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KÖRKÉP 

ALGYŐ. A Dél-alföldi Teleházak 
Regionális Közhasznú 
Egyesülete és a Mobilitás 
Dél-alföldi Regionális 
Szolgáltató Iroda által kiirt 
pályázatra az algyői teleház 
munkatársai is beadták 
munkájukat. A Tblenyár 
elnevezésű 
ú j ságíróprogra m j u kka 1 inásodi k 
helyezést értek el az algyőiek. A 
program célja, hogy a helyi 
gyermekek megismerkedjenek 
az újságírás alapjaival. 

BALÁSTYA. Agrárfórumra 
várják a helyi gazdákat holnap 
délután 5 órától a művelődési 
házba. Az érdeklődök számos 
hasznos tanácsot hallgathatnak 
meg a mezőgazdasági 
termelésben jövőre bekövetkező 
változásokról. Mivel hazánk 
májustól az Európai Unió tagja 
lesz, így több területen is 
módosításokat vezetnek be az 
eddigi megszokott gazdálkodási 
formákban. 

DÓC. Egészségnapokat 
rendeznek december 4-én és 
5-én a községben. A művelődési 
ház nagytermében holnap 9 és 
13 óra között várják az önkéntes 
véradókat. Az orvosi rendelőben 
pedig 10-től 11 óráig 
vércukorszintet, vérnyomást, 
testsúlyt, illetve testmagasságot 
mérnek. Ha már ma kérnek 
útiköltségpapírt a 
háziorvosuktól a dóciak, akkor 
már holnap reggel fél nyolctól 
délig a szegcdi Vasas Szent Péter 
utcai rendelőintézetben igénybe 
vehetik a nőgyógyászati rák-, 
illetve emlőszűrést. 

DOMASZÉK. A térségi vízmű az 
eredménytelen díjbeszedések és 
a rendszeressé váló díjhátralék 
miatt költségalapú rendszert 
vezetett be. Ezért a már 
most felmerülő költségek a 
határidőre nem fizető 
fogyasztókat terhelik. Ha a 
fogyasztó személyesen nem 
rendezi számláját vagy két 
beszedési kísérlet is 
eredménytelen, akkor az 
elsőhátralékos felszólítással 
együtt a teljes költséget, vagyis 
700 forint plusz huszonöt 
százalékos áfát meg kell fizetnie. 
A lakatlan és vízfogyasztás 
nélküli ingatlannal rendelkezők 
kérhetik az évi két leolvasást, a 
féléves alapdíj egyösszegű 
számlázását vagy a számlának és 
a befizetési csekknek a 
bejelentett lakcímre történő 
küldését. 

MÓRAHALOM. A helyi 
Szó-Mi-Szó énekegyüttes holnap 
este 6 és 8 óra között tartja 
próbáját, illetve 
klubfoglalkozását az Aranyszöm 
Rendezvényházban. A tagok 
nemcsak a régi számokat 
gyakorolják, hanem újakat is 
megtanulnak, valamint kötetlen 
beszélgetésre is sor kerül. 

PUSZTAMÉRGES. Vásárlással 
egybekötött gyapjú termékek 
bemutatóját rendezik a 
karácsony jegyében pénteken, a 
művelődési ház nagytermében. 
Az érdeklődőket délelőtt kilenc 
órától várják. 

SÁNDORFALVA. A Sándorfalvi 
Alapfokú Művészetoktatási 
Iskola ezen a h é t e n nyí l t ó r á k a t 
tart. A leendő tanulók, illetve 
szüleik az órarend szerinti 
időpontokban felkereshetik az 
intézményt. A művelődési ház 
nagytermében ma délután 5 
órától pedig összevont szülői 
értekezlet kezdődik. 

SZEGED. A Millenniumi 
Kávéház (Dugonics tér 12.) mai 
témája az évszázad mérkőzése. 
Este hét órától levetítik az 
1953-as angol-magyar 
futballmérkőzést, amelyen 
6:3-as győzelmet aratott az 
Aranycsapat. A meccs után 
pedig a közönség megnézheti 
felvételről Szabics Imrével, a VfB 
Stuttgart szegedi csatárával 
készítetett interjút. 

A diploma nem ad garanciát új munkahely megszerzésére 

Magán-munkaközvetítő 

Az Unicornis tanfolyamokat is kínál. Fotó: Karnok Csaba 

A szakmunkásoknak jelenleg nagyobb esélyük van arra, hogy 
munkát találjanak, mint a diplomásoknak. Csongrád megyében 
valamivel több mint 15 ezer regisztrált munkanélkülit tart nyilván 
a megyei munkaügyi központ. Az állami mellett sokan keresik fel a 
magán munkaközvetítő irodákat is. 

Szegeden a Csongrád megyei 
munkaügyi központ mellett 16 
magán-munkaközvetítő irodá-
ban kínálnak segítséget a mun-
kanélkülieknek ahhoz, hogy mi-
nél hamarabb új állást találjanak 
maguknak. A közvetítés vala-
mennyi helyen ingyenes, emel-
lett szinte minden iroda valami-
lyen pluszszolgáltatást is nyújt 
az érintetteknek. 

- A mi irodánkban a hozzánk 
betérő munkanélkülieknek az 
aktuális állások mellett különbö-
ző tanfolyamokat is kínálunk. 
Ezekkel részben az eddig tudásu-
kat erősíthetik meg, de arra is 
van mód, hogy más szakmát ta-

nuljanak - mondta Greksza Atti-
la, az Unicornis Oktatási és Ok-
tatásszervezési Bt. vezetője. Az 
Unicornissal közös irodában lé-
vő Escorial fobs munkaerő-köz-
vetítő iroda az állásközvetítésben 
segíti az ügyfeleket. 

- A magán-munkaközvetítő 
irodák elterjedése egyébként 
nem számít újdonságnak. A va-
lódi munkaerő-közvetítés ná-
lunk és a hozzánk hasonló iro-
dákban folyik. A munkaügyi 
központok igyekeznek leadni ezt 
a feladatot. Törvényességi fel-
ügyeletet azonban gyakorolnak 
felettünk - nyilatkozta lapunk-
nak Greksza Attila. 

- Nagyon sokan és nagyon sok-
fajta végzettséggel fordulnak 
hozzánk - vette át a szót Illés Tí-
mea, az Escorial Jobs képviselő-
je. - A legnagyobb kereslet most 
a szakmunkások iránt van, ne-
kik könnyebben tudunk állást 
találni, mint a diplomásoknak. 
Az azonban kevés, hogy valaki 
bejön hozzánk. Az ügyfélnek is 
tenni kell azért, hogy legyen állá-
sa. 

A magán-munkaerőközvetítés 
piaca most még a zavarosban va-
ló halászásra is alkalmas. -
Nincs még meg ennek a terület-
nek a tisztessége. Nagyon sokan 
kihasználják a munkanélküliek 
tudatlanságát, tájékozatlansá-
gát. Egyesek több ezer forintot is 
elkérnek olyan szolgáltatásokért, 
amelyek valójában ingyenesek -
jegyezte meg Greksza Attila. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Szegediek sikere a vidéki színházak találkozóján 

Összefognának 
a honi nemzetik 
A vidéki színházak találkozóján 
telt ház előtt nagy sikert aratott 
a budapesti Nemzeti Színház-
ban a szegedi teátrum társu-
lata. 

A Szegedi Nemzeti Színház két 
őszi produkciójával vett részt a 
vidéki teátrumok péntekig tar-
tó budapesti találkozóján. A ti-
zennyolc színház 28 előadását 
felvonultató seregszemlén hét-
fő este a Nemzeti Színházban 
először az Almási-Tóth András 
rendezésében októberben be-
mutatott Hat szereplő szerzőt 
keres című Pirandello-darabot 
játszották a szegediek. 

- Bevallom, izgultam egy ki-
csit. Nagyon vártam már ezt az 
estét, mert a Nemzeti Színhá-
zat eddig csak kívülről láttam. 
Néhány apró technikai malőr 
ellenére jól sikerült az előadá-
sunk, úgy éreztem, szép sike-
rük volt. Telt ház, értő, érzé-
keny és szimpatizáns közönség 
előtt játszottunk. Fontosnak 
tartom, hogy időnként legyen 
részünk ilyen megméretteté-
sekben, kihívásokban. Renge-
teg kollégával, régi baráttal ta-
lálkoztunk, jólesett, hogy kí-
váncsiak voltak ránk - mesélte 
tegnap az Anyát játszó Fekete 
Gizi. 

- Meglepően nagy volt az ér-
deklődés mindkét előadásunk 
iránt, a közönség őszintén kí-
váncsi volt ránk - mondta Janik 
László, aki nemcsak a Pirandel-
lo-dráma egyik szereplőjeként, 

hanem a másik produkció, 
Mrozek Emigránsok című szín-
művének rendezőjeként is iz-
gulhatott. Ezt az előadást Szeré-
mi Zoltán és Megyeri Zoltán fő-
szereplésével csak néhány hete 
mutatták be a szegedi nagyszín-
padon kialakított Holdudvar-
ban. - A Nemzeti nagyszínpa-
dának vasfüggönnyel leválaszt-
ható hátsó részében játszot-
tunk, miközben bontották a 
másik előadás díszleteit. Fur-
csák voltak a körülmények, a 
világosítóval például adóvevőn 
tartottuk a kapcsolatot. Féltem, 
hogy kicsit mostohagyerekként 
kezelnek majd bennünket, de 
szó sem volt erről, igazi premi-
erhangulat teremtődött és csu-
pa kedvező visszhangot hallot-
tunk. A sorozatos botrányok 
után fontos, hogy érdemben ott 
lehet a társulat az országos 
színházi palettán. 

- Kiemelkedően nagy sikere 
volt az együttesnek, úgy érzem, 
ez a vendégszereplés roppant 
fontos pillanat volt a társulat éle-
tében - értékelte a hétfői bemu-
tatkozást a szegedi direktor, 
Székhelyi József, aki azt is hozzá-
tette: - Jordán Tamás, a Nemzeti 
igazgatója az előadás után java-
solta, hogy közösen dolgozzuk ki 
és alapítsuk meg a nemzeti szín-
házak honi szövetségét. Miután 
ez hajdan mindkettőnk pályáza-
tában benne volt, közös vá-
gyunk, hogy az összefogás létre-
jöhessen. 

H. ZS. 

SZTE: innovációs díj 
A dél-alföldi régió leginnovatívabb fejlesztési projektje díjat kapott a 
Szegedi Tudományegyetem innovációs igazgatósága. Az elismerést 
dr. Búzás Norbert innovációs igazgató vette át Kecskeméten. A Kuta-
tásfejlesztési Tanácsadó Központ alapította díjat azok a vállalkozások 
kapják, amelyek kiemelkedő teljesítményt nyújtanak az adott régió-
ban, hozzájárulva ezzel a térség versenyképességének javításához. 
Búzás Norbert a díj kapcsán elmondta: a régió tartós versenyképessé-
gének eléréséhez a tudásra alapozott technológiai ipar megteremtése 
a legjobb lehetőség, melyben az egyetem szellemi tőkéje lehet az el-
sődleges bázis. 

Az innovációs transzfer elősegítése érdekében a Szegedi Tudomány-
egyetem nemrég együttműködési megállapodást kötött a kaliforniai 
Cedars-Sinai Medical Centerrel orvosi találmányok közös hasznosí-
tására. 

Sót visz a szentesi Csíky doktor az olaszok levesébe 

Az unióba csalogat Prodi 
Németh György karikatúrái könyvben 

Az én városom 
- rajzban elbeszélve 
Több év terméséből áll Németh 
György tegnap bemutatott kari-
katúragyűjtcményc. A lapunk-
ban heti rendszerességgel megje-
lenő vidám, de elgondolkodtató 
rajzokon kívül régi karikatúrá-
kat is bemutat Az én városom cí-
mű kötet. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Többéves nyűglődés után végre 
megjelent karikatúráim gyűjtemé-
nye - mondta Németh György Az 
én vámsom című könyvének teg-
napi sajtóbemutatóján. Rendha-
gyó sajtótájékoztató volt, hiszen 
m o s t először fordult elő, hogy az 
alkotó, aki egyben az MTI fotóri-
portere is az asztal másik oldalán 
foglalt helyet, vagyis őt faggatták 
kollégái. Az 1980-as években ké-
szült fekete-fehér munkákon kívül 
a kötet bemutatja a lapunkban is 
heti rendszerességgel megjelenő 

rajzokat. Németh György egy ki-
csit reméli, hogy néhány kifigurá-
zott személy megsértődik, mert ez 
a karikatúra lényege. 

NÉGY, vagyis Németh György 
rajzai a szegedi közélet szereplő-
it, elsősorban a politikusokat fi-
gurázza ki. Ráadásul a mostani 
igen bonyolult és szövevényes 
ügyek csak úgy ontják magukból 
a jobbnál jobb témákat. 

A kötetet Szuromi Pál művészeti 
író szerkesztette és Szív Ernő, va-
gyis Darvasi László írt hozzá aján-
lást. A közönség nem csak könyv-
be rendezgetve vagy a lap hátsó ol-
dalain találkozhat NEGY munkái-
val. Az SZTE Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolai Karának rajz-mű-
vészettörténet tanszékén (Brüsz-
szeh körút 37.) holnap délután 5 
órakor kiállítás nyílik a karikatú-
rákból. Emellett A Szentföldtől a 
szent városig címmel is láthatnak 
fotókat az érdeklődők. 

A firenzei kortárs világbienná-
léra indul szerdán a szentesi 
orvos-szobrász. Dr. Csíky Lász-
ló öt alkotását küldte el a rangos 
versenyre, a hatodikat, az Eu-
rópa Bizottság elnökének figu-
ráját meglepetésnek szánja. 

Firenzébe utazik szerdán a szen-
tesi dr. Csíky László, miután a kí-
nai világkiállításról már elhozta 
korábban a fődíjat két karikatú-
raszobrával. Az olaszországi kor-
társ világbiennáléra a magyar 
szobrászok közül egyedül őt hív-
ták meg, ami nagy dolognak szá-
mít, mert vagy 200 festőművész 
és szobrász verseng ott a zsűri 
kegyeiért. A rangos kulturális 
esemény védnöke egyébként az 
ENSZ fótitkára, Koffi Annán. 

Csíky doktor hat szoborral 
vesz részt a biennálén, és ezek 
között van a Raul Wallenbergnek 
emléket állító mű is. Még az in-
dulása előtti napokban e-mailt 
küldött neki New Yorkból a Wal-
lenberg nevét viselő társaság ala-
pítója s elnöke, és gratulált neki, 
hogy Firenzében kiállítják a 
számtalan zsidó ember életét 
megmentő svéd diplomata tisz-
teletére készített szobrát. Szoká-
sához híven persze most sem 
csak portrékkal szerepel a nem-
zetközi mezőnyben a szentesi al-
kotó, hanem karikatúrákkal is. 
Ezek között van - kifejezetten er-
re az alkalomra készített - Ro-
mano Prodi figurája, amelyet 

meglepetésnek szán Csíky. Az 
Európai Bizottság elnöke integet, 
mintegy azt sugallva: „Gyertek, 
kicsi magyarok az EU-ba! Majd 
meglátjátok, hogy milyen jó 
lesz." Ezt a szöveget helyezi el 
angol nyelven Csíky doktor Prodi 
karikatúraszobra alá. Azt állítja 
az alkotó erről a műről: az unió-
nak szánja e fanyar mosolyt. De 
nevezhetjük fricskának is, vagy 
ahogyan a szobrász fogalmaz: sót 
visz a levesbe. 

A firenzei zsűriben világhírű 
professzorok lesznek. Csíky 
nemigen reménykedik előkelő 

helyezésben, azt mondja: „In-
kább kis szürke eminenciásként 
leszek ott jelen, nemzetem, ha-
zám képviseletében". Nem szá-
mít az életművét megkoronázó 
professzionális nagydíjra, szerin-
te ugyanis az már régen elkelt. 
Mi meg azt mondjuk: várjuk 
csak ki a végét... Csíky László 
azonban úgy van vele, nem álsze-
rény ő, csupán realista. Kétszáz 
művész közül bárkit válaszhat-
nak az ítészek. Hogy kinek mi 
tetszik, azt előre nem lehet tud-
ni. 

B. I. 

Szemközt Szalaival 
Ma ismét jelentkezik a Városi Televízióban a Szemközt című műsor, 
esté negyed 8 órakor. A magyar labdarúgásról és a szegedi foci helyze-
téről Lévai Ferenc, a VTV szerkesztője és lapunk munkatársa faggatja 
Szalai Istvánt, az FC Szeged vezetőedzőjét. A műsorban többek kö-
zött terítékre kerül a Magyar Labdarúgó-szövetség és a média viszo-
nya, a válogatott sikertelenségi sorozata, valamint a szegedi labdarú-
gó klub jelene és jövője is. Az elhangzottakat szerkesztett formában 
szombati lapunkban olvashatják. 

Í M c i o s J C ö z p o n t 


