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Kiállítóháza falán felavatták Varga Mátyás dombormű portréját 

Díszpolgárra emlékeztek 

Az önkormányzat kiemelt feladata gondoskod-
ni arról, hogy Szeged díszpolgárait ne csak éle-
tükben, hanem haláluk után is megbecsülés 
övezze - mondta tegnap Botka László polgár-
mester, amikor a Szegedi Hagyományőrző és 
Városvédő Egyesület elnökével, Szilágyi Árpád-
dal együtt felavatta Varga Mátyás Bécsi körúti 
Színháztörténeti Kiállítóházának falán a ta-
valy elhunyt Kossuth-díjas díszlettervező em-

léktábláját. Varga Mátyás bronz dombormű 
portréját a városvédő egyesület alapító tagja, 
Barta András szobrászművész önzetlenül, min-
den ellenszolgáltatás nélkül készítette el. Az 
emléktábla leleplezése után az önkormányzat, 
az egyesület, a szegedi teátrum, a Pesti Magyar 
Színház, valamint a múzeum képviselői he-
lyezték el a kiállítóház falán a megemlékezés 
k o s z o r ú i t . Fotó: Miskolczi Róbert 

Egy szegedi férfi védelmébe vette Gregor Bernadettet 

Feljelentik a Bumerángot 

Az ombusdman a panaszosnak adott igazat 
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KÖRKÉP 

ALGYÓ. A nemrég alakult Algyői 
Művészkör újabb tagjának 
munkáiból nyílik kiállítás ma 
délután 5 órakor a faluház 
galériájában. Az alkotóval, 
Tfcssényiné Fogarasi M.-cl Lázár 
Nóra, a faluház kulturális 
munkatársa beszélget. Az 
érdeklődők 2004. január 15-ig, 
naponta 8 és 20 óra között 
nézhetik meg a festményeket. 

ÁSOTTHALOM. A művelődési 
ház szervezésben holnap a 
Mikulás járja körbe a községet. 
Édességgel, játékkal örvendezteti 
meg az arra érdemes 
gyermekeket. 

DESZK. Az önkormányzat a 
Községi egészségterv elnevezésű 
program megrendezésére 
pályázaton támogatást nyert. 
Ennek keretében szervezték meg 
a Mikulás-napi rajzversenyt is. A 
napközi otthonos óvoda összes 
gyermeke készített vidám, 
télapós rajzot. A zsűrinek 
annyira tetszett valamennyi 
alkotás, hogy nem rangsorolták 
őket. A kicsik jutalmul 
ajándékot is kaptak a 
szervezőktől. 

DÓC. Az egészségnapok 
zárásaként holnap délelőtt 10 és 
11 óra között általános 
szűrővizsgálatot tartanak az 
orvosi rendelőben. Vércukrot, 
vérnyomást, testsúlyt és 
testmagasságot mérnek. Ezt 
követően délután egy óráig 
belgyógyászati és kardiológiai 
szakvizsgálatra várják a 
dóciakat. 

KISKUNDOROZSMA. A Petőfi 
Sándor Művelődési Ház 
(Negyvennyolcas utca 12.) ismét 
otthont ad a Dorozsmai kávéház 
est következő programjának. 
Holnap 18 órától a 
születésnapját ünneplő Simon 
Ferenc festőművésszel Lukovics 
Gabriella, a DorozsMa újság 
szerkesztőségének tagja 
beszélget. A művész 
festményeiből és karikatúráiból 
rendezett kiállítást december 
31 -ig nézhetik meg az 
érdeklődők a művelődési 
házban. 

KISTELEK. Már harmadik éve 
szervezik meg a Világjáró 
ínyencek programsorozatot. 
Ennek keretében holnap este 6 
órától a rendezvényházban Nagy 
Andrea a spanyolországi 
Caminót mutatja be az 
érdeklődőknek. A zarándokúton 
készített filmmel, illetve 
képekkel színesíti az előadását. 
A hagyományokhoz híven most 
is - eredeti receptek alapján - az 
adott országra jellemző ételeket 
készítik el a találkozó végén. 

KÜBEKHÁZA. A 
hagyományokhoz híven az idén 
is körbejárja a települést a 
Mikulás és elválaszthatatlan 
társa, a krampusz. A 
legkisebbeknek ajándékot 
visznek, a jó gyermekek 
édességet, gyümölcsöt, kisebb 
játékokat, a rosszak pedig 
virgácsot kapnak. A kübeki 
házakba ma, illetve holnap 14 és 
20 óra között kopogtat be a 
Télapó. 

RÚZSA. Az i f júsági 
önkormányzat Mikulás-partit 
szervez holnap este 8 órától a 
művelődési ház nagytermében. 
A teljes bevételt a hátrányos 
helyzetű rúzsai gyermekek 
javára kívánják fordítani. A 
befolyt pénzből karácsonyi 
ajándékokat vásárolnak a 
legkisebbeknek. 

SZEGED. Gobelin 2003 címmel 
kiállítás nyílik holnap délelőtt 
10 órától az MTESZ-székh'áz 
(Kígyó utca 4.) előcsarnokában. 
Most elsőként mutatkoznak be a 
nagyközönség előtt az egy éve 
alakult Pántlika gobelinklub 
tagjai alkotásaikkal. Az 
érdeklődők december 12-ig, 
naponta 9 és 18 óra között 
nézhetik meg a kiállítást. 

A szegedi Kuglcr István felje-
lenti a Sláger rádió Bumeráng 
című műsorát és a két műsor-
vezetőt, Bochkor Gábort és Bo-
ros Lajost. A férfi szerint tegnap 
reggel élő adásban mintegy más-
fél órán keresztül „emberi mél-
tóságában sértegették" a sze-
gcdi kötődésű Gregor Bernadet-
tet, amit ő nem hagy annyiban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Sláger rádió Bumeráng című, 
tegnap Szegedről sugárzott mű-
sorában mintegy másfél órán ke-
resztül „foglalkoztak" a világhírű 
szegedi operaénekes, Gregor Jó-
zsef lánya, Gregor Bernadett szí-
nésznő magánéletével. A múlt 
héten jelent meg a Blikkben egy 
amatőr fotó, amelyen a színész-
nő és Geszti Péter nyilvános he-

Akadémiai 
könyvszemle 
Könyvbemutató lesz ma délután 
4 órakor a Szegedi Akadémiai Bi-
zottság (SZAB) dísztermében. 
Minket Emil emeritus professzor 
Szeged egyetemének elődei című 
kötetét Kovács Gábor emeritus 
professzor ajánlja az érdeklődők-
nek. Ez lesz az első ankétja az 
Akadémiai könyvszemle című 
sorozatnak, amelyet Telegdy 
Gyula akadémikus, a SZAB elnö-
ke kezdeményezett, s amely min-
den hónapban jelentkezik. 

Krúdysok 
a Forrásban 
A Hungest Hotels Rt. szegedi 
szállodája, a Hotel Forrás és a 
Krúdy Gyula Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakközépisko-
la és Szakiskola a már hagyomá-
nyos „nemzetek vacsoraestje" 
keretében ezúttal olasz vacsora-
estet rendez december 5-én, a 
szálloda éttermében. A rendez-
vény célja az oktatás és a ven-
déglátás nemzetközi kapcsola-
tainak bemutatása. A hétfogá-
sos menüsor elkészítésében és 
tálalásában az étterem szakem-
berei, az olasz és a magyar diá-
kok vesznek részt. 

lyen, az R-GO-koncerten csóko-
lózik. Tulajdonképpen ennek kö-
szönhető, hogy a bulvárlapok na-
pok óta találgatják, elválik-e 
Gesztitől felesége, a népszerű 
színésznő Gryilus Dorka, és ez 
volt az egyik téma a Bumeráng-
ban is. 

Kugler István tegnap indulatos 
hangon hívta szerkesztőségün-
ket, azt mondta, megengedhetet-
len, hogy egy nőt a nagy nyilvá-
nosság előtt megalázzanak, sér-
tegessenek, mint tették a szegedi 
kötődésű színésznővel; Gregor 
Bernadettel mintegy másfél órán 
keresztül. Azt már később, sze-
mélyesen jegyezte meg, hogy sze-
rinte ilyet senkivel nem lehetne 
megtenni, pláne nővel nem. A 
férfi arra a kérdésre, hogy miért 
nem telefonált a műsorba és mi-
ért nem ott vette védelmébe Gre-

A Kreatív Zenei Alapítvány 
(KREZA) szervezésében Magyar-
ország egyik legelismertebb 
dzsesszdobosának zenekara, a 
Balázs Elemér Group ad koncer-
tet pénteken este 7 órától a Sze-
gedi Ifjúsági Házban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Balázs Elemér, Magyarország 
egyik legkiválóbb dzscsszdobosa 
három éve alakította meg zene-
karát, amelybe hat elismert ze-
nészt hívott meg - talán ezért is 
hívják az együttest szupercsapat-
nak. A Balázs Elemér Groupnak 
eddig 2 lemeze jelent meg a BMC 
Records gondozásában. Az első, 
az Around the World című album 
2000-ben elnyerte a Gramofon 
kritikusai által megszavazott Év 
dzsesszlemeze díjat. Ezen a ko-
rongon vendégművészként köz-
reműködik Dresch Mihály és Dá-
vid Yengibarjan is. A CD-hez a vi-
lág talán legjobb dzsesszgitárosa, 
Pat Metheny írt ajánlást. A máso-
dik, Our worlds beyond című al-
bumukon Dés László, id. Balázs 
Elemér és a nagy amerikai altsza-
xofonos, az élő legenda, Charlie 
Mariano is közreműködik. A Ba-
lázs Elemér Group rendszeresen 
turnézik Magyarországon, a nagy 
fesztiválok állandó résztvevője. 
Nemzetközi porondon is letette 
névjegyét: nagy sikerrel koncerte-

gor Bernadettet, azt válaszolta, 
megpróbálta, de négy másodperc 
után megszakadt a vonal, utána 
már hiába próbálkozott. 

Kugler István kijelentette: nem 
hagyja annyiban, bejelentést tesz 
az Országos Rádió és Televízió 
Testület (ORTT) panaszbizottsá-
gánál, és ha lehet, bírósághoz 
fordul. 

A Sláger rádiónál egyelőre nem 
kívántak reagálni Kugler István 
kijelentéseire, egyúttal hozzátet-
ték: nincsenek közvetlen infor-
mációik arról, hogy mi hangzott 
el a műsorban, egyáltalán való-
ban elhangzottak-e a férfi által 
kifogásolt kijelentések. 

(A Vasárnap Reggel Délma-
gyarország című lapunkban még 
visszatérünk a történtekre, re-
ményeink szerint megszólaltat-
juk Gregor Bernadettet is.) 

zett Berlinben, Hágában, Lon-
donban és Bécsben is. A zenekar 
egyéni hangzásvilágra törekszik, 
amelynek meghatározója a női és 
a férfi énekhang tökéletes kont-
rasztja. Zenéjében az etno alapú 
autentikus népdalok érdekes mi-
xet alkotnak a saját kompozíci-

S 

sértett a m 
Egy Csongrád megyei panaszos 
beadványa alapján is vizsgála-
tot folytatott nemrég Péterfal-
vi Attila adatvédelmi biztos. 
Megállapította, hogy a Westel 
Mobil Rt. megsértette a tör-
vényt azzal, hogy jogosulatla-
nul kezelte ügyfele személyes 
adatait. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A személyes adatok védelméről 
és a közérdekű adatok nyilvános-
ságáról szóló törvényt 1992-ben 
hozta meg az országgyűlés. E tör-
vény ötödik paragrafusát, az 
adatkezelés célhoz kötöttségéről 
szóló kitételt sérti meg annak az 
adathordozónak a tartalma, 
mely alapján egy Csongrád me-
gyei panaszos írt beadványt az 
országgyűlési biztos hivatalához. 
A Csongrád megyei beadvány 
szerint a panaszos véletlenül 
megtudta, hogy a Westel rögzí-
tette a hívásait, azt, hogy mikor 
kivel beszelt, és azt is, merre járt, 
amikor épp telefonált. Erre bizo-
nyíték az adathordozó, amelyet a 
Westel készített, de az ő birtoká-
ba került. Péterfalvi Attila állás-
foglalása szerint a Westel Rt. a 
személyes adatok felhasználásá-
val ismételten megsértette az 
Avtv. ötödik paragrafusában fog-
laltakat. Adatvédelmi szempont-
ból a jogszerű eljárás az lett vol-
na, ha a híváslista elkészítésére 
és felhasználására természetes 

Dukai Ágnes 
programja 
Ruhagyűjtést kezdeményezett 
Szeged diákpolgármestere, aki jó-
tékonysági szervezetekkel együtt-
működve kéri az iskolásokat a rá-
szorulók megsegítésére. A nem-
rég megválasztott Dukai Ágnes, 
aki a város huszonötezer általá-
nos- és középiskolását képviseli, 
tegnap ismertette programját. 

A fiatal lány elmondta: a Sze-
gedi Diákönkormányzat szom-
baton a város polgárainak is be-
mutatkozik. Mikulás-akciójuk 
keretében házi süteménnyel, te-
ával kínálják szombaton a járó-
kelőket. Hamarosan karaokever-
senyt hirdetnek, a báli szezonra 
pedig a szalagavató táncok verse-
nyét írják ki. 

ókkal. Nemrégiben két új tag ke-
rült a zenekarba: Kazai Ágnes 
énekel, Glaser Péter pedig bogo-
zik. A Balázs Elemér Group a 
KREZA által indított szegedi 
koncertsorozatban a Babos Ro-
ntani Project után másodikként 
lép fel pénteken este. 
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személyek azonosítását lehetővé 
tévő adatok nélkül kerül sor. A 
törvény értelmében személyes 
adat akkor kezelhető, ha ahhoz 
az érintett hozzájárul. A mobil-
szolgáltató esetében például 
számlázás és az ehhez kapcsoló-
dó díjak beszedése céljából. 

- Cégünk mindig ügyelt arra, 
hogy az üzletszabályzatában fog-
laltakat - mely az adatvédelem 
szempontjából az erre vonatkozó 
törvény alapján készült - mara-
déktalanul betartsa - nyilatkozta 
lapunknak Czintula György, a 
Westel Mobil Rt. biztonsági és 
adatvédelmi igazgatóhelyettese. 
- A piacvezető mobilszolgáltató 
számára rendkívül fontos, hogy 
az előfizető biztos lehessen ab-
ban, hogy adataival visszaélés 
nem történhet. A Westel egyelő-
re tanulmányozza az adatvédel-
mi biztos állásfoglalását. 

Czintula úgy gondolja, hogy 
személyes adatok nem kerültek 
szándékosan jogosulatlanul har-
madik félhez, így direkt módon 
nem sértették meg az adatvédel-
mi törvényt. A Westel levonta az 
ügyből a következtetést és mun-
katársai sorából eltávolította az 
érintett adathordozóért - kellő 
körültekintés elmulasztása miatt 
- felelős munkatársat. Az igazga-
tó hangsúlyozta, hogy a Westel az 
adatvédelmi törvény betartása 
céljából évente öt-hat alkalom-
mal kezdeményez konzultációt az 
adatvédelmi biztossal. 

HÍREK 
MESÉS KÓRTEREM 
SZEGEDEN 
A szegedi gyermekklinikára 
látogat ma a Minimax-busz, 
hogy az ott fekvő gyermekeknek 
ajándékot vigyenek az ünnepek 
előtt. A Mesés kórterem 
elnevezésű kampányt a 
rajzfilmcsatorna idén nemcsak 
Budapesten, hanem az ország 
további 18 pontján is 
megrendezi, hogy egy kis 
vidámságot csempésszen a 
kórházi (alak közé. 

NÓGRÁDI ZOLTÁN 
A POLGÁRI ESTÉKEN 
Mórahalom polgármestere, a 
Fidesz-MPSZ Csongrád megyei 
szervezetének elnöke, Nógrádi 
Zoltán országgyűlési képviselő 
lesz a Polgári Esték vendége 
december 5-én, este hat órától. A 
rendezvény helyszíne - a 
korábbiaktól eltérően - a szegedi 
Dugonics András Piarista 
Gimnázium színházterme. 

DÖMDÖDÖM SZEGEDEN 
A Budapesten nagy sikerrel futó 
Lázár Ervin mesét, a 
Négyszögletű kerek erdőt 
december 6-án, szombaton a 
szegedi gyerekeknek is 
bemutatják. A Belvárosi moziban 
délelőtt 11 órakor kezdődő 
színdarabot a Civil Szövetség 
Társadalmi és Kulturális 
Egyesület kezdeményezésére 
hozzák a városba. A szervezők úgy 
gondolják, a Dömdödöm és a 
többi kedves erdőlakó kalandjait 
elmesélő darab az óvodásoknak és 
a kisiskolásoknak is emlékezetes 
első színházi élmény lehet. 
Jegyeket a mozi pénztárában lehet 
váltani 750 forintért. 

NÉMETH GYÖRGY TÁRLATA 
Szuromi Pál művészeti író nyitja 
meg ma 17 órakor az SZTE 
IGYTFK rajz és 
művészettörténet tanszékének 
Fischer Ernő Galériájában 
(Szeged, Brüsszeli krt. 37.) 
Németh György kettős 
kiállítását. Lapunk 
karikatúristája Az én városom -
úgy az ezredforduló tájékán 
címmel népszerű karikatúráit 
mutatja be, a tárlat másik 
részében pedig A Szentföldtől a 
szent városig címmel 
fotográfusként készített legszebb 
felvételeit láthatjuk. A Balázs Elemér Group. 

Etno alapú dzsesszmix az IH-ban 


