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K Ö R K É P 

ALGYÓ. Az Összefogás a 
könyvtárakért programsorozat 
keretében könyvtári hetet 
tartanak az algyői bibliotékában 
(Kastélykert utca 63.). Ma este 6 
órától Bcrecz András 
mesemondó és népdalénekes 
várja a legkisebbeket, illetve 
szüleiket. 

BALÁSTYA. A művelődési 
házban csütörtökön 10 és 15 óra 
között vöröskeresztes vásárt 
szerveznek. Használt, de még jó 
állapotban levő ruhákat várnak a 
vásárra. A rászorulók között 
szétosztják a behozott 
ruhaneműt. Az adakozáson 
kívül 
babaruhabörzét is tartanak. Az 
anyukák csemeték jó állapotú, 
tiszta kinőtt ruháit cserélhetik 
el, illetve bizományba is 
otthagyhatják, valamint olcsón 
vásárolhatnak más ruhákat. 

BORDÁNY. A Bordányiak 
Továbbtanulásáért 
Közalapítvány kuratóriuma 
pályázatot hirdetett a 
kedvezőtlen anyagi 
körülmények között élő, közép-
és felsőoktatásban tanuló helyi 
fiatalok támogatására. Azok 
kaphatnak segítséget, akinek a 
havi jövedelme, illetve a 
családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét, vagyis 21 
ezer 800 forintot. A megítélésnél 
az is számít, hogy a tanuló előző 
két félévi tanulmányi 
eredményének átlaga elérje vagy 
meghaladja a jót. A támogatás 
havi összege az öregkori nyugdíj 
mindenkori legkisebb 
összegének 5-20 százaléka lehet, 
de a tanuló egyszeri támogatást 
is kaphat, de annak mértéke 
nem lehet kevesebb 10 ezer 
forintnál. Abordányi 
polgármesteri hivatalban 
október 15-éig adhatják le 
pályázatukat a fiatalok. 

DESZK. Az Irodalmi Kávéház 
következő előadása csütörtökön 
lesz a faluházban. Az őszi 
megyei könyvhetek keretén belül 
este 7 órától egy ismeretlen XIX. 
századi drámát, a 140 év 
késéssel kiadott József császár 
című tragédiát mutatják be. Az 
est vendége Bcnc Kálmán. 

DOMASZEK. Az önkormányzat 
támogatásával széles sávú 
internet- és helyi hálózat 
kiépítése indult a községben. 
Ennek köszönhetően folyamatos 
lesz az intcrnctcléiés, nem lesz 
szükség telefonra, illetve 
kábelhálózatra, az adott 
hálózaton belül pedig nem 
számlálják az egymás közötti 
forgalmat. 

MÓRAHALOM. A városban 
1992 februárjában tizenkét fővel 
alakult meg a polgárőrség. 
Jelenleg már huszonnyolcan 
teljesítenek szolgálatot. Az 
egyesület egy Lada Nivával, egy 
autóba telepített rádióval, 
valamint három kézi rádióval 
rendelkezik. A településhez igen 
kiterjedt tanyavilág kapcsolódik, 
ezért a tavaszi munkáktól az őszi 
betakarításig fokozottan 
járőröznek a polgárörök. 
Emellett számos rendezvényen 
segítik a rendőrséget a rend 
biztosításában, valamint a 
határőrökkel már illegális 
bevándorlókat is elfogtak, illetve 
lefüleltek parkrongálókat is. 
Családi rendezvényeken is 
vállalnak figyelőszolgálatot, 
valamint egy-egy nagyobb 
építkezés területén is vigyáznak 
az anyagi javakra. 

BORDÁNY. Új fogorvosi rendelő 
várja a bordányiakat. A Honvéd 
és Dudás utca sarkán lévő 
épületben korszerű várótermet 
és rendelőt alakítottak ki. A 
betegek a nyitás napjától 
telefonon is bejelentkezhetnek 
kezelésre. A helyiek különféle 
fogproblémáikkal a 
62/288-256-os telefonszámot 
hívhatják. 

Kilenc jelöltből ketten vállalták el a képviselőséget 

Pusztaszeren újra 
működik a testület 
Folytatás az 1. oldalról 

Sági Mihátyné, Bélteki Sándor, 
Szűcs Ferenc, Kovács Andrásné és 
Gyapjasné Katona Ágnes úgy ha-
tározott, feláll képviselői széké-
ből, mondván, nem tud tovább 
együtt dolgozni Kertész Lászlóval. 
A távozók szerint a polgármester 
nem végezte rendesen a munká-
ját, nem tartózkodott a hivatalá-
ban és zárt ülésekről szivárogta-
tott ki információt. A lemondott 
képviselők szerint Kertész azért 
sem látta már el megfelelően a fel-
adatát, mert többször is beteges-
kedett az utóbbi időben. A távo-
zók nem tartották például alkal-
masnak a falu első emberét a kö-
zösségi házzal kapcsolatos mun-
kálatok végigvitelérc. Az éppen 
kórházban tartózkodó polgármes-
ter akkor elmondta lapunknak: 
ötvenmillió forintból tervezték 
felépíteni a házat, ám ő kérte a 
testületet, hogy az önérő mellett 
pályázzanak még pénzre. 

A szeptember U-i ülésen Sági 
Mihályné alpolgármester Kertész 
László távollétében kezdemé-
nyezte a testület lemondását, fel-
oszlatását, ám az nem járt ered-
ménnyel. Ezután állt fel az öt 
képviselő. Hatodik társuk, Tóth 
Tamás az ülés másnapján írás-
ban nyújtotta be lemondását. Ha 
a tíztagú testületből hatan a fel-
oszlatás mellett voksoltak volna, 
akkor automatikusan megszűnik 
az önkormányzat, s új, időközi 
választásokat írnak ki a települé-
sen. Jóllehet a polgármesterrel 
együtt csak négyen maradtak a 
testületben, mivel nem született 

meg a fenti határozat, nem kel-
lett időközi választásokat kiírni. 
Zsótérné Makra Ibolya jegyző ko-
rábban elmondta, hogy a 2002-es 
választási listán szereplő jelöltek 
foglalják majd el az üresen ma-
radt képviselői székeket. A jelöl-
teket helyezési sorrendjük alap-
ján a helyi választási bizottság 
nyilatkoztatta arról, hogy vállal-
ják-e a képviselőséget. Szász Ger-
gely, a helyi választási bizottság 
elnöke arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy a kilenc jelöltből ketten 
vállalták a testületi tagságot, a 
14. helyezett Kordás János és a 
15. helyezett Csorba István. Kér-
désünkre, szerinte miért nem 
vállalták el többen a képviselősé-
get, az elnök azt válaszolta, nem 
tudja, majd hozzátette: nem kel-
lett indokolniuk döntésüket. Ker-
tész László, aki szeptember 22-én 
újra munkába állt, érdeklődé-
sünkre elmondta, nem lepődött 
meg az eredményen, mivel isme-
ri a jelölteket. O úgy számolt, 
hogy a kilencből hárman vagy né-
gyen vállalják el a képviselőséget. 
- Bízom abban, hogy hosszú tá-
von működőképes és eredményes 
lesz az önkormányzat, s be tud-
juk bizonyítani hatan, hogy rosz-
szul döntöttek azok, akik le-
mondtak - hangsúlyozta a pol-
gármester. A jegyzőtől megtud-
tuk: ha csak egy jelölt vállalta vol-
na el a képviselőséget, akkor a 
törvény értelmében az öt képvi-
selői helyre időközi választásokat 
kellett volna kiírni. A testület két 
új tagja azóta már letette a képvi-
selői esküt. 

SZABÓ C. SZILÁRD 

Az Operaház megvásárolja a sikeres szegedi produkciók díszleteit 

Eladták a Vérnászt 
Könyvtárosok 
konferenciája 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A 120 éves szegedi Somo-
gyi-könyvtárban tartották tegnap 
az Összefogás a könyvtárakért 
mozgalom nyitó konferenciáját 
Tudásalapú társadalom - esély-
egyenlőség - könyvtár címmel. 
Megnyitó beszédében Fodor Pé-
ter, az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség elnöke hangsúlyozta, 
alapvető kérdés, hogy a könyvtá-
rosszakma mennyire képes meg-
felelni az új kihívásoknak. Frank 
József, a Csongrád Megyei Ön-
kormányzat elnöke arra hívta fel 
a figyelmet, hogy könyvtár nélkül 
nincs tudás, így esélyegyenlőség 
és felemelkedés sem. Pászti Ág-
nes, a szegedi önkormányzat hu-
mánpolitikai tanácsnoka azt 

hangsúlyozta: nagy megtisztelte-
tés, hogy a mozgalom nyitó kon-
ferenciájának a 120 éves szegedi 
Somogyi-könyvtár adhat otthont. 

A rendezvény résztvevői dél-
előtt folyamán előadásokat hall-
gathattak meg. Prazsák Gergő 
szociológus, a hírközlési minisz-
térium munkatársa az informá-
ciós társadalomról, Koncz Erika 
közgyűjteményi és közművelő-
dési helyettes államtitkár a kul-
turális tárca stratégiájáról tartott 
előadást. A Nemzeti civil alap-
programról Bódi György, a Mi-
niszterelnöki Hivatal civil kap-
csolatok főosztályának vezetője 
számolt be, a Somogyi-könyvtár 
120 évéről pedig Szőkefalvi-Nagy 
Erzsébet igazgató tájékoztatta a 
jelenlévőket. 

A Thrandotról is folynak tárgyalások. 

Szegcdi díszletben és jelmezekben, saját bemu-
tatóként tűzte műsorra nemrégiben a Magyar 
Állami Operaház a Vérnászt. Egyre gyakoribb az 
ilyen együttműködés, amely mindkét fél számára 
előnyösnek látszik. 

A színházi produkciók költségvetésének tetemes ré-
szét a díszlet és a jclmczkollckció viszi el, ezért rég-
óta szorgalmazzák a szakemberek, hogy - különösen 
a drágán kiállítható operák esetében - több teátrum 
is használjon fel egy-egy színpadképet. Az elmúlt 
években több példa is akadt arra, hogy a legsikere-
sebb szegedi előadások az ország legnagyobb költség-
vetésű színházában, a Magyar Állami Operaházban 
keltek új életre. Kerényi Miklós Gábor itteni produk-
ciói, A bolygó hollandi és a Pillangókisasszony, vala-
mint Kovalik Balázs Turandotja is sikerrel beépült az 
Andrássy úti dalszínház repertoárjába. 

Néhány napja nagy sikerrel mutatták be Buda-
pesten a Vérnászt, ami a véletlenek összejátszása 
folytán csak néhány előadást ért meg Szegeden. 
Szokolay Sándor operájának nemcsak a díszletét és 
a jelmezeit, hanem a szereplőgárda nagy részét -
Réti Attilát, Vajda /úliát, Rálik Szilviát, Vadász Dá-
nielt, Kovács Annamáriát - is átvette az Operaház. 
Ennek ellenére a sajtó egy része úgy számolt be a 
premierről, mintha eredeti bemutató lett volna. 

Fotó: Miskolczi Róbert 

- Kölcsönösen előnyös az együttműködésünk az 
Operaházzal - mondja Kocsis lózsef, a Szegedi 
Nemzeti Színház műszaki igazgatója. - A Vérnász 
nálunk nem vált repertoárdarabbá, ezért azt gon-
dolom, jó üzletet kötöttünk, amikor reális áron 
eladtuk a díszletét és a jelmezeit. A szabadtéris 
Aida például koprodukcióban készült. Az Opera-
házé a díszlet és a jelmez, nálunk csak kiegészíté-
sek vannak, ezért amikor elő akarjuk adni, bérleti 
díjat fizetünk érte. Ennek pontos összege üzleti ti-
tok, de azt elárulhatom: nagyon megéri. A szegedi 
Pillangókisasszony, amely már Japánban is sikert 
aratott, először a Cigánybáróért cserébe került Bu-
dapestre, jelenleg bérleti díjat fizet érte az Opera-
ház. A bolygó hollandi díszlete már újra itthon 
van. A Wagner-operáért cserébe annak idején a 
Hoffmann meséit kapta Szeged, míg a Turando-
tért pedig a pesti Álarcosbál szerepelt a szabadté-
rin. A Puccini-opera díszletének, jelmezének el-
adásáról jelenleg is folynak a tárgyalások az Ope-
raházzal. 

Kocsis József szerint a két intézmény egymással 
kötött megállapodása alapján az eladott vagy bérbe 
adott produkciók újbóli műsorra tűzése nem jelent 
gondot a szegedi színház számára, csupán előzetes 
egyeztetésre van szükség. 

H.ZS. 

Cikkünk nyomán a rendőrség nyomoz a tettes után 

Keresik a szegedi 
parkolóőr támadóját 
Bár a megvert parkolóőr nem 
tett feljelentést, a rendőrségei-
járást indított ismeretlen tet-
tes ellen. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Rendőrkapitányság hi-
vatalból közfeladatot ellátó sze-
mély elleni erőszak miatt eljárást 
indított Ismeretlen tettes ellen -
tájékoztatta lapunkat M. Torony-
kőy Márta rendőr hadnagy, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság sajtóreferense. A rendőr-
ség a lapunkban megjelentek után 
döntött a nyomozás elrendelésé-
ről, hiszen korábban senki nem 
értesítette őket a brutális akcióról. 

Mint azt tegnap megírtuk, egy 

még ismeretlen férfi megtáma-
dott egy munkáját végző parko-
lóőrt Szegeden, a Belvárosban. 
Az őr éppen egy szabálytalanul 
parkoló gépkocsi adatait rögzítet-
te, amikor valaki belerúgott a 
szeme előtt lévő kamerába. A 
parkolóőrt sérülésekkel szállítot-
ták kórházba. 

A bántalmazott férfi a történ-
tek után felmondott a Szegedi 
Parkolási Kft.-nél. Lapunknak 
úgy nyilatkozott, nem akar felje-
lentést tenni, ugyanakkor azt is 
elárulta, hogy az elkövető a kór-
házig követte, ahol arra „kérte", 
ne jelentse fel. A férfi attól tart, 
nyilván máshol is megtalálnák. 
A parkolóőr a fentiek miatt azt is 
kérte, nevét ne írjuk le. 

A biciklik kilencven százalékán n em volt világítás 

Algyőn a szigorú bírság helyett 
lámpát kaptak ajándékba 
Első és hátsó lámpát ajándékozott az Algyői 
F a l u v é d ő E g y e s ü l e t a r e n d ő r ö k á l t a l m e g á l l í -
to t t kerékpárosoknak. Az akció során meg-
szemlélt biciklik kilencven százalékán nem 
volt világítás. 

„Lássál mán!" - kiáltotta péntek este Algyőn, a 
Kosárfonó és a Vásárhelyi utca kereszteződésében 
kivilágítatlanul kerekező, kanyarodó bácsi a 
szembejövő autó felé. A kocsi ugyanis csak az 
utolsó pillanatban állt meg előtte. Mindez két 
rendőr és az Algyői Faluvédő Egyesület tagjainak 
szeme láttára történt. A közös akciót épp a kerék-
párosok biztonsága érdekében szervezték. Előbb a 
Téglás és a Géza utca kereszteződésében állítot-
ták le a bicikliseket, majd a Vásárhelyi utca követ-
kezett. A rendőrök - Jaksa Zoltán törzszászlós és 
Csőri fózsef őrmester - elmondták, pontosan 
mennyibe kerül a nagy áruházláncokban az első 
és a hátsó világítás, azt is, mekkora bírságot szab-
hatnának ki a lámpák hiánya miatt. Az egyesület 
tagjai - Bai István és Tóth Gábor - pedig fölszerel-
ték a lámpákat a biciklikre. A többség megkö-

szönte az ajándékot, egy fiatalember gúnyosan 
mosolyogva megkérdezte, vajon a KRESZ szerint 
szabályos-e ez a fajta villogó, egy idős bácsi pedig 
az út közepén tolva a kerékpárját, azzal hárított, 
hogy ő nagyon jól tudja, mi a szabály, mert 1953 
óta hivatásos sofőr. A közeli presszó forgalma 
megnőtt, mert akik a Téglás utcán érkezve meg-
látták a rendőröket, oda fordultak be és a kerthe-
lyiségből figyelték a fejleményeket. Amikor kide-
rült, a rendőrök nem büntetnek és ajándék is jár, 
több fiatal is elbiciklizett, tüntetőleg lassan, a 
rendőrök előtt. 

Jaksa törzszászlós azt mondta, a kerékpárosokat 
ért balesetek miatt folyamatosan ellenőrzik a bicik-
liseket Algyőn, és nagyon elszomorítóak a tapasz-
talatok. A faluban használt kerékpárok kilencven 
százalékán nincs, vagy nem működik a világítás. A 
maradék tíz százalékkal az a baj, hogy sokan csak 
akkor kapcsolják be a lámpát, amikor meglátják a 
rendőrautót. Az akció föltűnést keltett a faluban, 
igaz, ha minden lámpa nélküli biciklit az egyesü-
letnek kellene fölszerelnie, hamar tönkremenne. 

B. A. 

Csalót keres 
a rendőrség 
Csalás miatt keresi a Szegedi 
Rendőrkapitányság mórahalmi 
rendőrőrse a zsombói T. Andrást. 
A fiatalember nem létező ccgek 
nevében kinált reklámszerződést 
különböző egyéni vállalkozók-
nak, gazdasági társaságoknak. A 
férfi vagy saját nevét használta, 
vagy pedig Gál, illetve Gát Attila-
ként írta alá a szerződéseket. A 
rendőrség kéri, a sértettek jelent-
kezzenek a 62/281-180-as, vagy 
pedig a 107-es hívószámon. P r a k o l ó ő r ö k , m u n k a k ö z b e n . Illusztráció: Miskolczi Róbert 


