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Jövő szombaton avatják fel Szegeden a közadakozásból készülő szobrot 

Lassan gyűlik a pénz 
az Aranycsapat-szoborra 

Kalmár Márton szobrászművész a szobor makettjével. Fotó: Miskolczi Róbert 

Emléktáblát kap 
Varga Mátyás 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. A Gyermekkönyvhét 
2003 programsorozat keretében 
ma délelőtt 11 órától a 
napkitörésekről és a meteorokról 
lesz szó a könyvtárban. 
Szatmáry Károly csillagász 
videovetítéssel egybekötött 
előadást tart. A helyi általános 
iskola az Európai Unió 
Socrates-program Comenius 1 
akció keretében az Iskolai 
együttműködések projektre 
1125 euró (közel 300 ezer forint) 
támogatásban részesült. A 
programban részt vettek britek, 
osztrákok, finnek és litvánok is. 
Az iskolások a településük 
múltját, jelenét és jövőjét 
kutatták. A három évig tartó 
munkáról az intézmények egy 
közös dokumentumot 
készítenek. 

BALÁSTYA. 
Mikulás-ünnepséget rendeznek 
holnap délután öt órától a 
művelődési ház klubjában. Az 
összejövetelen a község 
nyugdíjasait köszöntik vidám 
műsorral, valamint egyéb 
meglepetésekkel. 

DOMASZÉK. Önálló alapítványt 
szeretnének létre hozni a 
községben Domaszék 
Óvodásaiért Alapítvány néven. 
A szervezet célja, hogy 
közreműködjön az óvodai 
nevelést, fejlesztést segítő 
eszközök beszerzésében, illetve 
az egészséges életmód és 
biztonságos életvitel 
szokásainak kialakítását célzó 
programok, kirándulások 
megvalósításában. Ennek 
érdekében adventi vásárt 
rendeztek az óvodában, és a 
bevétel egy részét az alapítvány 
alapítására fordították. 

KISTELEK. A 
rendezvényházban holnap 
délután három órakor a 
Citerabarátok köre tartja soron 
következő összejövetelét. Ezen 
nemcsak együtt zenélnek a 
tagok, hanem megbeszélik az új 
nótákat, dallamokat is. Ezt 
követően este hat órától 
filmklubba várják az 
érdeklődőket. A Nevem: Sam 
levetítése után a nézők egy-egy 
csésze tea mellett 
megbeszélhetik a film 
mondanivalóját, illetve 
személyes élményüket. 

MÓRAHALOM. Az Aranyszöm 
rendezvényházban holnap 
délután 2 és 4 óra között 
mozgáskorlátozottaknak 
tartanak fogadóórát. Az 
érintettek számos kérdésükre 
kaphatnak választ, többek 
között a különféle támogatások 
igénylése során felmerülő 
problémákra. A fogadóóra után 
kézimunkaszakkörbe várják az 
érdeklődőket. Ezt követően pedig 
este 6 órától DVD-filmklubot 
szerveznek felnőtteknek. 

PUSZTAMÉRGES. 
Hagyományteremtő szándékkal 
ruhabörzét szerveznek holnap a 
művelődési házban. Ezen még a 
nehéz anyagi körülmények 
között élők is találhatnak 
maguknak, illetve 
gyermekeiknek megfelelő 
ruhaneműt. Az érdeklődőket 
délelőtt 10 órától délig várják. A 
tervek szerint ezentúl minden 
szerdán megrendezik a börzét. 

PUSZTASZER. Az általános 
iskola első osztályosait várják 
ma délelőtt 10 órától az 
alkotóházban. Tóth Miklósné 
grillázskészítő segítségével 
égetett cukorból és 
marcipánmasszából 
karácsonyfadíszeket 
készíthetnek a gyermekek. 
Alkotásaikat haza is vihetik és 
felrakhatják a fenyőfára. 

SZEGED. A Millenniumi 
Kávéházban (Dugonics tér 12.) 
ma este hét órától irodalmi 
felolvasóestet rendeznek. Gábor 
László saját verseiből, Balogh 
Tamás, Bene Zoltán, Kiss László 
pedig saját novelláiból olvas fel. 

A civil kezdeményezésre indí-
to t t közadakozásból a szüksé-
ges másfél millióból eddig 
mindössze 260 ezer forint 
gyűlt össze az Aranycsapat 
szegedi szobrára, ami t decem-
ber 13-án avatnak fel a Ti-
sza-parti sétányon, a Sellőház 
mellet t . 

Mint korábban hírül adtuk, egy 
lelkes focibarát, dr. Soproni Lajos 
nyugdíjas orvos javaslatára köz-
téri szobrot állítanak Szegeden 
az 1953. november 25-én a 
Wembley-stadionban az angol 
házigazda futballválogatottat 
6:3-ra legyőző világhírű magyar 
Aranycsapat emlékére. Soproni 
doktor Kalmár Márton szobrászt 

. kereste meg ötletével, aki tizen-
két futballcipőböl és egy labdából 
álló ötletes kompozíciót készí-
tett. A szurkolók közadakozásból 
szerették volna előteremteni a 
szükséges pénzt. 

- A jövő hét közepére elkészül 
a szobor. A betonalapot pedig 
már a napokban megcsinálják, a 
posztamens kőanyaga is hama-
rosan megérkezik - mondja Kal-
már Márton, aki úgy tudja, eddig 
csak körülbelül 260 ezer forint 

Csütörtökön Budapesten, az 
ITD Hungary Andrássy út i 
székházában mutatkozik be 
Csongrád megye a gazdasági 
diplomácia képviselői előtt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az ITD Hungary szervezésében 
a Budapestre akkreditált gazda-
sági diplomácia képviselői előtt 
november 4-én 10 és 13 óra kö-
zött hívja fel magára és a befekte-
tési lehetőségekre a figyelmet 
Csongrád megye. 

Először Lednitzky Péter, az 
I T D Hungary vezérigazgatója 
tart megnyitót, majd köszöntőt 
mond Marosvári Attila, a Csong-
rád Megyei Közgyűlés alelnöke 
és Botka László, Szeged polgár-
mestere. Csongrád megye gazda-
ságáról Szeri István, a Csongrád 

< 

Ma déli 12 órakor, a szegedi 
belvárosi temetőben, a római 
katolikus egyház szertartása 
szerint helyezik örök nyuga-
lomra Farkas Tibort, a Magyar 
Tudományos Akadémia rep-
des tagját, az Egyesült Álla-
mok Tudományos Akadémiá-
jának tagját, az MTA Szegedi 

gyűlt össze az adományokból, 
ami még a talapzatra sem elég. 
Ettől függetlenül nem álltak le a 
munkával. Dr. Soproni Lajos 
nemrégiben levélben megkereste 
a nagyobb szegedi vállalkozáso-
kat, cégeket, hogy a nemes kez-
deményezéshez tőlük is támoga-
tást szerezzen. 

- Csak a bronzöntés körülbelül 
félmillió forint. Egyelőre remény-
kedünk benne, hogy akadnak to-
vábbi támogatók. Szerintem nem 
olyan óriási a szükséges összeg, 
hogy ne tudnák a szegedi sport-
barát polgárok és a vállalkozások 
összedobni - véli a szobrászmű-
vész, akinek a tiszteletdíját a kép-
zőművészeti zsűri 800 ezer fo-
rintra értékelte. Kalmár Márton 
úgy döntött, ha a közadakozásból 
nem jön össze elég pénz, akkor is 
megalkotja a szobrot. így a legna-
gyobb adomány az ő munkája 
lesz. Akadt olyan támogató, aki 
100 ezer, egy másik 50 ezer forin-
tot küldött, többen 20, 10 illetve 
5 ezer forintot utaltak át. Az 
egyik nyugdíjasklubtól kétezer, 
egy idős futballrajongótól ötszáz 
forint érkezett. Valamilyen for-
mában mindenkinek szeretnék 
majd megköszönni, hogy hozzá-

Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke tart tájékoztatót. 

A Szegedi Tudományegyetem 
fejlesztési projektjeiről Búzás 
Norbert innovációs igazgató, a 
Szegedi Biopolisz Élettudományi 
Konzorciumról Dudits Dénes el-
nök, a Szegedi Logisztikai Köz-
pontról Nagy Sándor, Szeged vá-
rosfejlesztési alpolgármestere 
tart prezentációt. A megye kis-
térségeinek polgármesterei, köz-
tük Bedő Tamás (Csongrád), 
Szirbik Imre (Szentes), Nagy 
Sándor (Kistelek), Lázár János 
(Vásárhely), Nógrádi Zoltán 
(Mórahalom), Búzás Péter (Ma-
kó) jelenlegi helyzetükről, fejlő-
dési irányokról tartanak elő-
adást, s bemutatkozik a Nagyla-
ki Ipari Park is: Hájer Béla, a 
Hungarohemp Rt. vezérigazgató-
ja irányítja rá a figyelmet. 

Biológiai Központ Biokémiai 
Intézetének Széchenyi-díjas 
kutatójá t . Személyében az 
SZBK és az egész magyar tu-
dományos élet a hazai bioló-
gustársadalom nemzetközileg 
elismert, szakterületének ki-
emelkedő, iskolateremtő egyé-
niségét gyászolja. 

járult az egyedülálló emlékmű 
felállításához. 

- Számomra izgalmas ez a fel-
adat, örömmel dolgozom rajta, re-
mélem, hogy szép lesz a szobor; és 
tényleg a szurkolók zarándokhe-
lyévé válhat. A bronzöntőnek már 
jeleztem: lehetséges, hogy nem 
tudjuk azonnal kifizetni a munká-
ját. Részemről tehát minden 
rendben lesz, a szobor elkészül a 
tervezett időpontra - állítja hatá-
rozottan a művész. Az avatást de-
cember 13-án 11 órakor tartják a 
Somogyi utca és a Korányi rakpart 
tengelyében, a Sellőház és a belkli-
nika közötti kis téren. Az Arany-
csapat emlékműve bizonyára jól 
illeszkedik majd a Tisza-parti szo-
borsétányba, amelynek messze 
földön hűes látványossága lehet. 
Információink szerint az avatásra 
a sportminiszter mellett meghív-
ják a még élő csapattagokat és Sze-
pesi Györgyöt, a rádióközvetítés 
vezetőjét is. 

A gyűjtést folytatják, a 
Szög-Art Művészeti Egyesület 
OTP-nél vezetett 11735005-
20357878-as számlaszámára to-
vábbra is várják az adományokat 
Aranycsapat megjelöléssel. 

H. ZS. 

HÍREK 
AZ IKV-S TÁRSASHÁZAK 
ÉS AZ ÁRAK 
Hat társasház, 22 milliós 
veszteség címmel írtuk meg 
szombaton, hogy az előző 
ciklusban az önkormányzat a 
lehetségesnél jóval kevesebb 
bevételhez jutott, az IKV Rt. 
pedig szolid nyereségre sem tett 
szert a társasházi beruházások 
értékesítésével. Az 
önkormányzati cég 
felügyelőbizottságának most 
elkészült, a legutóbbi közgyűlés 
elé tárt vizsgálata szerint több ok 
miatt, egyebek mellett azért, 
mert nyomott áron 
értékesítették a lakásokat. Az 
önkormányzatnak kevesebb 
bevétele származott a 
lehetségesnél, m e r t a közgyűlés 

döntése értelmében az építési 
telkekért a forgalmi érték 
egyharmadát kérték el. 
írásunkban sajnálatosan 
összecsúszott a két mondat, 
tévesen jelent meg, hogy a 
lakásokat értékesítették volna a 
piaci ár egyharmadáért. A 
hibáért elnézést kérünk. 

DUDITS DÉNES A VENDÉG 
A Móra Ferenc Múzeum szegedi 
akadémikusokat bemutató 
sorozatában holnap fél 5-kor 
Györgyei János biológus 
beszélget a 60. életévét nemrég 
betöltött Dudits Dénes 
növénygenetikussal, a Szegedi 
Biológiai Központ 
főigazgatójával. 

Születésének 93. évfordulóján, 
szerdán 14 órakor emléktáblát 
avatnak a tavaly ősszel elhunyt 
Kossuth-díjas díszlettervező. 
Szeged díszpolgára, Varga Má-
tyás tiszteletére az általa lét-
rehozott Bécsi körúti Színház-
művészeti Kiállítóház falán. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Hagyományőrző és 
Városképvédő Egyesület kezde-
ményezésére bronz dombormű-
ves emléktáblát készíttetett az 
önkormányzat a város tavaly 
ősszel elhunyt díszpolgára, Varga 
Mátyás tiszteletére. A Kos-
suth-díjas, kiváló művész dísz-
lettervező és képzőművész élet-
nagyságú portréját Barta András 
szegedi szobrász alkotta meg. 

Varga Mátyás 1910. december 
l-jén született Budapesten, 
1926-ban iratkozott be a fővárosi 
iparművészeti iskolába, már első 
tervezéseiben is tanúbizonyságot 
tett stílusérzékéről, anyagisme-
retéről, szakmai biztonságáról. 
Első színházi szerződése Szeged-
hez kötötte. Kürthy György igaz-
gató hívta az 1930-31 -es évadra 
a Városi Színházhoz. Az évi 
40-50 bemutató díszletezése ki-
váló iskolát jelentett számára, s 
kialakította rutinját. A Képző-
művészeti Főiskolán Varga Nán-

Folytatás az 1. oldalról 

- Ha a borfesztivált lehet itt tar-
tani, akkor ennek is helye van itt 
- mondta Julianna tegnap a Szé-
chenyi téri sátrak alatt. Munka-
társunk a karácsonyi vásárban 
arról faggatta a nézelődőket, 
mennyire érzik az ünnephez 
méltónak a hangulatot. A néze-
lódők többségének tetszett a kí-
nálat, és a sátrak megjelenésével 
sem volt gondjuk. Az egyetemis-
ta Eszter szerint viszont piaci 
hangulata van a vásárnak, és 
nem való a Széchenyi térre. Bár 
bevallja: sejti hogy sokan zoknit, 
sálat tesznek a fa alá, és azt itt 
megtalálják. 

Nyáron a kulturális örökségvé-
delmi hivatal regionális vezetője, 
Széphegyi László élesen kritizál-
ta a városban fölállított bódék 
megjelenését, most azonban elé-
gedettebb. A hivatal véleményét 
figyelembe véve, egyszerű fehér 

BETLEHEM 
KÉSŐBB 
Felállítják a betlehemet is a 
Széchenyi téren, de ehhez még 
túl korán van - tájékoztatta la-
punkat Kerek Attila. Az önkor-
mányzat protokoll-tanácsadó-
ja ezzel cáfolta az egyik inter-
netes portál állítását, mely 
szerint annyira megrongálód-
tak a díszlet figurái, hogy idén 
már nem állítják ki őket, új pe-
dig nem készült. Kerek Attila-
elmond ta: a város ünnepi fé-
nyei az adventi időszak kezde-
tére gyulladtak ki, a betlehe-
met pedig karácsony előtt egy 
héttel helyezik el a városháza 
előtt. 

dor Lajos műhelyében képezte 
tovább magát, majd 1935-ben a 
budapesti Nemzeti Színház tagja 
lett. Már 1936-tól a Szegedi Sza-
badtéri Játékok vezető szceniku-
sa volt. Olyan Dóm téri sikerek 
fűződnek nevéhez, mint Madách 
Az ember tragédiája, Herczeg Fe-
renc Bizánca, Kacsóh János vité-
ze, majd a játékok felújítását kö-
vetően Erkel, Kós Károly, Vörös-
marty műveinek látványtervei. 
Hosszú és termékeny életpályája 
során közel ezer kőszínházi, sza-
badtéri, film és tv-díszletet terve-
zett. Állami művészeti díjai mel-
lett 1993-ban megkapta a Szege-
dért Alapítvány fődíját, 
1999-ben a Dömötör-életműdí-
jat. Örökös tagja volt a Nemzeti 
Színháznak (a mai Pesti Magyar 
Színház) és a Szegedi Nemzeti 
Színháznak. 

Varga Mátyás jelentős képző-
művészeti ouvre-t is teremtett. 
Fa- és linómetszetein, monotípi-
áin, rézkarcain, festményein és 
kerámiáin is tetten érhető a szín-
házi kötődés. Szegedhez való ra-
gaszkodásának szép példája, 
hogy saját költségén létrehozta 
Színháztörténeti Kiállítóházát 
(Bécsi körút 1 l/A), ahol díszlet-
terveit, kerámiáit láthatja a kö-
zönség, s amelynek falán emlék-
tábláját szerdán 14 órakor fel-
avatják. 

sátrakat állítottak a Széchenyi 
téren, Széphegyi azt mondta, a 
szervező Városkép Kft. „megpró-
bált közeledni a hivatal elvárása-
ihoz, ezért elfogadhatóbb a most 
kialakult kép". 

Szélpál Gábor, a Szegedi Vá-
roskép Kft. ügyvezető igazgatója 
kiemeli: kérdőíves felmérést vé-
geznek a vásár ideje alatt, össze-
gyűjtik a látogatók véleményét, 
hogy később a vásárlók igényei-
hez jobban igazodhassanak. 
Igyekeztek minél szebb sátrakat 
és pavilonokat fölállítani, de már 
most vannak terveik arra, ho-
gyan lehetne még elegánsabbá 
tenni a vásárt jövőre. 

A rendezvény telt házas, még a 
hét végén is jelentkeztek kereske-
dők, akik a Széchenyi téren akar-
tak pavilont bérelni. Jankovics 
Zoltánné Hódmezővásárhelyről 
jár át, kabátokat árul. Szép, kará-
csonyi a hangulat a vásárban az 
árus szerint. Nem tartja soknak a 
pavilon majd negyedmilliós bér-
leti díját, hiszen máshol is ha-
sonló összeget kérnek el tőlük. 

A Dóm téren idén is színes kis 
sátrak állnak, tele kézműves-
munkákkal. Itt érezhetően keve-
sebb a járókelő, csakúgy mint 
bármely hétköznapon. A tér kö-
zepéről illatos füst gomolyog a 
máglya felől. Szappant, mázas 
cserépedényeket, bőrárukat kí-
nálnak a kereskedők, de a szép 
portékákat sokan csak nézegetik. 

Éva párjával nézelődik. Azt 
mondja, elbűvölték a míves tár-
gyak, sok köztük igazi műalko-
tás, de mégsem itt fog vásárolni. 
A nemezpapucs aranyos darab, 
de négyezer forintért sajnos hasz-
nosabb ajándékot kell vennie. 
Mégis jó, hogy megrendezik a 
Dóm téri vásárt - mondja - , mert 
itt igazán ünnepi a hangulat. 

M. B. I. 

Ü n n e p i h a n g u l a t . Fotó: Schmidt Andrea 

Farkas Tibor temetése 

Csongrád megye 
bemutatkozik 

Vásár, vásár, vásár 


