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HÍREK 

MA KISGAZDAVÁLASZTMÁNY 
Megyei választmányi ülését tart-
ja ma a Független Kisgazdapárt a 
szervezet szegvári irodájában. A 
rendezvényre minden tagot vár-
nak, az elnökségre ma reggel ki-
lenc óráig lehet leadni a jelentke-
zéseket. 

HANGVERSENY 
SÁNDORFALVÁN 
Kirándulás az örökzöld dallamok 
birodalmába címmel hangver-
senyt rendeznek ma délután 5 
órától a sándorfalvi művelődési 
házban. Liska Zsanett Edit Piaf 
sanzonjait énekli, Somogyi Ani-
ta pedig Gershwin és Barbra 
Streisand dalokat, illetve filmslá-
gereket ad elő. Zongorán közre-
működik az est házigazdája, De-
ák Tibor, az SZTE Konzervatóri-
umának adjunktusa, a Sándor-
falvi Alapfokú Művészetoktatási 
Iskola tanára. 

FELLEGI ÁDÁM KONCERTJE 
Két szegedi muzsikus, Kosztán-
di István hegedűművész és Sin 
Katalin gordonkaművész közre-
működésével hétfőn este 7 órá-
tól kamarakoncertet ad Fellegi 
Ádám zongoraművész a Bartók 
Béla Művelődési Központ nagy-
termében. A Soros Alapítvány 
által is támogatott hangverse-

nyen két Beethoven-darab, a 
c-moll (Pathétique) szonáta és 
az a-moll hegedű-zongora szo-
náta, valamint Schubert B-dúr 
triója hangzik el. Az estre a szo-
kásos zongorabérlet érvényes, és 
a helyszínen is válthatók belé-
pőjegyek. 

A KÁLVÁRIÁN ÜTKÖZTEK 
Két autó ütközött össze péntek 
reggel Szegeden a Kálvária sugár-
úton. A rendőrség információi 
szerint egy Dacia a sugárút jobb 
szélére húzódva akart megfor-
dulni az úton, ám nem vette ész-
re, hogy mögötte egy Fiat kombi 
már elkezdte előzni. A Dacia fi-
gyelmetlen vezetője a Fiat elé 
hajtott és összeütköztek. A Da-
cia sofőrjét a mentősök kórházba 
szállították. 

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A 
NYUGDÍJASOK 
A Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat szegedi csoportja Kézenfogva 
az idősekért című sorozat kereté-
ben kedd délután 4 órakor a Csa-
nádi utca 9-ben, a máltai házban 
dr. Ványai Éva, a szegedi közgyű-
lés egészségügyi és szociális bi-
zottságának elnöke tart előadást 
Mit jelent az európai uniós csat-
lakozás a nyugdíjasok számára? 
címmel. 

Parkolási tilalom 
Február 17-20-ig forgalomkorlá-
tozás lesz a szegedi Gogol utca 
egyes szakaszain - tájékoztatta 
lapunkat a Szegedi Közterü-
let-fenntartási Kht. A parkolási 
és behajtási tilalmat a gépkocsik 
megóvása céljából rendelték el. 

Február 17-én, hétfőn este 6 
órától másnap délután 4 óráig ti-
los a behajtás és a várakozás a 
Gogol utca Tisza Lajos krt. és Bo-

lyai utca közti szakaszán. Febru-
ár 18-án, kedden este 6 órától 
másnap délután 4 óráig a Gogol 
utca Bolyai és Jósika utca közötti 
szakaszára érvényes a várakozási 
és behajtási stop. Február 19-én, 
szerdán este 6 órától másnap 
délután 4 óráig a Gogol utca Jósi-
ka utca és Nagykörút közötti 
szakaszán tiltják meg a várako-
zást és a behajtást. 

Folytatás az 1. oldalról 

A közönség kérdésére a hamisítatlanul mai 
miliőbe helyezett dalmű előadásának már az 
első jelenetei - a nyílt színi szerelmi aktussal 
- megadták a választ. 

A premier francia vendégeit a szünetben 
kérdeztük az első benyomásaikról. 

- Nekem nagyon tetszik, szerintem nem 
túl avantgárd - mondta Stanislas Pierret, a 
budapesti francia nagykövetség kulturális ta-
nácsosa, aki egyben a Francia Intézet igazga-
tói teendőit is ellátja és nagy részt vállalt a 
magyarországi francia évad eseményeinek 
megszervezésében. - Sokan mondják, nem-
csak Magyarországon, hanem Franciaország-

ban is, hogy erre az öreg műfajra, az operára, 
igazán ráfér némi felfrissítés. Nos, ez most 
Alföldi Róbertnek köszönhetően megtörtént. 
Rengeteg ötlettel, képzelőerővel vitte színre a 
Faustot. Friss szellemű, jó ritmusú, élvezetes 
az előadás, nagyon tetszenek Király Attila ko-
reográfiái is - zárta a röpke értékelést és adott 
leckét a nézői friss szellemről is Stanislas Pi-
erret. 

Eljött az előadásra Alain Fourgeaux követ-
ségi kulturális attasé, a budapesti Francia In-
tézet igazgatóhelyettese. A vendégekkel néz-
te meg az operát Botka László, Szeged polgár-
mestere és a város más vezetői is. 

A szünetben az ünnepi pohár pezsgőre is 
alig maradt idejük a francia vendégeknek, de 

derekasan állták az újságírók rohamát. Sta-
nislas Pierret szívesen beszélt az év legki-
emelkedőbb művészeti eseményeiről, a Pári-
zsi Opera szerepléséről a tavaszi fesztiválon, 
a könyvheti vendégekről - áprilisban a legna-
gyobb kiadók és persze a kortárs francia írók 
érkeznek-, a Monet-kiállításról, a filmfeszti-
válokról, zenei eseményekről és nem utolsó-
sorban a francia tájak jellegzetes termékeit is 
bemutató vásárokról. 

A szünet után Vincent Monteil-t, az elő-
adás dirigensét és a szegedi szimfonikusokat 
köszöntötte a telt házas vastaps, majd Mar-
git színpadi lakásában váratlanul megjelent 
Faust és Mefisto... 

S. E. 

A közvetítő nyitva, az eljárás folyik 
A szegedi S. Zs. ingatlanköz-
vetítő irodája változatlanul fo-
gadja az ügyfeleket, annak el-
lenére, hogy nyomozás folyik 
ellene. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Petőfi Sándor sugárúton ma is 
nyitva tart az az ingatlanközvetí-
tő, amelynek tulajdonosa ellen 
2001 tavaszán indult eljárás, és a 
nyomozás máig sem fejeződött 
be. Toronykőy Mártától, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-

tányság sajtóreferensétől meg-
tudtuk, az ingatlanközvetítő el-
len ingatlancsalás gyanúja miatt 
indult eljárás. A háttérben az 
állt, hogy vélhetően az adott in-
gatlanközvetítő iroda közremű-
ködésével egy albérlő eladta fő-
bérlője lakását. 

Az eljárás folyamán a rendőr-
ség házkutatást tartott, lefoglalt 
iratokat, miközben elkezdődött a 
tanúk meghallgatása is. Mivel a 
nyomozás során felmerült a gya-
nú - a csalás, közokirat-hamisí-
tás vétsége mellett - , hogy a köz-

vetítő adójogszabályokat sértett, 
a rendőrségtől az ügy az APEH 
Csongrád Megyei Bűnügyi Igaz-
gatóságára került. Az adónyomo-
zóknak pedig máig nem sikerült 
lezárni az ügyet. 

A szegediekben joggal merül 
föl, miért fogadhat ügyfeleket 
még mindig az ingatlanközvetítő 
iroda. Erre az a magyarázat, hogy 
ma semmilyen jogszabály sem 
tiltja, hogy rendőrségi eljárás ide-
jén a gyanúsított tovább folytat-
hassa korábbi tevékenységét. Mi-
vel az illető nem ügyvéd, így a 

Szegedi Ügyvédi Kamara sem 
avatkozhat be a történésekbe. 

Hampel Tamás, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara ingat-
langazdálkodási szekciójának el-
nöke lapunknak elmondta: az 
ilyen ügyek elkerülése érdekében 
küzdenek a kötelező regisztráció 
bevezetéséért. Hasonló esetben 
Nyugat-Európában etikátlansá-
got és szakszerűtlenséget állapít-
hat meg a kamara, s mivel az in-
gatlanügynök megszegte a szak-
mai szabályzatot, több hónapra 
felfüggeszthetik tevékenységét. 

Gyertyafénynél imádkoztak a békéért Rókuson 

Elutasítanak minden háborút 

Tűzvédelmi szemle 
a kórházban 

„A Faust friss szellemű, képzeletgazdag előadás" 

A francia évad nyitánya 

Szünetben. Családi-baráti körben Király Levente színművész. Fotó: Kantok Csaba 

Több mint százan gyújtottak 
gyertyát tegnap este a háborús-
kodás ellen a szeged-rókusi 
templomban. A békéért ajánlot t 
szentmisén a plébános kiemel-
te: a háború semmire sem je-
lenthet megoldást. 

- Adj békét, Uram! - kezdte a bé-
kéért felajánlott szentmisét teg-
nap este Kretovics László, a sze-
ged-rókusi templom plébánosa. 
A különleges istentiszteleten 
több mint száz hívő foglalt helyet 
a templom padsoraiban. A szent-
leckében az Apostolok cseleke-
deteiből hangzott el néhány vers 
Pál apostol békeszerző küldeté-
séről, míg az evangélium a het-
venkét tanítvány kiválasztásáról 
és világba küldéséről szólt: „Úgy 
küldelek benneteket, mint bárá-
nyokat a farkasok közé. Ne vi-
gyetek magatokkal erszényt, se 
tarisznyát, se sarut. Az úton sen-
kit ne üdvözöljetek. Ha betértek 
egy házba, először ezt mondjá-
tok: Békesség e háznak! Ha bé-
kesség fia lakik ott, rászáll békes-
ségetek, ha nem, visszaszáll rá-
tok." 

- Békesség a világ minden há-

zának, békeség az emberiségnek 
és az egész világnak! - kezdte 
prédikációját a plébános. - A bé-
kesség hozzá kell, hogy tartozzon 
a mindennapi életünkhöz. A 
próféták már álmodoztak arról a 
korról, amikor „a kardokat eke-
vassá kovácsolják", de több ezer 
év óta még nem jött el az idő, 
hogy valóban ne legyen háború-
ság a világban. Minden háború-
ság és erőszak oka az ember meg-
romlott természete, együttjárója 
a kapzsiságnak, a haragnak és a 
gyűlöletnek. A háború oka nem 
valamiféle a végzet, azért van, 
mert az ember úgy akarja. A bé-
kesség feltétele az emberek jó 
akarata, a békességért dolgozni 
kell, mindenekelőtt önmagunk-
kal kell megbékélnünk. A hábo-
rúskodás semmilyen konfliktus, 
vagy probléma megoldása sem 
lehet! 

A szentmise végén minden hí-
vő meggyújthatott egy gyertyát 
az oltárgyertya lángjáról, s az el-
sötétített templomban mindnyá-
jan közösen imádkoztak a béké-
ért, kiemelve a közel-keleti hábo-
rús készülődés veszélyét. 

ILLYÉS SZABOLCS 

Tűzvédelmi ellenőrzést tartot-
tak tegnap a szegedi kórház va-
lamennyi épületében. A szol-
noki kórháztűz miatt elrendelt 
főigazgatói bejáráson több 
hiányosságot is találtak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szolnoki Hetényi Géza kór-
házban a közelmúltban történt 
tűzeset - ami miatt a hétemele-
tes központi épületből 250 bete-
get kellett kiemenekíteni - fi-
gyelmeztető jel volt a hazai kór-
házak vezetőinek. A szegedi kór-
ház főigazgatója, Nárai György 
rendkívüli tűzvédelmi ellenőr-
zést rendelt el a városi kórház va-
lamennyi épületében: így a Kál-
vária, a Kossuth Lajos sugárúti és 
a Pulz utcai részlegeken. 

A tegnapi épületbejáráson a 
kórház szakembereiből álló há-
romtagú bizottság azt tapasztal-
ta, hogy az éghető anyagok a 
helyhiány miatt zsúfoltan van-
nak elhelyezve. A felesleges, gyú-
lékony anyagok selejtezését, el-
szállítását a kórház területéről a 
jövő héten megkezdik. A bejárá-

son észlelt elektromosveze-
ték-szigetelési hibákat kijavítot-
ták. A tűzvédelmi ellenőrzésen 
találtak a dolgozók által becsem-
pészett tűzveszélyes, házi gyárt-
mányú kenyérpirítót, grillsütőt. 
Ezeket a veszélyforrásokat azon-
nal eltávolítatták az épületből. 

A tűz mellett más veszélyek is 
leselkednek az egészségügyi in-
tézményekre, ezért az ország va-
lamennyi kórházának kötelező 
katasztrófatervet készíteni a kü-
lönböző természeti csapások, 
egyéb katasztrófák esetére - tud-
tuk meg Csongrád megye helyet-
tes tisztiorvosától, Kovács Fe-
renctől. A katasztrófa-forgató-
könyvek a különböző veszélyek 
szerint csoportosítják a terveket: 
elemi csapásokra - árvíz, föld-
rengés - , járványokra, háborús 
eseményekre. A tervekben szere-
pelnie kell a riasztási láncnak -
kik, milyen módon értesítendők 

a szállítási, kitelepítési és ki-
menekítési menetrendnek, az el-
látás fenntartását biztosító, a 
konyhakapacitást növelő, vala-
mint a kommunikációs straté-
giának. 

A hibák kijavítása, a hiányosságok pótlása már az ellenőrzés alatt 
m e g k e z d ő d ö t t . Fotó: Schmidt Andrea 

Több min t százan gyújtottak gyertyát a békéért tegnap Szegeden, 
a r ó k u s i t e m p l o m b a n . Fotó: Schmidt Andrea 


