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Elveszik a börtönajtóban a református lelkész táskáját 

Elbúcsúzott a raboktól 

Bartha Tibornak is kézben kell vinnie a Bibliát a börtönbe. Fotó: Schmidt Andrea 

Nent tart több istentiszteletet a Csillag börtön 
református bürtönlclkcsze, mert a szigorított 
biztonsági szabályok iniatt csak a Bibliáját viheti 
be a fegyházba. 

Már a börtönajtóban elveszik aktatáskáját és az el-
ítéltek közé a Biblián és az énekeskönyvön kívül 
semmit sem vihet magával Bartha Tibor. A szegedi 
Csillagbörtönben a rendszerváltás óta, idestova 13 
éve szolgáló református lelkész szerint megalázó 
helyzetbe hozzák azzal, hogy a hóna alatt kell cipel-
nie a könyveket. Ráadásul nem oszthat úrvacsorát 
sem, hiszen a bort és a kelyheket sem viheti magá-
val. Bartha Tibor, a Kálvin téri református egyház-
község és a református egyház börtönmissziójának 
vezető lelkésze, tanszékvezető egyetemi tanár le-
tett börtönlelkészi feladatainak további gyakorlásá-
ról. Mind a büntetés-végrehajtás országos parancs-
nokságát, mind a börtön igazgatóságát, mind saját 
feletteseit levélben értesítette arról, hogy a további-
akban nem tart istentiszteleteket a börtönben. A 
fogvatartottaktól már korábban elbúcsúzott. 

- Megértem, hogy a szegcdi fegyházban olyan 
biztonsági szabályokat léptetnek életbe, amelyeket 
az ország más fegyintézeteiben nem. De egyszerű 
packázásnak gondolom, hogy egy hónapja a köny-
veimen kívül semmit sem vihetek magammal. Ed-
dig megelégedtek azzal, hogy átvizsgálták a táská-
mat, és soha nem volt semmi probléma - mondta a 
láthatólag elkeseredett lelkész. Már korábban is 
akadtak problémái, a börtön vezetése kifogásolta 

például, hogy úrvacsora osztásához rajnai rizlinget 
vitt magával, és nem misebort... 

Hozzátette, a börtönigazgatóság felajánlotta: egy 
másik, a börtön által biztosított táskába pakoljon 
át a portán, erre azonban nem hajlandó. - Mit gon-
dolnak? Tizenhárom évi börtönlelkészi szolgálat 
után majd reszelőt csempészek be a fogvatartottak-
nak? - tette fel a kérdést Bartha Tibor. 

Ugyancsak a börtönben lát el lelkészi feladatot 
Kretovics László rókusi plébános. A római katoli-
kus pap munkáját is jelentősen megnehezítik a szi-
gorítások. Mint mondta: nem csupán bibliát visz 
be a börtönmisékre, de sokszor hanglemezeket, ka-
zettákat is, amelyeket a kezében egyensúlyoz a bör-
tönudvaron át. Kretovics László a nehézségek elle-
nére tovább végzi lelkészi munkáját a börtönben, 
mert úgy érzi, szükség van rá. - Ha esik az eső, egy 
nejlonzacskóba csomagolom a kegytárgyakat és a 
bibliát, úgy viszem be a börtönbe - tette hozzá. 

Veszelka Vendel dandártábornok, a Szegedi Fegy-
ház és Börtön parancsnoka levélben tájékoztatott: 
nincs hivatalos információja arról, hogy Bartha Ti-
bor felfüggesztette lelkészi tevékenységét a börtön-
ben. Ugyanakkor közölte: a későbbiekben szívesen 
nyilatkozik az ügyben, mert Bartha Tibor „több 
mint egy évtizedes lelkészi munkája kiemelkedő, 
eüsmerésre méltó". A szabályok megváltozásáról 
azonban csak később kaphatunk részletes informá-
ciókat, amennyiben a büntetés-végrehajtás sajtó-
osztálya azt engedélyezi. 

KÉRI BARNABÁS 

Kétirányú a Zákány és Hét vezér utca 

Harmincas zónák 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A régi Rókuson és Felsővároson 
újabb, sebességkorlátozással vé-
dett övezeteket alakítanak ki -
tájékoztatta lapunkat a Szegedi 
Közterületfenntartási Kht. Az el-
múlt napokban már kitették a 
zónahatárt jelző táblákat, e hét 
végén pedig a belső utcákban le-
szerelik az elsőbbségadást szabá-
lyozó táblákat. 

A régi Rókus városrészben a 
Kossuth Lajos sgt., Párizsi krt., 
Berlini krt., Csongrádi sgt., Mak-
koserdő sor, Körtöltés u., Damja-

nich u. által határolt területen 
változik meg a forgalmi rend. 

Fontos tudnivaló, hogy a Zá-
kány utcában és a Hét vezér ut-
cában ismét kétirányú a forga-
lom. 

Felsőváros régi építésű részén a 
Szilléri sgt., Római krt., József 
Attila sgt., Retek utca között je-
löltek ki „lassú zónát". 

A védett utcákban legföljebb 
30 km/órás sebességgel közle-
kedhetünk, a kereszteződések-
ben a jobbkéz-szabály határoz-
za meg az áthaladás sorrend-
jét. 

Búcsú 
és koncert 
Koncerttel és szentmisével ün-
nepi búcsúját a szeged-tarjánvá-
rosi Szent Gellért-plébánia va-
sárnap. A búcsú szervezői este 5 
órától várnak minden érdeklődőt 
Tátra téri templomba. 

A misét az alapításának hu-
szonötödik évfordulóját ünneplő 
Szent Gellért Énekkar koncertje 
követi, amelyen többek között 
részletek adnak elő Lajos István-
nak, a kórus alapítójának művei-
ből. 

A Nagy Testvér ma este 
bekukkant Csongrádra 
A tv2 Big Brother-házában élő 
Gyovai Szabolcs (Szabi) a bará-
tai, a Délvilág, a Csongrád Rá-
dió, a Csongrádi VTV és Füri 
Imre vállalkozó segítségével 
ma este a fél ország előtt is-
mertté teszi a megye névadó 
városát. 

Az egyes adatok szerint legné-
zettebb hazai országos televízi-
óműsor, a tv2 Big Brother című 
kukkolóshow-ja ma este fél 8 
után legalább négy alkalommal 
Csongrádról jelentkezik. A me-
gye névadó városának Bokros 
városrészéből a „Nagy Testvér" 
házába költözött egyetemista 
fiú, Szabi barátai - a csongrádi 
média teljes körű összefogásá-
val - elérték, hogy a rajongói 

klub (Szabi Fan-club) megalakí-
tása után egy héttel máris a 
csongrádi Gróf Andrássy utcai 
Golden Horse Irish Pub étte-
remből jelentkezzen a szombat 
esténként állítólag minden má-
sodik hazai televíziónéző fi-
gyelmét lekötő műsor. Az ide-
genforgalmáról messze földön 
híres kisvárosnak eme váratlan 
ajándék mintegy 50-70 millió 
forint eszmei értékű reklámot 
jelent. A nézők szimpátiáját je-
lentősen növelheti a ma esti 
klubrendezvényen résztvevő 
közönség is. 

A Gróf Andrássy utcán, vala-
mint az étterem teraszán és bel-
ső tereiben ma délután 2 órakor 
kezdődnek az előkészületek. A 
televíziós műsorkezdés előtt 

másfél órával indul a fanclub-bu-
li. Az est sztárvendége Hevesi 
Tamás lesz. Az „ír kocsma" bejá-
ratánál - némi széna társaságá-
ban - a szereplők sorába áll majd 
Szabi legkedvesebb lova, Robi is. 
Az est meglepetésvendégeként 
az egész ország megismerheti 
Szabi barátnőjét, a nyilvánosság-
tól mind ez idáig mereven elzár-
kózó Évit, valamint a fiukért nyi-
latkozataikban is mindig aggódó 
Gyovai házaspárt. 

A Szabi-rajongók és -szimpati-
zánsok immár a szabifanclub 
@csongrad.hu email-címen is 
regisztráltathatják magukat, a 
ma esti rendezvény résztvevői a 
helyszínen is igényelhetnek 
klubkártyát. 

M. SZ. J. 

Látványos Európa-fesztivál 
A kétéves múltra visszatekintő 
Európa-fesztivál idén egybeesik 
a Kossuth-emléknappal, illetve 
az európai autómentes nappal, 
így Szeged Belvárosában ma és 
holnap sokszínű program várja 
az érdeklődőket. 

Az Európa-fesztiválon vehetik át 
a díjazottak a Szeged Nemzetkö-
zi Kapcsolataiért emlékérmet, az 
ünnepi közgyűlés ma délelőtt ad-
ja át a Szeged Ifjú Tehetsége és a 
Szeged Ifjú Tehetségéért érmeket 
is. Délben Benno Zierertől, az 
Európa Tanács Európa Díj-albi-
zottságának alelnökétől veheti át 
Bartha László polgármester az 
Európa Tanács Becsület-plakett-
jét. 

Délután nemzetközi folkrock-
fesztivál emeli az ünnep fényét, 
este tűzijáték zárja az eseményt. 

Az Európa-fesztivál szombati 
programjai: 

10.00: Ünnepélyes zászlófel-

vonás a Széchenyi téren, a város-
háza előtt 

10.30: Ünnepi közgyűlés - a 
„Szeged Nemzetközi Kapcsolata-
iért", a „Szeged Ifjú Tehetsége", a 
„Szeged Ifjú Tehetségééit" em-
lékérmek átadása 

Kotori partnervárosi egyez-
mény aláírása 

Helye: városháza díszterme 
Köszöntőt mond: dr. Bartha 

László, Szeged Megyei Jogú Vá-
ros polgármestere 

10.30: Gyermek- és ifjúsági 
programok a Százszorszép Gyer-
mekház és a Szegedi Ifjúsági Ház 
szervezésében - történelmi vetél-
kedők, kézművesfoglalkozások, 
népi játékok 

Helye: Széchenyi tér 
11.30: Békés Banda előadása 
Helye: Széchenyi téri színpad 
11.45: Európa Kórus előadása 
Helye: Széchenyi téri színpad 
12.00: Az Európa Tanács Be-

csület-plakettjének ünnepélyes 

átadása - a díjat átadja: Benno 
Zierer, az Európa Tanács Európa 
Díj-albizottságának alelnöke 

Helye: Széchenyi téri színpad 
12.30: Ünnepi megemlékezés 

és koszorúzás a Kossuth-szobor-
nál 

Helye: Klauzál tér 
15.00: Wroclaw, a 2010-es ex-

póra pályázó város bemutatkozá-
sa 

Helye: Bartók Béla Művelődési 
Ház 

16.00: Nemzetközi kórustalál-
kozó előadása 

Helye: Alsóvárosi templom 
16.00: Nemzetközi folkrock-

fesztivál - közreműködnek: Ez-
Gáz, Tattus, Besh o droM, Shan-
non 

Helye: Dugonics téri színpad 
18.00: Lengyel komolyzenei 

koncert 
Helye: Bartók Művelődési Ház 
21.00: Tűzijáték a Dugonics 

téren 

Autómentes lesz ez a nap 
Az európai mobilitási hét záróeseményeként idén 
is megtartják Szegeden a nemzetközi autómentes 
napot. 

Franciaországban, 1997-ben rendeztek először au-
tómentes napot, amelyen arra kérték a közlekedő-
ket, hogy a környezet védelme céljából minél töb-
ben hagyják otthon gépkocsijukat, és üljenek in-
kább biciklire. 

A polgármesteri hivatal és a Kiss Ferenc Csong-
rád Megyei Természetvédelmi Egyesület (Csemete) 
közös rendezvényeként zajló idei rendezvénye va-
sárnap délelőtt 10 órától délután fél 5-ig tart a Szé-
chenyi téren. 

Egész nap folyik az aszfaltrajzverseny, az extrém 
sportbemutató. A gyerekeket elektromos kisautók, 
ugrálóvár, óriáscsúszda és -bálna várják. Ugyan-
csak délutánig tart az Üdítő Elemér-akció is. 

A programban csocsóbajnokság (10-13 óráig), 
színpadi gyermekműsor (10.30-12.00), kombinált 
kerékpáros pontverseny (10.30-16.00), kerékpáros 
gyorsulási verseny (11-15 óráig) is szerepel. 

A különleges biciklik bemutatóját 11.30-kor, az 
általános iskolások részvételével zajló kerékpáros 
akadályversenyt 12.30-kor tartják, s ugyanekkor 
kezdődik a „legkoszosabb biciklik vetélkedője" is. 

Délután 1 órakor Trabant-húzó versenyt rendez-
nek, 13.30-kor pedig a veterán kerékpárok bemuta-
tója kezdődik. A rendőrök szervezésében lebonyolí-
tott akadályverseny 13-16 óráig tart. 

A 14 órakor kezdődő, II. bajnokok bajnoka sport-
vetélkedőn szegedi élsportolók, olimpikonok is 
részt vesznek. A kerékpárosok jelmezversenye 
14.30-kor indul. Az X-treme Hip-hop tánciskola 
16 órától tart bemutatót. A vetélkedők eredményét 
16. 30-kor hirdetik ki. 

Un i lever 
Az Unilever Magyarország Kft., 

a világon piacvezető élelmiszer-ipari termékeket gyártó 
vállalat röszkei gyárába 

várja 1 fő 

TMK karbantartó 
jelentkezését három műszakos munkarendbe. 

Feltételek: - lakatosvégzettség 

Előnyt jelent: 
- műszerész vagy villanyszerelői végzettség 

- K2 vagy K3 kazánkezelői végzettség 

A jelentkezéseket a megjelenéstől számított 
1 héten belül várjuk. 

Érdeklődni lehet: 
Ördögné Papdi Zsuzsa - humánerőforrás vezető, tel.: 573-106 
Kunsági Ferencné - humánerőforrás-asszisztens, tel.: 573-130 

Kossuth-díjas mesterüket köszöntötték a Vár utcai galériában 

Kass-tanítványok tárlata Szegeden 
Tanítványok címmel nyílt teg-
nap kiállítás a szegedi Kass Ga-
lériában. A tárlaton bemutatott 
grafikáikkal, könyvillusztráció-
ikkal egykori növendékei kö-
szöntik mesterüket, Kass Já-
nost. 

A Magyar Nemzeti Galéria fő-
igazgatója, Bereczky Loránd mű-
vészettörténész nyitotta meg teg-
nap a Vár utcai Kass Galériában a 
Tanítványok című tárlatot, 
amellyel a Magyar Iparművészeti 
Főiskola typografikai szakán kü-
lönböző évfolyamokon végzett 
neves alkotók, Bányai István, Bé-
kés Rozi, Felvidéki András, Fülöp 
Ilona, Gyárfás Gábor, Keresztes 
Dóra, Kiss Ilona, Kiss István, Lip-
ták György és Orosz István kö-
szöntik közelgő 75. születésnapja 
alkalmából mesterüket, Kass Já-
nos Kossuth-díjas grafikusmű-

Bereczky Loránd megnyitó beszéde közben, a háttérben Kass Já-
nos és Vörös Gabriella. Fotó: Miskolczi Róbert 

vészt, Szeged díszpolgárát. „A 
mindenséggel mérd magad!" - Jó-
zsef Attila verssora is lehetne ta-
nári hitvallása Kass Jánosnak, aki 

egyetlen vonallal egy egész világot 
képes megidézni, mondta beszé-
dében Bereczky Loránd, aki régi 
közös utazásukra emlékezve azt 

is elmesélte: akkor értette meg a 
művészet mítoszát, amikor látta, 
amint a jeles grafikus néhány kéz-
mozdulattal egy csodálatos fát 
rajzolt. A tanítványok nevében 
köszöntőt mondó Kiss Ilona azt 
hangsúlyozta: Kass János ember-
sége példa és etalon volt vala-
mennyiük számára. A növendé-
kek okozzák a legnagyobb örö-
met, mondta az ünnepelt, aki fel-
olvasta egyik versét, majd arról 
beszélt, mennyire elkeseríti az a 
fosztogatás és tunyaság, amit az 
országban és Szegeden is tapasz-
tal. A múzeum igazgatója, Vörös 
Gabriella gratulált a kiállító mű-
vészeknek és Kass Jánosnak, akit 
arra kért, ne vegye magára a világ 
minden gondját-baját, hanem a 
munkáit szerető közönség érde-
kében őrizze meg fiatalos alkotó-
kedvét. 

H. ZS. 


