
4 •HIRDETÉS« PÉNTEK, 2003. SZEPTEMBER 12. 

KORKÉP 

DOMASZEK. Domaszék 
önkormányzatának 
képviselő-testülete hétfőn 
délután kettő órától ülésezik a 
községháza nagytermében. A 
napirendben szerepel a közrend 
és közbiztonság helyzetének 
értékelése, a vadásztársaságok 
tevékenysége, a költségvetés 
módosítása, beszámoló a 
tanévkezdésről, a könyvtár cs a 
tcleház munkájáról. A 
képviselőket tájékoztatják az 
ifjúsági önkormányzat 
munkájáról is. 

RÚZSA. Szombaton reggel fél 
kilenctől rendezik meg a XXVI. 
rúzsai sportnapot az Üllési úti 
sportcentrumban. A 
programban kispályás 
labdarúgás, kézilabda, lövészet, 
asztalitenisz, sakk, tenisz és 
atlétika szerepel. A versenyen az 
egyéni és csapatversenyeken a 
legeredményesebben szereplő 
község vagy város vándorkupát 
kap. Részletes versenykiírást a 
polgármesteri hivatalban lehet 
kérni. 

SÁNDORFALVA. A külterületi 
lakosság szociális ellátásáért 
előreláthatóan október 1 -jétöl 
tanyagondnoki szolgálat kezdi 
meg működését. A szolgálat 
működtetéséhez hárommillió 
forüit támogatást nyújtott az 
önkormányzatnak a szociális 
minisztérium. 

SZEGED. A Tabán Általános és 
Művészeti Iskola 
diákönkormányzata ma délután 
öt órától ismét megrendezi kerti 
partiját. Az eseményre minden 
pedagógust, szülőt, diákot és 
érdeklődőt szeretettel várnak. 

SZEGED. A szegedi Harmónia 
Consort kamaraegyüttes a 
vasárnapi szentmise után, este 
háromnegyed héttől ad 
koncertet az újszegedi római 
katolikus templomban (Torontál 
tér 6.). A műsoron Manfrcdini, 
Vivaldi és Haydn művei 
szerepelnek. 

SZEGED-TÁPÉ. 
Országos szövő-fonó találkozót 
tartanak a Hcller Ödön 
Művelődési Hóiban mától 
vasárnapig. A rendezvény 
zártkörű. Az ország különböző 
részéből több mint hatvanan 
érkeznek. A gyékény, csuhé, 
szalma és sás felhasználói, 
kézművesek és érdeklődők több 
mint nyolcvanan dolgoznak 
majd együtt a találkozón. A tápai 
Nagyné Török Gizella vezette 
gyékényesműhely tagjai, 
valamint a szövést értő tápai 
idős asszonyok, a szakma 
mesterei különféle szövéseket 
(szatyrok, szőnyegek) tanítanak 
ma. Holnap gyékényből, 
csuhéból és szalmából 
készítenek majd különböző 
tárgyakat. Az érdeklődők 
számára a program vasárnap 
délután 2 és este 6 óra között 
nyitott, amikor is 
megtekinthetik a kiállításokat és 
szövésbemutatókat is tartanak. 
A kiállítás egyébként hétfőtől 
október 5-cig, munkanapokon 
10 és 17 óra között lesz nyitva. 

ZSOIWBÓ. Szombaton rendezik 
a Hét próba következő 
programját, a sziksós-tavi 
gyalogtúrát. A résztvevők reggel 
kilenc órakor indulnak majd az 
általános iskola elől. A négy óra 
alatt teljesítendő táv útvonala: 
Rózsa Sándor csárda, ősláp erdő, 
Antalffy-halastavak, Öreghegy, 
Sziksós-fürdő. Visszatérve tea és 
csoki várja a résztvevőket. 

SZEGED. Szerbia-Montenegro 
legrangosabb fúvószenekari 
fesztiválján idén harmadszor 
nyerte el az Aranytrombita-díjat 
Stanise Sacipovic és zenekara. A 
népszerű szerb együttes ma 20 
órától a Somogyi utcai 
Mediterrán Terasz melletti 
parkolóban ad koncertet. Jegyek 
az előadás kezdetéig 
folyamatosan kaphatók a 
helyszínen. Esőnap: szombat. 

Színház, mozi, bálterem és tévéstúdió egy épületben Mórahalmon 

Felépült az Aranyszöm 

A szökőkút díszvilágítását szerelik az esőben. Fotó: Karnok Csaba 

Folytatás a 1 1 . oldalról 

A színháztermen kívül a külső fényt színes üvegabla-
kon átengedő fallal épített házasságkötő terem (falain 
Fűz Veronika domborműsomzatával), parkettás-ta-
pétás-csilláros bálterem, galériás előcsarnok, kávézó, 
teakonyha, tévéstúdió, ifjúsági tér, Tburinform-iroda 
is van a városnapra elkészülő épületben, amelynek 
tervezője Iblánkai Tibor Ybl-díjas szegedi építész. 

Az új létesítmény a volt művelődési ház helyén 
áll. A helyi gazdatársadalom 1905-ben rakta le a 
társasági élet és művelődés színhelyéül szolgáló 
egykori épület alapkövét. Az új ház utcai homlok-
zata megőrizte elődje stílusjegyeit. 

A díszburkolatos udvaron a hely intimitásához 
illő, emberi léptékű kandeláberek világítják majd 
meg a középen álló szökőkutat. A ház előtt állítják, 
föl Klebelsberg Kunó mellszobrát, Kalmár Márton 
szegedi szobrászművész alkotását. Az épület Móra 
Ferenc nyomán kapta nevét: az író „aranyszömű 
homok"-nak nevezte a térséget. 

- A rendezvényház építésének fontos célja az 
volt, hogy a létesítmény a Homokhátságon élők 
tájegységhez kötődését, s ezzel megmaradását 
szolgálja. A közösségi élmények átéléséhez meg-
felelő tér kell, ahol a hagyományok megőrzése 
mellett új értékkel is találkoznak a betérők - fo-
galmazott Nógrádi Zoltán mórahalmi polgármes-
ter. 

Hozzátette, hogy a környéken kevés falusi és ta-
nyai ember jut el színházba-moziba, így a rendez-
vényház fontos kulturális szerepet is betölt majd. 
Ugyancsak lényeges, hogy az idegenforgalom növe-
kedésével egyre több vendég érkezik a kisvárosba -
kellő fogadásukra megfelel a rendezvényház. 

A 390 millió forintos beruházásra 350 millió fo-
rintot pályázaton nyert a város. A rendezvényház 
avatása a mórahalmi városnapi rendezvénysorozat 
fő programja: a létesítményt jövő pénteken Orbán 
Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség elnöke adja át. 

NY. P. 

A szeptember 11-i tragédia emlékére írt számot 

Szegedi méhész dala 
tizenkét nyelven 

Révész István reméli, hogy mű-
vét egyszer majd zenekar adja 
e lő . Fotó: Schmidt Andrea 

Egy rokkantnyugdíjas szegedi 
méhész a New York-i ikertor-
nyok lerombolása után emlék-
dalt írt, amelynek szövegét ti-
zenkét nyelvre lefordíttatta. A 
mű az interneten is hozzáfér-
hető. 

Kocsmákban, kisebb rendezvé-
nyen muzsikált eddig Révész 
István szegedi méhész, aki ar-
ról álmodik, hogy a lerombolt 
Világkereskedelmi Központ 
emlékére írt, A fájdalom him-
nusza című szerzeményét egy-
szer New Yorkban is előadhat-
ja. A több szakmával (gépko-
csi-, targonca-, hajóvezető, he-
gesztő, számítógép-kezelő, 
méhész) rendelkező rokkant-
nyugdíjas gyermekkora óta 
tangőharmonikázik, ezenfelül 
zongorázni és szintetizátoroz-
ni is megtanult. Hangszeres 
ismereteit tanárok segítségével 
fejlesztette, zeneszerzéssel tíz 
éve foglalkozik. 

- 2001. szeptember tizen-
egyedikén az öttömösi telelő-
helyre vittem a méheket, ami-
kor egy ismerős néni azzal fo-
gadott, hogy kitört a harmadik 
világháború, .mert Amerikát 

lebombázták... Néztem a hír-
adókat a tévében, és megszüle-
tett bennem a dal első sora... -
mesélte Révész István. Né-
hány hét múlva készen állt A 
fájdalom himnusza, amelyhez 
szöveget is írt. 

Művét szerette volna köz-
kinccsé tenni, ezért a verset ti-
zenkét nyelvre (angol, francia, 
német, olasz, héber, cigány, la-
tin, kínai, orosz, arab, román, 
eszperantó) átültette. A fordítás 
sok utánajárásába került: többek 
között egyetemisták, a cigány ki-
sebbségi önkormányzat, vala-
mint egy kínai vendéglős segítet-
ték. Összeszámolta: éppen hu-
szonhatan járultak hozzá terve 
megvalósításához. 

A szegedi Ifjúsági Iroda tá-
mogatásával internetes lapot 
készített (www.newyorkter-
ror.hu), ahol a szerző más mű-
vei mellett a World Trade Cen-
ter emlékdala is megtalálható. 
A zeneművet elküldte több or-
szág televíziós szerkesztősé-
geinek (köztük a CNN-nek), 
valamint Giuliani New York-i 
polgármesternek, de választ 
nem kapott. Megköszönte vi-
szont a megemlékezés gesztu-
sát a magyarországi amerikai 
nagykövetség. 

„Embertársaim, emlékdal 
született, örökre emlékezünk, 
az élet, a vég elkísér utunkon" 
- szól a dal első sora. A zene-
szerző méhész már a szegedi 
szimfonikusoknak is ajánlotta 
művét, egyelőre eredmény nél-
kül. Az érdektelenség azonban 
nem szegte kedvét. A dalköl-
téssel sem hagyott föl. Kerék-
párral teszi meg a méhkaptára-
kig vezető utat, s régi vágású, 
tömött, bőr munkástáskájá-
ban mindig ott lapul egy kot-
tásfüzet, amelybe följegyzi me-
net közben megfogalmazott 
zenei gondolatait. 

NYILAS PÉTER 

Szívbetegség 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szombaton délelőtt 11 órakor a 
Bartók Béla Művelődési Köz-
pontban a korai újraélesztés és 
defibrillálás jelentőségéről tart 
előadást Berényi Tamás, a buda-
pesti Szent Imre Kórház sürgős-
ségi osztályának vezetője, a Ma-
gyar Újraélesztési Társaság fó-
titkára. Az ország több város-
ában tartott előadás-sorozatot a 
Magyar Szív Egyesület és a Ma-
gyar Resuscitatios Társaság an-
nak érdekében szervezi, hogy a 
magyar lakosság és ezen belül a. 
szívbeteg emberek családtagjai-
nak figyelmét felhívják az el-
sősegélynyújtás fontosságára, 
emellett megismertessék őket a 
korai defibrilláció lehetőségét 
biztosító készülékkel, ennek 
használatával. 

Első kongresszus a Hangárban 

A világ túlsó sarkából 
is érkeztek urológusok 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Első alkalommal adott otthont 
tudományos rendezvénynek a 
Szeged-Hangár Expo és Konfe-
rencia-központ. Itt rendezik 
meg a Magyar Urológusok Tár-
sasága közel ezer szakember 
részvételével zajló 12. kongresz-
szusát. A háromnapos program-
ról csütörtökön, a tanácskozás 
első napján tartottak sajtótájé-
koztatót. A konferencia-köz-
pont tulajdonosa, Gellért Ákos 
elmondta: a létesítményt a 
négyszáznál több résztvevőt fo-
gadó konferenciákra tervezték. 
Az urológiai kongresszus közel 
ezer vendége számára mintegy 4 
ezer 300 négyzetméter hasznos 
terület áll rendelkezésre. Az elő-
adásokat a 600 fős nagyterem-
ben tartják, 200 négyzetméte-
ren állítják ki a posztereket és 
700 négyzetméternyi területen 

mutatják be a gyógyszercégek 
termékeiket. 

Szalay István, a szegedi egyetem 
urológiai tanszékének adjunktusa 
a kongresszussal kapcsolatban ki-
emelte: a hazai urológusok mel-
lett 16 neves külföldi professzor is 
előadást tart a társaság rendezvé-
nyén. A szomszédos országokon 
kívül Dél-Afrikából és Brazíliából 
is érkeztek szakemberek, s meg-
tisztelte a tudományos eseményt 
az Európai Urológusok Társasága 
elnöke is. A rendezvényen elhang-
zó előadás és a 150 poszter az uro-
lógiai valamennyi új szakmai 
eredményével foglalkozik. A ta-
nácskozáson kiemelt témaként 
szerepel az urológiai daganatok, il-
letve a férfi potenciazavarok keze-
lésének kérdése. 

Szeged legutóbb 20 évvel ez-
előtt adott otthont a Magyar 
Urológusok Társasága kongresz-
szusának. 

Román festőművész ajándéka a szerb templomnak 

Ikont adott át 
a rendőrfőkapitány 

Lukács János a kezében tartott ikont adta át Gálity Braniszláv-
n a k , a t e m p l o m p ó p á j á n a k . Fotó: Karnok Csaba 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Stefan Popasz román festőmű-
vész által készített ikont adott át 
a szegedi görögkeleti szerb temp-
lom pópájának, Gálity Branisz-
lávnak Lukács János rendőr dan-
dártábornok, a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője. 

A rendőrfőkapitány jó kapcso-
latot ápol a romániai Temes 
Megyei Rendőri Főfelügyelős-
séggel. A dandártábornok egyik 
látogatása alkalmával ismerke-
dett meg a világhírű festőmű-

vésszel, aki karikatúráival a 
Guinness rekordok könyvébe is 
bekerült. A festő idén nyáron 
kereste fel a szegedi szerb temp-
lomot és ígéretet tett arra, egy 
ikonnal gazdagítja annak gyűj-
teményét. 

Lukács János megyei rendőrfő-
kapitány megtiszteltetésnek ne-
vezte, hogy átadhatta a szenvedő 
Jézust ábrázoló ikont. Az ünne-
pélyes ajándékozás után Gálity 
Braniszláv pópa megáldotta, 
majd elhelyezte a festmény a 
templom falán. 

A szatymazi férfi átvette a kecskeméti repülőnapon megnyert kocsit 

A mama jár majd a Corsával 

mrM mmmmm 
Átvette nyereményautóját az a szatymazi férfi, aki a kecskeméti repőlőnap sorsolásának fődíjasa 
lett. Kovács Sándor kisfiával és feleségével utazott tegnap Kecskemétre, ahol Szabó Zoltán világbaj-
nok repülőpilóta és Tbrmási Attila, az Opel Corsa felajánlója adta át neki a kulcsokat. A világbajnok 
még dedikálta is az autót. A családnak egyébként már van egy Corsája, így az újat Kovács Sándor 
é d e s a n y j a k a p j a m e g . Fotó: Miskolczi Róbert 


