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Kiállítás a súlyosan beteg 
gyermekekért Szegeden 

Feketelistán a tiltakozó önkormányzatok 

Makói kereszt-tények 

A festmények, kisplasztikák és fotográfiák jótékony célra megvásárolhatók. Fotó: Gyenes Kálmán 

A Kortárs Művészetek Súlyos és Gyógyíthatatlan 
Beteg Gyermekekért Alapítvány szervezésében ki-
állítást nyílt tegnap délután a Démász Rt. szegedi 
Klauzál téri székházában. A szegedi, budapesti, il-
letve felvidéki művészek - Bene Andrea, Domán 
Melinda, Dobos Katalin, Goda Gabriella, Göblyös 
Róbert, Lele Orsi, Kalmár Márton, Révész Róbert, 
Németh György - alkotásait Székhelyi József színi-
direktor ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A 

megnyitón közreműködött a Lassus Énekegyüttes. 
A kiállított festmények, kisplasztikák, fotográfiák 
és egy különleges technikával, kézzel kötött könyv 
licitálás alapján megvásárolhatók. A bevétel teljes 
összegét a súlyos, gyógyíthatatlan beteg gyermekek 
és családtagjaik megsegítésére fordítják. Az érdek-
lődők december 19-éig, naponta 8 és 19 óra között 
nézhetik meg a tárlatot a Klauzál tér 9. szám alatti 
székházban. 

Molnár András énekli a Psalmus Hungarícus szólóját 

Ünnepi Kodály-koncertsorozat 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. Az Életreform Klub 
következő előadását holnap 
délután öt órától rendezik a 
faluházban. A találkozó 
vendége, a röszkei Sövényházi 
Ilona a helyes táplálkozásról, 
valamint az algyői 
tankonyháról és a 
reformétkeztetés 
lehetőségeiről beszél. Ezt 
követően az érdeklődők 
kipróbálhatják, illetve 
megvásárolhatják a 
táplálékkicgészítőkct ós 
bioélelmiszereket. 

BAKS. Nemrég megalakult a 
Baksi Kulturális Egyesület. 
Már évekkel ezelőtt létre 
akartak hozni a baksiak egy 
erdei iskolát. Ez adta az ötletet, 
hogy egyesületi szinten 
támogassák a hátrányos 
helyzetű gyermekeket, illetve 
az általános iskolát. A község 
színjátszói minden cvben 
fellépnek, különféle 
jótékonysági rendezvényeket 
szerveznek. Ezek bevételeiből 
pedig a gyermekeket 
támogatják. Emellett a közel 
egy hónapja működő 
egyesületet már egyre több 
külső tag is pártolja, valamint 
az önkormányzat is támogatja. 
A szervezet tervei között 
szerepel, hogy az erdélyi 
testvértelepüléssel, 
Csíkpálfalvával együtt 
kidolgoznak egy 
csereüdültetési programot. 

DESZK. A Zoltánfy általános 
iskola gondozásában készül a 
község első iskolai évkönyve a 
2002/2003-as tanév 
eseményeiről. Az almanach 
egyelőre kísérleti formában, 
száz példányban jelenik meg. 
Az iskola vezetősége és oktatói 
ezzel hagyományt kívánnak 
teremteni, vagyis szeretnék, ha 
minden tanévben megjelenne 
egy ilyen kiadvány. Az évkönyv 
létrejöttét a Csongrád Megyei 
Önkormányzat az úgynevezett 
Mecenatúra-alapból 
támogatta. 

DOMASZÉK. Bővíteni kívánják 
az általános iskolát. A támogatás 
érdekében már többször is 
pályáztak, de eddig nem jártak 
sikerrel. A közeljövőben ismét 
megpróbálják. A képviselők 
amellett is döntöttek, hogy részt 
vesznek az Információs 
technológia az általános 
iskolában című pályázaton. 

MÓRAHALOM. A Móraép Kht. 
is készül a tél beálltával 
előforduló esetleges hóakadályok 
megszüntetésére. Riasztási 
tervet dolgoztak ki a rendkívüli 
helyzet megoldására. 
Traktorokkal, hóekékkel 
rendelkező gazdákat is bevonnak 
majd a hételtakarításba. 

ÖTTÖMÖS. A képviselő-testület 
megtárgyalta a jövő évi 
költségvetési koncepciót. Az 
előzetes számítások szerint 
2004-ben 200 millió forintból 
tudnak gazdálkodni. Ez 40-45 
millióval kevesebb, mint 
amennyire szükség lenne. Ezért 
mind az önhikit, mind a 
bérhikit, valamint egyéb 
támogatást is igénybe kell vennie 
az önkormányzatnak. A rossz 
anyagi helyzet miatt azért 
néhány fejlesztést, elképzelést 
végrehajtanak. Felújítják az 
általános iskola tetőszerkezetét, 
befejezik a rendezési terv 
kidolgozását, új játszóteret 
alakítanak ki, illetve felújítják a 
polgármesteri hivatalt. A 
beruházások finanszírozására 
pályázatokat nyújtanak be. 

ÜLLÉS. Közmeghallgatással 
egybekötött falugyűlést tartanak 
holnap délután öt órától a 
művelődési házban. A fórum 
témája többek között a község 
jövő évi költségvetése, valamint 
szó lesz még a hulladékkezelés új 
szabályairól. Emellett Botka 
László országgyűlési képviselő 
előadást tart Jelen és jövő 
képviselői szemmel címmel. 

A Psalmus Hungarícus bemu-
tatásának 80. és Kodály Zoltán 
születésének 121. évfordulójá-
hoz kapcsolódva ünnepi kon-
certsorozat kezdődött tegnap 
Szegeden. Ma este fél 8-tól a 
felsővárosi minorita templom-
ban a nevezetes oratórium is 
felcsendül. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kodály Zoltán nyolcvan évvel 
ezelőtt, 1923-ban, a székesfővá-
ros fennállásának 50. évforduló-
ja alkalmából rendezett ünnepi 
programsorozatra komponálta 

Szélmalomharc is lehet sikeres, 
sőt: nem várt hozadékot eredmé-
nyező. Csende Gábor nyolcgyer-
mekes vásárhelyi vállalkozónak 
cikkünk nyomán sikerült elad-
nia a székkutasi határban lévő, 
muzeális értékű regényszín-
hcly-malmot, és ebből felújíta-
nia lakástűzben kiégett házukat. 
A fönnmaradó összegből alapít-
ványt hoz létre a vásárhelyi kór-
házban dialízist igénylő vesebe-
tegek helyzetének javítására. 

Hónapokkal ezelőtt írtunk a vá-
sárhelyi, nyolcgyermekes Csende 
családról. Emlékeztetőül: Csende 
Gábor vállalkozó még korábban 
megvásárolta a Székkutashoz kö-
zeli Hugó Hartung-malmot, arra 
gondolva, hogy a nyugati turisták 
tömegeit vonzaná ide, ha a Piros-
ka-programot újraindítaná. Az 
elképzelés korántsem volt illuzó-
rikus: Hugó Hartung német író 
világhírű Piroska-regénye nyo-
mán annak idején rengetegen ke-
resték föl Nyugat-Európából a re-
gényszínhely-malmot. Csakhogy 
Csendéék lakása leégett, és a 
nyolcgyermekes család mindene 
odalett. A kiégett ház felújításá-
hoz csak a malom eladásából volt 

alkotóművészetének egyik csú-
csát, a Psalmus Hungaricust. Az 
oratórium, amely Kecskeméti 
Vég Mihály 55. zsoltár alapján 
írt 16. századi szövegére ké-
szült, hamarosan az egész vilá-
got meghódította. 1926-ban Zü-
richben, 1927-ben Hollandiá-
ban, Angliában, Németország-
ban és az USA-ban is bemutat-
ták. A Psalmus diadalútja egyút-
tal Kodály karmesteri működé-
sének a kezdetét is jelentette. A 
világsikerű mű megszületésé-
nek 80. és a zeneszerző születé-
sének 121. évfordulójára is em-
lékezve ünnepi hangversenyeket 

kilátás pénzhez jutni, sőt sokáig 
abból sem. 

- Rengeteg érdeklődő keresett a 
cikk megjelenése után - mondja 
Csende Gábor. - Egy csongrádi 
borosgazda aktatáskában hozta 
az összeget, ám - mint a többie-
ket - őt is elriasztotta a malomtól 
nem messze lévő, az elmúlt évti-

rendeznek Szegeden. Tegnap 
Kerek Ferenc zongoraművész, 
az SZTE Zeneművészeti Főis-
kolai Karának főigazgatója mon-
dott köszöntőt és nyitotta meg a 
Kodály műveiből rendezett ka-
marahangversenyt a kar Fricsay 
Ferenc Termében. Ma pedig este 
fél 8-tól a felsővárosi minorita 
templomban kórus- és oratóri-
um-hangversenyre várják a kö-
zönséget. A koncertet, amelyen 
Kodály több nagy kórusműve 
mellett a Psalmus Hungarícus 
is elhangzik, Kozma fózsef al-
polgármester nyitja meg. Fellép 
az SZTE ZFK vegyes kara Del-

zedekből ott maradt szeméttelep. 
A minap aztán jelentkezett egy 
budapesti vevő, nagyon komoly 
foglalót fizetett Csende Gábor-
nak, azzal a kéréssel: a fönnma-
radó összeg kifizetésére március 
31-éig kapjon haladékot. Egy 
nappal előtte az is kiderült: a 
székkutasi önkormányzatnak le-

Kilenc magyar önkormányzat 
nem járult hozzá a Jobbik Ma-
gyarországért és az Ifjú Magya-
rok Egyesülete által kezdemé-
nyezett adventi keresztek ki-
helyezéséhez, Orosházán el is 
bontatták az alkotást. A Jobbik 
feketelistát közölt az engedélyt 
nem adókról. E listát Makó ve-
zeti. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Makó vezeti azt a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom által 
összeállított feketelistát, amely-
ben az Ifjú Magyarok Egyesületé-
vel közösen kezdeményezett 
köztéri adventi keresztek felállí-
tásához engedélyt nem adó ön-
kormányzatokat sorolják fel -
tudtuk meg Nagy Ervinnek, a 
lobbik választmányi elnökének 
tájékoztatójából. 

Huszonhét település vezetésé-
nek többsége eddig nem ellenez-
te az ötméteres fakereszt felállí-
tását, öt város - közte Szeged -
pedig még nem hozott döntést a 
vallási szimbólum kihelyezésé-
vel kapcsolatban. Kilenc önkor-
mányzat - közte két budapesti 
testület - azonban elvetette a tu-
lajdonosi hozzájárulás megadá-
sát. A települések közül elsőként 
hozták meg döntésüket Makó 
város képviselői, ezért szerepel a 
Jobbik-lista élén a hagyma fővá-
rosa. 

A nemleges érvek többségét 
Makón is a városkép rontására 
alapozták. Más településeken, 
például Békéscsabán az instabil-
nak minősített kereszt veszélyes-

leyné Halama Piroska és a Sze-
gedi Bartók Kórus Rozgonyi Éva 
vezényletével. A Psalmus szólis-
tája Molnár András, az Opera-
ház Kossuth-díjas magánéneke-
se. Az említett két kórus mellett 
a rókusi iskola gyermekkara és 
az SZTE ZFK Vántus István 
Szimfonikus Zenekara műkö-
dik közre az oratórium megszó-
laltatásában. Vezényel: Somor-
jai Péter, a Szegedi Szimfonikus 
Zenekar karmesteri tanulmá-
nyokat is folytató tagja, a város 
művészeti ösztöndíjasa. A kon-
certek fővédnöke Kodály Zoltán-
ná Péczely Sarolta. 

hetősége nyílik a szeméttelep-re-
kultivációra, vagyis elhárult a 
malomértékesítési akadály! Rá-
adásul a Piroska-programra szán-
ja a malmot a vevő. A szélma-
lomharc tehát sikerrel járt, Csen-
de Gábor és felesége, Mária asz-
szony pedig elhatározta: a la-
kás-helyreállítás, kölcsönkifize-

ségével indokolták támogatásuk 
megvonását. A keresztállítást el-
vető rendelkezések ellenére a 
szervezők minden tervezett tele-
pülésen, így Makón is felállíttat-
ták a szimbolikus tárgyat. Itt a 
polgármester provokációnak mi-
nősítette a tettet, ám kijelentet-
te: az önkormányzat nem bon-
tatja el az alkotást. Orosháza ön-
kormányzata december másodi-
kán lebontatta és elszállíttatta az 
ott felállított fakeresztet, a Job-
bik ezt követően feljelentette a 
város vezetését lopás bűntetté-
ért. 

A keresztmozgalom szervezői 
az országos médiumokban poli-
tikai tettként értelmezik a listá-
jukra gyűjtött települési önkor-
mányzatok ellenállását. E meg-
közelítés indokoltságát kérdője-
lezi meg, hogy a fideszes vezeté-
sű Kecskemét városa is nemet 
mondott e keresztre. Bács-Kis-
kun megye fővárosának önkor-
mányzata úgy érvelt: adventhez 
inkább illik a betlehemes műal-
kotás, így ennek építését kezde-
ményezte a testület. A felsorolt 
települések mellett a kereszt állí-
tásról nemlegesen döntött még 
Szolnok, a barokk Győr és a püs-
pöki központként jegyzett Vác 
vezetése is. Ezekben a városok-
ban - Makóhoz hasonlóan - nem 
tervezik a kereszt lebontását. 
Legutóbb a székesfőváros VI. ke-
rületében, pénteken állítottak 
keresztet a hatósági tiltás ellené-
re, így a három engedélyezett 
mellett két jogsértő faalkotást je-
gyezhetnek Budapest kerületi 
önkormányzatai. 

Megyei 
megasztárok 
A Megasztár ma esti elődöntőjé-
ben négy Csongrád megyei ver-
senyzőért is szoríthatunk. A tv2 
tehetségkutató vetélkedőjében 
három szegedi és egy szentesi fia-
tal is színpadra áll, hogy megmu-
tassa énektudását. Aczél Gergő, 
aki egyébként a Szegedi Kortárs 
Balett táncosa, egy dinamikus 
Roy és Ádámot énekel majd. Szi-
kula Tünde és Hajdú Klára lírai 
dallal készül, a szentesi Verbó 
Ákos pedig saját szerzeményét 
adja elő. A ma este 8 órakor kez-
dődő adásban a tét a legjobb tíz 
közé jutás. A bnáléba kerülő játé-
kosok közös házba költöznek 
majd, és sorsukról minden héten 
a nézők döntenek. 

tés után megmaradt pénzből ala-
pítványt hoz létre, a Vásárhelyen 
és tágabb környékén - Mind-
szenttől Makóig - élő, mintegy 
40, dialízisre szoruló, súlyos ve-
sebeteg érdekében. Az alapít-
ványba apportként bevisz egy ál-
tala megvásárolt, új Suzuki Wa-
gon R személygépkocsit. 

- Ezeket az embereket hetente 
háromszor mentővel kell kór-
házba vinni, majd haza juttatni, 
márpedig ez, a jelenlegi, kevés 
mentőautó mellett sok várako-
zást és így rengeteg szenvedést 
jelent számukra. Ezen javít az 
esetkocsinál sokkal olcsóbb, a 
célnak kitűnően megfelelő, egy-
fős személyzetet igénylő, légkon-
dival is ellátott Suzuki Wagon R 
- ismerteti a létrehozandó Hu-
mán Dialízis Közhasznú Alapít-
vánnyal kapcsolatos elgondolá-
sait Csende Gábor. Terve a hód-
mezővásárhelyi közmeghallgatá-
son is osztatlan sikert aratott, az 
önkormányzat és a kórház részé-
ről egyaránt. A vállalkozó fölhív-
ja a figyelmet: ha kellő segítő-
készséget tapasztal, az általa 
megvásárolt első kocsit továb-
biak követhetik. 

F.CS. 

Sikeres szélmalomharc, lakástűz után Székkutas határában 

A maradék pénz a dialízisre szorulóké 

Négyen a tíztagú Csende családból. A harc után alapítványra is gondolnak Fotó: Tésik Attila 


