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A Makkoserdő sorról és Körtöltés utcából kizárnák az átmenő forgalmat 

Akadályok az utakra 
Érdemjelet kapott a bordányi polgármester 

A kitüntetés 
nem ok a pihenésre 

A száguldozok és a ha ta lmas já rműforga lom mia t t á l landó fé le lemben é lnek a Makkoserdő sor 
és K ö r t ö l t é s Utca l a k ó i . Fotó: Karnok Csaba 

A szegedi Makkoserdő sor és Körtöltés utca közlekedési gondjait az 
á tmenő forgalom elterelésével és a gyorshajtók megfékezésével 
oldanák meg. A környékbeliek üdvözlik az utcák lezárását, a 
tervezett új trolivonal kiépítését viszont sokan ellenzik. 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. A faluház és 
szabadidőközpontban ősztől 
többek között Életreform Klubot 
is szerveznek. Ennek keretében 
ma délután 5 órától Faragó 
Katalin terapeuta a japán 
gyógymasszázs különféle 
technikájával, fogásával 
ismerteti meg az érdeklődőket. 
Az Élctreform Klub 
programvezetője Lázár Nóra, a 
faluház kulturális munkatársa. 

BALÁSTYA. Megváltozik a 
községi szeméttelep nyitva 
tartása. A téli szezonban, 
november elseje és március 31 -e 
között hétköznaponként, illetve 
szombatonként 8-tól 16 óráig, 
vasárnap pedig nyolctól délig 
vihetik a halástyaiak a 
hulladékot. Ha saját járművel 
hozzák a szemetet, akkor 
1200-3000 kilogramm raksúlyú 
autó esetén 1000 forint, 
háromezer kiló fölött pedig 1500 
forint a díj. 

DESZK. Az Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi Felügyelőség 
határozata értelmében bezárták a 
község törmeléklerakóját. 
Ezentúl a deszki építkezéseken 
keletkezett hulladékot a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. 
Sándorfalvi úti lerakójába kell 
szállítani. 

DOMASZÉK. A domaszéki 
részarány földkiadási eljárás 
lezárása előtt a Földművelésügyi 
és Vidékfejlesztési Minisztérium 
Csongrád Megyei 
Földművelésügyi Hivatala 
(Szeged, Deák Ferenc utca 17.) 
minden csütörtökön reggel 8-tól 
délután 2 óráig rendkívüli 
ügyfélfogadást tart. Az ügyintézés 
azon részarány-tulajdonosokra 
vonatkozik, akik eredeti 
aranykoronával és határidőben, 
azaz 1993. március 24-éig a volt 
földkiadó bizottsághoz beadott 
földkiadási kérelemmel 
rendelkeznek. 

KÜBEKHÁZA. Citera és 
dalostalálkozóval ünnepelte 
fennállásának tizenhatodik 
évfordulóját a kübekházi 
Asszonykórus. Mintegy 
háromszázan vettek részt az 
összejövetelen, amelyen 
nemcsak az ünnepelt, hanem 
számos együttes is fellépett. A 
találkozó része volt a 160 éves 
községet ünneplő 
rendezvénysorozatnak. 

MÓRAHALOM. Sokan nem 
engedhetik meg maguknak, 
hogy meleg ruhákat 
vásároljanak télre. Az idő 
rohamosan hűl és emiatt is 
fontos, hogy senki se 
nélkülözzön. Ennek érdekében a 
város Gondozási Központjában 
(Zákányszéki utca 21.) minden 
csütörtökön délután 2 és 4 óra 
között ingyenes ruhaosztást 
tartanak a rászorulók részére. 

SZEGED. A Bajai úti református 
temetőben az 1978. végéig 
temetett és újraváltott sírok 
huszonöt éves, valamint az 1993. 
végéig betemetett és újraváltott 
urnafülkék, urnasírok tízéves 
használati ideje december 2003. 
december 31 -én lejár. A lejárt 
sírok, urnafülkék jegyzékét a 
Kárász utcai lelkészi hivatalban 
tekinthetik meg az érdeklődők. 
Amennyiben a hozzátartozók 
nem váltják újra év végig a 
sírokat, akkor megszűnik a 
rendelkezési joguk, vagyis 
értékesítik a sírhelyeket, illetve 
urnafülkéket. 

ZÁKÁNYSZÉK. A község 
templomában átálltak a téli 
miserendre. Hétfőtől péntekig 
délután ötkor, szombaton este fél 
hattól, vasárnap pedig délelőtt 
fél kilenckor, illetve tíz órakor 
kezdődnek a szentmisék. 
November elsején, 
mindenszentek ünnepén a 
délelőtt kilenc órai szentmise 
után megkoszorúzzák a hősi 
emlékművet. Ezt követően 
megemlékezést tartanak a 
temetőben és sirokat szentelnek. 

Helyenként igen szenvedélyes 
hangú lakossági fórumon vitat-
ták meg a rókusiak és az Északi 
városrész lakói a Jakab Lajos ut-
ca, Körtöltés utca, Makkoserdő 
sor közlekedési nehézségeinek 
megoldására készített terveket. 
A Makkoserdő soriak a gyorshaj-
tók miatti állandó életveszélyre 
és a nagy forgalomra, a Körtöltés 
utcaiak az előbbieken túl a házak 
megrepedezésére is panaszkod-
tak. A Jakab Lajos utcában élők 
pedig nem szeretnék, ha szűk ut-
cácskájukban trolibuszok ráznák 
az épületeket. A fórumot az érin-
tett területek önkormányzati 
képviselői, Havránné Mohácsi Il-
dikó és Kalmár Ferenc hívták 
össze. 

A polgármesteri hivatal város-
fejlesztési irodájának szakembe-
rei, valamint az utcák forgalmi 
terhelését elemző közlekedésbiz-
tonsági mérnökök (a budapesti 

Egyedülálló módon, az egész vi-
lágon egy időben, november 
5-én, szerdán délután 3 órakor 
muta t ják be a Mátrix-trilógia 
utolsó epizódját, a Forradalma-
kat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Mátrix-trilógia harmadik, 
Mátrix Forradalmak című epi-
zódjának magyarországi bemu-
tatója 2003. november 5-én, 
szerdán délután három órakor 
lesz. Az időpont azért rendkívüli, 
mivel első alkalommal beszélhe-
tünk igazi szimultán világpremi-
erről, hiszen az egész világon ek-

Közlekedéstudományi Intézet 
munkatársai) vetítettképes elő-
adást tartottak a fölmérésekről 
és a megoldási javaslatokról. 
Adatsorokkal támasztották alá, 
amit a környékbeliek naponta 
tapasztalnak: a Makkoserdő so-
ron és Körtöltést utcában nagy az 
átmenő forgalom, ráadásul az 
autósok jó része sokkal gyorsab-
ban megy a megengedettnél. 

A tervezők két javaslatot dol-
goztak ki a terület védelmére: az 
első (drasztikusnak nevezett) 
változat szerint lezárnák a Kör-
töltés utca és Makkoserdő sor Ja-
kab Lajos utcai végét, megszün-
tetve ezzel az átmenő forgalmat. 
A gyorshajtókat az utak tenge-
lyének módosításával fékeznék 
meg. Ezen felül három körforgal-
mat építenének: a Damjanich 
utca és Körtöltés utca, a Csong-
rádi sugárút és Rózsa utca, vala-
mint a Gömöri utca és Mak-

kor, egy időben kezdik vetíteni a 
részben a virtuális valóságban 
játszódó film befejező részét. 

Vörosné Séllei Emma, a Belvá-
rosi mozi vezetője elmondta, már 
hetek óta folyamatos az érdeklő-
dés a film iránt. A mozivezető 
hozzátette, a nagy érdeklődésre 
való tekintettel már most felvesz-
nek előrendeléseket a jegyekre. 

A felfokozott figyelem miatt 
egyébként a forgalmazó levélben 
figyelmezette a mozikat, a rend-
kívül szigorú biztonsági szabá-
lyokbetartására. Ezért a premier-
re futár szállítja a filmet mind-
össze egy-két órával a bemutató 
előtt. 

koserdő sor kereszteződésének 
közlekedési rendje módosulna. 

Az enyhébb beavatkozást ja-
vasló terv szerint nem zárnák ki 
az átmenő forgalmat, csupán 
megnehezítenék az áthaladást, 
de így valószínűleg a szomszédos 
lakóutcákat választanák a közle-
kedők. 

A jelenlévők nagy többsége az 
utcák lezárására és az átmenő 
forgalom elterelésére voksolt. 
Megoszlott viszont véleményük 
a Rókusi körutat a Körtöltés ut-
cán és Jakab Lajos utcán át a 
nagykörúttal összekötő trolivo-
nal kiépítéséről szóló javaslatról: 
támogatók és ellenzők megköze-
lítőleg azonos számban akadtak 
a hozzászólók között. 

Vincze Tibor fejlesztési iroda-
vezető összegzésképpien azt 
mondta, tavasszal, kísérletkép-
pen megvalósítják az utcák lezá-
rását is magában foglaló tervet (a 
trolivonal nélkül). A szükséges 
módosításokra hatósági enge-
délyt kell kérni, ezért nem lép-
hetnek hamarabb tovább. 

NY. P. 

Egész pályafutását összegző tár-
lattal jelentkezett a szegcdi rajz 
tanszék galériájában Eszik Ala-
jos grafikusművész, a SZÖG-Art 
Egyesület tagja. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ha lenne a városnak képtára, ott 
is helyet kaphatott volna az repre-
zentatív kiállítás, amely az idén 
ötvenéves, egyéni stílusú grafikus-
művész, Eszik Alajos munkáiból 
nyílt a Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főisko-
lai Kar Rajz- és Művészettörténet 
Tanszékének galériájában (Sze-
ged, Brüsszeh krt. 37). A kiskun-
félegyházi születésű alkotó 
1976-ban Szegeden szerzett rajz-
tanári diplomát, majd a Magyar 
Képzőművészeti Főiskola sokszo-
rosító grafika szakán végzett 
1983-ban. Azóta ott tanít alakraj-
zot, klasszikus grafikai techniká-
kat és - amit ugyanolyan fontos-
nak tart - emberi-művészi etikát. 
„Egy korrekció olyan, mint egy 
helyzetgyakorlat: minden növen-
dék minden új munkája minden 
fázisában megoldandó feladatként 
áll elénk. Ha az embernek ellenér-
zése van, azt is meg kell fogalmaz-
ni és meggyőzően levezetni. Szép 
munka, és fontosnak érzem. Em-
bert rajzolni önismereti folyamat. 
Megérteni és a papíron visszaadni 

A Köz Szolgálatáért érdemjel 
bronz fokozatával t ün t e t t ék ki 
Balogh Ferenc bordányi polgár-
mestert . A község első emberét 
az elismerés arra ösztönzi, 
hogy még többen tegyen a bor-
dányiakért . 

- Mi egy nagy család vagyunk. Ha 
valamelyik tagunkat eüsmerik, 
akkor ezzel mindenkit elismer-
nek - mondta Balogh Ferenc bor-
dányi polgármester miután át-
vette a Köz Szolgálatáért érdemjel 
bronz fokozatát. A díjat még 
2001-ben alapította a belügymi-
niszter és azok kaphatják, akik a 
közigazgatás és a rendvédelem 
érdekében huzamos időn keresz-
tül kiemelkedő munkát végeztek. 

A község első emberét telefo-
non hívták fel a megyei közigaz-
gatási hivatalból és megkérték, 
hogy utazzon be Szegedre. -
Csak sejtettem, hogy valamit ka-
pok, de még pontosan nem tud-
tam, hogy mit - mesélte Balogh. 
Az ünnepség előtt pár pierccel de-
rült ki, miért hívták be a csong-
rádi megyeszékhelyre. 

Közel húsz éve, pontosabban 
1984 óta vezeti a községet Ba-
logh Ferenc. A szűkebb családján 
kívül a faluban még nem sokan 
tudják, milyen kitüntetést is ka-
pott. A két évtizedes munkássá-
ga alatt nem ez az első elismeré-
se. A Magyar Köztársaság Ezüst 
Érdemkeresztjét 1997-ben ve-
hette át. 

- A megyeházán azzal indokol-
ták jutalmazásomat, hogy a húsz 
év alatt sokat tettem a település 
fejlődéséért, az önkormányzat-
nak jó a kapcsolata a civil szerve-
zetekkel, valamint sikeresen 

a test beszédét izgalmas feladat. A 
rajzolás elemi, archaikus önkifeje-
zési forma, a stúdiumokban is 
vissza próbálom vezetni a diákjai-
mat a gyermeki rajzolás öröméig." 

A kerek születésnaphoz kap-
csolódva egész művészi pályafu-
tásáról képet adó összegző tárlat-
tal tért vissza egykori alma mate-
rébe - amely ugyan már új falak 
közé költözött, de épp az új épü-
letben kialakított galéria teszi le-
hetővé a méltó bemutatkozást. 
Sokféle műfaj - krétarajz, tus, li-
tográfia, rézkarc, tempera, akva-
rell - szerepel a kiállításon, de 
valamennyire vonatkozhat az al-
kotó vallomása: „A figura moz-
gásai érdekelnek. A nyitott moz-
gásívek a szabadságról, néha az 
extatikus, elragadtatott pillana-

megoldjuk a rászorulók szociális 
ellátását - folytatta a polgármes-
ter. Tősgyökeres bordányi, így 
szinte mindenkit személyesen 
ismer a községben. Ezért egyénre 
szabott megoldást keres minden 
rászorulónál, mivel szerinte az 
átmeneti segély nem jelent tar-
tós előrelépést. 

Amióta Balogh Ferenc vezeti 
Bordányt, Csongrád megyében 
elsők között itt vezették be a 
gázt, kilenc kilométernyi belte-
rületi út, illetve 2,3 kilométernyi 
kerékpárút épült a községen. Új 
gyermekorvosi rendelőt avattak, 
bevezették a védőnői és gyer-
mekjóléti szolgálatot. - Az em-
berek nagy részét a kitüntetések 
arra ösztönzik, hogy tegyen rá 
még egy lapáttal, vagyis ne dől-
jön hátra és pihenjen a babérjain. 
Nekem is pluszt jelent a munká-
ban ez az érdemjel - tette hozzá 
végül a község első embere. 

K.T. 

Balogh Ferenc: Szinte minden-
kit személyesen ismerek a köz-
ségben . Fotó:Miskolczi Róbert 

tok időtlen boldogságáról beszél-
nek. Az artikulálatlan hadoná-
szások a megfelelhetetlen kérdé-
sekre mozgásviharral felelő, ku-
darcra ítélt kísérletekről. Néha 
magába süppedt apatikus figura 
a játszma átmeneti feladásáról." 

A kortársak közül Dávid Hock-
ney, Lucien Freud és Horst Jan-
sen áll közel Eszik Alajoshoz. 
Bolond dobolói tiszteletlenül 
Hollósy Simonra ütnek, az ő Rá-
kóczi-indulója az egyik kedvenc 
képe. „A mozgásszínház, a balett 
az én művészetem rokonai. Eze-
ket egyébként is korunk legizgal-
masabb törekvéseinek tartom. 
Az elkurvult szó, a lejáratott ver-
balitás ebből kimarad." 

A kiállítás november 6-áig na-
ponta 10-től 18 óráig tart nyitva. 

Menetrendváltozások 
A Tisza Volán Rt. távolsági és helyközi vonalain november l-jétől 
több járat menetideje megváltozik - tájékoztatta lapunkat Heintz Fe-
renc értékesítési és marketingigazgató. 

A távolsági járatok közül módosul a Szeged, Tiszafüred, Miskolc, a 
Szeged, Siófok, Hévíz, a Szeged, Kiskunmajsa, Veszprém és a Szeged, 
Eger vonalakon közlekedő buszok menetrendje. 

A helyközi járatok közül a Szeged, Dóc, Baks, Csongrád, a Szeged, 
Baja, Szekszárd, a Szeged, Kiskunmajsa, Kalocsa, Szekszárd, a Sze-
ged, Mórahalom, Ásotthalom, valamint a Hódmezővásárhely, Békés-
sámson autóbuszvonalak közlekedési rendje változik. 

A menetrend-módosításról tájékoztató szórólapokat, valamint 
részletes tájékoztatást az autóbusz-állomásokon, illetve Szegeden, a 
Tisza Volán Rt. közönségkapcsolatok irodájában kaphatnak az érdek-
lődők. 

Könyvpremier 
az olasz központban 
A szegedi Olasz Kulturális Központban (Dugonics tér 2.) rendezik 
meg csütörtökön 17 órakor Michacl von Albrecht A római irodalom 
története (A kezdetektől az Augustus-korig) című kötetének bemuta-
tóját. A könyvpremier vendégei: Tar Ibolya, az SZTE Klasszika-Filo-
lógia Tanszékének vezetője, a kötet fordítója, Kőszeghy Péter, a Balas-
si Kiadó igazgatója, Lázár István, az SZTE Összehasonlító Irodalom-
tudományi Tanszéke Neolatin Filológiai Tanszéki Csoportjának 
munkatársa, Pál József, az SZTE Olasz Tanszékének vezetője és Szö-
rényi László, az MTA Irodalomtudományi Intézet igazgatója, az 
SZTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének vezetője. 

Mátrix 3-premier -
egyszerre a világon 

Eszik Alajos grafikusművész kiállítása a Brüsszeh körúti galériában 

Mozgásszínházi gesztusok 

A rajz tanszék galériájában november 6-áig látható a tárlat. 


