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Játszóvár a panelek között Szegedi orvos az ország legjobb kvíz játékosa 

Kovács úr most Kokónál 
nyerte meg az autót 

Átmeneti pénzzavar esetén elnéző a kutas 

Bankkártyás bakik 
Elektronikus hiba miatt csak-
nem egy órán keresztül nem 
lehetett készpénzhez jutni és 
bankkártyával fizetni vasárnap 
késő este néhány helyen Sze-
geden. 

A legnagyobb lakossági bank sze-
gedi igazgatóságának tájékozta-
tása szerint a hét utolsó napjá-
nak végén optikai kábel átvágása 
miatt szünetelt e szolgáltatás, a 
rendszer adottságainál fogva 
nemcsak térségünkben, hanem 
az ország más pontjain is. A ban-
ki baki nem érintette az összes 
pénzkiadó automatát és 
POS-terminált. A tájékoztatás 
szerint az átmeneti pénzzavart 
szerencsére kevés ügyfél érzékel-
te, hiszen a hibát negyven perc 
alatt sikerült elhárítani. 

Ehhez hasonló, hosszabb ideig 
tartó esetek ritkán, évente egy-
szer-kétszer adódnak, s valódi 
balszerencse kell ahhoz, hogy 
ügyfélként elszenvedjük- Ám ar-
ra már komolyabb esélyünk van, 
hogy az automatából kifogyott a 
pénz, sérült a kártyánk, nincs a 
vásárláshoz megfelelő fedeze-
tünk, alacsony a napi limitünk. 
Tartalék készpénz híján az eset 
több mint kínos, főként ha a 

kassza előtt derül ki: itt ma nem 
fogunk fizetni. 

A tele bevásárlókocsiból általá-
ban elkezdhetünk visszapakolni, 
s az ügy „el van intézve", ám kel-
lemetlenebb, ha tankolás után 
derül ki elektronikus pénztár-
cánk tökéletlensége. A benzin-
kutasok nagyvonalúak, s miután 
az üzemanyagot nyilván nem 
szívhatják vissza, ilyenkor nincs 
mit tenni, adatfelvétel, vagy „zá-
logtárgy" ellenében elengedik az 
autóst, bízva abban, ha legköze-
lebb erre jár, hozza a tartozást. 
Az autósok becsületesek, ilyen 
ügy miatt még senki sem lógott 
meg tele tankkal. Akadt egyéb-
ként olyan töltőállomás is, ahol a 
kutas, felismerve a törzsvevőt, 
saját zsebből meghitelezte a tan-
kolást. 

A benzinkutasok tapasztalatai 
szerint egyre többen fizetnek 
kártyával, ám a vevők több mint 
fele még mindig a jó öreg ropogós 
bankókban bízik leginkább. Az is 
érdekes megfigyelés, hogy kár-
tyával leginkább a hónap elején 
tankolunk, akkor ugyanis még 
biztosak vagyunk abban, hogy 
egy tisztességes tankoláshoz van 
elég fedezetünk. 

O.K.K. 

Megrongálták 
a Császtvay-kutat 
Megdöbbentek a vásárhelyiek, 
amikor meglátták, hogy ledön-
tötte valaki a Császtvay-kút tete-
jét. Az közadakozásból fúratott 
ártézi kutat évtizedes hányatta-
tás után a kilencvenes években 

rekonstruálták, s állították hely-
re az akkori Susán vendéglő - ma 
bolt - előtti terecskén. 

A rendőrség ismeretlen tettes 
ellen indít eljárást rongálás mi-
att. 

Akár igazi várostromot is rendezhetnek itt a gyerekek. Fotó: Schmidt Andrea 

Közösségi játékokra is alkalmas 
játszóvárat építettek az újróku-
si Nyitra utcában. 

Hamar birtokba vették Szegeden 
az újrókusi gyerekek a környék 
legújabb játszóterét, amelyet a 
hét végén avattak föl. Péter Szil-
veszter képviselő örömmel újsá-
golta a fából ácsolt erődítmény 
átadását. Igazi vár magasodik a 
panelházak között: ötméteres 
bástyáin valódi várvédőknek 
érezhetik magukat a gyerekek. 

A 11 millió forintos költség-
gel épített játszóvárban akad 
kötélhágcsó és mászófal is, 

amelyekről leesve puha ho-
mokágyba pottyan a várfal 
óvatlan ostromlója. A kisebbek 
sem szorulnak ki a játszótér-
ről: homokozó, libikóka és hin-
ta várja az óvodás és kisiskolás 
korúakat. A játékok alját gumi-
téglával rakták ki. 

A képviselő tervei szerint idő-
vel egész játszóvárossá fejlődhet 
a tér: bőven maradt még hely for-
gók, rugós hinták és más játék-
szerek fölállítására. A területet 
minden oldalról épületek védik, 
úttest nincs a közelben, így teljes 
biztonságban lehetnek a játék-
ban fölhevült gyerekek. A játsza-

dozók kísérői számára tíz padot 
helyeztek el a vár közelében, s 
nem feledkeztek el a szemetes-
edényekről sem. 

A képviselő szerint külön eré-
nye az új típusú játszótérnek, 
hogy közösségi játékokra is al-
kalmas: amíg a hagyományos 
játszótereken inkább egymás 
mellett, külön-külön keresnek 
mulatságokat a hintázó, csúsz-
dázó gyerekek, a várban különfé-
le szerepjátékokat találhatnak ki 
maguknak. A Nyitra utcai ját-
szóvárat a szegedi Haász Kft. ké-
szítette. 

NY. P. 

Korognaiék a Portugállal vendégszerepelnek Kapolcson 

Szegedi színészek 
a Művészetek Völgyében 
A Szegedi Nemzeti Színház társulata ma és hol-
nap este Egressy Zoltán Portugál című komé-
diájával vendégszerepel Kapolcson, a Művészetek 
Völgye rendezvénysorozatban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a 14. alka-
lommal megrendezett Művészetek Völgye prog-
ramsorozat a Veszprém megyei Kapolcson. Idén 
már öt környező település, Öcs, Taliándörögd, Mo-
nostorapáti, Vigántpetend és Pula is házigazdaként 
kapcsolódik a fesztiválhoz. A tíznapos kulturális fi-
esztán közel ötszáz rendezvényt, köztük mintegy 

húsz színházi előadást, ötven kiállítást, csaknem 
száz koncertet kínálnak a vendégeknek. A fesztivál 
központjában, Kapolcson a Gástya-árokban ma és 
holnap este fellép a Szegedi Nemzeti Színház társu-
lata is, Egressy Zoltán Portugál című darabjával. A 
Szegeden Szerémi Zoltán rendezésében már nagy 
sikerrel játszott komédiában Czirják Csillát, Sarádi 
Zsoltot, Kocsis Győrgyöt, Korognai Károlyt, Müller 
Júliát, /akab Tamást, Janik Lászlót, Cseh Zsuzsát, 
Galkó Bencét láthatja a közönség. 

Érdekesség, hogy a fesztiválon négy helyszínen 
összesen kilenc alkalommal véradást szervez a Ma-
gyar Vöröskereszt. Az önkéntes véradók napijegyet 
kapnak, amellyel megtekinthetik a rendezvényeket. 

Kovács Attila reumatológus or-
vos volt az első szegedi, aki 
autót nyert Vágó István Min-
dent vagy semmit! című mű-
sorában. A szegedi orvos az RTL 
Klub Kell egy csapat című, teg-
nap délután véget ért kvízmű-
sorában sem talált legyőzőre. 
Jutalma egy Fiat Punto személy-
gépkocsi volt. 

- Jóllehet a Kovács István világ-
bajnok ökölvívó által vezetett 
Kell egy csapat csapatverseny 
volt, az egy-egy adásban legjob-
ban teljesítő csapattársakat szét-
választották és a következőben 
már egymás ellen kellett küzde-
niük - mondta a boldog nyertes. 
- Ekkor viszont már nemcsak a 
tudáson, hanem a szerencsén is 
múlt, miként alakul a továbbiak-
ban a játékos sorsa. Ha ugyanis 
csapatkapitányként olyan jelöl-
teket választottam volna, akik 
kevésbé jól teljesítenek, akkor 
megnehezítettem volna a dol-
gom. Egyébként volt néhány 
ilyen kellemetlen pillanatom. 
Néha csak a villámkérdéseken 
múlott, hogy sikerült továbbjut-
nom. Különben „elrobogott" vol-
na tőlem a gépkocsi... 

Kovács Attila felfokozott izga-
lommal készült a hétfői, utolsó 
adásra. Olyannyira, hogy „segít-
séget" is vitt magával. Négyéves 
Kristóf fia is vele utazott Buda-
pestre és szurkolt apukájának az 
utolsó fordulóban. A kérdésekre 
ugyan apuka válaszolt, a főnyere-
mény, a Fiat Punto kulcsainak 
átvételekor azonban már Kristóf 
is nagy igyekezettel tette a dol-
gát. 

A tíz fordulóból álló vetélkedő 
tegnap ért véget. Bár a kezdési 
időpont, a délután háromnegyed 
5 nem volt a legmegfelelőbb a né-
zettség szempontjából, rengeteg 
szegedi szurkolt a doktor úrnak. 
A Tisza-parti orvos egyébként 

Frontális 
ütközés 
Szabálytalan előzés közben egy 
Peugeot 206-os autó frontáhsan 
ütközött a szemből érkező Opel 
Corsával tegnap Vásárhely és 
Szentes között. A négy könnyebb 
sérültet a szentesi kórház balese-
ti sebészetére szállították. 

Szecsődi Ferenc jubileumi estje a Muzsikáló Udvarban 

Szerelmes nyáresti muzsika 

úgyszólván lekörözte a mezőnyt, 
hiszen míg Kovács Attila öt híján 
négyezer, addig a második helye-
zett, Csontos István miskolci 
mérnök háromezer pontot gyűj-
tött. 

Kovács doktor lapunknak el-
mondta, ugyanúgy örül a Fiat 
Puntónak, mint hat évvel ezelőtt 
az Opel Tigrának. Hogy mi lesz a 
kocsi sorsa? - Nemrégiben cse-
réltem le a kocsimat, így megpró-
bálok túladni rajta - mondta Ko-
vács Attila. 

Kérdésünkre, mikor és milyen 
vetélkedőn indul legközelebb, 

közölte: a siker után most a dol-
gos hétköznapok következnek. -
Mindenkinek van valami hobbi-
ja, kinek a sport, kinek a horgá-
szat - magyarázta az orvos. - En-
gem az önkifejezési vágy, a nem 
egészen rossz értelemben vett ex-
hibicionizmus hajt, az, hogy 
megmutassam, mennyit tudok. 
Esetemben most sem az anyagi 
megfontolás, hanem a játék sze-
retete játszotta a döntő szerepet. 

Azt már mi jegyezzük meg, 
hogy Kovács doktor nemcsak 
szeret, de tud is játszani. 

KISIMRE FERENC 

Kovács Attila: a játék szeretete vonz. Fotó: Schmidt Andrea 

Szecsődi Ferenc hegedűművész 
pályafutásának 25. évfordulója 
tiszteletére rendeznek jubileu-
mi koncertet Szerelmes nyár-
esti muzsika címmel ma este fél 
9-től a szegedi városháza Mu-
zsikáló Udvarán. 

Szecsődi Ferenc alighanem az 
egyetlen olyan vidéken élő hang-
szeres muzsikus, akinek sikerült 
jelentős nemzetközi karriert be-
futnia. Ahogyan Gregor lózsef, 6 
is szegediként járja a világot. 
1954-ben Budapesten született, 
a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskolában tanult, 
majd a Zeneakadémián szerzett 
hegedümüvészi oklevelet. Épp 
negyedszázada kezdte a pályáját 
a Tisza partján. - Úgy ajánlottak 
Weninger Richárdnak, aki hege-
dűs édesapjától elismerő szava-
kat hallott a játékomról. Nem 
volt egyszerű megkapnom a kon-
zervatóriumi állást Szegeden, 
mert a főiskolai szakfelügyelő 
hölgy nem akarta engedni, hogy 
felvegyenek. Máig hálás vagyok 
Weninger Richárdnak azért, 
hogy mégis kiharcolta az alkal-
mazásomat - meséli Szecsődi Fe-
renc, aki ma már a Szegedi Tlido-

- Amikor sok virtuóz darabot 
adtam elő, azt mondták rám: én 
vagyok a virtuóz hegedús. Ami-
kor egymás után muta t tam be a 
kortárs hegedűversenyeket, ak-
kor a modern játék specialistája-
ként igyekeztek beskatulyázni. 
Amióta elindult a Hungaroton 
Classicnál Hubay )enó hege-
dű-zongora darabjait bemutató 
CD-sorozatom, azóta Hu-
bay-specialistának tartanak. A 
hegedűs a saját húsával-vérével 
képezi a hangot, rengeteget kell 
gyakorolnia. Sokszor szó szerint 
fáj a muzsikálás. Tíz évvel ez-
előtt eltörtem a bal kisujjamat. 
Az orvos azt mondta: imádkoz-
zak, hogy rendesen működjön. 
El kellett gondolkodnom a ho-
gyan továbbról. Szerencsére szé-
pen meggyógyult. Azt szoktam 
mondani: azóta minden hang 
ajándék - szerénykedik moso-
lyogva Szecsődi Ferenc, aki jubi-
leumi koncertsorozatának első 
részeként ma este Bálint János 
fuvolaművésszel és Szentpéteri 
Gabriella zongoraművésszel 
Beethoven-, Chopin-, Rachma-
ninov- és Sosztakovics-müveket 
játszik a Muzsikáló Udvarban. 

HOLLÓSI ZSOLT 

mányegyetem Konzervatóriu-
mának habilitált tanszékvezető 
professzora. Számos tanítványa 
már befutott koncertező művész 
idehaza és külföldön. A szegedi 
hegedűművész több elismerés 
birtokosa: a diplomájával együtt 
megkapta az akadémiai nagydí-
jat, 1984-ben elnyerte a Cziff-
ra Alapítvány aranyérmét, 

1992-ben Az év előadóművésze 
címet, 1993-ban Liszt-díjjal, 
1996-ban Weiner Leó-díjjal tün-
tették ki. Eddig tizenöt lemeze 
jelent meg hazai és külföldi ki-
adóknál. Valószínűleg csúcstartó 
azzal a több mint negyven hege-
dűversennyel - köztük kortárs 
komponisták új darabjaival 
amit idáig eljátszott. 

Szecsődi Ferenc hegedűművész. Fotó: Hollóst Zsolt 


