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KORKÉP 

ALGYÓ. A Tcglás utcai 
szabadidőközpontban működő 
erdei iskola kereten belül 
különféle programokat 
szerveznek általános, illetve 
középiskolásoknak az ősszel. A 
gyerekek játékos formában 
megtanulhatják, hogyan válhat 
belőlük jó közösségi ember. 
Ezenkívül 
kézműves-foglalkozásokon 
vehetnek részt, kipróbálhatják a 
festészetet, a rajzolást, a 
drámaírást is. 
Megismerkedhetnek a 
természeti környezettel és 
jelenségekkel, illetve 
csillagászati megfigyeléseket is 
tehetnek. Emellett 
kirándulásokat és 
kerékpártúrákat is szerveznek 
nekik, felkeresik a térség 
kulturális örökségeit. 

ÁSOTTHALOM. Bronzfokozatú 
minősített tangazdaság címet 
nyert a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
agrár-szakoktatási intézmények 
tanüzemei számára kiírt 
pályázaton az ásotthalmi Bedö 
Albert Erdészeti Szakiskola. Az 
intézmény tanüzeme az első 
kiírás alkalmával, még 1999-ben 
egyszer már megkapta ezt a 
címet. Ugyanaz a tangazdaság 
három évente nyújthat be 
pályázatot. A minősítés 
keretében öt középfokú, 
valamint egy felsőfokú 
intézmény tangazdasága, illetve 
tanüzeme részesülhet kiemelt 
elismerésben. Az 1883-as 
alapításkor Szeged városa saját 
erdejének egy részét engedte át 
Királyhalmi Erdőőri 
Szakiskolának mindaddig, amíg 
az intézmény fennáll. A 
tanulmányi erdő 1950-ig 
tartozott az iskolához, 1993 
végéig pedig a szegedi 
erdőgazdaság ásotthalmi 
erdészete kezelte. Utána ismét 
megkapta az erdőt az iskola, így 
megteremtődött az erdészeti 
szakmunkásképzés gyakorlati 
oktatásának feltétele. Az 
ásotthalmi Bedő Albert 
szakiskola október 10-én 
ünnepli fennállásának 120. 
évfordulóját. 

DESZK. A napokban ülésezett a 
Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány. A kuratórium 
tagjai megtárgyalták a 
2003/2004-es tanév feladatait és 
költségvetését. Ezenkívül 
döntöttek arról, hogy támogatják 
az általános iskolás korú 
gyermekek versenyeztetését. A 
Zoltánfy István Altalános 
Iskolában kétszáznyolcvanan 
tanulnak. Emellett 96 dcszki 
kisdiák jár más települések 
általános iskoláiba. 

FORRÁSKÚT. A Jerney lános 
szabadidőcentrum és a 
forráskúti hegyközség holnap, 
vasárnap szüreti mulatságot 
rendez a településen. A 
művelődési házban délután 2 
órától borversenyre várják a 
termelőket. Lovas kocsikkal és 
zeneszóval vonulnak ki a 
szüretelók 15 órakor Molnár 
Mihály szőlőjébe, ahol leszedik 
az idei termést. Szögi János 
pincészetében, Jókai utca 8. 
délután fel öttől az érdeklődők 
megismerhetik a borkészítés 
rejtelmeit, majd kihirdetik a 
borverseny eredményét. A 
forráskúti szüreti mulatság a 
művelődési házban az este 7 órai 
vacsorával és hajnalig tartó bállal 
ér véget. 

MÓRAHALOM. A városi 
televízió stúdiójában ma délután 
1 órától a Hír Televízió 
szerkesztő-riportere, Hortobágyi 
Zoltán tart előadást a Móranct 
Kht. szervezte 
szerkesztő-riporteri képzés 
résztvevőinek. Hallgatók részt 
vehetnek azon a 
stúdióbeszélgetésen, amelynek 
vendége Pokorni Zoltán, a Fidesz 
Magyar Polgári Szövetség 
alelnöke. Az interjú a városi 
televízió Fórum műsorában 
látható kedd este 6 órától. 

Hosszú sor várakozott a költőfejedelem dedikációjára 

Erotikus percek Faludyval 

Faludy Györgyöt az irodalmi délutánon Góg János kérdezte. Fotó: Kamok Csaba 

Erotikus percek címmel Faludy György Kos-
suth-díjas költővel rendeztek tegnap nagy ér-
deklődéssel kísért irodalmi délutánt a Móra Fe-
renc Múzeum dísztermében. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Zsúfolásig megtelt tegnap a szegedi múzeum dísz-
terme azokkal az olvasókkal, akik a magyar líra élő 
legendájával, Faludy Györggyel rendezett beszélge-
tésre voltak kíváncsiak. A költőfejedelem, aki hétfőn 
ünnepelte 93. születésnapját, örömmel jött el Sze-
gedre, ahol mindig nagy szeretettel fogadták. Ugyan-
itt mutatták be 1988 őszén a Test és lélek című köte-
tet - tegnap is a rendszerváltás körüh időket idézte a 
nagy érdeklődés. Vörös Gabriella megyei múzeum-
igazgató köszöntője után a beszélgetőtárs, Góg János 
költő kérdezte Faludyt, aki ezúttal is lenyűgözte 
anekdotáival hallgatóságát. Kiderült: magányosabb-
nak érzi magát, mint régen, amikor Kosztolányival, 

József Attilával és Pilinszkyvel volt jó barátságban. A 
mai költőtársak közül csak Kányádi Sándorral érez 
lelki-szellemi rokonságot. Szerinte a költészet iránti 
fokozódó érdektelenségről a televízió is tehet, amely 
csupán szórakoztat, műsorainak kulturális értéke 
nulla és leszoktatja az élményt jelentő olvasásról az 
embereket. Nemrégiben jelent meg Viharos évszá-
zad című verseskötete, a benne szereplő költemé-
nyek elsősorban arról szólnak, hogyan látta Faludy a 
mögöttünk hagyott századot. Az élet egyetlen célja a 
boldogság és a megelégedettség, amit meg is talált -
vallotta meg az idős mester, aki fájlalta, hogy az ero-
tikus verseknek nincs nagy hagyománya a magyar 
irodalomban. Jelenlegi házasságáról a sok évtizeddel 
fiatalabb Fannival csak annyit mondott: aki azt állít-
ja, hogy ilyen korkülönbséggcl nem létezhet szere-
lem, az téved és nincs fantáziája. A beszélgetést ver-
sek tették élményszerűbbé Dálnoky Zsóka és Galkó 
Bence színművész tolmácsolásában, végül száznál 
is többen álltak sorba dedikációért. 

A teremtéstől 
számított 5764. év 
Nem önfeledt ünneplés, hanem 
a számadás és az önvizsgálat ün-
nepe az izraelita újév, a Ros Ha-
sana, amelyet tegnap napszálltá-
tól ünnepel a világ zsidósága, 
tudtuk meg Markovics Zsolt sze-
gedi rabbitól. A mai reggelen im-
már a teremtés 5764. esztende-
jét számítja az emberiség, ez a 
nap az ítélet és a törvény napja, 
ilyenkor minden teremtmény el-
vonul Isten ítélőszéke előtt, s ő -
látva életünket, tetteinket és 
gondolataikat - dönt, hogy az 
élet, vagy az örök halál könyvébe 
írja fel nevüket. 

Éppen ezért a Ros Hasanától 
számított tíz nap alatt, a bűnbá-
nó, vagy félelmetes napok során 

minden izraebta végiggondolja 
elmúlt évét, mi volt az, amit jól, 
s mi, amit rosszul tett, min kell 
változtatnia, mit kell életében ki-
javítania. A csöndes napokat egy 
huszonhat órás böjt zárja, amely 
egyben testi-lelki megtisztulást 

1 jelent a híveknek. A tizedik na-
pon, azaz jövő vasárnap pedig a 
zsidóság legörömtebbb ünnepe, 
a Jom Kippur, az engesztelés em-
léknapja virrad, amelyen a zsidó 
hit szerint az élet könyvébe írt 
hívek nevére pecsét kerül. A vi-
dámságot a zsidó rituálé az édes 
ételek fogyasztásával szimboli-
zálja, ilyenkor többek között 
mézzel leöntött almát fogyaszta-
nak. 

Turizmusért 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Pro Turismo kitüntetést kapott 
Nacsa József, a Magyar Turiszti-
kai Egyesület Csongrád megyei 
elnöke. Az idegenforgalmi világ-
nap alkalmából kiosztott ehsme-
rést 1989-ben alapították, és ed-
dig 112 szakembernek adták át, 
amelyet Nacsa a régióban a tu-
rizmus fejlesztése érdekében 
végzett évtizedes tevékenysége 
elismeréséül vehetett át Csillag 
István gazdasági minisztertől. 

A megyei elnök jelenleg azon 
dolgozik, hogy megteremtse a 
Szegeden hiányzó beutaztató te-
vékenység feltételeit. Egy temati-
kus programfüzetet készítenek, 
amely kül- és belföldi turisták-
nak kínál változatos programo-
kat a térségben. 

A szegedi együttes nem léphet fel a JATE-ban 

Kitiltotta a klubból 
az egyetem a Nyerst 
Kitiltották a JATE-klubból a 
szegedi Nyers együttest. A ze-
nekar vezetője szerint ezzel 
nem őket, hanem a rajongó-
kat, a közönséget bünteti az 
egyetem vezetése. 

Tavasszal óriási felháborodást 
keltett a Nyers együttes plakátja 
Szegeden. Az országosan is is-
mert szegedi rockzenekar márci-
usban az egyetemi fesztivál kere-
tében Tafaszi zsongás címmel 
hirdette meg koncertjét. Az alka-
lomra mintegy négyszáz nagy-
méretű provokatív plakátot ra-
gasztottak ki a városban, amiből 
jutott az egyetem gyakorló isko-
láinak környékére is. Miután a 
szegedi egyetem vezetői tudo-
mást szereztek a plakátról -
amelyen egy sematikusan ábrá-
zolt női és férfi nemi szerv is lát-
ható volt - , kérték a zenekart, 
hogy távolítsa el a falragaszokat 
az iskolák környékéről, mert az 
sérti az egyetem jó hírét. Miután 
leszedték a plakátokat, megtart-
hatták a koncertet a JATE-ldub-
ban. 

Értesüléseink szerint a plakát-
botrány után Tóth Attila klubve-
zetőt fegyelmivel sújtották. Az 
ügy azonban ezzel nem ért véget. 
A Nyers a kilencvenes évek köze-
pe óta szinte minden tavasszal és 
ősszel ad egy koncertet a JA-
TE-klubban. Volent Zsolt, az 
együttes dobosa elmondta: nem-
régiben megkereste Tóth Attilát, 
hogy egyeztesse vele a zenekar 
őszi koncertjének időpontját. - A 
klubvezető közölte, hogy az egye-
tem vezetése és hallgatói önkor-
mányzata nem támogatja a 
Nyers fellépését az egyetemi 
klubban, s a jövőben nem akar 
ilyen és ehhez hasonló produkci-
ót látni a JATE-ban - idézte fel a 
Tóth Attilával folytatott beszél-
getését Volent. 

C z u t o r Z o l t á n . Fotó: Karnok Csaba 

Ma megisméthk St. Martin és Égető Mária nagysikerű nyári koncertjét 

Égi, földi harmóniák a dómban 

St. Martin és Égető Mária a dómban. 

Zsúfolásig megtelt a szegedi 
dóm július elején, amikor a nép-
szerű szaxofonművész, St. Mar-
tin és a székesegyház orgonis-
tája, Égető Mária közös jóté-
konysági koncertet adott. Az in-
gyenes hangversenyt közkívá-
natra ma este fél 8-tól meg-
ismétlik. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Égető Mária hagyományt terem-
tett azzal, hogy minden nyáron 
neves vendégművész közremű-
ködésével jótékonysági hangver-
senyt ad a szegedi dómban. Gre-
gor József, Geiger György és Gu-
lyás Dénes után idén júliusban 
St. Martin volt a sztárvendég. Az 
orgona és a szaxofon párosítása 
olyan nagy sikert aratott, amire 
az előadók sem számítottak. St. 
Martin szerzeményeihez Égető 
Mária írt orgonakíséretet, a nép-
szerű szaxofonművész pedig 
klasszikus darabok átiratát ját-
szotta. Az orgona különleges tér-
beli hangzása és a szaxofon ka-
rakteres, egyéni hangja egyedül-

álló hangzásvilágot teremtett. A 
közönségnek annyira tetszett az 
Égi, földi harmóniák címmel 
megrendezett koncert, hogy köz-
kívánatra ma este fél 8-tól meg-
ismétlik. Júliusban olyan sokan 
- becslések szerint legalább háro-
mezren - elmentek a dómba, 
hogy a többség csak a kövezeten 
ülve tudta végighallgatni a hang-
versenyt. 

- Idén a kupolaorgona felújítá-
sára gyűjtöttünk, a közönség 
összesen 700 ezer forintnyi ado-
mánnyal honorálta a játékunkat. 
Megtisztelte a koncertünket sze-
mélyes jelenlétével Botka László 
polgármester is, aki a végén fele-
ségével kedvcsen gratulált a si-
kerhez - meséli Égető Mária. -
Plébánosunk lobbizása mellett 
talán ez a koncert is hozzájárult 
ahhoz, hogy az önkormányzat 
15 millió forinttal hozzájárul a 
dóm orgonájának rekonstrukció-
jához. Bízunk benne, hogy szom-
baton este is sokan eljönnek a 
hangversenyünkre, amelyen 
ugyanazt a műsort játsszuk el, 
mint a nyáron. 

LOVASI 
VÉLEMÉNYE 
A PERRŐL 
- Mind a két fél valamit el-
ronthatott, de ez akkor is vic-
ces helyzet, hogy egy ilyen pi-
ti ügyben, egyszerű tyúkper-
ben egymásnak esnek a sze-
gediek - vélte Lovasi András. 
A Kispál és a Borz frontem-
bere nem érti, egyre kevesebb 
a vidék városokban azok a 
klubok, ahol felléphetnének 
a zenekarok. Ez a szegedi ügy 
őt a 80-as évekre emlékezte-
ti, amikor sorra tiltották ki a 
bandákat klubokból, műve-
lődési házakból. - Emlék-
szem, hogy egyszer a Pécshez 
közeli Szentlőrincre kellett 
utaznom egy Beatrice-kon-
certért, mert a baranyai me-
gyeszékhelyről elzavarták 
őket - mesélte. Lovasi And-
rás arra nem emlékszik, ki-
tiltották-e őket valahonnan, 
de az már többször előfor-
dult, hogy „kölcsönös meg-
egyezéssel" megszakították a 
kapcsolatot egy-egy fellépő-
hellyel. 

Mák Balázs, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Egyetemi Hallga-
tói Önkormányzatának (EHÖK) 
elnöke arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy a hallgatói testület so-
ha nem szólt és szól bele, hogy 
ki lépjen fel és ki ne a JA-
TE-klubban. A plakáttal kap-
csolatosan ugyanakkor megje-
gyezte, hogy az neki sem tet-
szett. 

Badó Attila, a hallgatói és köz-
kapcsolati ügyekért felelős meg-
bízott rektorhelyettes elmondta: 
a jelenlegi egyetemi vezetés tart-
ja magát az előző rektor, Mészá-
ros Rezső idején hozott döntés-
hez, így nem támogatja azt, hogy 
a Nyers együttes fellépjen a JA-
TE-klubban. 

Természetesen megkerestük az 
ügyben a klubvezetőt is, de Tóth 
Attila nem kívánt nyilatkozni la-
punknak. 

Czutor Zoltán zenekarvezető 
szánalmasnak és szégyenletes-
nek, Volent Zsolt pedig sajnála-
tosnak tartja a döntést. A Nyers 
énekes-gitárosa szerint ezzel a lé-
péssel nem őket, hanem a kö-
zönséget büntetik. Az együttes 
most helyet keres magának Sze-
geden, ahol megtarthatná a ha-
gyományos őszi koncertjét. 

sz. c. sz. 

HÍREK 
RÓZSA JÁNOSRA 
EMLÉKEZTEK 
Rózsa János szegedi költő és 
népművelő emlékére tegnap 
koszorúzást rendeztek a 
Dugonics temetőben a sírjánál, 
majd emlékszobát avattak 
tiszteletére az újszegedi Bálint 
Sándor Művelődési Házban. 

DROGELLENES 
AKADÁLYVERSENY 
A szegedi önkormányzat idén az 
első alkalommal rendezte meg a 
városi drogellenes 
akadályversenyt, amelyre tegnap 
tizennyolc helyi önkormányzati 
iskola 10-10 fős csapata 
nevezett. Hat helyszínen, a 
Dugonics, a Dóm és a Széchenyi 
téren, valamint az Anna-kút 
előtt, a Stefánián és a Kárász 
utcán versengtek egymással a 
csapatok. 

FOGAD A FŐKAPITÁNY 
Lakossági fogadóórát tart Lukács 
János dandártábornok, a 
Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője 
szeptember 29-én, hétfőn 
délelőtt 10 és 12 óra között a 
főkapitányság Kossuth Lajos 
sugárút 22-24. alatti épületében. 


