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Amit 
a Rotary 
támogat 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Rotary Klub is támo-
gatta a nehéz körülmények kö-
zött, villanyvilágítás nélküli ta-
nyán élő, lapunk által felkarolt 
Szabó Ilonát és gyermekeit. A 
klub, valamint az egyik tag, Má-
nyi József (Sulihost Kft.) a vil-
lanyvezeték szerelési-kivitelezési 
munkálataihoz 200 ezer forint-
tal járult hozzá. A liszthiányos 
gyermekek számára a ligetben 
megrendezett programokat is se-
gítette a Szegedi Rotary Klub -
mondta Jászay György soros el-
nök. A vadasparkkal aláírt meg-
állapodás értelmében pedig 200 
ezer forint értékben a dél-ameri-
kai származású bozótkutyák élő-
helyét alakítják ki. Június 7-én 
rendezik meg a hagyományos ju-
niálist a Forrás parkjában, 
amelynek 11 ezer forintos belé-
pőjegyei a hátrányos helyzetű 
gyermekek étkeztetését, táboro-
zását, s a gyermekbénulás elleni 
világméretű rotarys program 
megvalósulását szolgálják. 

HÍREK 
CSALADINAP 
A FERENCESEKKEL 
Családi napot szerveznek a fe-
rencesek holnap, szombaton a 
szegedi Mátyás téren. Délelőtt 9 
órakor májusfát állítanak, a leg-
kisebbeket pedig különféle játé-
kok várják. A közös ebéd után 
sportolhatnak, kézműves-foglal-
kozásokon vehetnek részt, vala-
mint vért adhatnak a résztvevők. 
A gyerekeknek fél ötkor bábelő-
adás, a felnőtteknek pedig kultu-
rális összeállítás kezdődik. 
Szentmisét 18 órakor tartanak, 
majd a családi nap tábortűzzel ér 
véget. 

GYERMEKNAP 
A HÓRIÁRTRAN 
Újra felszabadultan ünnepelhet-
tek tegnap a kicsik és szüleik, va-
lamint az óvónők a szegedi Hóbi-
árt basa utcai óvodában. Ugyanis 
az eredeti elképzelésekkel szem-
ben mégsem zárták be az intéz-
ményt. A gyermeknapi rendez-
vény nyitásaként a nagycsopor-
tosok táncoltak, majd mindenkit 
bevontak a közös mulatságba. 
Az ovi udvarán ugrálóvár is várta 
a legkisebbeket. Emellett csuhé-
ból bábokat készíthettek, vala-
mint várat is festhettek. Tréfás 
sportvetélkedőkön is kipróbál-
hatták magukat az ovisok. 

A prózai társulatból többen is Veszprémbe szerződnek 

Székhelyi: pánikra semmi ok 
Nem fejeződtek még be a szerződtetési 
tárgyalások a Szegedi Nemzet i Színház-
ban. Annak ellenére, hogy az utóbbi 
napokban újabb színészek távozásáról 
lehetett hallani, Székhelyi József direk-
tor szerint pánikra semmi ok. 

Korábban már hírül adtuk, hogy elszer-
ződött Szegedről a prózai társulat két te-
hetséges fiatal színésze: Sarádi Zsolt a 
Vígszínház, Marton Róbert a Nemzeti 
Színház társulatát erősíti szeptembertől. 
Az igazgatóváltás és a válságos pénzügyi 
helyzet miatt elhúzódtak a szegedi teát-
rumban a szerződtetési tárgyalások. Az 
utóbbi napokban már arról lehetett hal-
lani, hogy a fél prózai társulat Veszprém-
be megy, ahol a Költi Helga igazgatása 
alatt működő színházban rendezői felké-

rést kapott Korognai Károly. Ha a lemon-
dott szegedi főigazgató tényleg magával 
vinné itteni csapatát, az azt jelentené, 
hogy egyetlen korábban bemutatott dara-
bot sem játszhatna ősztől a megmaradt 
társulat. Ez tovább rontaná annak esé-
lyét, hogy sikerül úrrá lenni a gazdasági 
válságon. 

- Nem ilyen tragikus a helyzet, az el-
szerződött színészkollégák többsége visz-
szajár majd játszani - mondta tegnap 
Székhelyi József, a Szegedi Nemzeti Szín-
ház egy hónapja kinevezett új igazgatója. 
- A következő évadban is műsoron tudjuk 
tartani a legnépszerűbb, még ki nem ját-
szott előadásainkat, a Sógornőket, a Ti-
zenkét dühös embert és az Üvegcipőt. 
Mindháromban még sok-sok előadás van, 
nagy kár lenne őket eldobni. Több olyan 

színészünk is, aki nemrégiben bejelentet-
te távozását, az elmúlt napokban szólt, 
hogy újra szeretne tárgyalni. Szalma Ta-
más például mégis maradni kíván. Bognár 
Gyöngyvér Kecskemétre, Szirbik Berna-
dett Miskolcra szerződött. Király Attila el-
megy Amerikába, majd a Nemzetiben és 
Veszprémben dolgozik. Mátyássy Sza-
bolcs szeretné tovább játszani azokat a 
szerepeit, amelyeket egyeztetni tudunk, 
de Veszprémbe szerződne. Kocsis György 
visszajár hozzánk, játssza tovább az Üveg-
cipőt, mellette szabadúszóként Veszprém-
ben és Miskolcon is játszik. Vannak még 
olyan kollégáim, akikkel még mindig nem 
tudtam tárgyalni, de abban bízom, hogy 
több elszivárgás nem lesz. 

Azok a színészek, akik már legalább egy 
évtizede a szegedi társulat törzsgárdáját 

alkotják, többségükben hűségesek marad-
tak a városhoz. Továbbra is a szegedi desz-
kákon láthatjuk többek között Király Le-
ventét, Fekete Gizit, Rácz Tibort, Müller 
Júliát és Galkó Bencét. Veszprémbe szer-
ződik viszont Jakab Tamás. Székhelyi Jó-
zsef egyelőre két fiatal színészt csábított 
Szegedre: Posta Lajost és Kiszeli Zoltánt. 
Utóbbit ismerheti a szegedi közönség, hi-
szen több operettben is sikerrel játszott 
már vendégként. 

- Pánikra semmi ok, lassan újraszerve-
ződünk - bizakodik Székhelyi József, aki 
azt is hozzá teszi: ma délután tartják az 
évadzáró társulati ülést, ahol átadják az 
ilyenkor szokásos díjakat, valamint felvá-
zolja majd a jövő évad első félévének mű-
sortervét is. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Petőfitelep a közösségi élet színterévé vált 

Hetvenöt éves a Hunyadi 

A Hunyadi János Általános Iskola jelenlegi és volt diákjai műsorszámokkal szórakoztatták a közön-
séget. Fotó: Karnok Csaba 
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Fennállásának 75. évfordulóját 
ünnepli a szegedi, petőfitelepi 
Hunyadi János Általános Iskola. 
Az évfordulóról tegnap ünnepi 
műsorral emlékeztek meg a sze-
gedi Dugonics András Piarista 
Gimnázium színháztermében. 

Botka László, Szeged polgár-
mestere beszédében így fogalma-
zott: - Hetvenöt év elegendő idő 

a szakmai, pedagógiai munka ki-
teljesítéséhez, valamint a hagyo-
mányteremtéshez. Ez az idő Pe-
tőfitelep közösségi életének szín-
terévé tette az iskolát. 

A polgármester az évforduló al-
kalmából a város emlékérmét és 
díszoklevelet adott át az iskola 
igazgatójának, Simon Mártának. 

- Intézményünkben arra tö-
rekszünk, hogy minden gyermek 
örömmel járjon iskolába, kibon-

takoztassa képességeit, s érje el 
azt a maximumot, amelyre ké-
pességei lehetőséget nyújtanak. 
Igyekszünk kulturáltan viselke-
dő, öntudatos, Petőfitelepet és 
Szegedet szerető fiatalokat nevel-
ni - fogalmazott Simon Márta. 

Az ünnepi beszédek után a Hu-
nyadi János Általános Iskola je-
lenlegi és volt diákjai műsor-
számokkal szórakoztatták a kö-
zönséget. 

Nagy érdeklődést keltett a Tó a levegőben 

Farkas Csaba sikere 
Budapesten 
Sikerrel muta t t ák be Farkas 
Csaba, lapunk munkatársa Tó 
a levegőben című novelláskö-
tetét az Accordia ünnep i 
könyvnapok első napján, Ru-
dapesten. 
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A Tamás Alajos Közösségi Ház-
ban, népes közönség előtt zajló 
könyvbemutatón azoknak az 
íróknak, költőknek a műveit 
muta t ták be, akiknek az elmúlt 
évben jelent meg kötetük a ki-
adónál. Farkas Csaba Tó a leve-
gőben című könyvéről a kiadó 
képviseletében Gyimesi László 
beszélt. - Farkas Csaba ezek-
ben a novellákban alteregója, 
Thakács nevében fejezi ki gon-
dolatait, teszi fel létre és léte-

zésre vonatkozó, filozófiai töl-
tetű kérdéseit, konkrét történe-
tekbe burkoltan - hívta fel a fi-
gyelmet. Az író stílusáról szól-
va rámutatott : Farkas Csaba 
tud ironikus és önironikus len-
ni, visszafogott ' és szenvedé-
lyes, gondolati és hangulatok-
kal ható. Lírizál, de sosem vá-
lik érzelgőssé, és sosem álpate-
tikus. 

Gyimesi László ígéretbeteljesí-
tő, érett műnek nevezte Farkas 
Csaba kötetét. Mint mondta, a 
könyvben foglalt novellák elő-
ször napilapban - a szegedi ki-
adású Délmagyarországban és a 
Délvilágban - láttak napvilágot, 
ez kitűnő példa arra, hogy aktua-
litásokra súlyt helyező napilap 
hogyan őrizhet szépirodalmi ér-
tékeket is. 

Szupernyolcas programok 

Filmfesztivál 
kezdődött Szegeden 
Versenyfilmek vetítésével tegnap este megkezdődött a szegedi Pince-
színházban a második országos szupernyolcas filmfesztivál. Ma 15 
órától folytatódnak a vetítések a Horváth Mihály utcai magánteát-
rumban, 18 órától pedig a Grand Caféban olasz és német super 8-as 
filmek láthatók. 

Utána a kávéházban 21 órától beszélgetés indul a fesztiválon részt-
vevő rendezőkkel, Pohárnok Gergellyel, Erdélyi Dániellel és Szalontai 
Ábellel. 23 órától '80-as évek parti kezdődik a Pinceszínházban. 

Az emberrablás szereplőjének nyilatkozatáról 

Kezdődik a tárgyalás 
Folytatás a ; 1. oldalról 

Sz. M. rokoni és munkatársi kap-
csolatban állt az emberrablás elő-
készületének sértettjével, illetve 
annak cégével, a KÉSZ Kft.-vei. A 
társaság e kapcsolatra tekintettel 
alkalmazta - a büntetett előéletű, 
szemérem elleni erőszak miatt 
börtönviselt - férfit. A munka-
kapcsolat azzal zárult, hogy Sz. 
M. anyagbeszerzői tevékenysége 
nyomán a rendőrség egy alka-
lommal a KESZ Kft -nél házkuta-
tást tartott, mire a cég elbocsátot-
ta alkalmazottját. Ezt követően 
Sz. M. eredménytelen pert indí-
tott munkaviszonya megszünte-
tése miatt a társasággal szemben, 
majd ezt még két különböző, ál-
tala indított, egészen a Legfelsőbb 
Bíróságig végigvitt, hasonlóan 
eredménytelen polgári peres eljá-
rás követte. Ugyanakkor az em-
berrablási ügy vádlottja kártéríté-
si pert nyert a KÉSZ Kft. ellen. 

A Csongrád Megyei Bíróság 
közben jogerősen elítélte Sz. 
M.-t abban a büntetőügyben, 
amelynek kapcsán munkaviszo-
nyát a cég megszüntette, többek 
között a KESZ Kft. sérelmére el-
követett vagyon elleni bűncse-

lekményért. Az ekkor kiszabott, 
felfüggesztett hatályú szabadság-
vesztés letöltését befolyásolhatja 
az emberrablásos ügyben szüle-
tendő ítélet. 

E tények ismeretében megkér-
dőjelezhetőnek látszik az ember-
rablás előkészületével vádolt fér-
finak azon állítása, hogy volt só-
gora és annak cége igyekszik 
mind a magánéletében, mind üz-
leti kapcsolataiban őt ellehetetle-
níteni. Megjegyezzük, az üzleti 
élete ellehetetlenítését panaszoló 
Sz. M. rokkantnyugdíjas. A 
KESZ-szel történt szakítás után 
munkaviszonyt nem létesített, 
orvosi minősítés alapján kereső-
képtelen a Szeged belvárosában 
gyakran sétálgató, rendszeresen 
kávézókban üldögélő férfi. 

Információink szerint az 
ügyészség értetlenül áll azon állí-
tás előtt, mely szerint a vádeme-
lésre az érdemi eredményt nem 
hozó pótnyomozást követően ke-
rült sor, hiszen ez nem felel meg 
a valóságnak. A rendőrség pedig 
hivatalos lépéseket is fontolgatva 
utasítja vissza azokat a vádakat 
miszerint a KESZ „jóban van" a 
rendőri vezetőkkel és „sok min-
denkit szponzorál". 

Megnyílt a második Makó Expo 
Csütörtök délelőtt nyílt meg és 
vasárnapig tart a II. Makó Expó 
Nemzetközi Kiállítás és Vásár a 
gimnázium sportcsarnokában, 
udvarán és a sátorban. 

„A dicső múltból a sikeres jövő-
be." A II. Makó Expót megnyitó 
Búzás Péter polgármester a gim-
názium udvarán egybegyűlt kiál-
lítóknak és érdeklődőknek azt 
mondta, ez a jelmondat, mely 
egy emlékművön olvasható, 
azért is illik a makói kiállításra, 
mert itt ehhez a mondathoz azt 
is hozzáérti mindenki: a jele-
nünk nem igazán fényes. Vi-
szont tenni szeretnénk azért, 
hogy jobban éljünk, hogy sikere-
sebben működjenek a kis- és kö-
zépvállalkozások; ez az a szán-
dék, amely a hasonló rendezvé-
nyeket, így a Makó Expót is élet-
re hívta. 

Az első ilyen jellegű kiállítást 
nem tavaly rendezték Makón, 
hanem 1901-ben. A polgármes-
ter azt mondta, a makói önkor-
mányzat ezután is segítő partne-
re szeretne lenni a helyi vállalko-
zásoknak. A megnyitó után a 
makói önkormányzat vásárdíját 
Búzás Péter a makói iparosokat 
képviselő Kiss Péter Pálnak adta 

Az újdonságnak számító elektromos kerékpárt is bemuta t ják a 
makói kiállításon. Fotó: Gyenes Kálmán 

át. A Makói Ipartestület díját a 
Szabóker Kft.-nek ítélték oda, a 
Maros Menti Vállalkozók Szö-
vetsége díját a Makó Térségi Ví-
ziközmű Kft. kapta meg, a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara térségi szekciójá-
nak díját pedig a Váll-Ker Kft. A 
megnyitót újabb megnyitó kö-
vette: a sportcsarnok mögötti ja-
pán kertben a makói Fodor Ilda 
és Mészáros Gábor keramikus-

művész munkáit mutat ta be a 
közönségnek Vörös Gabriella, a 
szegedi Móra Ferenc Múzeum 
igazgatója. A művészházaspár 
munkái emlékeztetnek a múze-
umban kiállított őskori tárgyak-
ra, egyszerű, mégis titokzatos 
üzeneteket fogalmaznak meg -
és érdekes hatást váltanak ki a 
szemlélőből ezen a helyen. 

A második Makó Expón - mint 
Nagy Imréné vásárigazgatótól 
megtudtuk - több mint hatvan 
kiállító vesz részt. A jelen lévő 
vállalkozások a nyílászáróktól a 
péksüteményeken át az új autó-
kig, elektromos kerékpárokig sok 
mindent kínálnak. Nagy Imréné 
arra is felhívta a figyelmet, hogy 
az expó kinőtte a sátor- és a 
sportcsarnokot, hiszen a kézmű-
ves vásárt az utcán tudták elhe-
lyezni. 

Tegnap az expón a környezet-
gazdálkodás aktuális kérdéseiről 
rendeztek konferenciát, ma kettő 
órától a turizmusról hangzanak 
el előadások. A hét végén is foly-
tatódó expót kísérőrendezvények 
színesítik, így szombaton este 
nyolctól a Princess, vasárnap 
délelőtt tizenegykor pedig Szandi 
ad koncertet. , 

BAKOS ANDRÁS 


