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K Ö R K É P 

ALGYŐ. A nagyközség 
képviselő-testülete ma délelőtt 9 
órakor tartja ülését. Napirenden 
szerepel az általános iskola és a 
Szivárvány Óvoda szervezeti és 
működési szabályzatának 
megtárgyalása, elfogadják a 
kulturális szakemberek 
továbbképzési tervét, és elbírálják 
a könyvvizsgálói pályázatokat. 
Meghallgatja a testület a település 
sportegyesületinek, 
közalapítványának és társadalmi 
szervezeteinek elmúlt évről szóló 
beszámolóját, dönt az idei 
támogatási igényekről. A testület 
megállapítja az idei vízközmű és 
hálózatbérleti díjat, és közhasznú 
feladatok ellátására szerződést 
köt a Gyeviép Kht.-val, továbbá 
jelentést hallgat meg a 
határozatok végrehajtásáról. A 
képviselők megalkotják az 
önkormányzat idei 
költségvetését, és zárt ülésen 
döntenek két ingatlan 
megvásárlásáról. 

ÁSOTTHALOM. Ma délelőtt 8 és 
10 óra között az egészséghét 
keretében vércukor- és 
vérnyomásmérésre lehet 
jelentkezni a művelődési 
házban. A vércukorszint mérése 
éhgyomorra vagy étkezés után 2 
órával történhet! Délután 1 óra 
és 4 óra között a Gondozási 
Központban dr. Virág György 
ortopédus szakorvos tart 
tanácsadást, valamint a Prima 
Protetika Kft. rehabilitációs és 
segédeszköz bemutatóját 
tekinthetik meg az érdeklődők. 
Este 6 órától az ifjúsági házban 
várja a fiatalokat Pleskonics 
András egy kötetlen 
beszélgetésre, téma: az élet. Az 
egészséghetek programjait az 
Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium a 
Települési egészségterv 
pályázatból finanszírozza. 

DESZK. Ma délután 2 órától 
rendezik meg a faluházban a 
Maros Menti Fesztivál versenyét 
népdal és szólóhangszer 
kategóriában. A versenyen 
zsombói, ásotthalmi, tiszaszigeti, 
bordányi, földeáki, pitvarosi, 
szatymazi, mórahalmi, 
domaszéki és deszki gyerekek 
vesznek részt, tudásukat szakmai 
zsűri bírálja el. A zsűri elnöke 
Pleskó Lajos zenepedagógus, az 
Andante Művészeti Iskola 
Igazgatója, a zsűri tagjai Ivánovics 
Tünde, népdalénekes, a 
Népművészet Ifjú Mestere, 
valamint Tamás Péter 
zenepedagógus. A versenyre " 
minden érdeklődő nézőt 
szeretettel várnak a szervezők. 

KÜBEKHÁZA. Ismét 
megrendezik a hagyományos 
farsangi tuskóhúzást. A vidám, 
zenés, kormozással egybekötött 
felvonulás szombaton fél 1-kor 
kezdődik, gyülekező a régi 
iskolában. Máglyára dobják a 
telet, a résztvevőket forralt borral, 
teával és fánkkal kínálják. 

PUSZTAMÉRGES. Ma véradó 
napot szerveznek a művelődési 
házban 9 és 14 óra között. 
Számítanak minden véradó 
megjelenésére, aki segíteni 
szeretne embertársain. 

ROSZKE. A gyermek és ifjúsági 
önkormányzat ma délután 4 
órától Háló-partit rendez. 
Program: ifjúsági játszóház 
(asztalitenisz, darts, 
társasjátékok, ingyenes 
internet), este 8 órától pedig 
táncos mulatságot tartanak. 

SZEGED. A Millenniumi 
Kávéházban ma Kobak (Karinthy 
Olvasók Baráti Köre (-estet rendel 
17 órától a Bölcső Kulturális 
Egyesület. Elhangoznak Karinthy 
és kortársai versei, megzenésített 
költemények Nagy Sándor 
előadásában, a Bartók Béla 
Művelődési Központ Szó-Kincs 
Társulatának jelenetei. 
Bemutatják Balogh Tamás 
szegedi író, irodalomtörténész 
Nemlétező dolgok című kötetét. 
Házigazda Rummel József. 

A vád szerint prostituált segítségével raboltak 

A vádlottak állítják, 
ők ott sem voltak 
A Szeged Városi Bíróságon tegnap elkezdődött a tárgyalása annak a 
társaságnak, amely tavaly nyáron egy prosti tuált segítségével két 
férfit rabolt ki a Bajai úton. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Korábban megírtuk, tavaly nyáron 270 ezer forintot raboltak el egy 
Hódmezővásárhelyen szolgáló szerződéses katonától és egy másik 
férfitól Szegeden, a Bajai úti repülőtér közelében. Az áldozatokat egy 
prostituált, K. Anikó csalta el. Amikor a férfiak letolták a nadrágju-
kat, előbukkant a nő két társa, az akkor 17 éves K. Gusztáv és a 
mindössze 16 esztendős L. János, s mindkét férfitől elvették értékei-
ket. A háromfős csapatot csoportosan elkövetett rablással vádolja az 
ügyészség. A két fiatal azóta előzetes letartóztatásban van, K. Anikó 
szabadlábon védekezik. A tegnapi tárgyaláson meghallgatták a vád-
lottakat, a két sértettet és a tanúkat. A vádlottak tagadták a bűncse-
lekményt, azt állították, ők ott sem voltak. Az ügyben március else-
jén, kedden hirdet ítéletet a bíróság. 

Átadták a Mikola 
Tibor-díjakat 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A nemzetközi finnugrisztika és 
uralisztika egyik legsokoldalúbb 
képviselője, számos hazai és kül-
földi tudóstársaság megbecsült 
tagja és tisztségviselője volt a 
2000-ben elhunyt Mikola Tibor 
szamojéd nyelvész, a Szegedi Tu-
dományegyetem Finnugor Tan-
székének vezetője. Kollégái azzal 
is szeretnék megőrizni az emlé-
két, hogy alapítottak egy róla el-
nevezett díjat, amit tegnap adtak 

át először a bölcsészkar dékáni 
tanácstermében. A Mikola Ti-
bor-díjat a finnugor tanszék ve-
zetője, Bakró-Nagy Marianne el-
nökletével működő kuratórium 
ebben az évben Berta Árpád egye-
temi tanárnak, a bölcsészkar dé-
kánjának, Janurik Boglárka ma-
gyar-finnugor-angol szakos 
egyetemi hallgatónak, valamint 
Mikola Tibor családjának ítélte 
oda. A díjjal járó bronz plakett 
Fritz Mihály szobrászművész al-
kotása. 

A kommunizmus 
áldozataira emlékeztek 

A Czibula utcaiak sötétben tapogatóznak és botorkálnak 

Az asszonyokat riogatták 

Vita a „ fehér házról" 

Gorkij drámája Király Leventével és Székhelyi Józseffel ^ 

Ma mutatják be az Éjjeli menedékhelyet 

Már tíz évvel ezelőtt próbál-
kozott a közvilágítás megszer-
vezésével Szarvas István, a Sze-
ged széli Czibula utcában,de 
nem járt sikerrel. Az arra járók 
út já t a mai napig a csillagok és a 
hold fénye világítja meg. A la-
kosok legjobb esetben is csak 
egy év múlva sétálhatnak végig 
nyugodtan az utcán. 

Régebben - amikor még nők is 
dolgoztak a Czibula utcai ipari 
telepen - nem egyszer előfordult, 
hogy az alkonyat utáni sötétben 
fa mögül előugró csibészek rio-
gatták a hazafelé tartó lányokat, 
asszonyokat. Ezért általában ösz-
szevárták egymást és csapatostul 
indultak a Röszkére vezető főút 
felé. Az ipari telepen ma már 
nem foglalkoztatnak nőket, 
most a Komfortfa Kft. asztalosai, 
lakatosai botorkálnak koromsö-
tétben a munkahelyükre késő 
ősztől kora tavaszig, mivel nincs 
közvilágítás az utcában. 

- Az alkalmazottaira nem félős 
emberek - mondja Papp Sándor 
ügyvezető - , azonban nekik is 
kellemetlen, hogy vaksötétben 
kell munkába jönniük reggelen-
te. Nézze csak azt a lámpát -
mutat a telep sarkán álló villany-
oszlop felé - , legalább tíz éve 
nem világít. Pedig ha bekötnék, 
irányadó lehetne a befelé hala-
dóknak. 

A Czibula utca a röszkei útra 
merőleges, a vasúttal párhuza-
mos kecskéstelepi - egy ikerház-
ból és egy ipari telepből álló - ut-
ca, melynek mindkét oldalát sű-
rű erdő borítja. Itt lakik a nyugdí-
jas Szarvas István és családja. A 
családfő már tíz évvel ezelőtt 
próbálkozott a közvilágítás meg-
szervezésével, de nem járt siker-
rel. 

- Én ugyan nem félek a kutyák-
tól - mondja a fia, Sándor, aki 
időközben csatlakozik hozzánk 
- , de a sötétben ki tudja, mikor 
támadnak ránk. Nagyon sokszor 
tesznek itt ki autókból szebbnél 

Papp Sándor szerint ez a lámpa tíz éve nem világít Fotó: Scbmidt Andrea 

szebb házőrzőket, aztán a kutyák 
az éhségtől megvadulnak. 

Szarvasék háza előtt és mögött 
is húzódik gerincvezeték, de a 
Démász Rt. csak akkor szerel fel 
lámpatesteket, ha az önkor-
mányzattól megrendelést kap -
tudtuk meg a szolgáltatótól. A la-
kosoknak azonban először kér-
vényt kell benyújtaniuk a hiva-
talhoz. Az iroda viszont nem 
egyenként foglalkozik a problé-
mákkal, hanem összegyűjti a 
más területekről érkező kívánsá-

gokat és fejlesztéseket. Előrelát-
hatólag - a bizottsági véleménye-
zések után - májusban dönt a 
közgyűlés a fejlesztések jóváha-
gyásáról. Ezt követően küldenek 
megrendelőt a Démásznak. Az 
áramszolgáltató nem ugrik azon-
nal, összevárja a hasonló mun-
kákat. Tehát - a tapasztalatok 
szerint - egy-másfél évet kell 
még botorkálniuk a sötétben a 
Czibula utcaiaknak. Addig a csi-
bészeké marad a terep. 

CS. G. L. 

A műemléki hivatal szerint nem maradt elegendő 
hiteles dokumentum a szegedi Somogyi utca 
15-17. számú épület eredeti megjelenéséről, 
ezért a „fehér ház" régi homlokzatának hely-
reállítását sem javasolják. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi Belváros II. tömbjének fölújítása kapcsán 
kérte két önkormányzati képviselő, hogy állítsák 
helyre a Somogyi utca 15-17. számú épület eredeti 
homlokzatát. Az árvíz előtti ház a Kelemen utca 
sarki műemlék épület, és a most épülő irodaház 
között áll. Szondi Ildikó és Szabó László javaslatát 
azonban nem valósíthatják meg - tájékoztatta la-
punkat a polgármesteri hivatal. 

Jelenet az első felvonásból, középen a Lukát alakító Király Levente Fotó: Miskolczi Róbert 

Majdnem a teljes prózai társu-
lat szerepet kapott Gorkij Éjjeli 
menedékhely című drámájá-
ban, amit Horváth Péter rende-
zésében ma este muta tnak be a 
Szegedi Nemzet i Színházban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

„Ha megyek az utcán, úgy néznek 
rám, mint egy gonosztevőre. Dol-
gozni kellene, Klescs...? Hogy 
biztosan tele legyen a hasam? Az 
ember magasabban dől el...! Fö-
lötte áll a hasnak. Cselovék! 
Man! Mann! Homme! Ombre! 
Ember! Akit tisztelni kell. Tisztel-
ni és nem sajnálkozni fölötte. 
Nem megalázni a szánalommal." 
A hamiskártyás Szatyin hangsú-
lyos szövege ez Gorkij Éjjeli me-
nedékhelyében, amit Morcsányi 
Géza újabb fordításában, Juhász 
Katalin ortodox templomromot 
idéző díszletében, Rátkai Erzsé-
bet jelmezeivel a József Attila-dí-

jas író-rendező, Horváth Péter ál-
lított színpadra. Bár az 1902-ben 
bemutatott drámáról a harmin-
cas években maga a szerző mond-
ta: rossznak tartja, mégis újra és 
újra aktuáhsnak tűnik, világszer-
te sikerrel játsszák. Szegeden 
másfél évtizeddel ezelőtt adták 
legutóbb, abból a produkcióból 
most ketten is ugyanabban a sze-
repben láthatók újra: Lukát az az-
óta Kossuth-díjjal kitüntetett Ki-
rály Levente alakítja, a Báró pedig 
a Veszprémből hazatérő Jakab Ta-
más lesz. Szinte a teljes prózai 
társulatra szükség volt a társada-
lom számkivetettjeiről szóló da-
rab bemutatásához, még Székhe-
lyi József direktor is jelmezbe 
bújt: Szatyint játssza. A további 
főbb szerepekben Janik Lászlót, 
Szilágyi Annamáriát, Galkó Ben-
cét, Pataki Ferencet, Szűcs Lajost, 
Papp Gabriellát, Cseh Zsuzsát, 
Megyeri Zoltánt és Szerémi Zol-
tánt láthatja a közönség. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal írásban 
megküldte állásfoglalását az önkormányzatnak. 
Ebben az áll, hogy „...az eredeti romantikus hom-
lokzat helyreállítására nincs elegendő hiteles 
anyag, csak a korabeli fotók és a hasonló épületek 
homlokzati díszítésének felhasználásával lehetsé-
ges a helyreállítás. Ez műemlékvédelmi szempont-
ból nem elfogadható." 

Szabó László érdeklődésünkre kifejtette: furcsáll-
ja a műemlékvédelem véleményét, mert három ko-
rabeli fotó alapján már rekonstrukciós rajz is ké-
szült a neogótikus-romantikus ház eredeti hom-
lokzatáról. A képviselő hozzátette: változatlanul 
fontosnak tartja, hogy az értékes, régi épület a 
tömbrehabilitáció után régi szépségében díszítse a 
Belvárost. 

A világ eddig volt legpusztítóbb rendszerének nevezte a kommu-
nizmust Markó Csaba, a Szent László Társaság elnöke tegnap a 
szegedi Klauzál téri megemlékezésen. A kommunizmus emlék-
napja február 25-e, mert 1947-ben ezen a napon hurcolták el a 
Kisgazdapárt főti tkárát , Kovács Bélát. A szegediek a Rerrich Béla 
térre is elzarándokoltak és gyertyát gyújtva emlékeztek a kommu-
n i z m u s á ldoza ta i r a Fotó: Karnok Csaba 


