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KÖRKÉP 

ÁSOTTHALOM. Ásotthalmon 
holnap fogadják a megyejáró 
fesztivál résztvevőit. Az elmúlt 
három évben már 
gyönyörködhettek a látogatók a 
külföldi néptánccsoportok 
előadásaiban. A rendezvény 18 
órakor kezdődik a község 
főterén. Az érdeklődők dán, észt, 
két izraeli és egy angol 
néptánccsoport bemutatóját 
tekinthetik meg, s táncaikon 
keresztül megismerhetik 
hagyományaikat, életüket. A 
jelmezek dinamikussága és 
sokszínűsége változatossá teszi 
műsoraikat. 

DOMASZÉK. Falunapra és sör-
fesztiválra várják az érdeklődő-
ket Domaszéken. A mulatság 
pénteken este hat órától veszi 
kezdetét a Presszó vendéglőben. 
Az élőzenét Robi és a Stone szol-
gáltatja. A vendégeket ínycsik-
landó flekkenekkel, tárcsán sü-
tött egyéb ételekkel várják. A 
szombati zenés ébresztő után 
kezdődik a Sörfeszt-kupa a sport-
csarnokban. Az ünnepélyes meg-
nyitóra tíz órakor kerül sor. A 
szervezők egész napos szórakoz-
tató programokat ajánlanak a 
Köztársaság térre látogatóknak. 
A falu ebédje óriási bográcsban 
rotyog majd. A jó ebédhez nóta 
szól és nem feledkeznek meg a 
diszkó, a spanyol ritmusok és a 
rock and roll szerelemeseiről 
sem. Este hét órától az öttömösi 
három tenor humoros produk-
cióval vidítja fel közönséget, utá-
na a Dupla Kávé lép színpadra. 
Az estét a tűzijáték utáni utcabál 
zárja. Vasárnap este hat órától 
újra a Presszó vendéglőbe várják 
a mulatni vágyókat. 

KISTELEK. A regi sztrált mun-
kanélküliek száma májusban 
768 fő volt Kisteleken és körzeté-
ben, ami csökkenést jelez, való-
színűleg a nyár miatt. Az idény-
munkák megszűnésével azon-
ban ősszel várhatóan ismét nő az 
állástalanok száma. Július l-jé-
től a munkanélküliek új ellátási 
formája az álláskeresést ösztön-
ző juttatás. Akinek megállapítot-
ták a 180, vagy annál több napra 
járó munkanélküli járadékot, az 
ennek letelte után írásbeli meg-
állapodást köthet a munkaügyi 
központtal intenzív álláskeresési 
támogatásról. A negyvenöt év 
alattiaknak 180 nap a folyósítási 
idő, a negyvenöt éven felüliek-
nek pedig 270 nap. A támogatás 
összege az öregségi nyugdíj 
nyolcvanöt százaléka, ez jelenleg 
18 ezer 530 forint. 

SÁNDORFALVA. A megyejáró 
fesztivál keretében ma érkeznek 
Sándorfalvára a külföldi 
néptánccsoportok. Az angol, 
dán, észt és két izraeli csoportot 
ebéddel várják, majd a 
polgármester fogadja a 
vezetőket. A nap további 
részében megmutatják a 
vendégeknek a települést, s ha az 
idő engedi, ellátogatnak a 
strandra is. A napot ismerkedési 
esttel és táncházzal zárják, a 
helyi népművészeti csoportok 
adnak ízelítőt a magyar 
hagyományőrző táncokból, 
amelyeket el is sajátíthatnak a 
külföldiek. 

SZEGED. A Szegedi "Tudomány-
egyetem csapata ebben az évben 
is részt vesz a hagyományos IMC 
nemzetközi matematikaverse-
nyen, amely a középiskolai diák-
olimpia egyetemi szintű megfele-
lője. Az eddigi rendezvényeken 
négy kontinens harminc országá-
nak nyolcvankét csapata vett 
részt. Idén július 25-étől 31-éig 
Kolozsváron mérik össze tudásu-
kat a versenyzők. A szegedi egye-
temisták hatodik éve képviselte-
tik magukat és a korábbi években 
Londonban, Prágában és Varsó-
ban is eredményesen küzdöttek. 
Eddig 10 ezüst- és 4 bronzérem-
mel öregbítették a város és az 
egyetem nemzetközi hírnevét. A 
most kiutazó versenyzők: Amb-
rus Gergely, Kcvci Péter, Nagy 
Ambrus és Varjú Péter. A csapa-
tot Röst Gergely vezeti. 

A támogatott kht. másra fordította a pénzt 

Az Esély 105 milliója 
Az Esély a stabilitásra közala-
pítvány képviselői Szegeden saj-
tótájékoztatón számoltak be a 
szervezet által kiosztott támo-
gatásokról. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Esély a stabilitásra közala-
pítvány sajtótájékoztatóján 
Mécs László, a kuratórium el-
nöke elmondta: a közalapít-
vány minden évben több mint 
100 millió forint támogatást 
oszt szét. - Az EU és Magyaror-
szág célja az, hogy a hátrányos 
helyzetű régiókat és civil szer-
vezeteket bekapcsolja az unió 
vérkeringésébe - jelentette ki 
Havránné Mohácsi Ildikó, a ku-
ratórium titkára. 

Idén 105 millió forintot osz-
tott szét a közalapítvány, ebből 
82 milliót vajdasági oktatási in-
tézmények, kis- és középvállal-
kozások, valamint civil szerve-
zetek kaptak. A legtöbb támoga-
tást a szabadkai (18 millió fo-

rint), valamint a zentai (10 mil-
lió forint) gimnáziumnak ítél-
ték. Az intézményekben szep-
tembertől tehetséggondozó ma-
gyar oktatás indul, amelyben 
szerepet vállalnak szegedi taná-
rok is. 

Mint azt korábban megírtuk, a 
közalapítvány 2001 márciusá-
ban 45 millió forinttal támoga-
tott egy szegedi kht.-t. A Regio-
nális Közép-európai Környezeti 
Technológia Központ Kht. négy 
szerbiai városban, Szabadkán, 
Zentán, Újvidéken és Belgrád-
ban szeretett volna létrehozni és 
működtetni egy-egy olyan irodát, 
amely környezetvédelemmel, 
gazdasági és idegenforgalmi kap-
csolatok kialakításával foglako-
zik. A kht. azonban később nem 
tudott elszámolni a pénzzel. 
Mécs László tegnap érdeklődé-
sünkre elmondta, az ügyben még 
folyik a vizsgálat, annyi azonban 
már bizonyos, hogy a kht. veze-
tője más célokra fordította a 
pénzt. 

Eltűnt férfit keresnek 
A gyulai kórház pszichiátriai osztályáról március végén eltűnt Szabad 
Bálint Gergely. A 31 éves férfi személyleírása: 176 cm magas, közepes 
testalkatú, haja szökésbarna, középen elválasztott, enyhén ritkuló, sze-
me színe kék, bőre fehér, sápadt színű. Eltűnésekor fekete farmernad-
rágot, sötét színű kötött pulóvert és sötétkék orkándzsekit viselt. Má-
jus elején a család egyik ismerőse látta a férfit Szegeden, a Mars téren. 
Elmondása szerint Szabad Bálint Gergely külseje elhanyagolt volt, sza-
kállat viselt, tudati állapota zavartnak tűnt. A június végén lapunkban 
megjelent cikk hatására többen is telefonáltak a rokonoknak, hogy lát-
ták a 31 éves fiatalembert. Legutóbb azt közölték a családdal, hogy a 
férfit látták kiszállni egy autóból Balástyánál a Dóc felé kanyarodó 
úton. Pénz nincs nála, iratait nem vitte magával, így hivatalosan mun-
kát sem tudott vállalni. A hozzátartozók kérik, aki információval tud 
szolgálni Szabad Bálint Gergely jelenlegi tartózkodási helyéről, értesít-
se a családot a 06-30/291 -0590 vagy 06-68/438-508-as telefonszámon. 

Háromévi spórolás, a kar áldozatvállalása árán 
megújul az egyetem bölcsészettudományi ka-
rának épülete. 

Az Egyetem utcai épület állaga annyira megrom-
lott, hogy nem lehetett tovább halasztani a re-
konstrukciót. Az elmúlt ötven évben egyetlen egy-
szer „nyúltak hozzá", tíz évvel ezelőtt, amikor rész-
legesen felújították az esőcsatornákat. 

A közelmúltban elkezdett munkák eredménye-
képpen megszépül a bölcsészkari épület külső és 
belső - udvarra néző - homlokzata: ahol szüksé-
ges, vakolnak, festenek, helyreállítják a kődísze-
ket. Javításra szorul a tető, mert helyenként be-
ázik, és fölújítják a teljes esővíz-elvezető rend-
szert is. A belső udvar hepehupás, repedezett bur-
kolatát díszburkolatra cserélik. A helyrehozott 
homlokzaton a nyílászárók sem csúfoskodnak 
többé. Az épület 960 ablakának 25 százaléka 

olyan rossz állapotban van, hogy azokat kicseré-
lik, egy másik 25 százaléknyit felújítanak, a felét 
pedig csak újramázolják. Javul a belső komfort is: 
kicserélnek vizesblokkokat, bővítenek mellékhe-
lyiségeket. Elsősorban a kar adminisztrátorai által 
- nyáron is - használt szobákat, 23 irodát klíma-
berendezéssel látnak el. 

Mint ahogy azt a bölcsészettudományi kar dé-
kánjától, Berta Árpád egyetemi tanártól megtud-
tuk, a tervek szerint október végére fejeződik be a 
munka. A rekonstrukció összesen 169 millió fo-
rintba kerül, amit a bölcsészkar három évig tartó 
nadrágszíj-összehúzás árán kuporgatott össze. 
Azért is lehet örülni a felújításnak, mert a szom-
szédságban épülő egyetemi könyvtár impozáns 
együttese mellett kiábrándítóan festett volna a régi, 
eredetileg szép, ám mostanára rettentően lerom-
lott bölcsészkari épület. 

S. E. 

Megújul a bölcsészkar 
épülete az Ady téren 

Körbeá l lványozták az i m p o z á n s é p ü l e t e t . Fotó: Schmidt Andrea 

Acker Bilket megműtötték, Ian Wheeler helyettesíti a dixie-gálán 

Chris Barber klarinétosa a beugró 
Váratlan műtétje miatt le kel-
lett mondania fellépését a 
szombati Dóm téri dixie-gála 
sztárvendégének, Acker Bilk 
klarinétművésznck. A világhírű 
jazzmuzsikust beugróként hon-
fitársa, Ian Wheeler, Chris Bar-
ber zenekarának klarinétosa he-
lyettesíti. 

A szombati Dóm téri dixie-gála 
szervezői az 1929-es születésű 
élő legendát, az angol Acker Bilk 
klarinétművészt hívták meg 
sztárvendégnek Szegedre. Bilk 
Stranger On The Shore című 
számával 1962-ben vált világhí-
rűvé, és azóta is a jazz élvonalá-
hoz tartozik. 

E-mailben kaptuk a rossz hírt: 
Acker Bilk nem tud eljönni Sze-
gedre - mondja Molnár Gyula, az 
egyik házigazda zenekar, a Mol-
nár Dixieland Band vezetője. -
Négy évvel ezelőtt ugyan kigyó-
gyították a torokrákból, és már 
jól érezte magát, sokat koncerte-
zett, a múlt héten azonban egy 
kontrollvizsgálat kimutatta, 
hogy húgyhólyagrákja van. Kérte 
az orvosait, hogy halasszák el a 
műtétet, mert szeretett volna fel-
lépni a tervezett európai koncert-
jein, így a szegedin is. A specia-
listák azonban sürgős műtétet 
javasoltak, és hétfőn már el is vé-
gezték a beavatkozást. Hossza-
dalmas gyógyszeres kezelés vár 
még rá, így a következő hóna-
pokban biztosan nem koncertez-
het. Szerencsére ugyanaz az ügy-
nökség, amelyik Acker Bilk fellé-

' 

pést megszervezte, három nap 
alatt leszerződtette nekünk Ian 
Wheelert, a legendás Chris Bar-
ber zenekarának klarinétosát. 

A Chris Barber Jazz Band 
1961-ben járt Magyarországon, 
akkor a magukkal hozott hang-
anyagból a Hungaroton kiadott 
velük egy lemezt. Talán az volt 
az első dixie-korong nálunk, én 
a mai napig féltve őrzöm - teszi 
hozzá Molnár Gyula. - Ian 
Wheeler volt az egyik távmeste-
rem, mert erről a magyar kiadá-
sú lemezről szinte hangról 
hangra megtanultam a szólóit. 

Óriási élmény számomra, hogy 
negyvenkét év múltán a Dóm 
téren most együtt játszhatunk 
vele. Élőben hallottam egy fesz-
tiválon, de sohasem találkoz-
hattam vele személyesen. Ha 
nem is akkora világsztár, mint 
Acker Bilk, Wheeler is világszín-
vonalú dixie-klarinétos, nagy 
dolog, hogy Szegeden hallhat-
juk. A gálára Budapestről, Sop-
ronból, Nyíregyházáról és Deb-
recenből, sőt Szlovákiából, 
Ausztriából és Romániából is 
várunk rajongókat. 

A szombati koncerten a Mol-

nár Dixieland Band három-négy 
saját nótát játszik indításkép-
pen, ezúttal fontosabb számuk-
ra, hogy a vendégszólistákat, Ian 
Wheeler mellett Theis Jensen 
dán trombitaművészt is profin 
kísérjék és közös improvizáció-
ban vegyenek részt. 

A zenekar 1964-ben alakult, 
azaz jövő nyáron ünnepli 40. 
születésnapját. A jubileumra új 
CD-t is készítenek és szeretné-
nek egy nagyobb szabású di-
xie-gálát is szervezni neves kül-
földi szólistákkal. 

H.ZS. 

Ombudsman 
vizsgált 
Szikáncson 
A nemzeti és etnikai kisebbségi 
jogok biztosához fordult a szi-
káncsi Sándor Józsefné. 

A Kaltenbach fenő kisebbségi 
ombudsmanhoz körülbelül más-
fél hónappal ezelőtt írt levél nyo-
mán a Nemzeti és Etnikai Kisebb-
ségi Jogok Hivatalának két mun-
katársa kereste meg tegnap Sán-
dor fózsefné panaszost, hogy szó-
ban, részletesen is meghallgassa 
az írásban benyújtott panaszt. 

Lapunkban május elején írtuk 
meg, hogy Sándor Józsefné több-
ször is vitába szállt Kis Irénnel, a 
Szikáncsi Általános Iskola igaz-
gatójával, mondván: az hátrá-
nyosan különböztette meg az 
előző tanévben is leányunokáját. 
A gyermek ugyanis nem haladt 
jól matematikából. A kisebbet 
pedig nem vették fel az iskolába, 
ugyanis a nevelési tanácsadó a 
gyermek kis létszámú osztályba 
való beíratását javasolta. 

Kis Irén igazgató lapunknak el-
mondta: sosem érdekelte a két 
gyermek származása. A kislány-
nyal négy pedagógus külön-kü-
lön is foglalkozott, és csak az 
eredménytelenségük láttán java-
solták, hogy vigyék el fejlesztő 
pedagógushoz. 

Sándorné és az igazgató vitája 
- a jelek szerint - eldurvult, 
ugyanis az utóbbi feljelentette a 
nagymamát, mert az állítólag 
lökdöste egy vita hevében az is-
kola folyosóján. 

Sándorné a kisebbségi om-
budsmannak írt panaszát az Ok-
tatási Minisztériumba is elküld-
te. Az ombudsmani iroda két 
munkatársa tegnap személyesen 
tájékozódott, majd érdeklődé-
sünkre közölte: a hivatal az ügy-
gyei kapcsolatos iratokat bekéri, 
az eset feltárásába bevonja a mi-
nisztérium munkatársait is. Az-
az közösen próbálják kideríteni, 
a gyerekek képességeivel vagy 
származásával volt-e baj. 

B. K. A. 

A vendéglátó szegedi zenekar: a Molnár Dixieland Band. 

Nincs Szegeden kerékpárkölcsönző 
A Szegedre látogató vendégek nem köl-
csönözhetnek kerékpárt vagy robogót a 
városban. A Tourinform megpróbál vál-
toztatni a helyzeten. 

Szegeden nem lehet kétkerekű járművet 
kölcsönözni. A nyári hónapokban, amikor 
a legtöbb turista látogat Szegedre, nem ta-

lálnak alkalmi közlekedési eszközt a ven-
dégek. Külföldön, például Görögországban, 
teljes iparág épül a robogók és a kerékpárok 
kölcsönzésére. 

A hiányosság a Tourinform munkatársai-
nak is feltűnt. Mint ahogy azt megtudtuk, egy 
hónapon belül lehet majd kerékpárokat bérel-
ni a Tourinform Dugonics téri kirendeltségén, 

de robogóval továbbra sem lehet majd furikáz-
ni a városban. Jelenleg az egyetlen biciklizés-
hez hasonlító lehetőség a kétszemélyes brin-
góhintók kölcsönzése a Belvárosi híd alatt, 
ahol délutánonként várják a jelentkezőket a 
mindösszesen kettő járgányra. A kerekezés 
félóránként hétszáz forintba kerül. 

T.Á. 


