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KORKÉP 

ÁSOTTHALOM. A község 
belterületén lévő mind a 980 
ingatlannak megoldották a 
szennyvíz elvezetését. A 
külterületen pedig továbbra is 
egyénileg oldják meg a lakosok 
szennyvizük elvezetését. A 
hálózat és a víztisztító építése 
még 2001 -ben kezdődött. A 
beruházás összesen 972 millió 
forintba került. Céltámogatáson 
560 milliót, a környezetvédelmi 
alap céltámogatásán 163 millió 
forintot kapott a község. A 
lakosság ingatlanonként 120 
ezer forinttal járult hozzá a 
költségekhez. Az önkormányzat 
pedig ötvenmillió forintot 
különített el a beruházásra. A 
víztisztító felépítése 250 millió 
forintba került, az összeg 
nagyobb részéből a csatornázást 
finanszírozták. 

DOC. Egészségnapot szerveznek 
ma a dóci általános és művészeti 
iskolában, óvodában és községi 
könyvtárban. Ezen a diákok 
játékos vetélkedők segítségével 
sajátíthatják el az egészséges 
életmódot Sipos Cintia pedig 
előadást tart nekik a higiéniáról 
és az elsősegélynyújtásról. 

KIJBEKHÁZA. A virágosítási és 
a fásítási program részeként az 
önkormányzat immáron 
harmadik alkalommal szervezte 
meg a nagy sikerű gyümölcs- és 
díszfa, valamint cserje akcióját. 
Ennek keretében tegnap 
harmincegy platánfát 
telepítettek a temetőkertbe. A 
polgármesteri hivatal tavaly 
ősszel kezdett hozzá a 
temetőkert rendbetételéhez, 
amelyet a tervek szerint jövőre a 
ravatalozó átépítésével és 
bővítésével folytatnak majd. 

MÓRAHALOM. A város 
négymillió forintot nyert a 
gyógyfürdőben és az 
egészségházban a termálenergia 
hasznosítására. A beruházás 
lényege, hogy a közeljövőben 
nem gázzal, hanem a földből 
feltörő termálvízzel fűtik a két 
létesítményt. Ezzel jóval 
gazdaságosabb lesz az 
energiafelhasználás. A 
beruházás összesen 12 millió 
forintba kerül, a fennmaradó 
nyolcmilliót az önkormányzat 
finanszírozza. A harmadik 
termálkút fúrását decemberben 
kezdik cl. Az előzetes 
számítások szerint négy-öt év 
alatt térül meg a beruházás. 

RÖSZKE. Egy ukrán 
állampolgárt fogtak el a röszkei 
határátkelőhelyen. A férfi a 
beutazási és tartózkodási 
tilalmat Sértette meg, vagyis még 
a vízumkényszer bevezetése 
előtt jött Magyarországra. Nem 
szerezte be a szükséges okmányt 
és e nélkül tartózkodott az 
országban, valamint így kívánt 
továbbutazni. 

SÁNDORFALVA. Az egészséghét 
keretében ma reggel 7 órától az 
egészségházban vérnyomást, 
testtömeget és testmagasságot 
mérnek. Nőgyógyászati 
rákszűrést és csontsűrűség 
vizsgálatot végeznek délelőtt 8 
órától. Ezzel egy időben az 
úgynevezett 
chikészüléket mutatják be, 
mellyel a gerincoszlop, ízületek 
fájdalmait lehet enyhíteni. Az 
idősek klubjában délután 2 órától 
masszőr várja az érdeklődőket. 
Ugyanebben az időpontban a 
művelődési házban az aloe vera 
szerepéről lesz szó. Dr. 
Nagymihály Sándor rendelőjében 
délután 3 órától reumatológiai 
vizsgálat kezdődik. A művelődési 
házban délután 5 órától 
jógázhatnak a sándorfalviak. 

SZEGED. A Millenniumi 
Kávéházban (Dugonics tér 12.) 
ma délután 4 órától a Szegedi 
Társadalomtudományi 
Szakkollégium következő 
rendezvényére kerül sor. Lányi 
András helyettes államtitkár tart 
előadást Lehet-e igazságos a 
társadalom? címmel. 

Senki nem tudja, hogy egy vagy több urnafülkét fosztottak-e ki 

Sírrabló járt a temetőben 

Urnafal a Dugonics temetőben. Csak egyet fosztottak ki? Fotó: Karnak Csaba 

Folytatás az 1. oldalról 

A család felkereste a temető gondnokát, hogy meg-
tudja, ő vette-e ki a hófehér porcelán urnát és a 
szemfedclet. Móricz Szabolcs döbbenettel hallgatta 
a történteket, majd kiállított egy igazolást, s azt ja-
vasolta, tegyenek az ügyben feljelentést a rendőrsé-
gen ismeretlen tettes ellen. Rozinkáné még aznap 
írásban megtette ezt. A rendőrök este hat óra körül 
vonultak ki a helyszínre, lefényképezték a kifosz-
tott fülkét, megnyugtatták a felzaklatott asszonyt, 
hogy elindítják a nyomozást, és azonnal értesítik, 
ha eredményt érnek el. 

- Azóta semmi hír. Végigsírtam két éjszakát, s 
azóta minden este gyertyát gyújtok anyám lelki üd-
véért. Bár még mindig nagyon, fáj az, ami történt, 
nem tudok mit tenni, tehetetlenül állok és várok -
mondta, pontosabban inkább súgta Rozinkáné. 
Felsővárosi panellakásának nagyszobájában már 
csonkig égett a gyertya az asztalon. 

A Dugonics temetőben Móricz Szabolcs azzal 
fogadott bennünket, hogy ilyen gyalázat még 
nem történt a sírkertben. A fiatalember négy esz-
tendeje látja el a gondnoki feladatot a temető-
ben. Mint mondta, gyakori a viráglopás, keresz-
tet is törtek már össze síremléken, de ez már 
nem rongálás - emelte fel szavát - , hanem ke-
gyeletsértés. Az urnafülkék fedőlapját két csavar 
és két bilincs tartja, amit pár másodperc alatt 

könnyedén le lehet szedni. Ugyanezt tette az, aki 
kifosztotta Rozinkáék kegyhelyét, csak elfelejtet-
te - vagy ideje nem volt már rá - meghúzni a csa-
varokat. Ha ezt teszi, lehet, hogy sohasem derül 
ki a sírrablás. 

A Dugonics temetőben négy urnafal is található. 
Kérdésemre, megnézték-e az eset után, hogy más 
fülkét nem törtek-e fel, azt felelte a gondnok: kizá-
rólag a család, a hozzátartozók jóváhagyásával, en-
gedélyével nyithatják ki a kegyhelyeket. Eddig 
azonban senki sem kereste meg őket ezzel a kérés-
sel. 

Egy hófehér porcelán urna 3-80 ezer forintba 
kerül. Mint ahogy a rendőrök, úgy a temetkezési 
szakemberek sem hallottak még urnalopásról. 
M. Toronykőy Márta rendőrségi sajtóreferens el-
mondta: az ügyben lopás bűntette alapos gyanú-
ja miatt folyik nyomozás ismeretlen tettes el-
len, de eredményről egyelőre nem tud beszámol-
ni. 

- Édesanyám rákos volt. Öt pokoli év után halt 
meg 1999-ben. A szemem előtt ment tönkre. Vég-
akarata szerint elhamvasztattuk. A sírrabló tettére 
nincs magyarázat. Másodszor veszítettem el az 
anyámat. Hová vigyek így neki virágot? Ha meg is 
lesz az urna, honnan tudjam, hogy az ő földi ma-
radványai vannak benne? - koppantak beszélgeté-
sünk végén a mondatok. 

s z . c . s z . 

Bogányi Gergely zongoraestje Szegeden 

Dalok szöveg nélkül 
A fiatal magyar zongorista ge-
neráció legsikeresebb tagja, Bo-
gányi Gergely ma este fél nyolc-
tól az SZTE Zeneművészeti Fő-
iskolai Karának Fricsay hang-
versenytermében ad szólóestet. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Bogányi Gergely 1974-ben szüle-
tett Vácott, csodagyereknek tar-
tották, Mozarthoz hasonlóan 
már négyévesen elkezdett zongo-
rázni, hatévesen már zongora-
versenyt nyert Nyíregyházán. A 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő-
iskolán tanult, majd Helsinki-
ben, a Sibelius Akadémián Matti 
Raekallio, Amerikában, az India-
na Egyetemen a Szegedről indult 
Sebők György professzor növen-
déke volt. Részt vett Dimitri Bas-
kirov, Schiff András, Fischer An-
nié, Murray Perahia és Rados Fe-
renc mesterkurzusain is. Nem-
zetközi versenyeken számtalan 
díjat nyert, többek között máso-
dik lett 1991-ben a franciaorszá-
gi Epinalban, ahol ő volt a me-
zőny legfiatalabb résztvevője. 
1993-ban első helyezést szerzett 
a budapesti Chopin Zongoraver-
senyen, majd ugyanabban az év-
ben ugyancsak első lett a hazai 
Mozart-versenyen. Helsinkiben 
háromszor nyerte meg a Nem-
zetközi Helmi-Vesa Versenyt. 
1996 őszén győzött a Budapesti 
Nemzetközi Liszt Zongoraverse-
nyen is. Bemutatta Liszt 12 
transzcendens etűdjét és Chopin 
zongorára írt teljes életművét. 

Bogányi Gergely a keresett vi-
lágjáró művészek közé tarto-
zik. 

Eddig hét CD-je jelent meg, a vi-
lágszerte a legrangosabb koncert-
termekben vendégszerepel siker-
rel. 2000-ben Liszt-díjjal tüntet-
ték ki. 

Bogányi Gergely ma esti szege-
di koncertjén Bartók Improvizá-
ciók és 4 bagatell, Mendelssohn 
Dalok szöveg nélkül és Variati-
ons serieuses című műve, vala-
mint Liszt h-moll szonátája 
csendül fel. Belépőjegyek a Cser-
mák Hangszerüzletben (Jókai u. 
4.), valamint a koncert előtt a 
helyszínen kaphatók. 

Névadóval 
egybekötött 
kiállítás 
Fischer Ernő festőművészről ne-
vezi el a Brüsszeli krt. 37.-ben lé-
vő galériáját az SZTE JGYTFK 
Rajz és Művészettörténet Tan-
széke. 

A névadóval egybekötött em-
lékkiállítást ma 16 órakor Ná-
tyi Róbert művészettörténész 
nyitja meg, köszöntőt mond 
Tóth Szergej tanszékvezető fő-
iskolai tanár, kari főigazga-
tó-helyettes. 

Szerda délben fél órára lezárják a Belvárosi hidat 

Szeged: az egészség 
hídja a mellrák ellen 
A mellrák elleni küzdelemre 
hívják fel különböző civil szer-
vezetek képviselői és közéleti 
szereplők a figyelmet, amikor is 
szerdán negyed kettőkor Újsze-
gedről átvonulnak a rózsaszínbe 
öltöztetett szegedi Belvárosi hí-
don. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Egészség Hídja Összefogás 
immár második alkalommal for-
dul országos kampánnyal a tár-
sadalomhoz, hogy támogassák a 
mellrák elleni küzdelmet. A 
mozgalmat az egykori amerikai 
nagykövet, Nancy Goodman 
Brinker javaslatára szervezték 

meg. Célja, hogy a hazai politi-
kai, üzleti és civil szféra támoga-
tásával hatékonyan lépjen fel a 
társadalom a mellrák leküzdése 
és az egészségfejlesztés érdeké-
ben. 

Szerdán negyed 2-kor országos 
és helyi közéleti személyiségek 
vezetésével Újszegedről átvonul-
nak az üggyel szimpatizálók az 
erre az alkalomra rózsaszínbe öl-
töztetett Belvárosi hídon. A To-
rontál térről indulókhoz bárki 
csatlakozhat, aki a szervezőkkel 
együtt közügynek érzi annak a 
ténynek a tudatosítását, hogy a 
mellrák korai felismerése 90 szá-
zalékban teljes gyógyulási esélyt 
jelent. 

Ünnepel az egyetem 
Kerekasztal-beszélgetéssel, ünnepi egyetemi tanácsüléssel és a 
Zeneművészeti Főiskolai Kar hallgatóinak a koncertjével tiszteleg 
a Szegcdi Tüdománycgyctem önmaga és az eddig elért eredményei 
előtt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az egyetem 75 évvel ezelőtti Szegedre helyezésére emlékeznek a 
mai rendezvényekkel. Délelőtt a Felsőoktatás az Európai Unióban, 
feladatok, lehetőségek, hazai és nemzetközi tapasztalatok címmel 
kerekasztal-beszélgetésen vehetnek részt az érdeklődők a Dugo-
nics téri rektori hivatal aulájában. A tanácskozáson részt a veronai 
egyetem rektora, Elio Mosele, valamint Mang Béla az Oktatási Mi-
nisztérium helyettes államtitkára is, aki egyben az ünnepség dísz-
vendége is. 

Kora délután ünnepi tanácsülést tart az egyetem vezetése, amelyen 
Professori Emeritus címet, Pro Universitate- és Klebelsberg Kunó-dí-
jat, Egyetemi Sportért kitüntető címet valamint Kanyó Zoltán Iroda-
lomtörténeti Díjat adományoz a tanács. Az tanácsülés helyszíne is az 
aula lesz. 

Az ünnepség zárásaként a Zeneművészeti Főiskolai Kar hallgatói 
adnak koncertet a kar Tisza Lajos körúti Fricsay Ferenc Koncertte-
remben. 

Szegeden a diákebéd 
200 forint alatt 
Lapunk hétfői számában a Ven-
déglőben ebédelnek a szigeti is-
kolások című cikk végén össze-
hasonlítottunk néhány telepü-
lést, hol és mennyit kell fizetni-
ük a szülőknek a menzáért. Azt 
írtuk, hogy Szegeden a Suli Host 
294 forintot számláz az iskolák-
nak egy adag ebédért. Ebben nem 

tévedtünk, azonban azt nem je-
leztük, hogy a szülők nem eny-
nyit, hanem csak 184 forintot fi-
zetnek. 

A különbséget állami normatí-
va alapján egészíti ki az önkor-
mányzat. Az esetleges félreérté-
sek miatt olvasóink elnézését 
kérjük. 

Toledói delegáció 
a tanárképzőn 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi egyetem amerikai test-
véregyeteméről, Toledóból hatfős 
delegáció látogatott Szegedre. A 
küldöttséget tegnap Galambos 
Gábor, a tanárképző főiskolai 
kar főigazgatója fogadta, majd 

tárgyalásokat folytattak a mate-
matika, kémia, fizika, biológia és 
környezetvédelmi tanszékek ok-
tatóival és hallgatóival. A megbe-
szélésen a toledói egyetem által 
felajánlott oktatói továbbképzési 
programokról és hallgatói rész-
képzésekről esett szó. 

Chat Noir Kabaré- és Humorfesztivál a Pinceszínházban 

Mikó Svejkjétől Farkasházyig 
Mikó István Svejk-műsorával jövő hétfőn indul és 
szombaton gálaesttel zárul a Chat Noir Kabaré-
és Humorfesztivál, amit második alkalommal 
rendez meg Szegeden a Pinceszínház. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Svejk vagyok címmel kétrészes, zenés műsorára 
várja a közönséget november 17-én este fél 8-kor a 
Pinceszínházban a népszerű színművész, Mikó Ist-
ván. Ezzel a programmal indul a Horváth Mihály 
utcai magánteátrumban a II. Chat Noir - Fekete 
Macska Kabaré- és Humorfesztivál rendezvényso-
rozata. Kancsár József, a színház vezetője a tegnapi 
sajtótájékoztatón elmondta: idén is országos Hu-
morista kerestetik versenyt hirdettek, amelyre 
egyéni és csoportos produkciókkal pályakezdő hu-
moristák jelentkezését várták. Szegedről, Szentes-
ről és Budapestről neveztek versenyzők, akik közül 
a legjobbak televíziós és színházi fellépési lehetősé-

geket nyerhetnek. Egy nehéz nép éjszakája címmel 
november 18-án, 21 órától a Nyers együttes ad 
koncertet a Pinceszínházban, a vendégzenekar: a 
Nyuszi. November 19-én délután 4 órakor humo-
ros könyvbemutatót tart a Magvető Könyvkiadó - a 
szerző neve és a kötet címe meglepetés. Ugyanezen 
a napon és 21-én 19.30-tól a tavalyi nyertes humo-
risták lépnek fel új műsorukkal. November 20-án 
este Nem csak Kató néni címmel Ihos József ven-
dégszerepel. A fesztivált 22-én, szombaton 19 órá-
tól gálaest zárja a Belvárosi moziban. A műsorban a 
Rádiókabaréból is elhangzanak részletek, valamint 
népszerű humoristák lépnek fel, többek között Far-
kasházy Tivadar, Bach Szilvia, Gulyás Zoltán és 
Hatházy László. A gálaesten adják át a Humorista 
kerestetik verseny díjait, és az idei győztesek be is 
mutatkoznak műsorukkal. Jegyrendelés a Pince-
színházban, telefon: 423-036. 

A fesztivál idején humoros grafikai kiállítás is vár-
ja az érdeklődőket a Pinceszínház kávézójában. 


