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KORKÉP 

ALGYŐ. Az Erdei Iskola 
keretében szakmai 
programokkal várják az 
általános és középiskolás 
diákokat a Téglási utcai 
szabadidőközpontban. 
Közösségépítés, 
hagyományőrzés, művészeti 
képzés, természetismeret 
szerepel a programban. Az algyői 
faluház ettől a héttől minden 
pénteken 17 órától 
DVD-klubmozit tart az emeleti 
klubteremben. 

DESZK. A hétvégi falunapok 
keretében Deszk Község 
Önkormányzata kitüntetéseket 
adott át. Tóth János „Kiváló 
tűzoltó" díjat kapott, Balogh 
Józsefnek „Kiváló polgárőr" 
elismerést nyújtottak át, Bene 
Ildikót és Tóth Gáhort a 
közművelődésért végzett 
munkájukért jutalmazták, 
Scholtz Ottó „Testnevelés és 
sport" díjas lett, Stadler 
Ferencnét „Közösségi munkáért" 
kitüntetést vehetett át. 

DOMASZÉK. A községben az 
ősszel megalakuló ifjúsági 
önkormányzati 
képviselő-választásra jelentkezni 
kívánó fiatalok szeptember 11 - ig 
gyűjthetnek aláírásokat. Azokat 
lehet megválasztani, akik 1979 
január 1. és 1989 december 31. 
között születtek és állandó 
domaszéki lakhellyel 
rendelkeznek. A 
polgárnrcsterjelöltséghez 
tizennyolc, a testületi tagsághoz 
legalább hat fő ajánlása 
szükséges. A választások 
szeptember 26-án lesznek a 
polgármesteri hivatalban. 
Bővebb információ a Teleházban 
kapható. 

SZEGED. Németországi példa 
alapján rendezik meg Szegeden 
szerdától vasárnapig a 
Világvallások kertje elnevezésű, 
hagyományteremtő 
programsorozatot. A húsz 
résztvevő között lesz a nagy 
egyházak mellett a 
Krisna-tudatú hívők csoportja, 
az iszlám, a zsidó, az adventista 
és a Krisztus szeretete egyház is. 
Mellettük vallási könyvkiadók is 
megjelennek a fesztiválon. Két 
rendezvény kapcsolódik össze, 
hiszen a Fiatal Baloldal a 
sokszínűség, a tolerancia és az 
esélyegyenlőség jegyében rendezi 
meg a barátság hete 
szolidaritásfesztivált. A 
szervezők reményei szerint 
jövőre már minden 
magyarországi kisebbség 
képviselteti magát a 
rendezvényen. A Dóm téren 
fellép a Republic, a Gőzerő és a 
Nyers együttes is. 

SZEGED. Horgászok a Tiszáért 
címmel invitálta 
horgászversenyre, immár 
hagyományosan, a Szegedi 
Hermán Ottó Horgászegyesület, 
a Tiszáért tenni igyekvőket. Az 
egyesület még 2000-ben, a tiszai 
a cianid- és nehézfémmérgezés 
nyomán határozta el, hogy évről 
évre megtartja a versenyt, s a 
nevezési díjakból befolyt 
összeget a Tisza halasítására 
fordítja. A kétnapos, nagy sikerű 
halfesztivál kerctéhen, vasárnap, 
szegedi a rakparton tartott 
vetélkedőn az „A" szektor 
győztese Erdei Attila lett (3680 
gramm; egyébként ő fogta a 
verseny legnagyobb halát is, 
egykilós jászt); a „B" szektoré 
Szűcs Tamás 11281 g); a „C" 
szektoré Schreiter Péter (940 g). 

CSANYTELEK. Lada és 
Wartburg ütközött össze tegnap 
kora délután Csanytelek 
belterületén a Tömörkény és 
Pusztaszeri utca 
kereszteződésében. A rendőrség 
elsődleges információi szerint a 
Csongrád irányából érkező Lada, 
amelyben négyen utaztak, nem 
adta meg az elsőbbséget a 
Wartburgnak, amiben öt 
tömörkényi ült. A balesetben 
hárman könnyebb sérüléseket 
szenvedtek. 

Németországban koncerteznek, majd Bilbaóban Carment játszanak 

Szimfonikus évadnyitó 

Gyüdi Sándor és Pászti Ágnes az ünnepi társulati ülésen. Fotó: Schmidt Andrea 

A Szegcdi Szimfonikus Zenekar 
tegnapi évadnyitó társulati ülé-
sén Gyüdi Sándor igazgató-kar-
nagy ismertette az együttes 
koncertprogramját, amely 
szombaton németországi fellé-
péssel indul. 

A városvezetés köszönetét tol-
mácsolta a tegnapi évadnyitó 
társulati ülésen a Szegedi Szim-
fonikus Zenekarnak Pászti Ág-
nes a szabadtéri produkcióiban 
való színvonalas közreműködé-
sért és az ajándékkoncertért. A 
kulturális tanácsnok úgy fogal-
mazott: a szegediek hálásak az 
önzetlenül felajánlott ingyenes 
hangversenyért, amelyre olya-
nok is eljuthattak, akik nem 
tudják megfizetni a Dóm téri 
produkciókra szóló belépőjegye-
ket. Gyüdi Sándor elmondta: a 
nyáron sem pihent az együttes, 
hiszen a hét hazai fellépés mel-
lett külföldön is vendégszerepel-

tek, hat Traviata-előadást ját-
szottak Svájcban, kétszer pedig 
fosé Curával koncerteztek Né-
metországban. 

Az igazgató-karnagy ismertette 
az idei koncertévad programját, 
amely szombaton indul a német-
országi Adelsheimben, ahol a 90. 
születésnapját ünneplő Erich 
Werner professzor vezényletével 
lép fel az együttes. Szeptember 
23-án élőben közvetíti a Bartók 
rádió a Hangverseny délidőben 
című sorozatában a szimfoniku-
sok koncertjét a Magyar Nemze-
ti Galériából. Október 11-én 
Spanyolországba utazik a zene-
kar, ahol először San Sebastian-
ban és Valladolidban ad koncer-
tet, majd Bilbaóban a Carment 
játssza öt előadásban, neves sze-
replőgárdával. A szegedi muzsi-
-kusok májusban is visszatérnek 
Bilbaóba, akkor a másik Bi-
zet-opera, A gyöngyhalászok be-
mutatóján vesznek részt. Remé-

nyeik szerint Londonban is fel-
lépnek majd A kékszakállú her-
ceg várával a magyar kulturális 
évad programjában. 

A Filharmónia sorozatának el-
ső koncertjével, a november 1-jei 
hagyományos halottak napi 
hangversennyel a 100 éve szüle-
tett alapító mesterre, Vaszy Vik-
torra is emlékeznek. Verdi Requ-
iemjét adják elő Gregor József, 
Szonda Éva, Rálik Szilvia és Fe-
kete Attila közreműködésével. A 
bérleti sorozatban négy koncert 
vezénylését vállalta Fürst János, 
az együttes művészeti vezetője, 
rajta kívül Gyüdi Sándor, Molnár 
László, Oberfrank Péter, a mis-
kolci Kovács László, valamint 
Vesna Souc szerb karmesternő 
dirigálja a zenekart. Szólistaként 
fellép többek között Dávid Glo-
ver és Franki Péter zongoramű-
vész, Sonja Atherton gordonka-
művész. 

H.ZS . 

Sárkányrepülővel 
az ország körül 
Magyarországot határain kívül 
repüli körbe motoros sárkány-
repülővel két debreceni pilóta, 
akik hét ország tizennyolc rep-
terén szálltak volna le. Déli 
szomszédainknál a határ köze-
lében nem engedélyezték szá-
mukra a landolást. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szegedről indult tovább két mo-
toros sárkányrepülővel tegnap 
az a két fiatalember, akik szep-
tember elsején Debrecenből 
startoltak azzal a céllal, hogy tíz 
nap alatt körberepülik Magyar-
országot. Deleff István és Smid-
róczki Zoltán a motoros repülés 
kezdetének századik évfordulója 
alkalmából szervezte meg a Re-
pülés országok között - Párbe-
széd a népek között elnevezésű 
akciót. A tervek szerint heted-
hét országon (Románia, Ukraj-
na, Szlovákia, Ausztria, Szlové-
nia, Horvátország, valamint 

Szerbia és Montenegro) át re-
pültek volna a kalandkedvelő 
hajdúsági sárkányrepülők, ám 
az előre eltervezett, a magyar or-
szághatárhoz közeli horvát és 
szerbiai reptereken, Varazsdin-
ban, Podravszka Szlatinán, 
Eszéken, Zomboron és Szabad-
kán nem tudtak landolni, mivel 
a hatóságok csak a zágrábi, illet-
ve a belgrádi repülőterekre ad-
tak leszállási engedélyt. így a 
debreceniek a Szekszárdhoz kö-
zeli őcsényi reptérről érkeztek 
Csongrád megye székhelyére. 
Tegnap innen indultak tovább 
Aradra. A tervek szerint Nagy-
váradot útba ejtve Debrecenben 
szállnak majd le szeptember 
10-én. A Debreceni Könnyűre-
pülő Sportegyesület pilótái tíz 
nap alatt mintegy másfél ezer 
kilométert tettek, tesznek meg 
sárkányrepülővel. Deleff István, 
a sportegyesület szakosztályve-
zetője egyébként tavaly sárkány-
repülőjével átszelte Romániát. 

A kereskedők zsákokban gyűjtötték a szemetet 

Szerdáig kitakarítják 
a szegedi rakpartot 
A hétvégi szegedi halfesztivál 
után, hétfő délelőtt 10 órakor 
megindulhatott a forgalom a 
rakparton. 

Belvárosi közlekedési káosszal 
kezdődött, s az alsó rakpart me-
netrendszerű megnyitásával vég-
ződött az idei szegedi halfesztivál. 
A Huszár Mátyás rakpart múlt 
heti lezárása miatt reggel azonnal 
bedugult a Tisza Lajos körút for-
galma, de a környező utcákban is 
a szokottnál jóval több gépkocsi 
igyekezett átjutni. 

A nagy közönséget vonzó hal-
fesztivál után következett a so-

kaság után maradt szemét elta-
karítása. Varga Gábor, a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. 
munkatársa elmondta, hogy na-
ponta ellenőrizte az egyes stan-
dokat, s azt tapasztalta, hogy a 
megállapodásnak megfelelően, 
mindenütt zsákokba gyűjtötték a 
hulladékot. 

Az összecsukható bútorokat, 
állványokat hétfőn a járdákra 
hordták, az úttestet föltakarítot-
ták, így az előre kitűzött időpont-
ban, délelőtt 10 órakor megindul-
hatott a forgalom. A teljes rendra-
kás még tart, szerdára fejezik be a 
rakpart alapos takarítását. 

Gyuri sorstársain szeretne segíteni 

Félt a börtöntől, ezért jó útra tért 
Miután édesanyja meghalt, al-
koholista apja pedig elitta a 
család vagyonát, Gyuri és báty-
ja intézetbe került. A kisebbik 
fiú elmondta: lopással és csa-
vargással töltött két év után 
válaszút elé került, tovább a 
lejtőn, vagy egy új élet felé. A 
beszélgetést azért vállalta, 
mert segíteni akar. 

- Sokan ítélnek meg tévesen, mi-
után megtudják, hogy itt lakok -
mutat körbe a 24 éves Rafael 
Gyuri az Árpád Nevelőotthon-
ban. - Nem volt könnyű, de má-
ra büszke vagyok arra, amit elér-
tem. 

- A szüleim fiatalon házasod-
tak össze. A problémák közöttük 
hamar jelentkeztek. Az apám so-
kat költött alkoholra. Ha ivott, 
nehéz volt őt elviselni - emlék-
szik vissza Gyuri. - Előfordult, 
hogy édesanyámmal és a bá-
tyámmal az éjszaka közepén kel-
lett elhagynunk a lakást, ilyen-
kor a rokonoknál húztuk meg 
magunkat. 

A fiú elmeséli, hogy ötéves 
volt, amikor szülei elváltak. Ö 
és bátyja az édesanyjukkal el-
költöztek Szegedről vidéki roko-
naikhoz. Két év múlva, amikor* 
Gyuri édesanyja súlyos betegség 
után elhunyt, az apa magához 
vette fiait. Alkoholizmusa miatt 
azonban újra és újra költözniük 
kellett, egyre kisebb és lepusz-
tultabb lakásba. A fiúk végül a 
.Gyermek- és Ifjúságvédő Inté-
zetbe kerültek, ahol másfél évig 
húzták. Gyuri, elmondása sze-
rint, vágyott a kötetlen életre, 
arra, hogy megvehessen magá-
nak bármit, amire épp kedve 
szottyan, ezért elhagyta az inté-
zetet. Mintegy két év telt el csa-

Gyuri büszke arra, amit eddig elért és szeretne másoknak is segíteni. Fotó: Karnok Csaba 

vargással, éjszakázással, kisebb 
lopásokkal és kocsi feltörések-
kel. 

- Nagyon zaklatott élet volt ez, 
kezdett veszélyessé válni, ezért 
döntenem kellett: megyek to-
vább ezen az úton, ami egyértel-
műen a börtönbe vezet, vagy 
adok magamnak még egy esélyt. 

Választott: visszament az inté-
zetbe és befejezte a szakközépis-
kolát. Belföldi árufuvarozást ta-
nult, majd szobafestő lett. Ez-
után leérettségizett, jogosítványt 

szerzett, majd újabb tanfolya-
mok következtek. Mindeközben 
alkalmi munkákból fedezte ki-
adásait. Tavaly jelentkezett a Gá-
bor Dénes Műszaki Főiskolára, 
Budapestre, ahova egy évig járt, 
de, mint mondta, csak nemrég 
jött rá, mit is akar igazán csinál-
ni. 

- Abbahagytam a főiskolát 
Pesten, mert idén szeptembertől 
Szegeden járok majd az egész-
ségügyi főiskola általános szo-
ciális munkás szakára. A kettő 

együtt anyagilag túl sok lenne -
magyarázza Gyuri. - Azért vál-
lalkoztam erre a beszélgetésre, 
mert segíteni akarok a hozzám 
hasonló sorsú fiataloknak, hogy 
még időben gondolják át a jövő-
jüket. Ha valaki segítő jobbot 
nyújt feléjük, azt fogadják el. 
Nem kell mindenáron börtön-
ben vagy az utcán végezniük, 
nekik is lehetnek terveik, csak 
kell valaki, aki bízik bennük és 
támogatja őket. 

MÁTÉ ERZSÉBET 

Nyugdíjasok 
udulesi 
csekkjei 
Szeptember 9-10-11-én, délelőtt 
9 és 12 óra között vehetők át a 
szegedi városháza sajtószobájá-
ban a nyugdíjasok üdülési csekk-
jei. Szegeden az országos átlagtól 
eltérően jóval több, az igények 90 
százalékát sikerült teljesíteni, az-
az csaknem mindenki megkapja 
a kedvezményes üdülésre jogosító 
igazolást. Ha valaki a fenti idő-
pontokban nem jelentkezik a 
csekkért, megpróbálják levélben 
vagy telefonon értesíteni. 

Hatékony 
hármas 
A megyei önkormányzat által 
átvett három makói középiskola 
számára közös számlát, és - az 
Erdei Fe renc szakközép i sko lá -
ban - közös gazdaságvezetést 
hoz létre a megyei önkormány-
zat. Az igazgatók fönntartásai-
kat a múlt héten egyeztették a 
megyei közgyűlés hivatalának 
szakembereivel. Szabó Tibor, a 
közgazdasági osztály vezetője 
kérdésünkre elmondta, a meg-
beszélések arról folytatódnak, 
hogyan tudja minél hatéko-
nyabban segíteni mindhárom 
vezetőt a közös szerv. Egyelőre 
minden marad a régiben, a kö-
vetkező két hónapban lesz idő 
arra, hogy meghatározzák az új 
csoport működési területét, te-
vékenységét; mi az, ami az isko-
lában dolgozó kolléga feladata, s 
mi az, ami a közgazdasági szak-
középiskolában létrehozott gaz-
dasági vezetésé. 

B. A. 


