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Lapunk közreműködésével akár egy éven belül felépülhet a menhely

Korognai: Szabadon foglak Segítséget nyújtunk

a kóbor állatoknak

Ma, az állatok világnapján
együttműködési megállapodást
ír alá kiadónk, a Lapcom Kft.
Délmagyarország Kiadó és a
Tappancs Állatvédő Alapítvány.
Lapunk - m i n t az épülő állatmenhely fő támogatója - abban
segíti az alapítványt, hogy minél hamarabb emberséges körülményeket tudjon teremteni
a gazdátlanná vált kisállatoknak.

Jelenet az előadásból.

Fotó: Gyenes Kálmán

Egy habkönnyű vígjátékkal, Korognai Károly:
Szabadon foglak című darabjának ma esti bemutatójával nyit a Kamara-Tantusz.
Korognai Károly New York-i élményei és egy főiskolai helyzetgyakorlat alapján 1995-ben írta Szabadon foglak című darabját.
A történet az East Side egyik frissen felújított,
társbérelhető lakásában játszódik, ahol együtt él
egy siketnéma és egy vak. N e m mindennapi szituáció, ráadásul rivalizálni kezdenek a harmadik la-

kó, a gyönyörű modell szerelmének elnyeréséért.
A darab ősbemutatója 1997 áprilisában a Budapesti Kamaraszínház gondozásában a Vígszínház
Háziszínpadán volt, utána sokáig nagy sikerrel
játszották.
A szegedi előadást Gömöri Krisztián, Cseh Zsuzsa, Meszléry Judit és Marton Róbert játsszák. Bob
szerepében Király Attilát láthatja a közönség, aki a
pesti ősbemutatónak is közreműködője volt. A darabot ezúttal is a szerző rendezte, a díszlet Kentaur,
a koreográfia Nemes Zsófia munkája.

Elismeréseket adtak át a jogi karon

Ösztöndíjasok
és új professzorok

Évek, évtizedek óta Szegeden is
visszatérő probléma a város lakóit is megosztó kóbor állatok
ügye. Sokan határozottabb fellépést sürgetnek az utcán gazdátlanul kószáló kutyákkal szemben,
mások - köztük az állatvédők pedig minden eszközzel tiltakoznak, hogy az utcára kényszerített,
megunt kedvencek a gyepmesteri
telepen végeznék. A gyakran óriási indulatokat, vitákat, veszekedéseket kiváltó problémára egyetlen megoldás kínálkozik, a kisállatmenhely létrehozása.
A szegedi székhelyű Tappancs
Alapítvány már többször felvetette, hogy részt vállalna kisállatmenhely kialakításában. Az önkormányzathoz benyújtott pályázatukat elfogadták, így ha közös összefogással összegyűlik a
pénz, azonnal megkezdődhet a
kóbor állatok elhelyezésére alkalmas terület és épületkomplexum építése. Az alapítvány el-

képzelése szerint 16 millió forintból korszerű, ötven férőhelyes menhely épülhetne fel, amelyet négy év alatt 200 állat befogadására tennének alkalmassá.
Kiadónk és lapunk fontosnak
tartja ezt a kezdeményezést,
ezért úgy döntöttünk, támogatjuk a kisállatmenhely létrehozását. Pásztiné Mészáros Éva, a
Lapcom Kft. Délmagyarország
Kiadó igazgatója elmondta, fontos, hogy a helyi ügyek érdekvédelmét felvállalja a vállalat. A
gazdátlan kisállatok sorsa pedig
különösen fontos, hiszen a lakosság széles rétegét érinti, ráadásul évek óta megoldatlan
probléma, pedig az állatokat is
megilleti az emberséges bánásmód.
A Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó és a Tappancs Állatvédő Alapítvány ma, az állatok világnapján együttműködési megállapodást ír alá, amely szerint a
kiadó 50 ezer forintot átutal az
alapítvány számlájára. Az egyszeri támogatáson felül minden
megjelent hirdetés árából 10 forintot átutalunk, így hirdetőink
is minden alkalommal hozzájárulnak a menhely létrehozásához. Havonta egy oldal hirdetési
felületet bocsátunk az alapítvány
rendelkezésére, valamint a menhely támogatóinak
névsorát
minden hónapban megjelentetjük, a nagyobb összeget átutaló

cégeket és személyeket bemutatjuk. Lapunk vállalja még, hogy
havonta 25, ingyenes apróhirdetést jelentet meg a gazdit kereső
kisállatokról, valamint szakmai
segítséget nyújtunk az alapítványnak rendezvények előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában.
Olvasóinkat természetesen folyamatosan tájékoztatjuk majd
arról, hol tart a gyűjtés, mennyi
pénz hiányzik még a menhely
befejezéséhez. Reméljük, hamarosan további támogatók csatlakoznak a kezdeményezéshez és
segítségükkel felépülhet az a
menhely, amely emberséges körülményeket teremt több tucat
gazdátlan kisállatnak. Egy kutyusnak azonban kiadónk hamarosan otthont biztosít, örökbe fogadunk ugyanis egyet abból a
több százból, akik gazdátlanul
várják sorsuk jobbra fordulását.
Aki pénzzel támogatná az állatmenhely létrehozását, a következő számlaszámra utalhat:
11998006-06289010-10000001
TÍMÁR KRISZTA

Rajzkiállítás
az állatok
világnapján
Egy nemzet elé tükröt tart a
mód, ahogyan az állatokkal bánik - így szól az állatok világnapja (október 4.] alkalmából megfogalmazott fölhívás, amelyet az
Orpheus Országos Állatvédő és
Tetmészetbarát
Közhasznú
Egyesület tett közzé.
A Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédő Egyesület
(Csemete) és az Orpheus egyesület rajzkiállítást rendezett az állatok világnapja alkalmából. A
kiállítás október 10-től november 10-ig, munkanapokon 9 - 1 5
óráig, a Szegedi Környezetgazdálkodási és Hulladékhasznosítási
Klit. előadótermében tekinthető
meg, a Stefánia 6. szám alatt.

Többek között ők is gazdira várnak - egyelőre menhely nélkül.

Fotó: Gyenes Kálmán

Budapesti kórház előtt áll a szegedi művész alkotása
Az ú j ösztöndíjasok.
A Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar tanácsának tegnapi ünnepi ülésén átadták a köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgatóknak
az ezt tanúsító okleveleket, valamint b e m u t a t t á k a kar ú j
egyetemi tanárait.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanácsának az idei tanév első ülésén
Szabó Imre, a kar dékánja tegnap
a jogi kar épületében átadta a
köztársasági ösztöndíjat elnyert
nyolc hallgatónak - Sós Tünde,
Szomora Zsolt Tamás, Mezei Péter, Görgényi Nóra, Gyuris Patrí-

Fotó: Gyenes Kálmán

Kligl Sándor és Szent Ferenc

cia, Vashegyi Zsanett,
Farkas
Zsuzsanna és Beleznai Lilla - az
oklevelet, majd megköszönte az
előző dékán, Bessenyi
Lajos
négyéves munkáját.
A kar dékánja szintén megköszönte Balogh Elemérnek dékánhelyettesként végzett munkáját,
majd ismertette az egyetemi tanári és docensi kinevezést elnyert oktatók névsorát, és ajándékokat nyújtott át. Egyetemi tanári kinevezést kapott Balogh
Elemér és Jakab Éva, Kozmáné
Soós Edit pedig egyetemi docens
lett.
Balogh Elemér különösen nagy
örömmel vette át az ajándék karórát, ugyanis a közelmúltban ellopták óráját és pénztárcáját.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Ufókonferencia Szegeden
Országos ufókonferenciát tartanak szombaton Szegeden, a Bálint
Sándor Művelődési Házban. A Hufocon 2002 - táguló dimenziók elnevezésű rendezvényen ufókutatók és a témához kapcsolódó szakterületek művelői tartanak egyórás előadásokat. Délelőtt 10 órától az
érdeklődök számos izgalmas referátumot hallgathatnak meg, köztük
a szegedi ufókutatót, Sós Tibort is.
A résztvevők délután, a konferencia végén kérdéseket is feltehetnek
a szakértőknek.

Az öntéshez készített viaszmodell mellett m ű t e r m é b e n az alkotó:
Kligl S á n d o r .

Fotó: Karnok Csaba

Kligl Sándor szegedi szobrászművész újabb szakrális alkotással
gazdagította életművét. A megfeszített Jézust ábrázoló szobrát a
közelmúltban helyezték el Brassó új templomában, amelynek
tervezője Nóvák István szegedi
főépítész. A művész kevéssel a
feszület elkészítése után fejezte
be Assisi Szent Ferenc szobrát,
amelyet tegnap a Budapesti
Szent Ferenc kórház előtti kis téren állítottak föl. Az egyházi kórházat az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció működteti.
A szobrot néhány napja a fővárosba vitték, így Kligl Sándor
műhelyében a bronzalak öntéséhez készített viaszmodell megtekintésével alkothattunk képet a
műalkotásról. A szeretet szelíd
szavú igehirdetője szerzetescsuhában, mezítláb, kitárt karral áll,
karján és köntösén madarak kapaszkodnak.
A mű elkészítésére a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma adott megbízást. Az ég vándoraihoz prédikáló szent szobrát
Paskai László bíboros, prímás
szentelte föl tegnap délután.

POLGÁRMESTERIELÖLTEK
A Közéleti Kávéház Forum Szegediense sorozatában ma 17 órától a Szeged Plaza főterén a szegedi polgármesterjelöltek, Balogh Elemér, Botka László és
Csapó Balázs lesznek a vendégek. A beszélgetőtársaik: Vass
Imre és Zoltán Csaba, a Rádió
88 műsorvezetői. A házigazda:
Rózsa Péter marketingigazgató.
BALOGH ELEMÉR
AJÁNLÓSZELVÉNYEI
Balogh Elemér, a jobboldal által
is támogatott független polgármesterjelölt tegnap, miután korábban leadta az előírt 2400
ajánlószelvényét a választási bizottságánál, megsemmisítette a
többit. A független jelölt összesen 6552 szelvényt gyűjtött öszsze. A 2400-on felüli mennyiség
iratmegsemmisítőben végezte, a
műveletről szintén jegyzőkönyv
készült.
VASS GYÖRGY
ÉS A VILÁGBAJNOK
Janics Natasa, a sevillai kajak-kenu világbajnokság aranyérmese lesz Vass György független önkormányzati képviselőjelölt vendége ma délután 5 órakor
a Bécsi kávézóban. Vass György
ez alkalommal ismerteti választási porgramját.

