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K O R K É P 

ALGYO. A Népszínház Klub 
kővetkező estjén, holnap este 6 
órától az Árpád-házi királyokról 
lesz szó. A vendég Horváth 
Ferenc régész-történész. 

BORDÁNY. A Bordányi 
Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat és a Kulturális és 
Szabadidős Egyesület - múlt évi 
sikeres együttműködésének 
mintájára - 2005-ben is közösen 
valósítja meg programjait. A 
tavalyihoz hasonlóan idén is öt 
munkacsoport készíti a 
tervezetet. Az idei 
rendezvénynaptár várhatóan 
február közepére készül el. Nagy 
figyelmet fordítanak a több mint 
60 millió forintos 
önkormányzati beruházás révén 
megújuló faluház működésére. 
Fó céljuk az intézmény olyan 
minőségi megújítása, amelyben 
minden korosztály jól érzi 
magát. Tervezik egy civil 
közösségi ház létrehozását is. 

DESZK. Tavaly februárban 
született meg a szegedi 
kistérségben a közoktatási 
intézmények közötti szorosabb 
együttműködés gondolata, mely 
a „Partnerség a közoktatásban" 
nevet kapta. A program -
amelynek fő támogatója a helyi 
képviselő-testület és 
polgármester, Simicz József -
tömöríti az óvodákat, általános 
iskolákat és középiskolákat. A 
cél az, hogy a nevelési-oktatási 
intézmények megismerjék 
egymás munkáját és együtt 
használják ki a pályázatokat 
adta lehetőségeket. Tavaly már 
több szakmai programot 
szerveztek az óvodáknak és 
iskoláknak többek között 
Deszken, Algyön, Röszkén és 
Szegeden. Az intézmények a 
közös célok érdekében 
egyesületet hoztak létre, melyet 
2004. december 30-án jegyeztek 
be SZNIP Közhasznú Egyesület 
néven. Az egyesületnek tíz 
településről - Algyö, Baks, 
Deszk, Domaszék, Röszke, 
Szeged, Tiszasziget, 
Újszentiván, Sándorfalva, 
Szatymaz - vannak tagjai, 
összesen 80 intézményből 14 
ezer 453 gyermek és 1351 
pedagógus. A 2005. évi szakmai 
programterv kidolgozás alatt áll, 
amelynek fö irányvonalai 
lesznek a közös pályázati 
együttműködés, a szakmai 
műhelyek beindítása, kistérségi 
szakmai konferenciák 
szervezése, valamint határ 
menti együttműködés 
Szerbia-Montenegróval és 
Romániával. 

MÓRAHALOM. A 
képviselő-testület módosította a 
közműves víz- és csatornadíjak 
megállapításáról szóló 
rendeletet. A víz alapdíja 
lakossági fogyasztó esetén 226 
forint plusz áfa havonta, a 
vízmérőn mért mennyiség után 
117 forint plusz áfa 
köbméterenként. Nem lakossági 
fogyasztónak minősülő 
vízfelhasználók esetén az alapdíj 
226 forint plusz áfa, a vízmérőn 
mért mennyiségek után 181 
forint plusz áfa 
köbméterenként. Az ideiglenes 
lakossági fogyasztónak minősülő 
vízfelhasználók esetén a 
felhasznált mennyiség 
után 175 forint plusz áfát 
kell fizetni. A rendelet 
január elsején lépett 
hatályba, az új fogyasztási 
díjakat az első leolvasástól kell 
alkalmazni. 

ZÁKÁNYSZÉK. Tavaly 
november óta a tanyafplelósök 
kisbusszal szállítják a 
külterületen lakó óvodások és 
kisiskolások egy részét. A 
kisbuszt az önkormányzat 
vásárolta. 
A faluban idén is folytatódik a 
kifliakció: az iskolatejhez a 
gyerekek mindennap 
péksüteményt kapnak. Az 
önkormányzat évente 
félmillió forintot fordít 
erre a célra. 

Akad, aki kényszerből, más divatból vásárol a használtruha-boltokban 

Estélyi ruha négyezerért 

Ruhák - fillérekért kaphatók. Divatos nadrágot, pólót nem csupán a márkaboltokban lehet vásá-
rolni Fotó: Miskolczi Róbert 

Meghökkentő, stílusos vagy divatos ruhákat nem csupán mé-
regdrága márkaboltokban vásárolhatunk. Akit nem zavar, hogy 
előtte már más is hordta a nadrágot, pulóvert, kitartással és kis 
szerencsével fillérekért juthat különböző darabokhoz a hasz-
náltruha-boltokban. 

- A vásárlóink között akad 
olyan, aki anyagi okok miatt jár 
hozzánk, mást viszont a minősé-
gi vagy egyedi ruhák vonzanak. A 
vevőink egy része ismeri a külföl-
di divatos márkákat - Mexx, 
Esprit - , és kimondottan ezeket 
keresi - mondta Martonosi La-
josné, a szegedi Árkád Bálás tu-
lajdonosa. Ok Hollandiából hoz-
zák az árut, amelyet egyenként 
válogatnak át, majd a külföldi 
fertőtlenítés után itthon gőzölés-
sel tisztítják. A tulajdonos sze-
rint nagyon kell szeretni a ruhát 
ehhez a szakmához, hiszen min-
den egyes darabot átnéznek el-
adás előtt. 

A kényszerből és divatból vásá-
rolók mellett a kismamák is gya-
kori vendégek a használtruha-
boltokban. A gyerek gyorsan nö, 

a komplett ruhatárat nem lehet 
mindig új ruhákból összeállíta-
ni. 

- A gyerekruha nagyon nép-
szerű, a méreteket szinte va-
dászni kell, bár mindennap te-
szünk ki új árut. Egy ruhadarab 
egyébként néhány hétig van 
kint - ha nem kel el ennyi idő 
alatt, akkor bevesszük - mond-
ta a tulajdonos. 

Az anyukák a Tisza Lajos kör-
úti angol használtruha-boltban 
is gyakori vendégek. A kicsik a 
játszósarokban foglalhatják el 
magukat, amíg a mama sapkát, 
sálat, pulóvert vásárol. 

- Az alkalmi ruháink gyönyö-
rűek, és a legdrágább estélyi is 
kevesebbe kerül, mint négyezer 
forint - mutatta Farkas Tiborné a 
piros, fekete fiitteres ruhákat. A 

fehérnemű is nagyon fogy, ame-
lyek közül sokat sosem használ-
tak, de akkor is megveszik a bu-
gyikat, melltartókat - tudtuk 
meg - , ha már nem újak. 

- Szeretek ilyen boltokban vá-
sárolni, mert lelkiismeret-furda-
lás nélkül itt tudok hagyni he-
tente 2-3 ezer forintot. A vásár-
lás örömét átélem, de mégsem 
veszélyeztetem a családi kasszát 
- magyarázta /uhász Péterné. 
„Én magányos farkas vagyok, de 
a kolléganőim minden hétfőn 
délután közösen jönnek ruhákra 
vadászni". 

Lénárd Klaudia hetente-kéthe-
tente próbál szerencsét a hasz-
nált ruhák piacán. 

- Itt egy „butiknadrág" áráért 
négyet kapok, és különlegeseb-
bet is, mint a tucattermékek. 
Úgy tudom, hogy külföldön a 
színésznők körében is népszerű-
ek a second hand shopok. Nos, 
ők biztos nem csak az alacsony 
ár miatt vásárolnak ott. 

GONDA ZSUZSANNA 

A túlélőkért zenéltek 
Jótékonysági hangversenyt rendeznek a délkelet-ázsiai szökőár túl-
élőinek megsegítésére ma este 6 órától a Szegedi Tudományegyetem 
Zeneművészeti Főiskolai Karának művészei a Fricsay Ferenc Hang-
versenyteremben (Tisza L. krt. 79-81.). 

Az adományként összegyűlt összeget a Máltai Szeretetszolgá-
latnak utalják át. Fellépnek: Kerek Ferenc, Kerekné Fekete Eva, 
Soós Péter, Ordasi Anna, Bozóki Andrea, Csepregi Hajnalka, Lucz 
Ilona, S. Dobos Márta, Kocsis Krisztina, Szelezsán Beáta, Pavlo-
vits Dávid, Delley Iózsef,, Akijosi Szacsiko, Zsigmondné Pap Eva, 
Zsigmond Zoltán, Andrejcsik István, Kerényi Mariann, Szecsódi 
Ferenc, Maczák János és a Gregorián együttes Szudi Mária ve-
zényletével. A műsort, amelyben többek között, Ibert, Chopin, 
Brahms és Kurtág művei hangzanak el, Sándor János rendező ve-
zeti. 

Elfogták 
a rablót 
Rablási kísérlet miatt indult eljá-
rás egy csongrádi lakos ellen teg-
nap: a gyanúsított egy autót akart 
elvinni. A harminckilenc éves fér-
fi délelőtt belépett egy vegyeske-
reskedésbe, kést fogott a boltban 
dolgozó nő nyakához, és felszóh'-
totta, adja át az üzlet előtt parkoló 
autójának kulcsát. Az asszony 
azonban cl tudott menekülni. Mi-
után segítséget hívott, a csongrádi 
rendőrök még a közelben elfogták. 

Negyven gyűjtőszigetet alakítanak ki 

Heti huszonöt tonna 
komposztanyag 
Háromszor áll meg 4600 sze-
gedi ingatlan előtt a szemét-
szállítás napján a sárgán vil-
logó, köznyelven kukásautó-
nak nevezett jármű. Ennek 
oka, hogy Újszegednek a Te-
mesvári körúton kívül eső 
magánházas területén né-
hány hónapja próbaképpen 
bevezették az úgynevezett 
barna zsákos, azaz a kom-
posztálandó hulladékok gyűj-
tését. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szegeden, valamint Sándorfal-
ván és Zákányszéken a porták 
előtt a háztartási szemetet tar-
talmazó kuka, a csomagoló-
anyagokkal megtöltött zöld 
zsák mellett várja az elszállí-
tást, a fűvel, falevéllel, véko-
nyabb gallyakkal és egyéb kom-
posztálható szerves anyagokkal 
megrakott barna zsák is. A hul-
ladékszállító autó háromszori 
megjelenése óta érezhetően ke-
vesebb az égetés, tisztább a le-
vegő a környéken. Arról nem is 
szólva, hogy aki jól megtömi a 
barna zsákot abba illő anyagok-

kal, hozzájárul a föld minőségé-
nek javításához is. 

A Szegedi Környezetgazdálko-
dási Kht. szállítási és logisztikai 
részlegének vezetője, Bakacsi 
Zoltán elmondta, hogy hetente a 
három körzetből, azaz nyolcezer 
ingatlan elől, minimum 25 ton-
na komposztálandó anyagot 
gyűjtenek be, amit prizmákba 
helyeznek, és szakszerűen kezel-
nek: forgatják, mérik a hőmér-
sékletét, hogy jó minőségű kom-
poszttá érjen össze. A következő 
hónapokban várhatóan még több 
szerves anyag érkezik a telepre, 
mivel az év első felében a többi 
szegedi magánházas övezetben is 
bevezetik a szelektív gyűjtést. A 
lakótelepeken pedig összesen 
negyven szigetet építenek ki, 
ahova a környékbeli lakók elvi-
hetik azt a hulladékot, ami alkal-
mas újrafelhasználásra és kom-
posztálásra. 

A Környezetgazdálkodási Kht. 
ISPA-programja azonban csak 
akkor lehet eredményes, ha a la-
kosság is partner ebben. A né-
hány hónapos tapasztalat szerint 
a szegediek érzik és értik ennek 
fontosságát. 

A szimfonikusainkat ünnepelték a spanyolok 

Zenészeink fergeteges 
sikere Bilbaóban 
Rossini legritkábban játszott 
operái közé tartozik a II. Meh-
met, amit a szegedi szimfoni-
kusok közreműködésével a hét 
végén hatalmas sikerrel mutat-
tak bc Bilbaóban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az észak-spanyolországi nagy-
városban, Bilbaóban évente hét 
operát mutatnak be. A produk-
cióknak legalább a fele olyan 
ritkaságnak számító darab, 
mint Rossini II. Mehmet című 
operája, amelynek premierjét 
szombaton a szegedi szimfoni-
kusok közreműködésével tar-
tották meg. Rendezőnek a bil-
baóiak a velencei Massimo Gás-
párom kérték fel, aki maga ter-
vezte a díszletet és a jelmezeket 
is. Marcello Panni, a produkció 
karmestere, sikeres zeneszerzői 
karrierje mellett dirigensként a 
19. század eleji olasz operare-
pertoár világhírű specialistájá-
nak számít. Gyüdi Sándor, a 
szimfonikusok igazgató-karna-
gya elmondta: a produkció elő-
készületeit komoly nehézségek 
jellemezték, mert mind a négy 

A kiemelkedő 
munkát 
jutalmazták 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A magyar kultúra napja alkalmából az oktatás 
és a nevelés területén végzett kiemelkedő tevé-
kenységük elismeréseként Magyar Bálint okta-
tási minisztertől tegnap Budapesten hetvenhe-
ten vehettek át díjakat. Iskolateremtő, nem-
zetközi elismertségű munkájáért Csörgő Sán-
dor akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem 
tanszékvezetője Szent-Györgyi Albert-díjat ka-
pott. Magas színvonalú munkájáért, valamint 
a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tu-
dományos tevékenységéért a miniszter Apá-
czai Csere János-díjat adományozott Barótiné 
Gaál Mártának, az SZTE tanszékvezető egye-
temi docensének, az irodalomtudomány kan-
didátusának, valamint Móricz Ferencnek, az 
SZTE egyetemi tanárának, a matematikai tu-
domány doktorának. A gyermekek harmoni-
kus személyiségformálásában végzett kiemel-
kedő tevékenységéért Németh László-díjat ka-
pott Mészáros Rezsőné, a szegedi Gedói Általá-
nos Iskola és Művészeti.Alapiskola igazgatója 
és Utasi István, az öttömösi Általános Művelő-
dési Központ igazgatója. 

A Csudafilm Szegeden 

Nemcsak operatőrként, hanem rendezőként is jegyzi az Emmy- és Kossuth-díjas Ragályi 
Elemér a görög-magyar koprodukcióban készült Csudafilmet, amelynek szegedi díszbe-
mutatóját tegnap este tartották a Belvárosi moziban. A vetítésen a rendező mellett részt 
vett a főbb szereplők közül Kern András is Fotó: Frank Yvette 

eredetileg felkért főszereplő le-
mondta a bemutatót - a cím-
szereplő például tizenkét nap-
pal a premier előtt. Helyette az 
utolsó pillanatban az olasz Si-
moné Alaimót, napjaink egyik 
legkiválóbb bel canto basszistá-
ját sikerült megszerezni. A 
szoprán főszerepet az amerikai 
/une Anderson énekelte, aki az 
opera egyetlen létező CD-felvé-
telének is közreműködője. 
Mezzoszopránként óriási felfe-
dezésnek tartják az Olaszor-
szágban élő albán Enkelejda 
Shkosát. A fiatal amerikai teno-
rista, Stephen Mark Brown, a 
Pavarotti-énekvcrseny győztese 
is sikert aratott. 

A szombat esti bemutatót a 
közönség lelkes ünnepléssel fo-
gadta, és számos jelen lévő 
szakember szerint a zenei meg-
valósítás magas színvonala 
alapján is megérdemelt a ki-
emelkedő siker. A szegedi szim-
fonikusok még három alkalom-
mal játsszák az operát, majd út-
ban hazafelé, január 25-én Cas-
tcllónhan Ainhoa Artetával és 
Roberto Rizzi Brignobval opera-
gálát adnak. 

HÍREK 
NEM HORNYÁK 
NYILATKOZOTT 
Sajnálatos hiba csúszott 
szombati lapszámunkban a 
Szilléri sugárúti fegyveres 
rablással gyanúsított 
fiatalemberről szóló írásunkba. 
Szabó Attila munkahelyén, a 
Sole H u n g á r i a szegedi, 
Budapesti úti telephelyén 
ugyanis nem a fiatalember 
főnöke, Hornyák József, a cég 
logisztikai igazgatója 
nyilatkozott, hanem egy másik 
vezető. A tévedésért olvasóinktól 
és az érintettektől elnézést 
kérünk. 

KÖVEGYEN MÉG 
NEM DÖNTÖTTEK 
Lapunk tegnapi számában a 
polgármesterek fizetéséről szóló 
cikkben arról számoltunk be, 
hogy a kövegyi önkormányzat 
vezetőjének tiszteletdíját idén 
már fölemelték. Ez azonban nem 
igaz: bár a javaslat már 
megszületett, az emelésről még 
nem döntött a 
képviselő-testület. A tévedésért 
elnézést kérünk. 


