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KÖRKÉP 

ALGYÓ. Szeptember 18-ától 
csütörtökönként az algyőiek 
internetes és elektronikus 
ismereteinek elsajátításira 
tanfolyamot szerveznek a 
teleházban. A 12 órából álló 
tanfolyamon a résztvevők 
megismerkednek az internet 
szolgáltatásaival, megtanulják a 
böngészőprogramok 
használatát, valamint az 
elektronikus levelezés alapjait. 
Ezenkívül információkat 
keresnek az interneten, 
tájékozódnak a könyvtárak 
elektronikus katalógusaiban, 
adatbázisaiban, illetve a helyi 
könyvtár CD-ROM-jaiban. A 
tcleház öt gépén egyszerre tízen 
tanulhatnak. A tanfolyamot a 
Nemzeti Kulturális 
Alappmgram támogatja. 

DESZK. A Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma 
meghirdette a Közművelődést 
pártoló önkormányzat - 2003. 
elnevezésű pályázatát. A 
községi, nagyközségi 
kategóriában IXszknck a 
címmel együtt egymillió forint is 
jár. A pályázat elbírálásánál 
elsősorban azt nézték, hogy 
2002-ben a község mennyi pénzt 
fordított a kultúrára, milyen 
kulturális rendezvényeket, 
illetve egyesületeket, 
szervezeteket támogatott az 
önkormányzat. Emellett az is 
számított, hogy a település 
tavaly hét esetben nyert 
kulturális pályázaton. 

PUSZTASZER. A községtől két 
kilométerre lévő alkotóházban 
tegnap a kisteleki Napsugár 
Gondozási Központ 35 lakóját 
látták vendégül. Elsőként Nagy 
lózsefné Pintér Eszter ismertette 
a közel 200 éves alkotóház 
történetét. A házat az 1800-as 
évek elején Kecskemét városa 
építette a pusztabírónak. 
Pusztaszeren itt indult be 
elsőként, 188 l-ben a szervezett 
oktatás két kisdiákkal. Majd pár 
évvel később felépült az iskola a 
faluban és ott folytatódott a 
tanítás. Az üresen maradt tanyai 
épületet lakóházzá alakították 
át. Alkotóház 18 éve működik 
benne. Az előadás után az idősek 
Tóth Miklósné kézműves 
segítségével cukorból rózsát 
formáztak, majd Csonka János 
festőművész megrajzolta a 
vendégek portréját. 

SZEGED. A kézműves-terápiák 
harmadik országos 
termélddállítása és vására ma 
délben nyílik a szegedi 
Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár 
és Szaktájékoztató Központban 
(Kálvária sugárút 14). A 
szombatig tartó rendezvényen 
kórházak és szociális 
intézmények betegei által 
készített cserépedényeket, 
kisplasztikákat, festményeket, 
illetve számos más 
kézművcsalkotást állítanak ki. 
Az érdeklődők csütörtökön 13 és 
18 óra között, pénteken 9 és 18 
óra között, szombaton pedig 
9-tól 13 óráig nézhetik meg a 
kiállítást, illetve vásárolhatják 
meg az alkotásokat. Ezenkívül 
pénteken 13 órától tudományos 
konferencia kezdődik a 
szakemberek részére. 

SZEGED. Natura címmel 
nemzetközi szakkiállítást és 
vásárt rendeznek szeptember 
18-a és 24-e között a Szegedi 
Ifjúsági Házban. Szombaton 
öko- és biotermékeket mutatnak 
be, illetve ismertetik az 
úgynevezett Alföld-programot, 
valamint a Kárpát-medence 
kézművesei állítják ki 
alkotásaikat. Vasárnap délután 3 
órától a kiállítás témája a 
lakberendezés, a horoszkóp és a 
tánctörténet. Hétfőn délután fél 
négytől a grafikáról, a Feng 
Shuiról és a népi énekekről lesz 
szó. A Mestertanoda színjátszói 
este 6-tól pedig előadják a Balázs 
a bügrével című novellát. 
Kedden délelőtt 10 órától 
szakmai találkozót szerveznek, 
szerdán kiosztják a díjakat. 

A Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi Karán 
hetven, hatvanöt és ötven évvel 
ezelőtt végzett egykori hallga-
tóknak nyújtottak át díszokle-
velet az intézményben nemrég 

tartott ünnepségen. Rubin- és 
vasdiplomát egy-egy volt diák 
kapott az egyetem rektorától, 
aranydiplomát pedig ötvenné-
gyen vehettek át a TTK dékán-
jától. 

Díszoklevelek a TTK-n 

Ma licitálhatnak 

Belvárosi kommandós akció kézben tartott fegyverekkel 

Rabszöktetéstől tarthattak 
Folytatás az 1. oldalról 

A gépkocsival a bíróság épülete 
körül autózó rendőrök még azt 
sem engedték meg, hogy a kíván-
csi járókelők megálljanak és né-
zelődjenek. - Várnak valakit az 
urak? - kiabált ki a járőrkocsiból 
az egyik rendőr, mire két tizen-
hat év körüli fiú a fejét rázta. -
Akkor lehet haladni! - hangzott 
a szigorú utasítás. A srácok átsé-
táltak a Szegcdi Nemzeti Szín-
ház művészbejáratához. 

Az iméntiek alapján már egyál-
talán nem volt meglepő, hogy a 
Csongrád Megyei Bíróság sajtótit-
kára, és később a bíróság szóvivő-
je sem válaszolt azokra a kérdé-
sekre, kit és milyen ügyben „idéz-
tek" be, valamint arra sem kap-
tunk választ, mi indokolta a pél-
dátlan biztonsági intézkedéseket. 

Az akcióban részt vevő rend-
őrök szemmel láthatóan rendkí-
vül feszültek voltak. Mintha tar-
tottak volna valakitől vagy vala-
mitől. Ezt támasztják alá a biz-
tonsági szakértők által elmon-
dottak is: szerintük akkor szokás 
ilyen magas szintű biztosítást el-
rendelni, ha számítani lehet az 
elítélt kiszabadítására. Ez lehet a 
magyarázata annak is, hogy a 
rabszállító nem az egyetlen kijá-
rattal rendelkező bírósági udvar-
ban, hanem az utcán várakozott. 
Valószínűleg a rab kiszabadításá-
ra vonatkozó információk alap-
ján kérte a bíróság a fokozott 
rendőri demonstrációt, amit eb-
ben az esetben nem lehet túlzott-
nak nevezni. 

Fegyveres biztonsági őrök vették körül a bíróság épületét. Fotó: Miskolczi Róbert 

Az ügyben egyébként a rendőr-
ség sem kívánt vagy nem tudott 
elárulni részleteket. Tliczakov 
Szilvána rendőr százados, a 
Csongrád Megyei Rendör-főkapi-
tányság sajtóreferense érdeklő-
désünkre elmondta, a rendőrség 
semmit sem tud, ők csak a bizto-
sításban vettek részt. Garamvöl-
gyi László, az Országos Rend-
őr-főkapitányság kommunikáci-
ós igazgatója azzal hárította el ér-
deklődésünket, hogy ők nem 
tudnak ilyen akcióról. 

Fél tizenkettőkor hirtelen 
kommandósok lepték el a bíró-

ság hátsó kijáratát. Két rendőr-
autó lezárta a Vörösmarty utcát 
a körforgalom és a Széchenyi tér 
között. A rendőrök és börtön-
őrök egy alacsony, köpcös, ko-
paszra borotvált, 30-35 év körüli 
férfit vezettek rabláncon a kijá-
ratnál várokozó Ford Transit kis-
buszba. A három autóból álló 
konvoj - egy rendőrségi Volkswa-
gen Bora, a Transit, leghátul pe-
dig a kommandósok terepjárója 
- a körforgalomnál megfordult, 
majd az Izabella híd felé sziré-
názva elrobogott. 

Lapzártánkkor, egymástól füg-' 

getlen forrásból úgy értesül-
tünk, hogy a rendkívüli bizton-
sági intézkedések mellett szállí-
tott rab M. Lajos. A férfi négy 
éve, 1999-ben Budapesten, az 
M5-ös autópálya kivezető sza-
kaszánál, egy benzinkút közelé-
ben brutális módon kirabolt egy 
pénzszállító autót. Jelenleg jog-
erős, hosszú évekig tartó bör-
tönbüntetését tölti a szegedi 
Csillagban. M. Lajost tegnap 
vagy egy másik bűncselekmény-
ben tanúként, vagy polgári peres 
eljárásban alperesként hallgat-
ták meg. 

Öltözőkkel, raktárakkal bővülhet az intézmény 

Szellemjárta mese 
a bábszínházban 
Évadnyitó társulati ülést tartot-
tak tegnap az önálló intézmény-
ként I I . szezonját kezdő sze-
gcdi Kövér Béla Bábszínházban. 
A közel hat évtizedes múltra 
visszatekintő társulat munka-
körülményei jelentősen javul-
hatnak a közeljövőben. 

A szegedi önkormányzat az au-
gusztusi közgyűlésen 6 millió 
250 ezer forintot hagyott jóvá a 
Kövér Béla Bábszínház fejleszté-
sére. Ebből a bábosok megvásá-
rolták egy 385 négyzetméternyi 
alapterületű ingatlan bérleti jo-
gát, amely egyetlen válaszfal le-
bontásával könnyedén összekap-
csolható a bábszínházzal. 

A bábszínház tavaly 8 produk-
ciót játszott összesen 190 elő-
adásban. Az öt alkalomra szóló 
18 óvodai és 9 iskolai bérletet 
összesen 2552 gyermek számára 
vásárolták meg a szülök. A múlt 
évadban közel 19 ezer nézője volt 
a mindössze tízfős társulatnak. 
A financiális nehézségek ellenére 
szakmailag, művészileg igényes 
produkciókkal várta a bábszín-
ház a gyermekeket, és igazi kuri-

ózumnak számított Rumi László 
rendezésében előadott Muzsikás 
lankó szerencséje című árnyjá-
ték - hangsúlyozta a tegnapi 
évadnyitó társulati ülésen Pászti 
Ágnes kulturális tanácsnok, aki 
azt is elmondta: tizenhat éves 
mulasztást pótolt be most az ön-
kormányzat azzal, hogy támoga-
tást nyújtott az intézmény terü-
letének bővítéséhez. 

A bábszínház igazgatója, Kövér 
László úgy vélte, örvendetes, 
hogy végre érezhetik a fenntartó 
önkormányzat odafigyelését, tá-
mogatását. A komplexum to-
vábbfejlesztésére már égető 
szükség volt, hiszen az ország 
legkisebb költségvetéssel műkö-
dő bábszínházában alapvető fel-
tételek hiányoztak a normális 
munkához. Az új évadot szep-
tember 28-án, a Szellemjárta 
mese című produkció premierjé-
vel kezdik. A tervek szerint eb-
ben a szezonban a Jancsi és Julis-
kát, a Peti és a sárkányt, a Mesék 
az Arnyas-házból című darabot 
és A hasbeszélőt láthatják új be-
mutatóként a gyerekek. 

H.ZS. 

A Grammy-díjas zongoraművész koncertje Szegeden 

Schiff a zsinagógában 
A világhírű zongoraművész, az 
Olaszországban élő Schiff András 
ma este 7 órától koncertet ad a 
szegedi zsinagógában. A muzsi-
kus a Liszt Ferenc Zeneakadé-
mián Kocsis Zoltánhoz, Ránki 
Dezsőhöz és fandó Jenőhöz ha-
sonlóan Kadosa Pál, Kurtág 
György és Rados Ferenc növendé-
keként diplomázott. A Decca szó-
listájaként lemezre játszotta töb-

bek között Mozart, Bach és Schu-
bert szinte összes zongoraművét. 
Világszerte beszámolt a média ar-
ról, amikor néhány éve bojkottal, 
ausztriai koncertjei lemondásával 
tiltakozott Jörg Haider rasszista 
politikája ellen. Szegcdi jótékony-
sági koncertjén Haydn, Beetho-
ven és Schubert egy-egy szonátá-
ját játssza, ugyanazt a műsort, 
amivel Budapesten is fellép. 

Családi hétvége 
A legnevesebb hazai zenekarok és előadók közül többen is fellépnek a 
holnap kezdődő háromnapos Soproni Aszok sörfesztiválon, a Szeged 
Plaza előtti téren. Pénteken délután a többi között az Edda ad koncer-
tet, este tűzijáték is lesz, szombaton a Picasso Branch, az Ámokfutók és 
a Republic lép színpadra. Vasárnap az Irigy Hónaljmirigy szórakoztatja 
a közönséget, s eljön Lajcsi is saját vendégeivel. A koncertek mellett az 
egész családnak változatos programot kínál a fesztivál. A Délmagyaror-
szág által is támogatott ingyenes program vasárnap 22 órakor zárul. 

Munkában 
a városkép 
vedoi 
A Szegedi Hagyományőrző és 
Városképvédő Egyesület tegnap 
sajtótájékoztatón jelentette be, 
hogy céljuk a lakosság összefogá-
sa Szeged szépítése, védelme ér-
dekében. Szilágyi Árpád elnök el-
mondta, a műemlékek, a műem-
lék jellegű építmények, városkép 
jellegű házak, temetők, szobrok, 
közlekedési emlékek megőrzése 
szerepel a programjukban. Az 
egyesület fővédnöke Botka Lász-' 
ló polgármester, védnökei a város 
vezetői és lapunk főszerkesztője, 
Szetey András. 

I Á 

Madácsy-
emléktábla 
Kozma József alpolgármester 
avatja fel ma 15 órakor a Bat-
thyány utca 32. számú háznál a 
húsz évvel ezelőtt elhunyt Ma-
dácsy László költő, irodalomtör-
ténész, egyetemi tanár emléktáb-
láját. A Tiszatáj első szerkesztőjé-
ről megemlékező beszédet mond 
Szendrei fános tanár, a Dugonics 
Társaság tiszteletbeli alelnöke. 

Száz kutató 
az agyról 
Szegeden, az MTA Biológiai Köz-
pontjában rendezik meg a 
vér-agy gát szabályozó rendszere-
ivel foglalkozó nemzetközi kon-
ferenciát. A tanácskozás szerve-
zői 17 ország több mint 100 ku-
tatóját és orvosát várják a ma, 
csütörtökön kezdődő, háromna-
pos rendezvényre. A tudomá-
nyos programon a szakemberek 
arra a kérdésre keresik a választ, 
hogy a különböző agyi megbete-
gedésekben - mint amilyenek az 
agy vérellátási zavarai, a dagana-
tok, az agy gyulladásos és fertőző 
betegségei - milyen molekuláris 
változások vezetnek a vér-agy gát 
sérüléséhez. Külön szekció fog-
lalkozik a klinikai gyakorlatot 
érintő kérdésekkel. A rendez-
vénynek különleges jelentőséget 
ad, hogy az idegrendszeri megbe-
tegedések igen nagy részében sé-
rül a vér-agy gát működése, ami-
nek következtében károsító 
anyagok kerülhetnek az agyba, s 
ez a betegség kimenetelét negatív 
irányba befolyásolhatja. A konfe-
rencián bemutatásra kerülő 
eredmények várhatóan hozzájá-
rulnak a különböző agyi betegsé-
gek eredményesebb terápiájának 
kidolgozásához. 

Végső búcsú Herceg Zsolttól 

Madár kesztyűjére 
A Szegedi Lions Klub mellett 
működő ifjúsági jószolgálati 
szervezet, a Szegedi Leo Klub jó-
tékonysági licitálásra bocsátja a 
szegedi profi bokszgálán győzel-
met arató Erdei Zsolt dedikált 
bokszkesztyűjét. 

Ma 10-16 óra között lehet lici-
tálni a Rádió 88 telefonszámán: 
444-088. Az induló összeg öt-
venezer forint. A befolyó össze-
get a Leo Klub az Agyagos utcai 
gyermekotthon fogyatékkal élő 
lakói számára ajánlja fel. 

Kollégái, barátai és tisztelői tegnap délután a Belvárosi temetőben vettek végső búcsút Herceg Zsolt 
Gábor Miklós-díjas színművésztől, a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagjától. A társulat nevében a 
ravatalnál Székhelyi József színigazgató mondott gyászbeszédet, majd a művész hamvait az urnafal-
ban helyezték el. A gyászszertartás után a nagyszínház aulájában fekete keretes fotó és egy szál égő 
gyertya fogadta az emlékmúsorra érkezőket. A múvészkollégák alkalomhoz illő, megható produkció-
in kívül levetítették a Zsótér Sándor rendezésében néhány évvel ezelőtt színre vitt Miller-drámából, 
Az ügynök halálából azt a jelenetet, amelyben Herceg Zsolt a címszerepet alakító Király Leventével 
a h a l á l r ó l b e s z é l g e t . Fotó: Gyenes Kálmán 


