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KORKÉP 

ÁSOTTHALOM. A művelődési 
házban ma délután 5 órától az 
egészségé lesz a főszerep. 
Mészáros Márta rcflexológus, 
természetgyógyász tart előadást 
a rcumatikus és daganatos 
betegségek megelőzéséről, illetve 
gyógyításáról. 

BALÁSTYA. Varga Enikő amatőr 
festő képeiből nyílik ma délután 
2 órakor kiállítás a művelődési 
házban. A Színek világa című 
tárlatot az érdeklődők december 
19-éig, naponta 10 és 16 óra 
között tekinthetik meg. A 
napokban tartotta alakuló 
összejövetelét a balástyai felnőtt 
amatőr színjátszó csoport. A 
rendezvényen a rúzsai Kesztyű 
kör mutatta be a Rest macska 
cimű mescfeldolgozást. Ezt 
követően a résztvevők különféle 
szituációs játékokat, 
gyakorlatokat próbálhattak ki. 

DESZK A Zoltánfy Általános 
Iskolában ma délután 4 órától 
megbeszélését tart a Deszk 
Község Közoktatásáért 
Közalapítvány kuratóriuma. A 
tagok értékelik az éves munkát 
és áttekintik a pénzügyi 
helyzetet. Ezen kívül 
megbeszélik a jövő évi teendőket 
is. A hagyományokhoz híven az 
idén is köszönti a 
képviselő-testület a község 
újszülöttjeit. A faluház 
kupolatermében holnap délután 
várják a meghívott huszonhét 
családot. A 2003-ban született 
csecsemőket és szüleiket 
kulturális műsorral, illetve 
uzsonnával lepik meg. 

MÓRAHALOM. Tfermálgyűrű a 
Dél-Alföldön címmel sikeres 
pályázatot adott be az 
önkormányzat a Phare 
hivatalához. Ennek 
köszönhetően felújíthatják a 
fürdő épületét, illetve 
gyógyászati eszközöket is 
vásárolhatnak. A napokban 
megérkeztek az első 
berendezések. A négy új 
masszázspadbői három a volt 
bölcsőde épületébe került, egy 
pedig a Thermál panzióba. így a 
fürdeni vágyók előzetes 
egyeztetés mellett már ki is 
próbálhatják a masszázst. A 
gyógyfürdő december 24-étől 
26-áig zárva tart. A többi napon 
10 és 19 óra között várják a 
vendégeket. Érdekesség, hogy 
szilveszter és újév napján is 
igénybe lehet venni a 
szolgáltatásokat. 

RÚZSA. A képviselő-testület ma 
délután 5 órától 
közmeghallgatást tart a Móra 
Ferenc Művelődési Házban. A 
legfontosabb téma a község jövő 
évi költségvetési koncepciója. 
Emellett kihirdetik a „Rúzsa 
község legszebb virágos háza" 
verseny eredményét is. Még 
októberben kezdték el a község 
szennyvízhálózatának 
kiépítését. A vízügyi 
célelőirányzatból, 
céltámogatásból, 
területfejlesztési 
célelőirányzatból, területi 
kiegyenlítő támogatásból, 
valamint lakossági 
hozzájárulásból sikerült a 
beruházást megvalósítani. A 
tervek szerint az idén a 
munkálatok nyolcvan százalékát 
elvégzik, ha az időjárás is 
megengedi. 

SZEGED. A Millenniumi 
Kávéházban (Dugonics tér 12.) 
Valaki jár a fák hegyén címmel 
előadás kezdődik ma 19 órától. 
Márk Attila brassói 
verszenésítő világirodalmi 
versekből összeállított 
zenés-énekes adventi estjét 
láthatják, hallhatják a kávéház 
vendégei. 

ZSOMBÓ. A Wesselényi 
Népfőiskola szervezte 
előadássorozat ma este 6 órától 
folytatódik. A jelenlévőknek 
Szalay István beszél a 
férfibajokról és a 
prosztatabántalmakról. 

A bevételből a kábeltelevíziót és a sportkört támogatják 

Bállal ünnepelt a Bagoly 

A tízéves jubileumra Barabás Éva és Kovács Kokó István is ellátogatott. Fotó: Miskolczi Róbert 

Egy szentmihályi családi ház nagyszobájában in-
dult tíz évvel ezelőtt a helyi kábeltelevízió. Az 
alapító ragadványnevénck köszönhetően Bagoly 
TV-re keresztelt stúdió jótékonysági bállal ün-
nepelte szombat este születésnapját. 

A szentmihályi kábeltelevízió kitalálója, elindítója, 
Hika Imre, azaz Bagolyöcsi egy fészek kifosztásá-
nak köszönheti nevét. - A faluban mindenkinek 
van ragadványneve. Imre egy csókafészeknek gon-
dolt „bagolylakásból" akarta kiszedni a tojásokat, 
miközben leesett a fáról. Innen a neve - tudtuk 
meg Hell Istvántól, a Bagoly TV mostani stúdióve-
zetőjétől. 

Egykoron Bagolyöcsi nagyszobájából illegálisan 
sugározták a műsorokat. Saját barkácsműhelyében 
fabrikálta össze a berendezést, majd beindult a té-
vé. Eleinte még a műsorok kezdési időpontja száj-
ról szájra járt a faluban, így értesültek az emberek 
arról, hánykor lesz az esti film. 

Kitört a jugoszláv háború. A katonák azonnal be-
mérték a határ közelében lévő frekvenciát és felszá-
moltatták. A szentmihályiak azonban nem enged-
ték veszni televíziójukat. Megalakították a Szent-

mihályért Egyesületet és újból megszervezték az 
adásokat, most már legálisan is. Ez elsősorban Csi-
csai Antal művelődésiház-igazgatónak és Túrt Jó-
zsefnek, a Délmagyarország volt munkatársának 
köszönhető. 

A tévétársaságok között egyedülállóan vágatlanul 
sugározzák az adásokat. Szinte csak olyan esemé-
nyekkel foglalkoznak, ami a településen történik, 
vagy legalább egy szentmihályit is érint. - Mint 
minden csatornának, úgy nekünk is a hír- és infor-
mációszolgáltatás az elsődleges célunk - mondta 
Hell István. 

A tízéves jubileumot szombat este jótékonysági 
bállal ünnepelték a szentmihályiak. A rendezvé-
nyen Barabás Éva és Kovács Kokó István, az RTL 
Klub két műsorvezetője is részt vett. A bál és a 
tombola bevételét a kábeltelevízió eszközeinek 
megújítására fordítják. Emellett árverés útján gaz-
dára talált Kokó bokszkesztyűje, illetve az atlantai 
olimpia emlékére kapott serlege, valamint Macs-
kássy Izolda egyik festménye is. Az aukció bevétele 
pedig a Szentmihály Sportjáért Egyesület számláját 
gyarapította. 

K.T. 

A Pa-Dö-Dö és Hevesi Tamás is árusított 

Négyszázezret 
gyűjtött Lions Klub 

Gellért Ákos igyekszik Lions-ruhába öltöztetni Lang Györgyit és 
Fa lus i M a r i a n n t . Fotó: Gyenes Kálmán 

A Szegedi Lions Klub tagjai jóté-
konysági árusítást tartottak a hét 
végén a Cora Áruházban a szege-
di Agyagos utcai Waltner Károly 
gyermekotthon fogyatékkal élő 
lakói javára. Az emléktárgyakat 
maguk az otthonlakók, és az ál-
lami gondoskodásban élő szegedi 
gyermekek készítették. A jóté-

konysági árusításba beszállt a 
Pa-Dö-Dö, Hevesi Tamás és a 
szeged kajakosok is. A jó szándé-
kú adakozók a Lions Klub há-
romnapos jótékonysági akcióján 
keresztül közel 400 ezer forinttal 
segítik boldogabbá tenni a Agya-
gos utcai gyermekotthon lakói-
nak életét. 

Virágos kitüntetés 
Szeged városának 
Virágos Magyarországért díjat kapott Szeged. Gyulán rendeztek 
idegenforgalmi konferenciát, amelyen a dél-alföldi települések kö-
zül Szegednek ítélték oda a Virágos Magyarországért kitüntető cí-
met. A megyeszékhely a Belváros virágosítási programjáért kapta 
a díjat, amit Tóth Károly önkormányzati képviselő, a közgyűlés 
kulturális, közművelődési és idegenforgalmi bizottságának alelnö-
ke vett át. 

Nyílt nap 
a TTK-n 
Nyílt napot tart középiskolások-
nak a Szegedi Tudományegye-
tem Természettudományi Kara 
december 16-án, kedden. Az or-
voskar Dóm téri oktatási épüle-
tében 11 órától tájékoztatják a 
diákokat a továbbtanulási lehe-
tőségekről, a felvételi eljárás sa-
játosságairól, a TTK-n folyó ok-
tatásról. Délután 1 órától az 
egyes tanszékekre látogathatnak 
el a fiatalok. 

Kegyetlen rablás Szentesen 

Felgyújtottak egy 
férfit az utcán 
Felgyújtottak egy idős férfit a 
szentesi utcán péntekről szom-
batra virradóan. A támadók 
pénzt követeltek a szerencsét-
lenül járt áldozattól. 

Szombaton, nem sokkal éjfél 
után, Szentesen a Rákóczi utcai 
gyógyszertár közelében megtá-
madtak egy ötvennyolc éves szen-
tesi férfit, ruháját meggyújtották 
- tudtuk meg Thczakov Szilváná-
tól, a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság sajtóreferensé-
től. A férfi maradandó fogyatékos-
sággal járó sérüléseket szenve-
dett. A helyszínre érkező rendőr-
járőr bűncselekmény megalapo-
zott gyanúja miatt őrizetbe vette 
ifjabb és idősebb D. Mihályt. 

A sérült férfit a szentesi kórház 
sürgősségi osztályára szállítot-
ták. Megtudtuk, hogy testfelüle-
tének 35 százalékán szenvedett 
égési sérüléseket. Vasárnap reg-
gel átkötözték, és állapota - or-
vosi szakkifejezéssel - „kompen-
zált". Tegnap reggel a férfi fájdal-
mai miatt nem panaszkodott or-
vosainak. Ma reggel a beteget a 
szegedi bőrklinikára szállítják. 

A támadók nem ismerték az 
áldozatot - a rendőrség eddigi 

adatai szerint. A Rákóczi utcai 
gyógyszertár közelében történt 
esethez egy szemtanú hívta ki a 
rendőrséget, a tűzoltókat és a 
mentőket - tudtuk meg 7]rityán 
László őrnagytól, a Szentesi 
Rendőrkapitányság bűnügyi osz-
tályának vezetőjétől. A szemta-
nú elmondása szerint körülbelül 
egy méter magas lángok égtek, 
előtte pedig pufogásokat hallott. 
A nyomozás eddigi adatai szerint 
körülbelül öt-hat percig ütlegelte 
az áldozatot a két férfi, illetve ug-
ráltak a földön fekvő testén. 
Pénzt követelve a férfitől elvettek 
négyszáz forintot. A helyszínre 
érkező tűzoltóknak már nem 
volt feladatuk, mert a férfi égő 
nadrágját eloltották, a tűzoltóság 
szakértőként szerepel a vizsgá-
latban - közölte Kajtár István 
tűzoltó őrnagy. Tyityán László el-
mondta, hogy a rablással gyanú-
sítható két férfit őrizetbe vették. 
Az elkövetők közül az egyik fia-
tal felnőtt, a másik felnőtt korú. 
A rablás és a maradandó testi fo-
gyatékosságot okozó súlyos testi 
sértés miatt a két támadóra a bí-
róság kettőtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztést szabhat ki. 

BLAHÓ GABRIELLA 

Súlyos égési sérülésekkel ápolják a gyermekklinikán 

Nem akart mentőt 
hívni az édesanya 
Pénteken este súlyos égési sé-
rülésekkel szállították a szegedi 
gyermekklinikára azt a nagy-
mágocsi kisfiút, akinek anyja 
nem akart gyermekéhez mentőt 
hívni. 

Öngyújtóval játszott egyedül 
egy szobában a nagymágocsi 
kisfiú, és egyszer csak kiabál-
va, égő felsőruházattal futott 
nevelőapja anyjának lakrészé-
be - a rendőrség adatai szerint. 
Az idős asszony a gyerek égő 
ruhácskáját azonnal eloltotta, 
majd levette róla, és a gyermek 
egyik nagyobb testvérét küldte, 
hogy szóljon az édesanyának. 
Az anya azt mondta: a gyerek 
majd meggyógyul magától, 
ezért élettársának többszöri 
felszólítása ellenére sem egye-
zett bele abba, hogy mentőt 
hívjanak kicsinyéhez. Ezt meg-
elégelte a férfi, ezért a rendőr-
őrsre ment, hogy bejelentse a 

Kétszemélyes Shakespeare-előadás a Pinceszínházban 

És Rómeó és Júlia 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A népszerű színészházaspár, Ru-
dolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter 
Vámos Miklós ötlete alapján, Hor-
gas Ádám segítségével hozta létre 
azt a rendhagyó Shakespeare-pro-
dukciót, a kétszemélyes És Ró-
meó és (úliát, amit ma este fél 
8-tól a szegedi közönségnek is 
előadnak a Pinceszínházban. - El-
mesélünk egy történetet azokkal 
a lehetőségekkel és szabadsággal, 
amelyet egy mesélői helyzet meg-

enged. Azaz korlátlan fantáziával, 
játékosan, mégis komolyan véve, 
ahogy az ember komolyan beszél 
a gyerekekkel szerelemről, halál-
ról, tisztességről, barátságról. Azt 
hittem, bizonyos szerepek elmen-
nek az ember mellett. Tévedtem. 
Csak utolértek. De hogy még 
Dajka is leszek, ez váratlan meg-
lepetés. De kellemes. A célunk az, 
hogy megszólaljon a darab mon-
danivalója, a Shakespeare által írt 
Rómeó és Júlia - mondta Rudolf 
Péter kedvcsináló gyanánt. 

Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter. MTI fotó 

történteket. A családi ház, ahol 
az égési sérüléssel járó baleset 
történt, szinte átellenben van 
az őrssel, Nagymágocs köz-
pontjában. 

Az öngyújtóval magára ha-
gyott négyéves kisfiú II. és III. 
fokú égési sérüléseket szenve-
dett. A szegedi gyermekklinika 
intenzív osztályán ápolják a 
gyermeket, akinek állapota - az 
intenzív osztály ügyeletesének 
tájékoztatása szerint - súlyos, 
de stabil. A kicsit hozzátartozói 
látogatják. 

Kiskorú veszélyeztetése miatt 
a gyermek anyja ellen a Szentesi 
Rendőrkapitányság folytat vizs-
gálatot. Tyityán László őrnagy, a 
bűnügyi osztály vezetője el-
mondta: az anyát nem vették 
őrizetbe, találkozhat a fiával, hi-
szen a gyermek számára az égé-
ses baleset önmagában rendkí-
vüli trauma. 

B. G. 

HÍREK 
SZAKLAPOKRÓL 
A REKLÁMKLUBBAN 
December 16-án, kedden, 
délután 14 órától a Hotel 
Novotelben tartandó 
Reklámklubban a helye 
azoknak, akik érdeklődnek a 
szaklappiac speciális kihívásai 
iránt. A Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
szakmai napjának vendége 
Szebeni Zsolt, a Türizmus Kft. 
ügyvezetője lesz, aki 
előadásában a 
Közép-Európában elsőként 
magyarul megjelent Business 
Traveller (Üzleti Utazó) című 
magazin lapindításáról beszél, 
s emellett bemutat majd 
néhány új, szakmai 
kiadványt. 

OPERABARÁTOK 
KARÁCSONYA 
Karácsonyi hangversenyt és 
partit rendez hétfőn 18 órától a 
Bartók Béla Művelődési 
Központ dísztermében a 
Szegedi Operabarátok 
Egyesülete. A koncerten a 
Szegedi Tudományegyetem 
Zeneművészeti Főiskolai 
Karának oktatói - Temesi 
Mária, Andrejcsik István, 
Szécsi Edit - és hallgatói adnak 
koncertet. 


