseny Fotó: Schmidt Andrea 

temista. A világon egyébként 
május 25-e hivatalos törülköző-
nap, de a szervezők tudomása 
szerint a szépségverseny szegedi 
találmány. 

- A munkahelyemre is magam-
mal vittem a kedvenc törülköző-
met, onnan egyenesen ide igye-
keztem - mesélte Nógrádi György. 
A kiskunfélegyházi férfi elárulta, 
egy törülközőnek csak a legutolsó 
funkciója az, hogy kezünket-ar-
cunkat szárítsa. - Összecsavarva 
praktikus fegyver - idézett a 
2001-ben elhunyt angol író művé-
ből. Más fajok is esélyt kaptak teg-
nap: Rozit, a pulikutyát nyakában 
egy zöld színű törülközővel, gaz-
dája nevezte a versenyre. 

- Fogalmunk sincs mi az a tö-
rülközőnap. Csak sétálgattunk 
és hallottuk, hogy lehet szavaz-
ni. Valamivel el kell tölteni a na-
pot - mondta Kovács Lászlóné, 
miközben a kiállított darabokat 
tanulmányozta a szökőkút kö-
rül. A szavazatok összesítése 
után a kategória legjobbjait - lap-
zártánk után - aranyszínű „tö-
rülköző Oscarral" jutalmazták, 
amit Földi Ádám saját kezével 
fabrikált. 

KISS GÁBOR GERGŐ 

A BIZOTTSÁGI 
E L N Ö K 
T Á M O G A T J A 
A megyei közgyűlés oktatási 
bizottságának elnöke, Szűcs 
Lajos szerint a valóban újsze-
rű és nagyszerű kezdeménye-
zés mind művészeti, mint ne-
velési szempontból érdekes. 
Hiszen a drámai képzésben 
részt vevő diákok számára 
tényleges színházi környezet-
tel való ismerkedésre ad lehe-
tőséget, a szegedi közönség 
pedig közvetlenül tapasztal-
hatja a Szentesen folyó munka 
eredményét. Szűcs Lajos tá-
mogatását felajánlva kifejezte 
reményét, hogy a közeljövőben 
az előadás megvalósul. 

meg. Elismeréssel szólt a gimná-
ziumban folyó művészképzésről, 
mely unikum az országban. Azt 
azonban be kell látni - mondta - , 
hogy jogi szempontból kizárólag 
zárt megoldás képzelhető el. A 
színidirektor úgy látja, ez a me-
gye ügye. A megyei önkormány-
zatnál minden bizonnyal vannak 
olyan támogatási források, ame-
lyek szavai szerint pántlikázha-
tok az előadás érdekében. 

BLAHÓ GABRIELLA 

Póznába 
csapott 
a villám 

A szerda éjszakai viharban vil-
lám csapott a Gyálaréti ú ton az 
egyik kábeltévés oszlopba. A 
szolgáltatótól megtudtuk, sem 
szerdán, sem tegnap nem oko-
zott fennakadást a villámcsa-
pás. Az oszlopot a hét végén ki-
cserél ik Fotó: Segesvári Csaba 

HÍREK 
JÁTSZÓTÉR-REHABILITÁCIÓ 
Szőregen a sok eső miatt a 
szabadidőpark területét fél 
méteres víz borította, ami 
veszélyeztette a 15 millió forint 
értékű játékszereket. A Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. 
szakemberei magasabb pontokra 
helyezték át a játékokat és a lapos 
részeket feltöltötték, majd 
füvesítették. A rehabilitáció 
négymillió forintba került. A jövő 
hónap közepén ezen a helyen 
rendezik meg a Rózsaünnepet. 

REGIÓRA 
A Regióra, az MTV szegedi 
stúdiójának magazinműsora ma 
délután 14 órakor jelentkezik a 
Magyar Televízió l-es csatornáján. 
Mivel Európában a magyarok 
fogyasztják a legkevesebb 
zöldséget, a műsor bemutatja a 
zöldségek királyát, a spárgát. 
Összeállítást láthatnak Kubinyi 
Anna szötteskiállításáról is. 


