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KORKÉP 

ALGYÓ. A község két bizottsága, 
az oktatási, kulturális és sport-, 
valamint a szociális cs 
egészségügyi bizottság tegnap 
döntött a 2004. évi Bursa 
Hungarica diákösztöndíjra 
beérkezett pályázatokról. Tavaly 
tizennyolc, nappali 
felsőoktatásban tanuló algyői 
fiatal részesült támogatásban, az 
idén huszonhatan pályáztak. 

BORDÁNY. A faluházban 
karaokeképzes indul. Az 
érdeklődők korhatár nélkül 
jelentkezhetnek a tanfolyamra. 
A résztvevők játékos formában 
ismerkedhetnek meg a zenei 
előadásmódokkal, különféle 
stílusokkal. A legjobb eredményt 
elérők megyei gálaműsoron 
vehetnek részt, valamint 
bemutatkozhatnak a bordányi 
falunapokon is. Jelentkezni 
novemberben és decemberben 
lehet a faluházban. 

KISTELEK. A november 4-től 
28-ig tartó egészséghónap 
keretében pénteken filmklub 
várja az érdeklődőket. A 
rendezvényházban este 6 órától 
a Walkabout - Vándorrege című 
ausztrál filmet vetítik. Az 
előadás után teázás közben 
beszélgethetnek a nézők a 
látottakról, benyomásaikról, 
gondolataikról. 

KÚBEKHÁZA. A 
képviselő-testület napokban 
megtartott ülésén meghallgatta és 
elfogadta a falugazdász, valamint 
a községi könyvtáros 
beszámolóját. A képviselők 
többek között döntöttek a Kübeck 
Klub & Café működtetésére 
vonatkozó pályázat kiírásáról, 
határozatokat fogadtak el a 
Tisza-Maros Szög Szövetkezetnél 
és az Agrár Rt.-ncI elrendelt 
adóvizsgálattal kapcsolatban. 
Ezenkívül döntöttek az 
önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok egységes bérleti 
díjairól, az üresen álló szolgálati 
lakás bérlőkijelöléséről, valamint 
a település belterületének 
növeléséről. A határozathozatal 
után Molnár Róbert polgármester 
megköszönte a sportöltöző cs 
klubház építésében szerepet 
vállaló Bali Nándor, Mraznicza 
Béla, Hegedűs Zoltán, Mihókné 
Novodonszki Ildikó képviselők, 
Kucsera Istvánnc alpolgármester 
és a külső bizottsági tagok közül 
Nacsa Árpád és Babilai Istvánnc 
munkáját. 

MÓRAHALOM. Aladdin és a 
csodalámpa címmel előadás 
kezdődik holnap délután fél 
háromkor az Aranyszöm 
Rendezvényházban. A zenés 
mesejátékot a Kincses Színház 
társulata mutatja be. 

SÁNDORFALVA. Az egészséghét 
keretében ma reggel 7 órától 
vérnyomást, testtömeget és 
testmagasságot mérnek az 
egészségházban. Az idősek 
klubjában fél tíztől az időskor 
problémáiról beszélgethetnek az 
erintettek a szakemberrel. Az 
egészségházban délután 2 órától 
babamasszázs kezdődik, ezt 
követően a klimaxról lesz szó. A 
művelődési házban 13 és 18 óra 
között várják a veradókat. Ezzel 
egy időben gyógynövényalapú 
kozmetikai szereket 
próbálhatnak ki az érdeklődök. 
Az idősek klubjában délután 3 
órától a Szeged és Térsége 
Diabetes Egyesület mutatkozik 
be. A művelődési házban 16 
órától az optikáé a főszerep. 

SZEGED. Márton-napi 
újborünnepet és kirakodóvásárt 
rendez november 13-tól 16-ig a 
Szeged Plazában az Ördögszekér 
Bt. és a Duna-Hungária Borház. 
Az ünnepséget Szentgyörgyi Pál 
gazdasági alpolgármester holnap 
délután fél ötkor nyitja meg a 
Plaza színpadán. Mindennap 
délután 5 órától népzenei 
koncertek várják az 
érdeklődőket. Fellep a Detot 
Berbecs, a Kender és a 
Rozsdamaró zenekar. 

A MÁV büntet, a Tisza Volán és az SZKT rugalmas 

Hiányzó diákigazolványok 
Folytatás az 1. oldalról 

Arra a kérdésre, hogy miért bün-
tetik a vétlen diákokat, és miért 
nem fogadják el továbbra is az 
ideiglenes igazolványokat, nem 
kívánt válaszolni a MAV illeté-
kese. 

Szegeden a helyi tömegközleke-
dést bonyolító társaságok már jó-
val rugalmasabbak ebben a kér-
désben. Mező István, a Tisza Vo-
lán Rt. forgalmi igazgatója, és 
Dózsa Gábor, az SZKT igazgatója 
megerősítette, ellenőreik tovább-
ra is elfogadják az ideiglenes di-
ákigazolványokat. - Tisztában 
vagyunk vele, hogy évről évre no-
vemberben még tarthat az igazol-
ványmizéria. Ismerjük a nehéz-
ségeket, éppen ezért arra kérjük a 
diákokat, mindig tudják hitelt ér-
demlően tudják igazolni magu-
kat - tette hozzá Mező István. 

A diákigazolvány igénylésével 
kapcsolatban Fekete Csaba meg-
jegyezte, érthetetlen és követhe-
tetlen számukra az, ahogy az Ál-
lami Nyomda az igazolványokat 
kezeli. - A legfrissebb adatbázis 
alapján a szegedi egyetemről 
1633 igénylés van feldolgozás 
alatt, 80 igazolvány gyártás alatt, 
269 van hibakezelésen és 166 ja-
víthatatlan. Az igénylések közül 
számos olyan van, amelyet még 
a nyáron visszaküldték, így szá-
momra érthetetlen, miért nem 
készültek még el ezek az igazol-

A helyi tömegközlekedési társaságok toleránsak, továbbra is elfogadják az ideiglenes igazolvá-
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ványok - mondta a HSZI vezető-
je. Hozzátette: annyit tudnak 
tenni, hogy a lejárt érvényességű 
ideiglenes diákigazolványokat 
újra érvényesítik. Ehhez a hallga-
tónak be kell fáradnia a HSZI-re, 
ahol 90 forint ellenében kap egy 
új személyi lapot. Ezzel újabb 60 

napig érvényessé vált az igazol-
ványa. - Az elkészült igazolvá-
nyokat is elég érdekesen küldi 
nekünk a nyomda. Van, hogy 
kettő érkezik egy borítékban, de 
október 31-én, az érvényesség 
utolsó napján például 1691 jött -
mondta Fekete Csaba. 

Kérdéseinkkel megkerestük az 
Állami Nyomdát is. Vajda 
György általános vezérigazga-
tó-helyettes azonban titkárnője 
útján közölte: diákigazolványok-
kal kapcsolatos ügyekben nem 
adhatnak felvilágosítást. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Fischer Ernő-galéria 

Névadó 
emlékkiállítás 
A tavaly elhunyt Fischer Ernő festőmű-
vészről nevezte el a Brüsszeli körúti épü-
letében kialakított galériáját a Szegedi Tü-
dományegyetetn JGYTFK Rajz és Művé-
szettörténet Tanszéke. 

A jeles alkotóművész 1959-tól 1974-ig leendő 
rajztanárok, művészek százait oktatta Szege-
den, az utolsó tíz évben tanszékvezetőként is 
működött. Kiállító művészként igazából nyug-
állományba vonulása után ível fel pályája. 

A névadóval egybekötött emlékkiállítást -
amelyen több mint nyolcvan jelentős fest-
ménye, azaz életművének esszenciája látha-
tó - tegnap Nátyi Róbert művészettörténész 
nyitotta meg, aki szerint Fischer Ernő a lét-
ről, csak a lényeges dolgokról szóló, sajátos 
jelekből álló lecsupaszított, új képi nyelvet 
kívánt kialakítani. Tóth Szergej tanszékveze-
tő főiskolai tanár, kari főigazgató-helyettes 
Fischer kimagasló pedagógiai munkásságát 
méltatta köszöntőjében. Megalakult a Fi-
scher Ernő Alapítvány, amely a festőművész 
szellemi hagyatékának feldolgozását, művé-
szi és pedagógiai munkásságának megismer-
tetését, népszerűsítését tartja legfontosabb 
céljának. 

Csak szabályt sértett 
a rendőrkapitány 
Nem minősül bűncselekménynek a csongrá-
di fecskefészek-rombolás - a megyei fő-
ügyészség szerint. A Csongrádi Rendőrkapi-
tányság épületéről levert fecskefészkek miatt 
feljelentést kezdeményező Kiskunsági Nem-
zeti Park szerint a nyomozásban résztvevő 
szakértő véleménye nem megalapozott. 

Közel öthónapnyi nyomozás után szabály-
sértésnek minősítette a nyár eleji, csongrádi 
fészekrombolást a megyei főügyészség. La-
punkban többször beszámoltunk arról, 
hogy június 24-én Bartus Ferenc csongrádi 
rendőrkapitány utasítására a helyi kapi-
tányság gondnoka több tucat fecskefészket 
távolított el az épületről. Az utasítást kiadó 
rendőrkapitány lapunkban, az utasításnak 
engedelmeskedő gondnok pedig más orszá-
gos médiumban ismerte el tettét. Az esetet 
a nyomozást lefolytató megyei ügyészség 
nem bűncselekménynek, hanem szabály-
sértésnek minősítette. 

- Sem a kirendelt szakértő, sem a meghall-
gatott tanúk vallomása alapján nem bizo-
nyítható, hogy a fecskefészek-rombolás mi-
att egyetlen fióka, vagy madár is elpusztult 
volna, ezért ez nem bűncselekmény - nyilat-

kozta lapunknak Pigniczki József, a megyei 
főügyészség szóvivője. A szabálysértési eljá-
rás lefolytatása a továbbiakban a Kiskunsági 
Nemzeti Park, illetve a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság kompetenciája - szö-
gezte le a szóvivő. 

- Semmilyen értesítést sem kaptunk a 
csongrádi fecskeüggyel kapcsolatban -
hangsúlyozta dr. Dombi Edit, a Kiskunsági 
Nemzeti Park jogi osztályának vezetője. 
Lapunk információira reagálva a jogásznő 
elmondta: nem ismer olyan ornitológust, 
aki ne tudná, hogy a csongrádi esetnél szó-
ban forgó molnárfecskék második költési 
ideje pontosan június 20. környékére esik. 
Ezen észrevétel alapján nem érti az ügyész-
ség határozatát, hiszen ha az a több tucat 
fecskefészek üresen kongott, miért volt la-
kossági bejelentés, illetve miért kellett a 
fészkeket helyükről eltávolítani. Bartus Fe-
renc ugyanis azzal indokolta intézkedését, 
hogy a védett madarak kárt tesznek az épü-
letben. 

Bartus Ferenc nem kívánta kommentálni 
az ügy fejleményeit, lapunktól szerzett tudo-
mást a megyei ügyészség határozatáról. 

B.D. 

Az Egészség 
hídja 
Szegeden 
Rózsaszínbe öltözik ma a sze-
gedi Belvárosi híd, amelyen dél-
után 1 órakor átsétálnak mind-
azok, akik támogatják a mellrák 
elleni küzdelmet. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A mozgalmat Nancy Goodman 
Brinker, korábbi amerikai nagy-
követ hívta életre azzal a céllal, 
hogy minél több ember figyelmét 
felhívják arra: a mellrák korai 
felismerésével életek menthetők 
meg. Idén a fővároson kívül 
Győrben, Szolnokon, Zalaeger-
szegen és Szegeden rendezik meg 
az Egészség hídja elnevezésű de-
monstrációt, amelyen civil szer-
vezetek, közéleti személyiségek 
is részt vesznek. 

Szegeden a program résztvevői 
ma délután háromnegyed 1-kor 
gyülekeznek a Belvárosi híd új-
szegedi hídfőjénél, a Torontál té-
ren. A rendezvény idejére, 13 óra 
10 perctől 13 óra 50 percig lezár-
ják a hidat a forgalom elől. A séta 
után a városháza dísztermében 
szimpóziumot tartanak az emlő-
rákról, és az ahhoz kapcsolódó 
témákról. 

Mikulás-futás 
Dorozsmán 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Több mint 600 gyermeket vár-
nak holnap Dorozsmán arra 
a nagyszabású futóversenyre, 
amellyel az Orczy általános isko-
la csatlakozik a Gyermekétkez-
tetési Alapítvány akciójához. A 
versenyen részt vesz a lappföldi 
Mikulás magyarországi nagykö-
vete, Kovács István is, aki azzal 
érdemelte ki ezt a címet, hogy el-
futott Lappföldig. Az iskolások 
két távon indulnak: az 1-3. osz-
tályosok 500, míg a 4-8. osztá-
lyosok 1000 méteren vetélked-
nek. A rajt délután 2 órakor lesz. 
A futás után az iskola udvarán a 
résztvevők fenyőfát ültetnek. Ez-
után filmvetítéssel kedvesked-
nek a gyermekeknek, illetve 
megismertetik velük az egészsé-
ges életmódot is. 

Réti Attila 
Japánban 
Tokióban, Osakában és Kama-
motóban ad önálló áriaesteket a 
szegedi baritonista, Réti Attila. A 
szegedi operatársulat magánéne-
kesének koncertkörútját, amely 
november 4-étől 16-áig tart, a 
Pentaton iroda szervezi Japán-
ban. 

Márai Sándor darabjának bemutatójával ünnepeltek a fővárosban 

Vásárhely a Pesti Vigadóban 
Az önálló törvényhatósági jog 130 évvel ezelőtti elnyerése tisz-
teletére a Pesti Vigadó színháztermében mutatták be tegnap este 
Márai Sándor: Kassai polgárok című darabját, melyet a hód-
mezővásárhelyi önkormányzat támogatásával állították színpadra. 
Az előadást megtekintették a hazai közélet jeles személyiségei. 

A színi előadás része annak az 
ünnepségsorozatnak, mellyel 
azelőtt tisztelegnek, hogy 
Hódmezővásárhely 130 évvel 
ezelőtt, 1873. május 16-án 
nyerte el a törvényhatósági jo-
gú város jogállását. Ezzel kike-
rült a megye és a Károlyi csa-
lád gyámkodása alól, önállóan 
intézhette ügyeit. Márai da-
rabját a vásárhelyi polgárok 
májusban már láthatták. A be-
mutatón most színre lépett 
több Jászai-díjas művész, így 
például Trokán Péter, Fülöp 
Zsigmond, Szersén Gyula, 
Lengyel Erzsi. 

- A törvényhatósági jog elnye-
rése minden város életében na-

gyon fontos volt - mondta Lázár 
János, Vásárhely polgármestere, 
aki hozzátette: ezzel a bemuta-
tóval a város lehetőséget kap ar-
ra, hogy kulturális értékeit Bu-
dapesten is megismertesse. 
Összesen egyébként öt előadást 
tartanak, s mindegyik telt házas 
lesz, hiszen valamennyi jegyet 
eladták. A tegnapi bemutatón 
részt vett Mádl Ferenc köztársa-
sági elnök is. 

Az előadást megtisztelték a ha-
zai tudományos, művészeti élet 
jele személyiségei, valamint 
mindazok, akikvalamilyen mó-
don kötődnek Vásárhelyhez, il-
letve annak évszázados polgári 
hagyományaihoz. Mádl Ferenc és Lázár János a Vigadó előcsarnokában. A feleségek is találtak közös témát. Fotó: Rónay Gergely 


