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KÖRKÉP 

BALÁSTYA. Negyedik 
alkalommal rendeznek a 
községben zöldség- és 
virágfesztivált. Október 3-ától 
5-éig különféle programokkal 
várják a vendegeket. Pénteken 
délelőtt 10 órakor a 
rendezvényházban Újvári László 
polgármester megnyitja a 
fesztivált. Ezt követően 
előadások kezdődnek a kerteszet 
jövőjéről, az agrárágazatban 
bekövetkező adminisztrációs 
változásokról, illetve a 
növényvédő szerek 
felhasználásának szabályairól. A 
legkisebbeket délután 2 órától 
mesejátékkal szórakoztatják, 
majd Kovács Kaarlo díjugrató 
következik. Közbiztonsági 
bemutató lesz fél négytől, egy 
órával később pedig katonai 
bakikon nevethet a közönség. A 
pénteki programokat a Plesikcr 
tehetsegei zárják. 

DOMASZÉK. A leköszönő 
ifjúsági önkormányzat második 
alkalommal rendez jótékonysági 
bált szombat este 6 órától a 
Rózsakert vendéglőben. Az első 
bálon 350 ezer forint gyűlt össze. 
Ebből és a mostani rendezvény 
bevételéből játszóteret 
építenének. A szombati bál 
védnöke Nógrádi Zoltán 
mórahalmi polgármester. 
Jótékonysági árverést is 
tartanak, amelyen többek között 
a világ-, Európa- és olimpiai 
bajnok férfi vízilabdacsapat által 
aláírt labda is kalapács alá kerül. 
Az ifjúsági önkormányzat tagjai 
nyitó tánccal, énekkel, tréfás 
jelenetekkel szórakoztatják a 
közönséget. A hajnalig tartó jó 
hangulatról a Drink Ranthers 
együttes gondoskodik. 

KISKtJNDOROZSMA. A Tisza 
Volán Rt. új 
autóbusz-menetrend szerint 
közlekedteti október elsejétől a 
Mars tér - Kossuth Lajos sugárút 
- Kiskundorozsma, Sziksósfürdő 
között a 7F jelzésű járatait. A 
Mars térről munkanapokon 
4.55-kor, 6.20-kor, 8.05-kor, 
9.05-kor, illetve 14.05-tól 
18.05-ig óránként mennek a 
buszok, az utolsó 21,48-kor 
indul. A Szikiről munkanapokon 
5.20-kor, 6.40-kor, 7.00-kor, 
7.30-kor, 8.30-kor és 9.30-kor, 
valamint 13.30-tól 18.30-ig 
óránként indulnak a buszok, az 
utolsó pedig 22.10-kor. Szabad-
os munkaszüneti napokon 
ritkábban közlekedik a 7F-es. A 
céljáratokra az elővételben 
váltott jegyek nem érvényesek, 
csak a helyben vásároltak. 

MÓRAHALOM. Kerékpárutat 
létesítenek, illetve megszépül a 
mozi a városban. A kerékpárutat 
a Röszkei út 8. szám alatt lévő 
egykori mozitól a nagyszéksósi 
iskola között építik. Az érintett 
93 ingatlan tulajdonosát már 
értesítették a tervezett 
munkálatokról. A beruházás 
finanszírozására az 
önkormányzatnak november 
7-éig kell pályázatot benyújtania 
a Phare hivatalához. A pályázat 
eredményhirdetésre 2004 elejére 
várható. Ha nyernek, akkor 
elkezdődhet a munka. A volt 
mozi épületében ifjúsági és 
kulturális központot kívánnak 
kialakítani. 

SZEGED. Hármas határ 
gazdasági fórumot szerveznek 
ma délelőtt 9 órától a szegedi 
Novotel Szállóban. A 
rendezvényen három ország, 
Magyarország, Románia, illetve 
Szerbia és Montenegró gazdasági 
szakemberei vesznek részt. Az 
egész napos rendezvényen 
számos előadást hallgathatnak 
meg az érdeklődők. Többek 
között szó lesz arról, milyen 
változások lesznek a 
külkereskedelemben, ha hazánk 
csatlakozik az EU-hoz, miben 
térnek majd el a vámszabályok, 
illetve a két szomszédos 
országból érkezők beszélnek a 
mostani, valamint a 
későbbiekben kiépítendő 
gazdasági együttműködésről. 

Kora őszi egyetemi 
kulturális „megálló" 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az a fiatal lány, akit hófehér arc-
cal fektettek sebtében az asztal-
ra, egy életre megtanulta: vér-
adás előtt mindig enni kell, kü-
lönben elájulhat az ember. A röp-
ke rosszullét nem riasztotta el a 
hosszú sorban álló fiatalokat el-
határozásuktól, türelmesen vá-
rakoztak, míg sorra kerültek. 
Döntő többségben egyetemisták 
mentek cl a szegedi Leo és a Ro-
taract klubok közösen szervezett 
véradására tegnap a Dugonics té-
ri belvárosi plébániára. A délelőtt 
10 órai kezdéskor már akkora tö-
meg várakozott, hogy erősítést, 
azaz még két véradó ágyat és sze-
mélyzetet kellett kérni a szegedi 
véradó állomásról. 

A két szervező klub, a Leo és a 
Rotaract tagsága fiatal. Előbbi a 
Lions, utóbbi a Rotary felnőtt 
klubok ifjúsági tagozata. A vér-
adás két főszervezője, /uhász Pé-
ter és Mohácsi Árpád azt szeret-
nék, ha folytatása lenne a kezde-
ményezésnek. A most első alka-
lommal szervezett akciójukhoz 
négy fő támogatót nyertek meg, 
így lehetőség volt arra, hogy a 
véradóknak ajándékkal is meg-
köszönjék segítségüket. 

A sorban állók között nem egy 
vékonyka lány várakozott, ók fő-
leg azért izgultak, soványságuk 
miatt nehogy eltanácsolják őket 
a véradástól. Mások attól tartot-

tak, hogy összeesnek a tű látvá-
nyától, de azért hősiesen végig-
csinálták életük első véradását. 

- Vér mindig kell, hiszen sok a 
műtét, meg az ember nem tud-
hatja, mikor szorul mások segít-
ségére - mondta egy kisportolt fi-
atalember, Kókai Tibor. A közle-
kedési vállalatnál dolgozó fiatal-
ember rendszeres véradó, így ezt 
az alkalmat sem hagyta ki. Vér-
csoportja ritka, s mint mondja, 
ezért is érzi kötelezőnek a vér-
adást. 

Sokan első alkalommal jelent-
keztek, de voltak többen, akik 
már harmadjára, negyedjére. 

Mint ahogyan nem első alka-
lommal adott vért az egyetem 
rektora, Szabó Gábor professzor 
sem. 

Noha a véradó állomás mun-
katársai reggel 10-től délután 
4-ig megállás nélkül dolgoztak, 
örültek, hogy ennyi - 193 - fiatal 
adott vért. 

- Óriási szükség van a véradó 
utánpótlásra. Ez a sok segítőkész 
fiatal reményt nyújt arra, hogy 
nem fogynak el a véradók, ha a 
régiek kiöregszenek - summázta 
a tegnapi, jól sikerült véradást 
Augusz fánosné, a véradó állo-
más munkatársa. 

Folytatás az 1. oldalról 

- A szürke hétköznapokon keve-
sebb figyelmet fordítunk a lélek 
nevelésére. Azért is ünnep ez a 
fesztivál, mert ilyenkor egy kicsit 
bepótolhatjuk ezeket az adóssá-
gainkat - mondta köszöntőjében 
Szabó Gábor rektor, majd hozzá-
tette számára ez a megnyitóbe-
széd nem kötelesség, hanem 
öröm, s örül annak is, hogy im-
máron nyolcadik alkalommal je-
les és hangos eseménye a feszti-
vál Szegednek. 

A város nevében Nagy Sándor 
városfejlesztési alpolgármester 
köszöntötte a fesztivált, aki sze-
rint ebben a háromhetes ese-
ménysorozatban jól tükröződik 
az egyetem és Szeged rendkívül 
szoros, összefonódó kapcsolat-
rendszere. 

A rektori és alpolgármesteri 
köszöntő után ismét a művésze-
ké lett a színpad. Az egyetemi 
énekkar után a Szegedi Nemzeti 
Színház művészei léptek fel: 
Szonda Éva operaénekest, Vizso-
lyi Lívia fagott- és Zsigmond Zol-
tán zongoraművész kísérte, 
majd Székhelyi József Díszgráfia 
című művéből olvasott fel egy 
részletet. A színházigazgatót a 
tavalyi egyetemi zenei verseny 
különdíjasa, Ragány Zoltán kö-
vette, aki a Kiátkozott című 
rockoperából adott elő egy betét-
dalt. A negyedéves joghallgató 
után Szonda Éva Verdi Don Car-
losából a Fátyoláriát énekelte el. 
A megnyitó utolsó fellépője a 
szegedi Fool Moon vokálegyüttes 
volt, amely két a capclla átirattal 
kápráztatta el a közönséget. 

G. SZ. L. 

Egy f i a t a l o s v é r a d ó , S z a b ó G á b o r r e k t o r . Fotó: Schmidt Andrea A FESZTIVÁL MAI PROGRAMJA: 
Grand Café: 17 órától válogatás Tarr Béla filmjeiből 
Dugonics tér: 13.30-tól a konzervatórium rézfúvós együttese 

játszik, 14 órától Peter Pan-koncert, 14.30-tól Gumimacik Rock 
and Roll Klub, 15 órától néptáncgála a Borica-Bálint Sándor Tánc-
együttes közreműködésével, 16 órától EzGáz-koncert. 

Diákccntrum-tréningszoba: 18 órától Kreatív Stúdió 
Millenniumi Klub: 18 órától Herpai József előadása Sakkcsilla-

gok Mainzban címmel 
SZTE-aula: 19 órától a Rozsdamaró és a Hírős zenekarok 
Új Akropolisz Filozófiai Iskola: 19 órától Weöres Sándor-est 
Pinceszínház: 19 órától a Szegedi Diaszínház estje 
Móra Ferenc Kollégium: 19 órától a Bárka folyóirat estje 
Millenniumi Kávéház: 20 órától Fool Moonkonccrt 
Régi Zsinagóga: 20.30-tól Tolnai Ottó: Könyök Kanyar a 

MASZK Egyesület produkciója 
SZOTE-klub: 21 órától: Roy és Ádám koncertje 

Erdélyi szerzők 
Tízéves a csíkszeredai Ral-
las-Akadémia Könyvkiadó. A ju-
bileum alkalmából ma este 6 
órától irodalmi estet rendeznek a 
szegedi városháza házasságkötő 
termében. Beke György Advent a 
kaszárnyában, Bíró Béla A füst 
árnyéka, Dávid Gyula írók, mű-
vek, műhelyek Erdélyben, Koz-

ma Mária Asszonyfa, Lönncz 
György Kutyák és emberek, Mar-
kó Béla Szerelmes szonettkoszo-
rú és Pomogáts Béla Kulcsok Er-
délyhez című kötetét a kiadó fő-
szerkesztője, Kozma Mária mu-
tatja be. Az erdélyi szerzők a 
helyszínen dedikálják könyvei-
ket. 

Százszorszép milliók 
A szegedi Százszorszép Gyer-
mekház négymillió forintot 
nyert a Gyermek-, Ifjúsági és 
Sportminisztérium Gyermekkö-
zösségi színterek létrehozása 
címmel meghirdetett pályáza-
tán. A szegedi önkormányzat to-

vábbi 1 millió 200 ezer forinttal 
támogatta az intézményt. 

Orbán Hedvig, a gyermekház 
vezetője a tegnapi sajtótájékozta-
tón elmondta: a pénzt a játékszi-
get bővítésére fordítják. Az udva-
ri játszótér már elkészült. 

Aláírások a titok ellen 
Az MDF is feloldaná a tanárok ti-
toktartási kötelezettségét. Ezen-
túl az utcán is gyűjtik majd a fó-
rum és a szegedi Civil Szövetség 
Egyesület aktivistái az aláírásokat 
a közoktatási törvény módosítása 
érdekében. Az MDF városi szer-

vezete megállapodott az egyesü-
lettel, hogy együttműködnek a 
helyi közéletben. A két szervezet 
tegnapi sajtótájékoztatóján el-
mondták: a pedagógusi titoktar-
tás intézményével sérül a család 
alapvető és eredeti küldetése. 

Elbúcsúztatták Petőfitelep postását 

Deszken köszöntötték a térség idős embereit 

Aradszkyval a faluházban 

A hagyományokhoz híven Deszken idén is megemlékeztek az idősek világnapjáról. A faluházban tegnap 
délután Újhelyi István szegedi országgyűlési képviselő, Simicz József deszki polgármester és Iványi Au-
rél szőregi önkormányzati képviselő köszöntötte az időseket. A faluházban a Tisza-Maros szög kistérség 
öt településén - Deszken, Szőregen, Kübekházán, Tiszaszigeten és Újszentivánon - élő nyugdíjasokat 
látták vendégül, s Aradszky László táncdalcnekcs szórakoztatta a jelenlévőket. Fotó: Miskolczi Róbert 

K a t o n a József a l e g f i a t a l a b b a k k ö z ö t t . Fotó: Miskolczi Róbert 

Negyvenhárom év munka után 
nyugdíjba ment Petőfitclep pos-
tása. A helyiek ünnepi műsorral 
köszöntötték és búcsúztatták 
Katona Józsefet. 

- Szerettük nagyon a Józsit - vá-
laszolta egy nyugdíjas asszony a 
petőfitelepi művelődési ház ter-
mében, amikor arról kérdeztük, 
mi ez a nagy ünnepség. Petőfite-
lep postása, Józsi, azaz Katona 
József ugyanis a közelmúltban -
43 év munka után - nyugdíjba 
vonult. Harmincnyolc éven ke-
resztül volt Petőfitelep postása. 
A helyiek ünnepi műsorral, aján-
dékkal búcsúztatták. 

Zsúfolásig megtelt a művelő-
dési ház, ahol vastaps köszöntöt-
te Katona Józsefet. A nem min-
dennapi búcsúztató a helyi isko-
lások ünnepi műsorával kezdő-

dött. Volt vers, furulya, tánc és 
rímekbe szedett köszöntő. Az 
ünnepelt meghatottan figyelte a 
gyermekeket, majd a produkció 
végén egy-egy puszival köszönte 
meg nekik a fellépést. 

- Szeretettel jöttem és megha-
tódtam azon, hogy itt így ün-
neplik ezt az eseményt. Úgy vé-
lem ugyanis, akkor vagyunk kö-
zösség, ha képesek vagyunk 
megbecsülni egymást - fogal-
mazott Bot ka László. Szeged 
polgármestere szerint Katona 
József nem csupán a munkáját 
végezte, de mindenkihez volt 
egy kedves szava. Erre jó bizo-
nyíték a mai nap. Beszéde végén 
a polgármester átadta az ünne-
peltnek Szeged város ajándékát, 
egy elismerő oklevelet, valamint 
Bálint Sándor Szegedről írott 
egyik könyvét. 

Tóth László, a Magyar Posta 
Rt. Szegedi Területi Igazgatósá-
gának vezetője elmondta: sok 
nyugdíjas búcsúztatásán vett 
már részt, de olyanon, amit a la-
kosság kezdeményezett, még so-
ha. A postaigazgató Katona Jó-
zsef pályájáról is beszélt. Kide-
rült, Petőfitelep volt postása 17 
esztendősen kezdett dolgozni, s 
van olyan helybeli, akinek a 
gyest, majd a nyugdíjat is ő vitte 
ki. 

A petőfitelepiek egyébként ma-
guk gyűjtötték össze a pénzt az 
ajándékra, amit a városrész kép-
viselője egészített ki. Petőfitelep 
nevében Gila Ferenc városatya 
adta át a kar-, valamint a fabórát, 
hogy emlékeztesse Katona Józse-
fet arra, munkája során mindig 
pontos volt. 

A.T.J. 

Várakozáson felüli részvétel a Leo és a Rotaract akcióján 

Fiatalok adták a vérüket 
A Leo és a Rotaract ifjúsági klub 
által szervezett véradáson közel 
kétszázan vettek részt tegnap 
Szegeden. 


