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A rabok vérrel festett kártyája is látható a börtöntörténeti kiállításon 

A szegedi Csillag 120 éve 
Az első elítéltek 120 éve, 1885 elején érkeztek az 
újonnan felépített szegedi Csillag börtönbe. Erre 
emlékezve tárlat nyílt a Móra Ferenc Múzeum 
kisebbik időszaki kiállítási termében. 

m u n k a t á r s u n k t ó l 

A múzeum gyűjteményének, a levéltár dokumen-
tumainak és a Somogyi-könyvtár könyveinek, va-
lamint a Csillag börtön archívumának segítségével 
vázlatosan fölvillantja a kiállítás a büntetés-végre-
hajtás fejlődésének főbb szegedi eseményeit. A vár-
ban már 1763-ban országos fenyítőház létesült, a 
későbbi szegedi várbörtön legismertebb korszaka 
az 1870-cs évek volt, amikor országszerte ismert 
betyárok is itt raboskodtak. Ebből az időszakból a 
vár ábrázolásain kívül korabeli bilincseket, lakato-
kat, nyak-kéz kalodákat mutat be a Nagy Adám 
muzeológus által rendezett tárlat. Igazi kuriózum a 
rabok vérrel festett kártyája. 

1881 -ben Csemegi Károly csongrádi születésű jo-
gász megalkotta a Csemegi-kódex néven ismert el-
ső modern magyar büntetőtörvénykönyvet. Az en-
nek nyomán kibontakozó börtönkorszerűsítési 
program keretében Szeged kerületi és törvényszéki 
fogház létrehozására kapott lehetőséget. 1883-ban 
megkezdődött a börtön építése, amelyet már az 
építési engedélyen „Csillag alakú" börtönnek ne-
veztek el. Az első rabszállítmány 1885. január 
10-én 'érkezett. Az első igazgató, Törökfalvi Török 
Kálmán volt, akinek elméleti munkássága is bizo-
nyítja, hogy a korszerű módszerek alkalmazásában 
- az elzárt rabok foglakoztatása - a szegedi börtön 
mindig az élen járt. A tárlat bemutatja a fejlesztés-
re vonatkozó törvényeket, Csemegi és Törökfalvi 
műveit, a Csillag börtön jellegzetes alaprajzát, né-
hányat az építési iratokból, újságcikkeket az épít-
kezésről és az elkészült épület fotóit, valamint né-
hány korabeli felvételt a börtönéletről. 

A Csillag jelenlegi működéséről, a különböző 

A kiállítás igazi kuriózuma a rabok vérrel festett 
kár tyája DM/DV-fotó 

munkaterületeken dolgozó elítéltek munkálkodá-
sáról fényképek tanúskodnak. A mindennapi élet 
kötöttségét az adminisztráció eszközei és az új faj-
tájú kényszerítő, fegyelmező eszközök jelképezik. 
Láthatók a börtönőrök jelenlegi egyenruhái is, va-
lamint elkobzott tárgyakat és az elzártságban kelet-
kezett műalkotásokat: festményeket, faragásokat, 
kerámiákat, maketteket és türelemmunkákat. 

Tízmillió forintot költöttek két év alatt 

Sándorfalva könyvtára 
Holnaptól 
Kordáék 

Valentin-napi buli: nem csak szerelmeseknek 

A mottó: IH Liebe 
dich Rádió 88 

KÖRKÉP 

BALÁSTYA. Ma este fél 7-tól a 
jóga iránt érdeklődőket várják 
a művelődési ház 
nagytermében. A tanfolyam 
foglalkozásait a tanév második 
felében minden héten hétfőn 
fél 7-től tar t ják, vezető Cseh 
jamuna . 

BORDÁNY. A faluház teljes 
körű felújí tása mia t t a Teleház 
Információs és Szolgáltató 
Központ a Patika iskola 
épületébe költözött . Itt tart 
fogadóórát szerdán 8 és 16, 
valamint pénteken 8 és 14 óra 
között Pálfi István 
falugazdász. Földrendezéssel 
kapcsolatos ügyekben K. Tó th 
István keddenként 8 és 12 óra 
között tart fogadóórát. A 
faluházban megkezdett 
mezőgazdasági vállalkozói 
tanfolyamot az iskola egyik 
tan termében rendezik meg a 
továbbiakban pénteken és 
szombaton. 
- A családsegítő központban 
kedden 8 és 12, csütörtökön fél 
I és fél 5 között tart 
ügyfélfogadást Polyák Andrea 
családgondozó. A gyermekjóléti 
szolgálat családgondozója, 
Dobó Lászlőné hétfőn és 
szerdán 8 -15 óráig, pénteken 
8-tól 14 óráig tart 
ügyfélfogadást. 

KISTELEK-Tüdőszűrést 
tartanak mától a rendezvényház 
oldalában felállított mobil 
szűrőállomáson. 
- lótékonysági bált rendez a 
kisteleki általános iskola 
február 19-én a 
sportcsarnokban este 7 órától. 
Jegyek az általános iskola 
titkárságán kaphatók 
háromezer forintért. 

MÓRAHALOM. A rúzsai 
székhelyű Pénzügyi Ellenőrzési 
Igazgatási Társulás a napokban a 
mórahalmi polgármesteri 
hivatalban tartotta ülését, 
amelyen részt vettek a társulási 
önkormányzatok polgármesterei 
és jegyzői. Meghallgatták a 
tavalyi esztendő munkájáról 
szóló beszámolót, valamint 
tájékoztató hangzott el az előző 
évi költségvetés elszámolásáról. 
Elfogadták a társulás idei 
költségvetését is. 

SZEGED. A Mil lenniumi 
Kávéházban este 7 órakor a 
Filmek, amiket szeretünk 
sorozatban a Casablanca 
című fekete-fehér, magyar 
feliratos amerikai f i lmet 
vetítik. 

SZŐREG. A művelődési 
házban délután 2 órakor 
kezdődik az 
asztalitenisz-edzés, va lamint 
az ult iparti , este 6 órakor pedig 
a Vízöntő Klub tagjai 
találkoznak. Az ál talános 
iskolában este 6 órakor 
kezdődik a sztepfoglalkozás. 

ZÁKÁNYSZÉK. A teleházban 
igényelhető gazdasági 
tanácsadás, pályázatírás 
önköltséges alapon, nem 
csupán gazdák részére, 
internet-hozzáférés, 
fénymásolás, 
számítógép-használat. A 
tanácsadó szolgáltató 
csapatban van közgazdász, 
turisztikai szakember és 
agrármérnök helyi fiatal is. A 
gyermekek és fiatalok számára 
is készen áll szolgáltatásaival, 
információkkal, tanácsokkal az 
ifjúsági refeaens és 
csapata. 
- A zákányszéki gondozási 
központ rendezésében az idősek 
klubja a napokban tartotta 
hagyományos farsangi 
mulatságát. A gyermekek 
táncelőadása után 
bemutatkozott az idősek 
klubjának új énekkara is. A 
rendezvényen - a korábbiakhoz 
hasonlóan - idén is részt vettek 
meghívott vendégként a 
mórahalmi gondozási központ 
idősek klubjának tagjai, és az 
intézmény munkatársai. 

Ahogy a meghívóban is írva va-
gyon, a hölgyek nagyestélyiben, 
az urak szmokingban vagy sötét 
öltönyben érkeztek a bál helyszí-
nére, az egyetem új tanulmányi 
és információs palotájába. Az 
aula bejáratánál - igen szép szo-
kást megjelenítve - a két házi-
gazda, Szahá Gábor rektor és 
Nagy Sándor, a Lions klub elnö-
ke valamennyi érkezőt személye-
sen üdvözölt. 

A polgárosodásnak, a civil szfé-
ra anyagi és morális megerősödé-
sének aligha lehet nemesebb 
megnyilvánulása, minthogy vi-
gadni sem kezd el anélkül, hogy 
ne gondolna és ne áldozna a gyen-
gébbek, a rászorulók gyámolításá-
ra. Ahogy Szabó Gábor rektor fo-
galmazott: a tudás, a művelődés 
és a művészetek pártolása mellett 
az egyetem most az egymás iránti 
szolidaritás, jószolgálat mellett is 
letette voksát. Nagy Sándor, a sze-
gedi Lions klub elnöke elmondta, 
tevékenységük pontosan egybe-
esik a jótékonysági bál céljaival, 
hiszen tagjaik évek óta a hátrá-
nyos helyzetű, beteg, fogyatékkal 

élő gyermekek helyzetén próbál-
nak javítani. A szökőár sújtotta 
térség gyermekáldozatainak meg-
segítésére a Délmagyarországgal 
közösen maguk igen eredményes 
gyűjtést szerveztek Szegeden. 
Mádl Dalma, a bál fővédnöke le-
vélben köszöntötte az egyetemi 
jótékonysági rendezvényt, egy 
gyönyörű Mécs László-verssel 
hívta fel a figyelmet az egymás 
iránti felelősségre. Göncz Kinga 
esélyegyenlőségi miniszter, a bál 
védnöke is levélben ölelte meg 
mindazokat, akik vagyonukból, 
tehetségükből áldoznak arra, 
hogy „boldogabb, tartalmasabb és 
teljesebb életet tudjanak élni fo-
gyatékkal élő embertársaik". 

A bálozok és a rendezvényt tá-
mogató cégek jóvoltából a szer-
vezők hárommillió forintot tud-
tak jótékonysági célra fordítani. 
Az egy-egy millióról szóló csek-
ket Szabó Gábor és Nagy Sándor 
ünnepi pillanatokat teremtve ad-
ta át a felhasználóknak. Elsőként 
Debreceni Istvánnak, a Baptista 
Szeretetszolgálat Alapítvány 
képviselőjének - az adományt a 

Vásárhelyen kezdődik Korda 
György és Balázs Klári koncert-
sorozata lapunk előfizetőinek a 
Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pontban (Szántó Kovács János 
utca 7.), ahol holnap este hat 
órakor lép fel az énekes házaspár. 
Előfizetőink között 450 darab je-
gyet sorsoltunk ki; a Délmagya-
rországban és a Délvilágban meg-
jelent kérdésre kellett válaszolni. 
A helyes megfejtést beküldők kö-
zött sorsoltuk ki a belépőket. A 
koncertsorozat következő állo-
mása Makó lesz, ide február 
17-én látogat el a művész há-
zaspár. 

szökőár sújtotta Sri Lankán épü-
lő árvaházukra fordítják. A má-
sodik milliót Túri Sándor, a gyer-
mekklinika igazgatója vette át, 
aki köszönő szavaiban elmond-

Piros fény, rózsaszín léggömbök 
és sztárfellépők uralták a Rádió 
88 és a Szegedi Ifjúsági Ház 
közös péntek esti Valentin-par-
tiját. A jegyeket sorsolták, ezért 
volt, aki reggeltől estig SMS-ek-
kel bombázta a rádiót. Péntek 
éjjel gazdára talált egy kétsze-
mélyes párizsi út is. 

Valentin-napi partit rendezett 
pénteken a Rádió 88 és a Szege-
di Ifjúsági Ház. Az IH Liebe dich 
bulira jegyeket lehetett nyerni a 
rádiónál, de korlátozott szám-
ban vásárolhattak is az érdeklő-
dők. 

Az este 7 órás kezdést elsősor-
ban a fiatalok vették komolyan. 
Negyed nyolckor az ifjúsági ház 
előterében piros fényben, rózsa-
szín és fehér léggömbök alatt ne-
vetgéltek, nézelődtek, vagy csak 
álltak egymást átölelve a 16-17 
éves párok. 

- Szeretsz? - kérdezte a barna 
lány a szőke fiút. 

- Ja - hangzott a válasz 
- Mennyire? - érdeklődött a 

lány. 
- Marhára - válaszolta flegmán 

a gimnazista Rómeó. 
Egy asztalnál Kiss Tamás üldö-

gélt barátnőjével. Elmondták, 
számukra a Rádió 88 jelenléte 
garancia a jó szórakozásra, ezért 
ahová a nyolcvannyolcasok 
mennek, követik őket. 

ta, ezzel a segítséggel meg tudják 
teremteni annak lehetőségét, 
hogy a szülők éjszakára is együtt 
lehessenek beteg gyermekeikkel. 
A harmadik milliót a fogyatékkal 

De nem csupán a szerelmeseké 
volt az este. Egy 11-12 év körüli 
kisfiúnak például az édesanyja 
volt a kísérője. Amikor felfigyel-
tünk rájuk, a gyermek éppen ar-
ról győzködte a mamát, táncol-
jon majd vele egyet. Ha nem tud, 
az sem baj, akkor breakelhetnek 
is... 

Nyolc óra előtt néhány perccel 
megnyitották a tömeg előtt a 
színpadhoz vezető lépcsősort, és 
a felhangzó zene - akár a vá-
kuum - beszippantotta a várako-
zó fiatalokat. A színpadon Patkós 
Attila és Száraz Ferenc, a rádió 
két munkatársa kívánt feledhe-
tetlen bulit, majd felkonferálták 
az első fellépőt, a szegedi Sun-
City együttest. A koncert előtt a 
közönség megtapsolt minden 
nyolcvannyolcast. 

A SunCityt is szeretik, de első-
sorban a Hooligans együttes von-
zotta az ifjúsági házba Szilvit, Ol-
git és Hajnit. A három vidáman 
pezsgőző lány elárulta, minden-
képp nyerniük kellett jegyet, 
mert itt akartak lenni. Ezért már 
hajnalban SMS-ekkel bombáz-
ták a rádiót, míg összejött a kellő 
mennyiségű belépő. 

Péntek éjjel sorsolták ki a rádió 
és a pizzafutár közös játékának 
nyertesét is. A kétszemélyes pá-
rizsi utat Mártonná Velman Edi-
na nyerte. 

G O N D A ZSUZSANNA 

VIGALOM TÖBB LÁBON 
g g j A báli vigasság egyszerre több 

helyszínen zajlott. A táncparket-
ten. a kaszinóban, a szivarszobá-
ban, a jósdában, s egész estét 
betöltöen a svédasztalnál, illetve 
a Vylyan Pincészet és -Nyakas 
Pince bor-, valamint a 
Zwack-Ház unikumkóstolójánál. A 
kaszinó legnépszerűbb pontjának 
a rulettasztal bizonyult, amely 
köré a gyengébb nem tagjaitól 
alig tértek a férfiak. Igaz, különö-
sebb kockáztatnivaló nem volt 
ezen az estén, hiszen egy adag 
zseton mindenkinek járt a belépő 
mellé. A legmagasabb pontot el-
érő játékosok viszont értékes 
nyereményeket vihettek haza. 
Igazi tét nélkül a férfiak legszíve-
sebben a szivarszobában múlat-
ták az időt, gomolygó füstkari-
kák, konyakok és whiskyk társa-
ságában. Az est egyik sztárven-
dégével, Csapó Gáborral is itt le-
hetett leginkább összefutni. A 
jósdában is nagy volt a forgalom, 
komoly professzorok, intézmény-
vezetők, üzletemberek is beültek 
a sejtelmes fények mögé - ment-
ségükre legyen szólva, valameny-
nyien az asszony unszolására. 

élő, csökkent látóképességű hall-
gatók vehették át, akik tanulá-
suk tárgyi, informatikai feltétele-
it javítják a pénzből. 

ó . f . 

Közel tízmillió forintot költöttek az elmúlt két évben a sándorfalvt 
könyvtár megújítására. Péntek óta EU-forródrőton hívható az 
intézményből az uniós tájékoztatási iroda. 

A sándorfalvi könyvtár belső felújítása egy szakminisztériumi ellen-
őrzést követően gyorsult fel. A szakadozott linóleumot kicserélték, 
apró felújításokat végeztek, s egy helyi asztalos mesterrel új bútoro-
kat csináltattak. Pataki Zsuzsanna intézményvezető elmondta: az át-
alakítás hétmillió forintba került, amiből ötöt a kultusztárca, kettőt 
az önkormányzat állt. A bútorokat szintén pályázati és önkormány-
zati forrásból tudták kicserélni. A könyvtárpártoló önkormányzat cí-
mért is versenybe szálltak. A harmadik helyezésért félmillió forintot 
kaptak, amiből tévét, magnót vásároltak. A könyvállomány jelenleg 
13 ezer kötet, az önkormányzat tavaly egymillió forint támogatást 
biztosított könyvbeszerzésre. Február 11-től már náluk működik az 
úgynevezett EU-forródrót. 

NY. É. 

Hárommilhó forint gyűlt össze 

Jótékonysági bált rendeztek az egyetemen 
A szegedi társasági élet kimagasló eseményeként jótékonysági bált 
tartottak szombaton az egyetem decemberben átadott Ady téri ta-
nulmányi és információs központjában (TIK). A báli bevételből és a 
támogatásokból a szervezők, a Szegedi Tudományegyetem és a Sze-
ged Első Lions Klub hárommillió forintot tudott szétosztani a gyer-
mekklinika, a fogyatékkal élő hallgatók és a délkelet-ázsiai szökőár 
gycrmckáldozatainak megsegítésére. A rászorulókról való megemlé-
kezés után hajnalig vigadtak a bálozó hölgyek és urak. 

A TIK-ben jó volt a hangulat Fotó: Miskolczi Róbert 

Színpadon a szegedi SunCity együttes Fotó: Gyenes Kálmán 


