4

PÉNTEK, 2002. SZEPTEMBER 13.

•KAPCSOLATOK"

Két óra alatt 64 helyszíni bírságot szabtak ki Szegeden

Dupláz a BoneyM. és Demis Roussos

Közúti ellenőrzési akció

Roham várható
a belépőjegyekért
Várhatóan ugyanolyan roham
lesz hétfőn a Kelemen utcai
jegyirodában a Boney M. együttes és Demis Roussos szeptember végi nagyszínházi koncertjére szóló jegyekért, mint tavasszal, amikor Richárd Claydermant várták Szegedre.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A kamionosokat is szigorúan ellenőrizték.
Az egész városra kiterjedő ellenőrzési akciót tartott tegnap délelőtt a rendőrség.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szeged fontosabb útjain, kereszteződéseiben
több mint negyven egyenruhás és civil rendőr
figyelte a közlekedőket. A gépjárművek mel-

Fotó: Miskolczi Róbert

lett kerékpárosokat és gyalogosokat is megállítottak.
A kétórás ellenőrzés célja az volt, hogy kiszűrjék a gyorshajtókat, a piroson átmenőket, valamint a helytelenül kanyarodókat és
sávváltókat. Ugyanis igen sok balesetet
okoz az indexelés nélküli sávváltás, kanyarodás.

A rendőrök 10 és 12 óra között összesen
165 személyt igazoltattak. Hatvannégy esetben szabtak ki helyszíni bírságot, összesen
430 ezer forint értékben. Emellett négy szabálysértési, valamint egy büntető feljelentést
is tettek. Az utóbbira azért volt szükség, mert
az egyik teherautó sofőrjénél hamisított menetlevelet találtak.

Elkészült a Szeged Televízió választási etikai kódexe

Pártok egyensúlya
MUNKATÁRSUNKTÓL

Három percben mutatkozhat be
minden egyéni képviselőjelölt az
önkormányzati választási kampány során a Szeged Televízió választási műsorában, miután tegnap a pártok képviselői is elfogadták a televízió által kidolgozott választási etikai kódexet.
Eszerint naponta két körzet jelöltjei mutatkozhatnak be, a pártok és a tíz jelöltnél többet indító
szervezetek képviselői pedig két
alkalommal is vitatkozhatnak a
televízióban. Csakúgy, mint a
polgármesterjelöltek: ők október

4-én és október 18-án vitáznak a
stúdióban.
A választási műsorok állandó
vezetője Dióssy Klára lesz. A televízió választási műsorai mellett vállalja, hogy minden párt
és jelölőszervezet heti egy kampányrendezvényéről tudósít a
híradóban. Ugyanakkor azonos
tarifával vesznek fel fizetett
hirdetéseket a pártoktól. A Szeged Televízió a kampányműsorok
elkészítéséhez
csupán
egyik tulajdonosától, az önkormányzattól kér kiegészítő támogatást, a Partiscum 2000.
Kft.-tői nem.

Koncert a Bartókban
A Lengyelországban főzeneigazgatóként dolgozó német karmester, Lukas Beikircher vezényletével ad koncertet szombaton 19 órától a Bartók Béla
Művelődési Központban a Szegedi Nemzeti Színház Zenekara. A hangversenyen felcsendül
Albán Berg hegedűversenye (a

szólista: Albán Beikircher), a
Trisztán és Izolda előjátéka, valamint Schubert Befejezetlen
szimfóniája.
A szegedi zenekar ugyanezt a
programot játssza szeptember
19-én, a Stuttgarthoz közeli Badsaulgau kulturális fesztiváljának
záró koncertjén.

Máltai figyelmeztetés
A napokban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szegedi csoportjának tudomására jutott, hogy nevükben Szegeden házakba, lakásokba csöngetnek be és ruhaadományokat kérnek.
A máltaiak a történtek után ezúton is felhívják a figyelmet arra, hogy
akik így tesznek, visszaélnek a karitatív szervezet nevével. A szeretetszolgálat adományokat a máltai házban (Szeged, Csanádi u. 9.) gyűjt
(hétfőn és csütörtökön 9 és 12 óra között, valamint hétfőn, szerdán
és csütörtökön 15-től 17 óráig). Csak kivételes esetben, telefonon
előre egyeztetve mennek házhoz ruhaneműkért, arcképes igazolvánnyal hitelesítve kilétüket. Kérik a szegedieket, ne adakozzanak áljótékonykodóknak, illetve azokról értesítsék a máltai központot
(tel.:435-989).
A máltai házban adományokat várnak a nehéz sorsű kisgyermekek
hét végi étkeztetéséhez. Az immár ötödik tanéves akció keretében
idén szeptembertől is 30 gyermeket étkeztetnek a Hóbiárt bisztró támogatásával. Ezen szombati és vasárnapi ebédekre kérik tisztelettel a
szegediek pénzbeli hozzájárulását (befizetni a máltai házban lehet, a
fent jelzett időpontokban).
Folytatják a máltai szeretetszolgálatosok ingyenes egészségügyi sorozatukat is. A Kézenfogva az egészségért című sorozat következő előadását és konzultációját szeptember 24-én (kedden) 15 óra 15 perckor a Csanádi utca 9.-ben dr. Bogdány Anikó főorvos tartja Hogyan
segít a mágneses terápia sok betegség gyógyulásában? címmel.

TAPPANCS ALAPITVANY
AKÁVÉHÁZBAN
A Tappancs Alapítvány estjét
rendezik meg ma a Bartók Béla
Művelődési Központ dísztermében a Közéleti Kávéház programsorozatában. 16 órától zenés
aukció kezdődik, amelyen Merényi Nicolette operaénekes és barátai lépnek fel. A 18 órakor induló beszélgetésen pedig bemutatkozik az alapítvány. A vendégek: Rappainé Vénusz Anikó,
Földes Sándor, Schaller Györgyi,
Szőke István, Szerencsés Tilla,
Kasza Andrea, Szabó G. Viktória,
Farkas Gabriella. A háziasszony
Czenéné Vass Mária népművelő.

KÉTNAPOS SZILVÁNAP
Ötödik alkalommal rendezik
meg a szarvasi szilvanapot. A
Kossuth
téren
szeptember
14-én és 15-én többek között
lesz szilvalekvárfözés, pálinkaminősítés,
szilvásgombócevő
verseny, illetve népművészeti
kirakodóvásár. Szombaton délelőtt bábosok, énekesek és zenekarok szórakoztatják a legkisebbeket. Délután pedig már a felnőtteket is várják a sátraknál. A
napot hajnalig tartó diszkó zárja. Vasárnap a sok program mellett szilvából és szilvalekvárból
készült ételeket is megkóstolhatnak az érdeklődők.

A Kelemen utcai színházi jegyirodában hétfőn kezdik árusítani
a a Boney M. együttes és Demis
Roussos szeptember 28-i nagyszínházi koncertjére szóló belépőjegyeket. Mint megtudtuk, a
világsztárok dupláznak, azaz 17
és 20 órai kezdettel ugyanazzal a
műsorral két előadást is tartanak. A koncertek 120 percesek
lesznek, a Boney M. és Demis
Roussos mellett Király Linda és
lllényi Katica is fellép, valamint
a színházi zenekar is közreműködik. A szokásos nagyszínházi
helyárak hat-nyolcszorosáért kínálják a jegyeket, azaz a legolcsóbb belépőket 4 ezerért, a legdrágábbakat 10 ezerért lehet
majd megvásárolni. A koncertre
az ország minden tájáról várható
érdeklődés, hiszen a sztárvendégek - akiket a PCN Kommunikáció Kft. közvetítésével sikerült
Szegedre csábítani - csak itt lépnek fel.
A hetvenes-nyolcvanas évek
legendás
diszkócsapatát,
az
1976-ban alapított Boney M.
együttest aligha kell bemutatni,
hiszen olyan örökzöld slágerek
fűződnek a nevéhez, mint a

Daddy Cool, a Rasputin, a Babylon, a Belfast, a Ma Baker és a
Calendar Song. Az együttes lelke
a két kiváló, színes bőrű énekesnő, Liz Mitchell és Marcia Barrett volt, akik ma is meghatározó
tagjai a még mindig a régi névvel
fellépő formációnak.
A másik világsztár, Demis Roussos 1946-ban az egyiptomi
Alexandriában született. Édesapja sikeres görög építész volt, aki a
„fekete ezredesek" diktatúrája
idején hagyta el hazáját, és emigránsként élt Egyiptomban. Demis Roussos szeszélyes ember
hírében áll, állítólag több koncertjét lemondta vagy tervezett
programját felborította az utolsó
pillanatban. Bár Görögországban
is van egy villája, már évtizedek
óta választott hazájában, Franciaországban él. Imádja a francia
kultúrát és anyanyelvi szinten
beszél franciául. Aphrodite's
Child elnevezésű együttesével a
hatvanas években futott be, akkoriban a görög hangulatú könynyűzene unikumnak számított
Nyugat-Európában. Együttese az
1972-ben megjelent 666 című
lemezzel jutott a csúcsra. Demis
Roussos azonban szólistaként
azóta is keresett énekesnek számít világszerte. A nyolcvanas
évek közepén adott először koncertet Magyarországon, később
egy tévéshow kedvéért is eljött
Budapestre. Akkor azt nyilatkozta, szereti hazánkat, mert úgy érzi, a keleti és a nyugati kultúra
különleges keverékét találja meg
itt.

Tanévnyitó a SZEF-en
Negyvenegyedik tanévét kezdte meg tegnap délután a Szegedi Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kara. A SZÉF-en az idén 250 nappab és
410 levelező tagozatos hallgató kezdi meg tanulmányait élelmiszer-ipari gépészmérnök, technológus és vállalkozó-menedzser szakokon.
Mint Szabó Gábor főigazgató a megyeházán tartott tanévnyitón
elmondta, a műszaki kar létrehozása felé tett első lépésként elindították az általános gépészmérnök képzést akkreditációját logisztika szakiránnyal. A főigazgató komoly eredménynek nevezte,
hogy az intézmény tovább erősíti kapcsolatait a gazdasági szférával.
A Sole Hungária ösztöndíjjal ismeri el a három legjobb teljesítményt nyújtó hallgatót, a helyi vállalatok pedig több mint 20 millió
forint szakképzési hozzájárulással támogatják az idén a gyakorlati
oktatás infrastruktúrájának fejlesztését a SZÉF-en.

A Big Brother egyik sztárjának barátai klubot alakítottak

Nő áll a Szegedi Popey Klub élén
A Bécsi Kávéházban tegnap este megalakult
a Szegedi Popey Klub. A Big Brother-ház
szegedi lakójának barátai szerint rövid időn
belül annyian lesznek, hogy jóval nagyobb
helyet kell keresniük.
A családias hangulatú alakuló ülés tegnap este hat órakor kezdődött a Bécsi Kávéházban.
Egyébként ezzel csak „hivatalossá" vált az,
ami a Big Brother-show indulása óta már
működik: ugyanis eddig is itt gyűltek össze
azok, akik esténként Popeynak szurkolva ezt
a műsort választották és kellemes társaságban, kivetítőkön követték nyomon a szegedi
cukrász minden lépését. A klub alapító tagjai
Popey sporttársai és barátai, vezetője pedig
Feketéné Erika, a annak a fiúnak a felesége,
aki kitalálta Popey becenevét.
Miután eldöntötték, hogy nem „fan club",
hanem Popey klub lesz a nevük, máris
akadt szerveznivaló. A szegedi Nyers együttes ugyanis írt egy számot a Big Brother-ház
szegedi lakójáról, és a tervek szerint a jövő
hét végén leforgatják a videoklippet is,
amelyben természetesen a klubtagok részvételére is számítanak. A klubtagok pólókat
és transzparenseket készítenek erre az alkalomra.
A Bécsi Kávéház képviseletében Papp Róbert is részt vett az alakuló ülésen, aki továbbra is támogatásáról biztosította Popey
barátait. Néhány napon belül kihelyeznek a
kirakatba egy tablót Popey fotóival és persze
egy felhívássak szombatonként a Szegedi Popey Klub tagjai a kávéházban találkoznak, és
a kiszavazóshow-t együtt nézik-izgulják végig. Meg persze voksokkal igyekeznek eltávo-

Popey barátai és sporttársai a Szegedi Popey Klub alapító tagjai.
lítani a házból azokat a lakókat, akik esetleg
veszélyezethetik Popey bentmaradását.
Egyébként bárki csatlakozhat a Popey-csapathoz, ugyanis a tervek szerint a hét minden napján „nyitva" lesz a klub. Természete-

Fotó: Karnok Csaba

sen csak az esti műsorok idején. Vendégkönyvbe írva, vagy elektronikus levélben lehet üzenni Popeynak, az e-mailcím: Popey 24@vnet.hu
T. K.

