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• Markovics Ágnes: Philip Morris Junior-díjas
csörög a Pannon GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a héten Kalocsai Katalinnal oszthatják meg. Újságíró munkatársunk hétköznap 8 és 10, vasárnap
14 és 15 óra között várja hívásaikat a 06-20432-663-as rádiótelefonszámon. Elveszett tárí gyakat kereső olvasóink hirdetésben tehetik
közzé mondandójukat, a talált tárgyakról szóló
bejelentéseket továbbra is közöljük telefonos rovatunkban. Hirdetésfelvétel 8 és 10 óra között a Sajtóházban.

Sártenger. Tarjánban, a
víztorony környékén a közelmúltban javították a
gázvezetéket, de a munkálatok befejeztével nem történt tereprendezés - panaszolta K. Z. a 475-059-ről.
Emiatt sártengerben járnak
az ott lakók.
Zsebesek. Először szemet szúrt neki, aztán figyelni kezdte J. L. azokat
a roma nemzetiségű asszonyokat, akik a reggeli
csúcsforgalom idején, reggel fél nyolc és nyolc között felszállnak a zsúfolt
villamosra a Nagypostánál, majd le az Aradi vértanúk terén, aztán újra
visszautaznak a postához
és ismét elutaznak az Aradi vértanúk teréig. Az utazási időt nem töltik tétlenül, a tömeget kihasználva
igyekeznek pénztárcákat
találni a zsebekben, a tás-.

• Balástyai

kákban, a hátizsákokban.
Érdemes tehát óvatosnak
lenni az l-es villamos útvonalának e szakaszán, kivált a reggeli csúcs idején
- figyelmeztet telefonálónk.
Csuklós busz. Ugyancsak a csúcsforgalomról
szólt P. M., aki ezzel kapcsolatban azt kérdezi, ki
határozza meg, meddig is
tart a reggeli csúcsforgalmi idő. Szerinte nem nyolc
óráig, hiszen több iskolába
és munkahelyre fél kilencre kell beérni. Ezt a tényt
figyelmen kívül hagyja a
közlekedési vállalat, amikor csak nyolcig közlekedteti a tömegnyomor
enyhítésére szánt csuklós
buszokat, például a 83-as
vonalán.

emberölés

Elfogták
baltás gyilkost
Bravúros gyorsasággal, 72 óra alatt elfogták
a balástyai tanyavilágban meggyilkolt, 71 éves
Ferenczi Margit támadóját. Az emberöléssel a 19
éves dorozsmai Sz. Tibort gyanúsítják, aki beismerte tettét. Feltehetően nyereségvágyból támadta meg az idós nőt.
Kiterjedt nyomozásnak,
mintegy húsz szegedi és kisteleki rendőr közös munkájának köszönhetően hétfőn a
késő esti órákban őrizetbe
vették Sz. Tibort. A 19 éves
fiatalembert azzal gyanúsítják, hogy megölte F. M.-et,
aki Balástyán, az 516-os számú tanyán élt. A nyomozást
vezető Kumbor Tibor őmagy,
életvédelmi alosztályvezető a
tegnapi sajtótájékoztatón elmondta: a környékbeliek segítettek ahhoz, hogy viszonylag hamar kézre kerüljön a
súlyos bűnügy tettese. A
szomszédok látták ugyanis,
amint szerdán este egy autó
érkezik F. M. tanyájához,
négy fiatalemberrel a kocsiban. A rendszám alapján a
nyomozók azonosították az
autó utasait, akik közül hárman vallották, hogy negyedik
társuk kiszállt a tanyánál, s
nem ment velük vissza Dorozsmára. A negyedik személy, Sz. Tibor pedig elmondta, hogy azért jött az
idős nőhöz, mert pénzt akart
tőle szerezni, ugyanis - állítása szerint - F. M. tartozott
neki. Vitatkozni kezdtek,
majd Sz. Tibor először egy
vályogtgal. ezután az otthonról magával hozott baltával

többször lesújtott áldozatára.
A szakértői vélemények szerint a tettes brutális volt, hiszen az ütések közül 8-10 önmagában is halálos lehetett
volna. Sz. Tibor átkutatta a
holttestet, s 15 ezer forinttal
távozott. A pénzt a következő napokban Szegeden ruházatra és sportcikkekre költötte...
A nyomozás - a holttest
péntek esti felfedezése után rendkívül nagy erőkkel indult
meg. A rendőröknek számtalan személyt kellett ellenőrizniük. Nyomoztak például
egy idős férfi után, aki korábban már 11 évet ült börtönben, mert megölt egy
bögrecsárda-„tulajdonos„ nőt.

Mint később kiderült, F. M.
meggyilkolásában a borkimérés nem játszott szerepet,
ugyanis Sz. Tibor családjának az idős nő otthonától pár
száz méterre van tanyája. Innen ismerte a gyanúsított az
áldozatot. A rendőrök hétfőn
este fél hétkor, a lakásán érték utol Sz. Tibor vállalkozót, aki korábban már volt
büntetve betörésekért és lopásokért. A gyanúsított útmutatása alapján, az emberölés színhelyéhez közeli erdőben megtalálták a gyilkosság
eszközét, a baltát is. A beismerő vallomást négyórás kihallgatás után tette meg Sz.
Tibor, akit őrizetbe vettek, s
a napokban előzetes letartóztatása is várható!
Az eredményes nyomozásban részt vevő rendőröknek Csongrád megye főkapitánya soron kívül jutalmat
adott át.
Arató László

Írói est
• Munkatársunktól
Ma 19 órakor a Grand
Café kávéházban (Deák u.
18.) Balázs Attila író beszél

kedves filmjeiről és írói
munkásságáról. A házigazda
Mikola Gyöngyi irodalomtörténész.

A Kroki és a Requiem

forrás
Gránitsziklák
• DM információ
A finn függetlenség 80. és
Jean Sibelius, finn zeneszerző halálának 40. évfordulója
tiszteletére. Gránitsziklák
címmel ünnepi hangversenyt
rendez szerdán este 19 órakor, a Bálint Sándor Művelődési Házban a Szegedi
Magyar-Finn Baráti Kör.
Ünnepi beszédet dr. Tóth
László jegyző és Alexi János, a Magyar-Finn Baráti
Kör elnöke mond.

Egészségklub
• Munkatársunktól
A Szegedi Hunyadi János
Általános Iskolában (Lidicei
tér 1.) november 27-én (csütörtökön) 17 órakor rendezik
meg a szülők által szervezett
,.Egészségklub" első foglalkozását. Dr.
Biegelbauer
Pál természetgyógyász tart
előadást az egészségről és
az egészséges élethez vezető
útról.

„Az utcán idegenek is megszólítottak, gratuláltak." (Fotó: Miskolczi
Szinte már otthonosabban érzem magamat
itt mint D u n a ú j v á r o s b a n - mondja a mindössze három éve „szegedi l á n y " , a 21 éves
Markovics Ágnes. A Szegedi Kortárs Balett legfia t a l a b b táncosa k a p t a
meg a z i d é n a P h i l i p
Morris Junior-díját.
A multinacionális dohányipari cég, a Philip Morris s o k f é l e művészeti ág
mecénánsaként ismert világszerte. Táncművészeti
díjat Finnországban alapított 1977-ben, 1993-ban pedig Magyarországon. A
Győri Balett támogatása
mellett évente adják át a
Philip Morris Magyar Balettdíjat olyan táncművészeknek, akiket a kilenctagú
kuratórium erre érdemesnek
ítél. Seregi László koreográfus a kuratórium elnöke, a
társelnök Szabó István filmrendező, a tagjai pedig
olyan neves művészek, mint
Jancsó Miklós filmrendező,
Eszenyi Enikő színész-rendező, Presser Gábor zeneszerző, Metzger Márta, Hajzer Gábor, Kiss János balettművészek, valamint a
Szegedi Kortárs Balett együttesvezetője, Pataki András Harangozó-díjas tánc-

művész. A magyar díj alapítása utáni második évben
határozott úgy a Philip Morris, hogy a fődíj mellett egy
junior-díjat is átadnak évente a fiatal, tehetséges művészek elismeréseként. Ezt először 1994-ben ítélték oda amikor egyébként Juronics
Tamás, a szegedi együttes
művészeti vezetője, koreográfus és táncművész kapta a
fődíjat.
Az idei Junior-díjas, Markovics Ágnes 1993-ban került a szegedi együtteshez.
- Rettentő boldog voltam,
hogy sikerült bejutnom: az
osztályunkból négyen jelentkeztünk a Szegedi Kortárs Baletthez, de csak én
maradhattam - emlékezik
vissza a légiesen karcsú fiatal lány a próbatáncolás izgalmas perceire. - Az első
évben én voltam az együttesben a „tanuló", hiszen
modern táncot a pécsi művészeti szakközépiskolában
nem tanultunk. Mi tagadás,
nehéz volt. Juronics Tamásnak külön kellett figyelnie
rám. Túl sok idő azonban
nem volt a tanulásra, hiszen
akkoriban vált meg az együttestől Bodor Johanna,
Péntek Kata, Fekete Hedvig,
nagy szükség volt az újakra.
Legelőször a Regenezis című darabba állhattam be,

A n n a Huber
táncszínháza
• Munkatársunktól
A MASZK Egyesület jóvoltából hétfőn este újabb európai táncszínházi stúdiumban lehetett része a kamaraszínházi közönségnek. Csaknem teltház volt, táncrajongó
fiatalok a nézőtéren, svájcinémet táncosnő. Anna Huber
a színpadon. Akiket a két
szólómű közötti negyven perces technikai szünet sem riasztott el, igazán erős táncos
teljesítménynek tapsolhattak.
Nehéz megterhelőbb műfajt választani a szólóestnél!
Anna Huber ráadásul majdnem teljesen csupasz színpadi
térben táncol, csak fény- és
hangeffekteket vesz igénybe,
s kizárólag egy sajátos formavilágú testnyelvet használ
absztrakt „meséihez". Mind-

két koreográfiájában - a fordításban kapott címük: Térközökben és Rövid levelek az egyéni stílus legfőbb sajátossága: a geometrikus formák. A szabályokhoz való ragaszkodást és a szabályok közül való kitörés örök vágyát
„beszéli el"; az ember természetét. A svájci születésű, jelenleg Berlinben dolgozó Anna Huber tökéletesen ura a
testének. Ez azt is jelenti,
hogy képes meghazudtolni
saját, látható testi adottságait:
képes nyúlánkabbá válni mint
valójában, erősebbé, mint filigrán alkata erre következtetni engedne, képes legyőzni a
gravitációt és az anatómia
törvényeit. Ilyen értelemben
mindkét műve igen optimista
- az emberről.

aztán jött a Porond - és sorban a többi. Nem tudok kedvencet mondani, mindegyik
előadásunkat nagyon szeretem.
A gyors és sikeres pályakezdés bizony nem mindennapos dolog - 18 éves korban. Markovics Ágnes
ugyan már a szülővárosában, Dunaújvárosban is táncolt: a szülei olyan általános
iskolába íratták, ahol heti
másfél órában balettképzés
volt. A nyolcadik évben hallott a pécsi szakközépiskoláról, ahol három művészeti
tagozat - zene, tánc és képzőművészet - működik. Felvették, kollégista lett Pécsett. A tánctagozaton kezdetben Végvári Zsuzsa a
mestere, majd Uhrik Dóra
növendékeként végez.
Az osztályfőnökük egyszer kirándulást szervezett
Szegedre, s a programban
szerepelt a Szegedi Kortárs
Balett előadásának megtekintése.
- A Kroki ment és a Requiem... Az egész osztály
majd' elájult, annyira tetszett! Ha akkor valaki azt
mondja nekem, hogy nemsokára én is ennek a nagyszerű együttesnek a tagja lehetek, hát biztosan nem hittem volna el... Próbálkoztam
Szeged előtt a Madách Szín-

•

Róbert)

házban. Összesen egy lány
kellett a tánckarba és meg
sem tudtam számolni, hányan voltunk a próbatáncon.
Persze nem vettek fel - szerencsére. Szegeden nagyon
jól érzem magam. Az együttesben igen jó a légkör, mindenki segít a másiknak, a
szó igazi értelmében barátok
vagyunk. A városban is rengeteg az ismerősöm, már
sokkal több, mint Dunaújvárosban... Itt vagyok otthon.
A Philip Morris díj átadási ünnepsége a Szegedi Kortárs Balett új produkciójának
előadása előtt volt, október
11 -én. Seregi László nagyon
megdicsérte a törékeny alkatú, fiatal táncost; a nézőtéren
a meghatódott szülők örömkönnyeket morzsoltak el,
kezdődött az előadás. Juronics Tamás Szilánkok című
darabjában Markovics Ágnes a szerelmes fiatal lány
szerepében egy hétköznapi
dráma részese: a partnere az
elfogyasztott alkohol hatására kivetkőzik önmagából,
összevesznek...
- A díjátadás után az utcán ismeretlenek is megszólítottak, gratuláltak. Most először volt ilyen élményem.
Furcsa, de igazán nem
mondhatom, hogy nem élvezem...
Sulyok Erzsébet

Olvasóink
segítségét kérjük

Kereszttűzben
a Délmagyarország
A közeljövőben az ASK FOR
Közvélemény-kutató
közreműködésével ezer szegedi lakostól érdeklődünk
lapunkkal kapcsolatos véleményéről. A felmérés sikere közös ügye mind a Délmagyarországnak,
mind
olvasóinknak. A kérdőívek minél pontosabb kitöltésében kérjük az Önök közreműködését.
Mindenki véleménye hasznos számunkra, hiszen
eélunk olvasóink minél magasabb szinten történő
kiszolgálása. Lapunkat érintő minden észrevételre ami akár negatív, akár pozitív tartalmú - kíváncsiak
vagyunk. Együttműködésüket előre is köszönjük!
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Dlusztus Imre
Délmagyarország
Németh Istvén
ASK FOR Közvélemény-kutató

A Kincs
Alapítvány
hete
• DM-információ
A Kincs Alapítvány Szegeden és annak környékén lakó, illetve tanuló, pszichésen
sérült, magatartási és beilleszkedési zavarokkal, tanulási és iskolai problémákkal
küszködő szociálisan és hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozik. Az alapítvány december l-jétől 7-ig
szervezi meg a Deák Gimnáziumban egyhetes rendezvénysorozatát, amelynek keretében a következő programokra várják az érdeklődőket. December 5-én reggel 8
órakor a gimnázium elől
startolnak a Mikulás futás
résztvevői. Ezen a napon este
8 órakor kabaréest lesz. December 6-án délelőtt 10 órakor kezdődik az egész napos
gálaműsor, amelynek keretében délelőtt 11.30-kor a Szélkiáltó együttes műsorát láthatják, délután 6 órakor pedig
Papp Rita és barátainak koncertjét. Napközben játszóház
vátja a gyerekeket, a felnőttek pedig autókiállftást tekinthetnek meg. Kinőtt gyermekruhákat délelőtt 9 órától lehet
leadni, délután pedig a használt ruhák közül lehet válogatni. December 7-én 9-től
18 óráig karácsonyi vásár
lesz. A programokra jegyeket
elővételben az Ijfúsági Házban és a színházi jegyirodában lehet váltani, rendelni a
474-262-es telefonszámon.

4 . Dimenzió
• DM-információ
A VTV este 8 órakor kezdődő műsorának vendége dr.
Egely György lesz, akivel a
nullponti és a kozmikus
energia gyakorlati alkalmazásáról beszélgetnek a szerkesztők. Közzéteszik annak
az ismeretlen eredetű kőzetnek a laboratóriumi vizsgálati eredményét is, amelyet
egy ufóeltérítés utáni reggelen talált kezében az áldozat.

Album
• Munkatársunktól
Az Album című sorozat
következő vendége Onczay
Csaba gordonkaművész. A
róla készült rövidfilmet szerdán 22 órától láthatják a nézők a Telin csatornán. (Ismétlés: szombaton 22 órától.)

