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HIRDETMÉNY 

Évadzáró társulati ülést tartott 
tegnap Festő utcai székházá-
ban a Szegedi Szimfonikus Ze-
nekar, amelyen az együttes ve-
zetője szólt a jövő évi műsor-
tervről is. 

Tartalmas és változatos volt az el-
múlt koncertévad programja, telt 
házasak voltak a bérleti hangver-
senyek, pontosan és magas szín-
vonalon teljesítették a meghirde-
tett programot - mondott mind-
ezért köszönetet a város vezetése 
és a zeneszerető közönség nevé-
ben a Szegedi Szimfonikus Zene-
kar tegnapi évadzáró társulati 
ülésén Ványai Éva. Az alpolgár-
mester szerint az együttes szék-
házgondja - amely a rendszervál-
tás óta megoldásra vár - remélhe-
tőleg a következő önkormányzati 
ciklusban, a felújított Kamara-
színház átadása után megoldód-
hat. Köszönetet mondott a két 
intézmény egyre gyümölcsözőbb 
együttműködéséért és a zenekar 
önzetlen támogatásáért Kerek Fe-
renc, az SZTE Konzervatóriuma 
igazgatója is, aki azt is hangsú-
lyozta, mennyire fontos, hogy a 
város egyetlen professzionális 
szimfonikus együttese közremű-
ködik az egyetemi tagozaton vég-
ző legtehetségesebb növendékek 
diplomakoncertjein. 

KONCERT GREGORRAL 
Gregor József is fellép azon a jóté-
konysági operagálán, amit ma, 
kedden 19 órától a Bartók Béla 
Művelődési Központban rendez-
nek a Dr. Altorjay István Fogyaté-
kos Gyermekek Nappali Intéz-
ménye javára. Közreműködők: 
Réti Attila, Szonda Éva, Vajda Jú-
lia, Altorjay Kinga, Altorjay Ta-
más, Kelemen Zoltán, Papdi Eri-
ka, Tóth Judit, valamint a Szöl-
lősy vonósnégyes, zongorán kí-
sér: Oberfrank Péter zeneigazga-
tó. Jegyek a helyszínen kaphatók. 

ÉLETBEN MARADNI 
Csanádi Mária természetgyó-
gyász Életben maradni című kö-
tetét mutatják be ma, kedden 17 
órától a Juhász Gyula Művelődé-
si Központban. A szerzővel Ma-
durkáné Marton Erzsébet, az in-
tézmény igazgatója beszélget. 

TÍZÉVES A SÍK SÁNDOR 
Tizedik születésnapját ünnepli 
szerdán az Oskola utcai Sík Sán-
dor Könyvesbolt, amely ezen a 
napon 10 százalékos vásárral és 
jubileumi meglepetéssel várja az 
olvasóit. A készpénzzel vásárlók 
között kisorsolnak egy borítékot, 
amely 10 darab 10 ezer forintos 
könyvutalványt tartalmaz. 

Kérem, szólítson Istvánnak, mindenki így hív! -
kérte Újhelyi István azt az idős hölgyet, aki 
„képviselő úr, azért jöttem" szavakkal indította 
mondandóját a szocialista honatya fogadóóráján. 
A politikus tizenkét szegedi problémáját hall-
gatta meg két óra alatt. 

A fogadóóra olyan, mint a lyukasóra. Mindkettőn 
jót lehet beszélgetni, s egyiken sem lehet megolda-
ni rögvest a helyben felvetett problémákat. így volt 
ezzel Újhelyi István is, aki parlamenti képviselő-
ként tartotta meg első fogadóóráját. 

Újhelyi pontosan érkezett a fogadóórára, az 
MSZP szegedi székházába. A szocialista országgyű-
lési képviselőt már hárman várták az előtérben, egy 
idősebb hölgy és két középkorú férfi. Mielőtt kicsiny 
stábunk szólhatott volna jövetele céljáról (meglepe-
tésnek szántuk látogatásunkat), a fiatal politikus 
gyorsan „bezárkózott" az első panaszossal a tárgya-
lóba. Közben megérkezett az irodába Újhelyi István-
ná, aki Orbán Viktor Újhelyi Istvánnak címzett le-
velét tartotta kezében. Mint később kiderült, a név-
rokon már több alkalommal kapott olyan külde-
ményt, amit eredetileg a képviselőnek címeztek, de 
a posta tévedésből hozzá juttatta el. Újhelyiné és 
Újhelyi a lakcímkalamajkából kifolyólag régi isme-
rősként üdvözölték egymást. Az ominózus levél -
amelyben a leköszönt kormányfő kíván erőt és bol-
dogságot fiatalnak, családosnak és nyugdíjasnak 
egyaránt - központi téma volt a fogadóórán. 

- Miért ilyenre szórnak el több tízmillió forintot? -
tette fel idegesen a kérdést egy nyugdíjas hölgy, aki 
szerint az Orbán-kormány nem tett meg mindent az 
idősekért. A fogadóórán megjelentek közül többen 
kértek, ne jelentessük meg a nevüket, mert a problé-
májuk magánjellegű. Ezt kérte az a 75 éves néni is, 
akit a lakásmaffia akar kitenni az otthonából. -
Minden reményem a képviselő úrban van! Ha ön 
nem tud segíteni, akkor engem 15 nap múlva kirak-
nak az utcára! - sírta el magát az idős nő. Újhelyi a 
bírósági határozatot olvasgatva nyugtatta a nénit. 
Majd felírta a telefonszámát, s megígérte, hogy na-
pokon belül felhívja, mit tudott intézni az ügyében. 

Egy másik nyugdíjas arról panaszkodott, hogy sok-
ba kerülnek a fürdőbérletek. Szerinte a SZUE és a 
Partfürdő kettéválasztásával családokat, baráti tár-
saságokat szakítottak szét, ami, bárhonnan nézzük, 
nem illik a Fidesz politikájába. A gazdasági érdekek-
re való hivatkozás viszont annál inkább - vetette 
közbe a képviselő, aki ismét megígérte, lépni fog az 
ügyben, s értesíti a nénit a fejleményekről. Ezután 
viszont a sajtómunkásoknak kellett lépni, kifelé az 
ajtón, ugyanis nem mindenki ment bele abba, hogy 
más is fültanúja legyen a honatyával folytatott be-
szélgetésének. Jóllehet a középkorú úr és Újhelyi há-
rom perc türelmet kért az előtérben várakozóktól, 
több mint hétpercesre sikeredett a titkos diskurzus. 
Utána viszont jött Laci bácsi a „te, Pista, olyan gon-
dom van"-stílusával. Újhelyi egyébként a fogadó-
órán mindenkitől kérte, hogy ne képviselő úrnak, 
hanem Istvánnak szólítsa. Laci bácsi unokájáért, 
egészen pontosan pesti kollégiumi helyért lobbizott, 
amiben a politikus nem tudott neki segíteni. A nevet 
és a telefonszámot azonban - biztos, ami biztos - ez-
úttal is feljegyezte a képviselő. 

Majd jött egy újabb nyugdíjas hölgy, aki a lánya 
kapcsán a közalkalmazottak béremeléséről érdek-
lődött, de arról is beszámolt, hogy közgazdász uno-
kája hónapok óta nem tud elhelyezkedni Szegeden. 
Igazolva volt a szocialista tétel: munkahelyteremtő 
beruházások kellenek a városban, máskülönben 
három-négy éven belül összeomlik a rendszer, leg-
alábbis Újhelyi szerint. A beszélgetés végén a néni 
idegesen csapta az asztalra az Orbán-levelet, 
mondván, az előző kormánynak négy éve volt, 
hogy megnyugtatóan rendezze a nyugdíjasok hely-
zetét, de ezt nem tette meg. 

Újhelyi István szegedi fogadóóráján tizenketten 
mondták, sírták el bánatukat, vetették fel problé-
májukat, adták ki dühüket délután 2 és 4 óra kö-
zött. A panasznap azonban nem ért véget délután 
4-kor, ugyanis a szegedi l-es körzet frissen megvá-
lasztott parlamenti képviselője 6 órától Újszentivá-
non ott folytatta, ahol Szegeden abbahagyta. Meg-
hallgatta az ügyeket és feljegyezte a neveket. 

SZ. c. sz . 

Szimfonikus évadzáró 
Gyüdi Sándor, a szimfoniku-

sok igazgató-karnagya beszédes 
statisztikai adatokkal foglalta 
össze az évadot: a zenekar a Fil-
harmónia Kht. bérletsorozatá-
ban és a város felkérésére össze-
sen 24 koncertet adott Szege-
den, 63-at külföldön. Együttmű-
ködési készségük ellenére is 
mindössze 16 opera-előadást 
játszottak a Szegedi Nemzeti 
Színházban, így a közös vendég-
játékokkal és az alapos próbák-
kal együtt az előírt kötelező ope-
rai szolgálatnak csupán 83 szá-
zalékát tudták teljesíteni. A 
szimfonikus feladatokkal együtt 
összességében mégis jócskán 
túllépte a zenekar az előírt szol-
gálatszámot. Gyüdi Sándor úgy 
fogalmazott: az együttes tovább-
ra is stabil szereplője az európai 
zenei piacnak, ahol az utóbbi 
időben óriási kínálat alakult ki, 
egymással versengenek a zene-
karok. A szimfonikusok az el-
múlt szezonban húsz vendég-
karmesterrel dolgozhattak 
együtt, közöttük olyan nemzet-
közi rangú dirigensekkel, mint 
Fürst János, Pál Tamás, Antonel-
lo Allemandi és Lukács Ervin. 
Köszöntötték a nyugállományba 
vonuló zenekari tagokat: Nits 
Péter gordonművészt, valamint 
a két alapító tagot: Király István 

kürtszólamvezetőt és Bárkányi 
Pál ütőszólam-vezetőt. 

A jövő évad műsorterve már 
készül, de az máris bizonyosnak 
látszik, hogy Fürst János lesz az 
együttes állandó vendégkarmes-
tere vagy művészeti vezetője. 
Rajta kívül dirigálja még a zene-
kart Kovács János, Kesselyák 
Gergely és a Magyar Televízió 
karmesterversenyének győztese, 
Macunuma Tosihiko is. A bérleti 
sorozatban fellépnek Szegeden a 
Zágrábi Filharmonikusok, vala-
mint Kocsis Zoltán dirigálásával 
a Nemzeti Filharmonikusok. A 
szegedi muzsikusok november-
ben spanyolországi, márciusban 
németországi turnéra mennek. 
Noha vége a szezonnak, az igaz-
gató-karnagy sűrű programot so-
rolt a nyárra is: CD-felvételt ké-
szít, a szabadtéri előadásain ját-
szik, a miskolci operafesztiválon, 
Fertőrákoson és a Pepsi Szigeten 
vendégszerepel a zenekar. Sőt ha 
a terveknek megfelelően Jósé 
Carreras valóban koncertet ad 
Budapesten, akkor a szegedi mu-
zsikusok kísérik. 

Az évadzárón végül titkos sza-
vazással Steiler Vilmos oboamű-
vészt választották az év zenészé-
vé. A kitüntetést a zene világnap-
ján adják majd át. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Újhelyi István parlamenti képviselő szegedi fogadóóráján 

Tizenkét dühös ember 

Fogadóóra a szoc ia l i s ta s z é k h á z b a n . Fotó: Miskolczi Róbert 

Radics János Ezüst Emlékplakettet vehetett át 

Közlekedési gyermeknapok 

Makettek az országból 

Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bi-
zottsága nevében az országos rendőrkapi-
tány adta át Radics Jánosnak, a Szepark 
Kft. marketingvezetőjének az Ezüst Em-
lékplakett elismerést. Csongrád megyében 
ő az egyetlen, aki ilyen kitüntetést vehe-
tett át. 

Radics János neve nem ismeretlen a szegedi-
ek elótt. Csaknem 40 éve foglalkozik közle-
kedéssel, annak biztonságával, a forgalom és 
a parkolás összehangolásával. Meg minden 
egyébbel, ami a gépjárművekkel és a városi 
közlekedés biztonságával kapcsolatos. 

- Pályafutásom során 13 évig a Volánnál, 8 
évig a Picknél, 17 évig a Szegedi Közlekedési 
Vállalatnál dolgoztam a közlekedéssel kap-
csolatos beosztásban, most pedig immáron 2 
éve a Szepark Kft.-nél teszem a dolgom. 
Hangsúlyozni szeretném: ez az ebsmerés 
nemcsak az enyém, hanem azoké is, akik a 
hosszú évtizedek alatt velem dolgoztak, hi-
szen az ötletek, az elképzelések gyakorlati ki-
vitelezésében ők is részt vettek - mondja a 
kitüntetett. 

Radics János már a 80-as években tagja 
volt a Közlekedésbiztonsági Tanács Csong-
rád megyei szervezetének, ami a bal-
eset-megelőzési bizottság jogelődje volt. 

szalámigyár szállítási osztály vezetójeként 
dolgozott. E mozgalom keretében éves kilo-
méter-teljesítmény és jármű darabszám fi-
gyelembe vételével értékelték a „legbaleset-
mentesebb" cégeket. A nagy kategóriájú (50 
jármű feletti) cégek értékelésénél a megyé-
ben az ő irányítása alatt üzemelő járműpark 
vezetői háromszor lettek elsők. 

A szakember azonban arra a kezdeményé-
zésre a legbüszkébb, amit 7 évvel ezelőtt in-
dított útjára, s ami ma is tömegeket mozgat 
meg: a közlekedési gyermeknapra. A játékos 
vetélkedőkkel, tudásfelmérővel, nyeremény-
esővel, szórakoztató programokkal tarkított 
közlekedési megmérettetés évek óta az egyik 
legtömegesebb ilyen rendezvény Szegeden. A 
Szepark Kft. alkalmazottjaként is javasol, 
kezdeményez, szervez. Immár második éve 
az ő irányításával rendezik meg a városban a 
közlekedésbiztonsági nyílt napot. 

- A múltban KRESZ-elméletet és gyakorla-
tot is oktattam. Egyik évben én nyertem el a 
Legkevesebb bukott hallgató oktatója kitün-
tető címet - mondja a múlból kiragadva egy 
emléket a közlekedési szakember. 

A méretében és súlyában is „jelentős erőt" 
képviselő ezüstplakettet az országban eddig 
huszonegyen kapták meg. 

KISIMRE FERENC 

A Talentum Rt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 77-79., 
cj.: 01-10-041635) 2002. május 23. napján tartott köz-
gyűlésén elfogadásra kerültek a WVM Lizing-kötvény 
tulajdonosainak szóló egyezségi ajánlat feltételei. A 
döntés értelmében a Talentum Rt. egyezséget kíván 
kötni a kötvények birtokosaival. 

A Talentum Rt. az egyezség teljes körű jogi és techni-
kai lebonyolításával a Jutási & Társai Ügyvédi Irodát 
bízta meg. 

Azoknak a kötvénybirtokosoknak, akik már pert indítot-
tak a követelésük érvényesítésére, külön jelentkezniük 
nem kell, őket az ügyvédi iroda közvetlenül vagy jogi 
képviselőjük útján keresi meg az egyezségi ajánlattal. 

Azokat a kötvényeseket, akik még nem kezdeményez-
tek peres eljárást igényük érvényesítése érdekében, 
az ügyvédi iroda folyamatosan keresi meg, de a köt-
vénybirtokosok 

2002. június 10. napjától kezdődően 

az alábbi telefonszámokon, illetve az alábbi címen már 
érdeklődhetnek az egyezség feltételeiről, valamint az 
aláírás és a kifizetés körülményeiről. 

Telefon: 328-2522 

Cím: Talentum Rt. 
1399 Budapest, Pf. 667/7 

Talentum Rt. 
Mintegy három évtizeddel ezelőtt a megyé-
ben megszervezték a Vezess balesetmente-
sen! mozgalmat. Radics János ekkor még a 

Szegeden, a Százszorszép Gyermekházban tegnap nyílt meg a IV 
szegedi makett- és modellkiállítás. A héten látható rendezvényen 
negyvenöt makettező 490 alkotása tekinthető meg: katonai jármű-
vek, hajók, kamionok és versenyautók, sci-fi űrhajók, sőt vasútmo-
dellek is. Az alkotások versenyen vesznek részt, szakmai zsűri jutal-
maz a vasárnapi díjkiosztó ünnepségen. Fotó: Karnok Csaba 

„Negyven éve szívügyem a biztonságos 
köz lekedés ." Fotó: Gyenes Kálmán 


