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Egyházzenei 
találkozó 
Szentesen 
Ismét megrendezik Szentesen a 
már hagyományos egyházzenei 
találkozót május 25-én, vasár-
nap a katolikus cs a református 
templomban. 

Hagyománya van Szentesen az 
egyházzenei találkozónak, ame-
lyet Nagy János, a Lajtha László 
Zeneiskola címzetes igazgatója 
indított útjára tizenegy évvel ez-
előtt. A templomi muzsika eme 
seregszemléjére az ország több 
településéről várják most vasár-
nap is a vendégeket. A Kossuth 
téri református nagytemplom-
ban délelőtt 10 órakor kezdődik 
az istentisztelet, ahol a helyi Pe-
tőfi Sándor Altalános Iskola kis-
kórusa szerepel Takács Pálné ve-
zetésével. A Szent Anna-temp-
lomban ugyancsak 10 órától 
Nagy János dirigálja a Petőfi-is-
kola nagykórusát. 

Az egyházzenei találkozó legki-
emelkedőbb rendezvényének a 
református nagytemplom ad ott-
hont vasárnap délután 4 órától. 
A koncert szereplőit és a közön-
séget a szentesi születésű Balázs 
Árpád érdemes művész, Erkel-dí-
jas zeneszerző köszönti majd. A 
hangversenyen fellép a helybeli 
Bárdos Lajos Vegyes Kar Nagy Já-
nos vezetésével, a csongrádi ka-
marakórus Kocsis Istvánné és 
Kováts Attila vezényletével, a 
szegcdi dóm kamarakórusa Var-
jasi Gyula dirigálásával, vala-
mint a soproni Liszt Ferenc Pe-
dagógus Énekkar, amelynek kar-
nagya Dárdai Árpád. A hagyomá-
nyoknak megfelelően a hangver-
senyt a találkozón részt vevő va-
lamennyi kórus közös produk-
ciója zárja. A dalosok együtt 
éneklik majd Szolay Sándor Alle-
luja, Balázs Árpád l é Deum és 
Bárdos Lajos Istené az áldás cí-
mű kompozícióját. 

B. I. 

A megye egyes településein kiugróan magas az öngyilkosok száma 

Elisszák a depressziójukat 

Az emberek szégyennek érzik a pszichiátriai betegségeket, a saját módjukon igyekeznek megoldani a 
p r o b l é m á i k a t . Fotó: Karnok Csaba 

Csongrád megye egyes telepü-
lésein az öngyilkosságok száma 
az országos átlag duplája, olykor 
háromszorosa. Az egyik ilyen 
település Üllés, ahol tegnap 
hangulatjavító estet tartottak. 

Az öngyilkosságok számát te-
kintve Magyarország az első 
helyről az ötödikre esett vissza. 
Országunkat a volt Szovjetunió 
utódállamai előzik meg. Ez azon-
ban, mint Temesváry Beáta, a 
szegedi Il-es kórház pszichiátriai 
és addiktológiai osztályának ve-
zető főorvosa elmondta, nem ad 
okot a bizakodásra. 

- Míg országos szinten a 100 
ezer lakosra jutó öngyilkosságok 
száma 30-35, addig a Dél-Alföl-
dön, Csongrád megyében van-
nak olyan kistelepülések, ahol ez 

Itthon is eljátszották zágrábi koncertprogramjukat 

Évadzáró magyar est 
Gyüdi Sándorral 
Legnagyobb zeneszerzőink mű-
veiből válogatott programot ve-
zényelt a Szegedi Szimfonikus 
Zenekar élén Gyüdi Sándor a 
csütörtöki évadzáró bérleti kon-
certen. Liszt, Bartók és Kodály 
egy-egy darabja mellett Lendvay 
Kaniillónak a zeneakadémia ju-
bileumára készült hagyomány-, 
tisztelő zongoraversenye is el-
hangzott. 

Liszt hetvenévesen írta a Bölcső-
től a sírig című szimfonikus köl-
teményét, amely témájában ro-
kona ugyan a jól ismert Les Pre-
ludes-nek, de tartalmában, és 
még inkább hámulatos modern-
ségében élesen különbözik tőle. 
Az előadás jól domborította ki a 
filozofikus, töprengő alaphang-
vételt, amely a sokszor különle-
gesen „vékonyra" hangszerelt ál-
lásokban tisztán, szépen nyilvá-
nult meg. Lendületesek voltak 
ugyanakkor az erőteljesebb, szo-
katlan hangzású részek is. 

Bár Lendvay Kamilló ünnepi 
műve 120 évvel későbbi, de a 
műfajválasztása tisztelgés a zon-
gorista Liszt előtt, aki a zeneaka-
démia első elnöke volt. A darab 
felépítése és hangütése mégis el-
sősorban Bartókra utal hídszerű 
formájával, harmóniáival és dal-
lamaival, amelyek között ki-
mondott idézet is szerepel: a női 
karok egy dallama elegáns tartás-
sal szólalt meg a rézkaron. A da-
rab szólistája Baranyay László 
volt, akinek nagy energiákról ta-
núskodó játékmódja a gyakori el-
komorulásokkal meggyőzően 
tolmácsolta a zeneszerző elkép-
zelését. Zenei megoldásait híven 
követte a zenekar ebben a csep-
pet sem könnyű műben. 

A Bartók Táncszvit a táncze-
nék nagy divatja idején keletke-

G y ü d i S á n d o r Fotó: MiskíJcziRóbert 

zett - népi dallamok láncolata, 
amelyek körtánccá sűrűsödnek. 
Ebben az előadásban volt időnk 
és módunk megszemlélni a szí-
nes dallamokat, átélni a táncos 
ritmus erejét. 

Kodály Páva variációinak szár-
nyaló, diadalmas befejezése szin-
te a liszti feszültségek feloldását 
is jelentette a koncertprogram 
egészében. A borongós hangula-
tú népdalból elkeseredett zenei 
világ bomlott ki előttünk, amely 
romantikusan szenvedélyes, 
máshol szárazan távolságtartó 
hangon énekelte ugyanazt a fáj-
dalmat, majd a darab mélypont-
ján egy kietlen gyászindulóba 
torkollott. Ezután következett 
volna a varázslatos pillanat, 
amely indokolja az optimista be-
fejezést: Kodálynál a romantiku-
soktól tanult módon természet-
zenével születik meg a remény. 
Sajnos ezt a dramaturgiailag igen 
fontos variációt ezen az estén 
nem hallhattuk, mert „húzással" 
szólalt meg a mű - így kissé in-
dokolatlanul, de annál nagyobb 
erőkkel „tört ki" a boldog végki-
csengés, amely egyértelműen su-
gallta a magyar sors jobbrafordu-
lásába vetett hitet. 

ILLÉS MÁRIA 

a szám az országos átlag két-há-
romszorosa - tudtuk meg Te-
mesváry Beátától. 

Az osztályvezető főorvos el-
mondta, ennek számos oka van. 
Az egyik, hogy térségünkben ala-
csony a mentálhigiénés kultúra. 
Az emberek szégyennek érzik a 
pszichiátriai betegségeket, a saját 
módjukon igyekeznek megolda-
ni a problémáikat. - A férfiakra 
jellemző, hogy „elisszák" a de-
pressziójukat. Érdekes sajátosság 
az is, hogy míg országos szinten 
egy öngyilkosságra nyolc öngyil-
kossági kísérlet jut, addig ez az 
arány megyénkben egy a három-
hoz - magyarázta a főorvos. 

Az öngyilkosságok hátterében 
gyakran a depresszió áll, ami ke-
zelhető. Üllésen tegnap hangu-
latjavító estet rendeztek, ame-

lyen az érdeklődők tanácsokat és 
segítséget kérhettek a jelenlévő 
szakemberektől. 

Csonka Erika, a település egyik 
háziorvosa elmondta, Üllésen az 
elmúlt fél évben ketten akasztot-
ták fel magukat, egy ember pedig 
gyógyszerekkel próbált véget vet-
ni életének, ám őt sikerült meg-
menteni. 

A rendezvény szervezője, Re-
kecki Erika, a rehabilitációs inté-
zet klinikai orvosa elmondta, a 
hagyományteremtő szándékkal 
szervezett est célja, hogy meg-
szólítsák és felvilágosítsák azo-
kat a depresszióban szenvedő he-
lyieket és a környékbeli települé-
sen lakókat, akik problémájuk-
kal egyébként nem fordulnának 
szakorvoshoz. 

ARANYT. JÁNOS 

A bűnmegelőzésről 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A bűnmegelőzés fontosságáról, 
Csongrád megye közbiztonsági 
helyzetéről, valamint a kor-
mány nemzeti bűnmegelőzési 
stratégiájáról hangzottak el elő-
adások a megyeházán megtar-
tott tanácskozáson. 

- A bűnözés társadalmi jelenség, 
ezért csak társadalmi összefogás-
sal lehet küzdeni ellene - jelen-
tette ki Lukács János rendőr dan-
dártábornok, a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője, 
aki a megye közbiztonsági hely-
zetéről és a főkapitányság bűn-
megelőzési tevékenységéről be-
szélt a megyeházán. 

A főkapitány kifejtette, nem szá-
mokkal és mutatókkal kívánja ér-
tékelni a rendőrség munkáját. - A 
lakosság mondja meg, hogy érzi 
magát, ne a rendőrség - fogalma-
zott a dandártábornok, aki méltat-
ta a bűnmegelőzés terén tevékeny-
kedő bűnügyi kabinet és a gazda-
ságvédelmi tanácsadó testület 
munkáját. Lukács János kiemelte 
a tanyai területeken működő civil 
hírláncot, amelynek köszönhető-
en jelentősen csökkent a mezőgaz-
dasági területeken, valamint a ta-
nyai ingatlanok ellen elkövetett 
bűncselekmények száma. 

Frank Sándor, a Csongrád me-
gyei közgyűlés elnökének beszé-
dét távollétében Kaszás Mihály, 
a Csongrád Megyei Védelmi Bi-
zottság titkára olvasta fel. El-
hangzott: jóllehet a megyében a 
rendőrség és az önkormányzatok 
között eredményes az együttmű-
ködés, a törvényi kötelezettség és 
a szükséges feltételek hiányában 
az önkormányzatok bűnmegelő-
zési tevékenysége elmarad a la-
kosság elvárásától. 

Hegedűs András, a Belügymi-
nisztérium bűnmegelőzésért fe-
lelős helyettes államtitkára elő-
adása előtt megemlékezett Bor-
sos József rendőr alezredesről, 
akit egy bűnözővel vívott tűzpár-
baj során halálos lövés ért. 

- Az alezredes asztala fölött egy 
felirat volt olvasható: „Ki őrzi az 
őrzőket?" Erre a kérdésre szakmai 
és társadalmi válasz is adható. A 
rendőrök minden jogi lehetőséget 
kihasználva, a lehető legerőteljes-
ebben lépjenek fel a bűnözőkkel 
szemben. A társadalom szem-
pontjából pedig lényeges kérdés, 
az emberek tisztában vannak-e 
azzal, hogy a rendőrök biztonsága 
az ő biztonságuk is egyben. Kor-
mányzati szándék, hogy a bűn-
megelőzés állami feladatból össz-
társadalmi feladattá váljon - fo-
galmazott az államtitkár. 

Farkas Csaba 
könyvbemutatója 
Vasárnap mutatják be Farkas 
Csaba, lapunk munkatársa Tó a 
levegőben című novelláskötetét 
Budapesten, az Accordia ünnepi 
könyvnapok rendezvénysoroza-
tán belül. A bemutatót a Tamás 
Alajos Közösségi Házban (II. ke-
rület, Rómer Flóris u. 2-4.) tart-
ják. A kétnapos programon azok-

nak a szerzőknek a könyveivel is-
merkedhet meg a közönség, 
akiknek az elmúlt évben jelent 
meg kötetük a fennállása 5. évét 
ünneplő Accordia Kiadónál. A 
könyveket a kiadó munkatársai 
méltatják, a rendezvénysorozat 
vasárnap és hétfőn, délelőtt 
11-től este 8-ig tart. 

Bátorság érdem jelet kaptak 
Bátorság érdemjcllel tüntettek 
ki két rendőrt. Deák László 
zászlós egy veszélyes akcióban 
vett részt, míg Szabó Róbert fő-
törzsőrmester egy fiatal öngyil-
kosjelölt életét mentette meg. 

- Két évvel ezelőtt történt, majd 
2002-ben a főnökeim felterjesz-
tettek a díjra, amit végül idén 
kaptam meg - kezdte történetét 
Deák László zászlós, a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
munkatársa, aki egy akció során 
tanúsított helytállása miatt Lam-
perth Mónika belügyminisztertől 
vette át a Bátorság érdem jelet. 

A zászlós társaival állig felfegy-
verzett bűnözőket akart elfogni 
egy hódmezővásárhelyi családi 
házban, akik késekkel, kardok-
kal, húsvágó bárdokkal, baltákkal 
a kezükben támadtak rájuk. - A 
házból egy nő rohant kifelé, egye-
nesen felém tartott. Egy bottal ha-
donászott, amit gyorsan kicsavar-
tam a kezéből. Mögötte jött a fia, 
aki egy bárddal sújtott a fejem fe-
lé. Egy pillanat alatt történt az 
egész: hirtelen mozdulattal le-
fegyvereztem - mesélte a zászlós. 
Kiderült, a rendőr támadója egy 
akkor mindössze 17 éves fiú volt. 
- Később az ügyészségi nyomozó-
hivatalban odajött hozzám az 
édesanyja, és megköszönte, hogy 
nem sebesítettem meg a fiát - tet-
te hozzá Deák László. 

A zászlós kollégája, Szabó Ró-
bert főtörzsőrmester egy szerelmi 
csalódástól szenvedő fiatalember 
életét mentette meg tavaly au-
gusztus elején. - Minden évben 
mi biztosítjuk a Körös-toroki na-
pokat. Az utolsó nap egy bemuta-
tó után már civilben pihentem, 
amikor szóltak rádión, hogy egy 
srác öngyilkos akar lenni. Amikor 

kiértem a partra, két helyi járőr 
próbálta lebeszélni szándékáról a 
bánatos fiatalembert. A húsz év 
körüli fiú ekkor térdig állt a víz-
ben. Látszott rajta, erősen ittas, 
nem is hallgatott a kérő szavakra 
- idézte fel a történteket a főtörzs-
őrmester. 

Szabó Róbert lehajolt kifűzni a 
bakancsát, ám a barátnőjével ép-

pen azelőtt szakító fiú hirtelen 
elindult a folyó közepe felé. -
Utánafutottam ruhástul. Utolér-
tem, a ruhájánál megfogtam és 
kihúztam a partra. A srácot vé-
gül a helyi kollégák szállították el 
- mesélte az életmentő rendőr, 
aki szintén a közelmúltban vette 
át a kitüntetést. 

A. T. J. 

Deák László zászlós és Szabó Róbert főtörzsőrmester. Fotó: Karnok Csaba 

Vertántelep és Kenderföld napja Makón 
Makón az önkormányzat dönté-
se nyomán, hagyományteremtő 
szándékkal immár az egyes vá-
rosrészek is megünnepelhetik 
saját napjukat. Ma a vertántelepi 
és a kenderföldi lakosok napját 
rendezik meg. 

Az ünnepség reggel nyolckor a 
magán zeneiskola zenés ébresztő-
jével indul. Az ünnepélyes meg-

nyitó kilenckor kezdődik, Búzás 
Péter polgármester és Gáspár 
Sándor települési képviselő mond 
köszöntőt, majd pörköltfőző ver-
seny kezdődik az öregek napközi 
otthonában. Negyed tízkor 
ugyanitt emléktáblát avat dr. Tóth 
Ferenc nyugalmazott múzeum-
igazgató, ezt követően a színpa-
don az óvodások adnak műsort, 

tízkor pedig az óvodaudvaron asz-
talifociverseny kezdődik. Tizen-
egykor lép fel a Holló együttes, 
délben jó ebédhez szól a nóta, dél-
után egykor a földeáki citerazene-
kar, kettőkor pedig a Kelly Tánc-
csoport szórakoztatja a közönsé-
get. Ugyanekkor aszfaltrajzver-
seny és családi vetélkedő veszi 
kezdetét. Vertántelep és Kender-

föld legerősebb emberei fél négy-
kor mérik össze izmaikat, fél öt-
kor country-táncbemutató lesz. A 
Makói Ifjúsági Pinceszínház tár-
sulata ötkor lép színpadra, hatkor 
térzenét ad a magán zeneiskola, 
hétkor pedig díjkiosztó ünnepsé-
get rendeznek Búzás Péter és Gás-
pár Sándor közreműködésével. A 
nap utcabállal zárul. 


