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Újévi gálakoncert bécsi hangalatban a Szegedi Nemzeti Színházban 

Valcerek, polkák, slágerek 
A Szegedi Nemzet i Színházban harmadszor 
aratot t sikert az Audit & Audio Kft. újévi gála-
koncertje, amelynek műsorát a bécsi és a ma-
gyar operett klasszikusainak műveiből állítot-
ták össze. 

Pezsgős fogadással várták a publikumot a tradi-
cionális újévi koncertre az esztendő első napján a 
nagyszínházban. A nézőtérről többször is felhang-
zó noszogató taps jelezte: a közönség soknak tart-
ja a félórás csúszást. A malőrt Kozma József alpol-
gármester köszöntője után az előadóknak szeren-
csére sikerült hamar feledtetniük. A siker titka ez-
úttal is a profi szereplőgárda volt. Nem hiába em-
legetik az operett nagyasszonyaként a nagymama-
ként is vonzó Kállay Borit, aki többek között a 
Messze a nagy erdővel bizonyította: a kisujjában a 
műfaj minden csínja-bínja. Ő a 21. századi 
Honthy Hanna, aki eleganciájával, személyiségé-
nek varázsával képes magával ragadni a közönsé-
get. Összeszokott párost alkot a Magyar Állami 
Operaház kiváló tenoristájával, a Szegeden is 
nagy népszerűségnek örvendő Berkes Jánossal, 
aki régi sikerszámát, Barinkay belépőjét ismét si-
kerrel adta elő. 

Nemzeti dalszínházunk fiatal szopránja, Péter 
Cecília most sem okozott csalódást, világszínvona-
lon énekelt, rafinált, stílszerű, mégis modern sza-

bású ruhákban parádézott - gyanítom, angol jel-
meztervező párja fantáziáját dicsérik. A pályakezdő 
szegedi Forgó Nóra, akit Vilja dalával kétszer is 
visszatapsoltak, kicsit rutintalan még, de vonzó je-
lenség. Ha kicsit erősebb lenne a hangja, szép karri-
ert futhatna be. A helyi társulat két tagja, Andrej-
csik István sármos, stílusos éneklésével, Kiszely 
Zoltán mókázásával nyerte el a nézők szimpátiáját. 
A Kolep Zoltán koreográfiájával fellépő színházi 
tánckart többször is vastapssal jutalmazta a közön-
ség. Koczka Ferenc dirigálásával a szegedi szimfo-
nikusok tagjaiból alakult kamaraegyüttes, a Stra-
uss Zenekar ősbemutatóként „udvari zeneszerző-
jének", Szász Mihálynak Ez az év is jól kezdődik cí-
mű bohókás-kellemes szerzeményét is eljátszotta 
Szelezsán István harsonaszólójával. A fehér ró-
zsákkal és liliomokkal feldobott reprezentatív szín-
padképet az előadás rendezője, Toronykőy Attila 
tervezte. 

A gála végén Pászti Ágnes tanácsnok megköszön-
te a producernek, F. Szabó Attilának, hogy hagyo-
mányt teremtett Szegeden az újévi gálával, majd 
nagy ünneplés közepette a Radetzky-mars dallamá-
ra elbúcsúztak a koncert közreműködői. Lapunk 
támogatásával tegnap Szentesen lépett fel az alkal-
mi társulat, ma este pedig a vásárhelyi Fekete Sas-
ban ismétlik meg a hangversenyt. 

H. ZS. 

Táncosok. Egy látványos színpadkép az újévi gáláról Fotó: Karnok Csaba 

ÉVES ELŐREFIZETÉSI KEDVEZMÉNY 
ÉS NYEREMÉNYAKCIÓ 

A Szeged Megyei Jogú Város 2004. november 30-i közgyűlésén elfogadta a hulladékszállítási díjak eme-
lésének mértékét. A rendelet értelmében a hulladék kezeléséért az ingatlan tulajdonosa vagy használója az 
alábbiakban meghatározott díjat köteles fizetni: 

1. Lakossági ügyfelek, háztartásonként 110-120 l-es gyűjtőedény heti egyszer 
történő elszállításának és ártalmatlanításának díja 1469 Ft áfával együtt. 

2. Közületi ügyfelek esetében is a rendeletben meghatározott díj a mérvadó, 
110 -120 l-es gyűjtőedény heti egyszer történő elszállításának és ártalmatla-
nításának díja 2769 Ft áfával együtt. 

A hulladékszolgáltatási közszolgáltatás minimális lakásonkénti díja a rendeletben meghatározott kedvez-
ményekkel csökkenthető. 

Nyugdíjas ügyfeleink részére biztosított kedvezmény mértéke 2005-ben 61,5%. Az egyéb lakossági díj-
kedvezmények (lakossági folyószámláról történő fizetés esetén és incasso) az előző évhez képest változat-
lanok. 

Az idei évben is lehetőséget kínál Társaságunk a hulladékszállítási díj egy összegben történő kiegyenlíté-
sére, befizetés esetén 10% kedvezményt biztosítunk a hátralékkal nem rendelkező ügyfeleinknek. 

Azok között az. ügyfelek között, akik éves hulladékszállítási díjukat előre, a megadott határidőig rendezik, 
értékes nyereményeket sorsolunk ki. A felajánlott nyeremény 20 db DVD-lejátszó, melyet a 20 legsze-
rencsésebb ügyfelünk fog elnyerni. 

Minden ügyfelünk postai úton, 2005. január 15-ig megkapja a Pro-forma számláját és egy csekket, me-
lyet 2005. január 31-ig kell befizetnie, amely már a csökkentett díjat tartalmazza. 

Az előfizetéssel járó kedvezmény igénybevételéhez kizárólag a megküldött csekken 2005. január 31-
ig postán beérkezett összegeket tudjuk figyelembe venni. 

Ha Ö n úgy dönt , hogy 2005 évre lemond az. előfizetéssel járó kedvezményéről és a nyereményakcióban 
történő részvételről, akkor a kiküldött - Pro-forma számlán szereplő összeget tartalmazó csekket nem kell 
befizetnie. Ebben az esetben a következő számlázásnál automatikusan megkapja a szokásos kéthavi hul-
ladékszállítási számláját. 

Felhívjuk figyelmét, hogy 2005. január 31. után döntésének megváltoztatására és 
számlája módosítására nincs lehetőség. 

A fenti tájékoztatónkkal kapcsolatos kérdéseivel ügyfélszolgálati irodánkhoz fordulhat, ahol munkatársa-
ink szívesen állnak rendelkezésére. 

Ügyfélszolgálati iroda: 6720 Szeged, Stefánia 6. 
Telefon: 62 /468-401 • Fax: 62 /424-097 
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda: 8 - 1 5 óra 

csütörtök: 8 - 1 7 óra 
péntek: 8 - 1 3 óra 

Kérjük, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatás éves díjának előre történő be-
fizetésével járuljon hozzá a térségi környezetminőség-javítására, a hulladékok 
által okozott környezetszennyezés megakadályozására és felszámolására irá-
nyuló erőfeszítéseinkhez. Eddigi együttműködését köszönjük, az új évre sok 
sikert kívánunk Önnek és családjának! 

K Ö I N Y I Z I T 
GAZDÁLKODÁSI 

Véres ruhadarabok a balesetek és bűncselekmények helyszínein 

Veszélyes hulladékok 
a megyei utak mentén 
Környezetvédők szerint a köz-
területen elkövetett erőszakos 
bűncselekmények vagy közleke-
dési balesetek helyszínein a sé-
rültek ellátása után előfordul, 
hogy veszélyes, környezet-
szennyező hulladékok marad-
nak hátra. Az érintet tek azt 
mondják, igyekeznek ezeket az 
előírtaknak megfelelően össze-
gyűjteni és tárolni. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- A közúti balesetek helyszíneit 
minden esetben megtisztítjuk a 
szennyeződésektől és a ki-
sebb-nagyobb törmelékektől, 
hogy semmi ne zavarja a forga-
lomban részt vevőket. A veszé-
lyes hulladékokat, a véres ruha-
darabokat, kesztyűket, kötszere-
ket, fecskendőket, üres ampullá-
kat azonban mi nem gyűjthetjük 
össze, a törvény erre nekünk 
nem ad lehetőséget. Ha ilyesmi-
ket találunk, értesítjük a kataszt-
rófavédelem munkatársait - tá-
jékoztatta lapunkat Busa Zoltán. 
A Csongrád Megyei Állami Köz-
útkezelő Klit. igazgatója megje-
gyezte, hogy a közlekedési bal-
esetek, főleg a koccanásos bal-
esetek egy részéről nem is szerez-
nek tudomást. Szerinte elképzel-
hető, hogy néhány helyszín hely-
reállítása, takarítása emiatt el-
maradhat. 

Nem túl gyakori, hogy közleke-
dési balesetek vagy közterüle-
ten elkövetett bűncselekmények 
helyszínein hátra hagyott veszé-
lyes hulladékok miatt a kataszt-
rófavédelemre hárulna feladat. A 
Csongrád Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság vezetője azt 
azonban elmondta, hogy rendel-

Egy baleseti helyszín a sok közül Fotó: Tésik Attila 

keznek azokkal a speciális esz-
közökkel, védőfelszerelésekkel, 
amelyekkel ezeket megszünte-
tik, fel tudják számolni. Szöllősi 
Sándor megjegyezte, hogy a bal-
esetek helyszíneit az olaj- és 
üzemanyag-szennyeződés tő l , 
vagy egyéb környezetkárosító 
anyagoktól ők tisztítják meg. 

A közlekedési balesetek és az 
erőszakos bűncselekmények sú-

A RENDORSEG ERTESIT VAGY TAKARÍT 
A rendőrségnek a közlekedési balesetek helyszínein többek között az is a 
feladata, hogy ha a közutakon valamilyen szennyeződés, olaj, vér, egyéb 
hulladék marad, az ügyeleten keresztül értesítse az út kezelőjét. Bűncse-
lekmények helyszínelésekor a bűnügyi technikusok által használt veszélyes 
hulladék elszállításáról és megsemmisíttetéséró'l pedig a rendőrség gon-
doskodik. 

lyosan sérült áldozatait általában 
a mentők látják el. Simon Mari-
anna, a Csongrád Megyei Men-
tőszervezetek vezető főorvosa azt 
mondta, az egészségügyi tör-
vényben előírtak szerint össze-
szedik a betegellátás, életmentés 
során használt eszközöket. 

- A sérülteket általában a men-
tőautóban látjuk el, a fecskendő-
ket, ampullákat, kötszereket ott 
használjuk. Ezeket a veszélyes 
hulladéknak minősülő tárgyakat 
a véres ruhadarabokkal együtt 
maradéktalanul össze tudjuk 
gyűjteni, és megfelelően tárol-
juk. Azt persze nem lehet kizár-
ni, hogy elvétve például kesztyűk 
maradhatnak a helyszínen, de 
igyekszünk mindent összeszedni 
magunk után - hangsúlyozta a 
főorvos asszony. 

Mit tehet a hallgató, ha nem elégedett a kapott vizsgajeggyel? 

Egyetemi tanulmányi tanácsadó 
A vizsgaidőszakban olykor nem ugyanúgy vélekedik a kapott, illetve 
adott érdemjegyről a hallgató és az oktató. A Szegedi Tudományegye-
temen nemrégiben újjáalakult tanulmányi tanácsadó szolgálat egye-
bek mellett erre a problémára is megoldást keres. 

Ismét működik a tanulmányi ta-
nácsadó szolgálat (ttsz) a Szegedi 
Tudományegyetem hallgatói ön-
kormányzatán belül. A szolgá-
lat pillanatnyilag egyszemélyes: 
Vandra Anett koordinátor végez 
minden feladatot. O maga a jogi 
kar hallgatója, tanulmányai mel-

lett végzi ezt a tevékenységet, 
hallgatói munkaként - a koordi-
nátori címet pályázaton nyerte 
el. Jelenleg a 2001 és 2003 kö-
zött jól működött, aztán meg-
szűnt ttsz újjászervezésén dolgo-
zik: kortárs segítőket keres, szin-
tén hallgatókat, akik közvetlen 

Vizsga e lő t t . A drukk is érződ ik á jegven Illusztráció: Gyenes Kálmán 

kapcsolatban vannak társaikkal, 
s az adott karon esetleg nem 
megoldható problémát közvetí-
teni tudják hozzá. 

- A vizsgaidőszakban a jegyek-
kel kapcsolatban adódik a leg-
több gond - mondja Vandra 
Anett, akihez már az idei vizs-
gaszezonban is többen fordultak 
érdemjegyügyben. A hallgató 
olykor úgy érzi, hogy teljesítmé-
nyét alulértékelték és a szolgálat 
segítségét kéri. A koordinátor 
megpróbálja fölhívni az egyete-
mista figyelmét: legjobb közvet-
lenül az oktatóval kapcsolatba 
lépni, meggyőzve őt arról, hogy 
tudásanyaga valóban eléri a kí-
vánt szintet. Ha ez nem járható 
út, Vandra Anett is beszél az ok-
tatóval, megismeri álláspontját, 
s ismerteti vele a hallgatóét. A 
cél a mindkettejük számára el-
fogadható, mindkettejük által 
igazságosnak érzett eredmény 
elérése. E tevékenysége egyfajta 
mediátori szerepkörként is föl-
fogható. 

Nemsokára kezdődik az egye-
temi felvételi időszak, és a szol-
gálatnak - mert ez is tanulmá-
nyokkal összefüggő feladat - a 
középiskolákkal is tartania kell a 
kapcsolatot. Megszervezi a kö-
zépiskolákban tartandó egyete-
mi, illetve kari bemutatkozókat^ 
ahol a diákok tájékozódhatnak a 
felvételi lehetőségekről. Nemre-
giben makói diákoknak tartott 
bemutatkozót az egyetem. 

F.CS. 


