
SZOMBAT, 2005. MÁJUS 2 1 • A K T U Á L I S * 5 

Ezerszáz éneklő pedagógust 
mozgósító kórustalálkozóval, 
az önkormányzati elismerések 
átadásával, könnyűzenei kon-
certekkel és táncbemutatókkal 
folytatódott tegnap a Szeged 
napja alkalmából szervezett ün-
nepségsorozat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A város napjához kapcsolódva 
Szeged ad otthont a Pedagógus-

kórusok Országos Találkozójá-
nak. A rendezvénysorozaton egy 
szlovéniai, egy romániai, egy 
szlovákiai és egy ukrajnai ma-
gyar pedagógus énekkar, vala-
mint Záhonytól Szombathelyig 
az ország minden részéből hu-
szonnyolc kórus összesen mint-
egy ezerszáz énekese vesz részt. 
A dalos kedvű tanítók, tanárok 
tegnap délután a legendás szege-
di karnagy, Szeghy Endre emlék-
táblájánál és a panteonban ko-

szorúztak, majd a Dóm téren 
megtartott összkari próba után 
este a Széchenyi téren énekeltek, 
ahol Botka László polgármester 
mondott köszöntőt. 

Szeged kulturális életének jeles 
képviselői számára a város napja 
alkalmából önkormányzati elis-
meréseket adományozott a kul-
turális bizottság. Tizenkét ma-
gánszemély és négy szervezet 
100 ezer és 450 ezer forint közöt-
ti egyszeri alkotói támogatást ka-

pott. 100-150 ezer forintos pá-
lyakezdői támogatásban hét mű-
vészt részesítettek, ketten pedig 
posztgraduális tanulmányaik 
folytatásához művészeti ösztön-
díjat kaptak, amelynek havi ösz-
szege évente 10 hónapra a min-
denkori minimálbér. Az elisme-
réseket Kormos Tibor kulturális 
bizottsági elnökkel együtt a pol-
gármester adta át tegnap, a vá-
rosházán megrendezett ünnep-
ségen. A borfesztivált könnyed 
programok kísérték. A Móra 
parkban pedig elkezdődött a fia-
taloknak szóló könnyűzenei 
koncertsorozat. 

• 
Egyszeri alkotói támogatást 

kapott a Kiskörúti Nyári Szín-
ház, Simái Mihály költő, Tajti 
Gabriella rendezvényszervező, 
Karikó Teréz magánénekes, 
Horváth Dezső író, újságíró, Ti-
szai Annamária kulturális me-
nedzser, A1 Fresco Régizene 
Közhasznú Egyesület, a Csong-
rád Megyei Szülők Egyesülete a 
Gyermekekért, Lasuss-ének-
együttes, Maczelka Noémi zon-
goraművész, SZTE ZFK Vonós 
Kamarazenekara, Ale Ildikó fes-
tőművész, Henn László András 
festőművész, Aranyi Sándor 
festőművész, Szabó András fes-
tőművész, Farkas Gyula képző-
művész, Sugár Ibolya iparmű-
vész. Pályakezdői támogatást 
kapott: Danyi Zoltán író, költő, 
műfordító, Ludányi Endre zene-
kari gordonmúvész, Hamza Já-
nos énekes, Takács Éva népdal-
énekes, Czutor Norbert cigány-
zenész, Ágoston Lóránt képző-
művész, Csóka Bálint egyetemi 
hallgató. Művészeti ösztöndíj-
ban részesült: Nánai Mária ze-
netanár, Pataki Dávid egyetemi 
hallgató. 

SZEGED-NAPI PROGRAMOK 
H SZOMBAT, Széchenyi tér, városháza előtt: görög, szlovák, német, ukrán és szerb táncegyüttesek, ze-

9.30 Az országzászló ünnepélyes felvonása. nészek 
Kamaraszínház: Fogadalmi templom: 
11.00 Ünnepi közgyűlés Délelőtt félóránként ingyenes templom- és altemp-
Széchenyi tér, borfesztivál: lom-bemutató. 
16.00-tól: FC Pop Duó, Lyra együttes, Forma-1 Flt- 18.00 Gyulay Endre megyés püspök ünnepi szentmisét 

nesz, Gianni Annoni gasztronómiai műsora, Tóth Bagi celebrál, 19.00 Tóth Péter Ave Maria stella című, Szeged 
Blues Band város felkérésére írott művét a Tanárképző Főiskola Ve-

Móra park: gyes Kara adja elő. 9 .00 -17 .00 Mindkét napon látogatha-
10.00-16,00 Egészségstand, 18.00 Ladánybene tó a toronykilátó 

27-koncert, 20.00 R-Go-koncert, 21.00 Tűzijáték, utca- Szegedi Nemzeti S z í n h á z : 
bál. 19.00 Kórushangverseny, előtte egész nap a város több 

Móra Ferenc Múzeum: intézményében pedagóguskórusok hangversenye 
10.00-17.00 Rövidfilmek a szegedi amatőr filmezés V A S Á R N A P Belváros: 

hőskorából 10.00 Cora utcai futófesztivál 
Belvárosi híd, Híd utca: Móra park: 
VI. szegedi hídi vásár. Zene, utca- és bábszínház, nép- 10.00 Gyermek- és családi programok, 21.00 Blki-

tánc, komédiások, szamárfogat, mesterségbemutatók. ni-koncert 
S Z T E Tanulmányi és Információs Központ, felsővá- Fogadalmi templom: 

rosi templom: 10.00 Szentmisét celebrál Böcskei László temesvári vi-
11.00 Kórushangverseny kárius 20.00 Király Csaba Beethoven IX. szimfóniáját adja 
Városi sportcsarnok: elő saját orgonaátlratában 
11.00 Szőke Tisza nemzetközi táncverseny Ifjúsági ház: 
Nemzetiségek H á z a (Osztróvszky u. 6.): 16.00 „Tele van a város akácfavirággal..." magyar nó-
15.00 „Thassoson jártunk" - Dr. Tóth Rózsa kiállítása ták, operettek 
Bartók Béla Művelődési Központ, Vedres István Széchenyi tér, XI. szegedi borfesztivál programja: 

Szakközépiskola 18.30 SZIN 2005 Tehetségkutató verseny zenekara 
15.30 Kórushangverseny Móra Ferenc Múzeum: 
Dugonics tér, szabadtéri színpad: 18.00 A szubjektív objektív - beszélgetés Wirth István-
16.00 Nemzetiségi Folklórtalálkozó. Örmény, horvát, nal a régi Szeged fényeiről 

A makói fiú kiadatásáról hétfőn határoznak 

Kisteleken dől el 
Sebastian sorsa 
Hétfőn a kisteleki gyámhivatal dönt a tizenegy esztendős makói 
kisfiú, Zombori Sebastian kiadatásának végrehajtásáról. Erede-
tileg Makón született volna döntés, ám információink szerint 
elfogultság miat t előbb Szegedre került az ügy, majd Hódme-
zővásárhelyre, s végül Kistelekre. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mint korábban megírtuk, a je-
lenleg édesanyjával együtt Ma-
kón, nagyszülőknél élő Sebasti-
an szülei válófélben vannak; a 
kiadatást a Németországban élő 
apa kérte a hágai egyezmény 
alapján, mivel ott van a gyermek 
szokásos tartózkodási helye. Azt, 
hogy ki kell adni neki a fiút, im-
már jogerős bírósági ítélet is ki-
mondja - Sebastian viszont erre 
az esetre már az öngyilkosságot 
is emlegette, elmondása szerint 
ugyanis többször bántalmazta az 
apja. Mint nemrégiben megír-
tuk, a kiadatásról szóló ítélet 
végrehajtását - szükség esetén 
rendőri karhatalommal - egy-
szer, május negyedikére már ki-
tűzték, ám azt a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság formai okok mi-
att végül visszavonta. A kiadatás 
végrehajtásáról így - miután in-
formációink szerint mind Ma-
kón, mind Szegeden, mind Hód-
mezővásárhelyen elfogultságot 
jelentettek be - a kisteleki pol-
gármesteri hivatal gyámhatósága 

dönt hétfőn délelőtt. Mint a csa-
ládtól megtudtuk, a gyámhivatal 
vezetője, Kern György erre a nap-
ra megidézte az édesanyát, Zom-
bori Krisztinát, egyúttal a levél-
ben kérte azt is, hogy ugyancsak 
tegye lehetővé Sebastian meg-
hallgatását. 

Szerettük volna megtudni 
Kern Györgytől, miért tartja 
szükségesnek az újbóli időpont 
kitűzéséhez meghallgatni az 
édesanyát és fiát, illetve előfor-
dulhat-e, hogy a meghallgatást 
követően úgy dönt, Sebastian ér-
dekeire tekintettel nem tűz ki új 
időpontot, a hivatalvezető azon-
ban elzárkózott a nyilatkozattól. 
Mint mondta, azt szeretné, ha a 
meghallgatás elfogulatlan és kor-
rekt lenne, ezért csak utána vála-
szol a sajtó kérdéseire. Egy álta-
lunk megkérdezett jogi szakértő 
úgy nyilatkozott: az is elképzel-
hető, hogy Sebastiant rögtön a 
meghallgatást követően állami 
gondozásba utalja a gyámható-
ság, és ezt követően már aka-
dálytalanul kerülhet a kiadatást 
követelő apához. 

Egy török lap állítólag megtalálta Mehmet Karcsikát 

Az édesanya szerint 
nem igaz a hír 

Kórustalálkozóval, koncertekkel, díjak átadásával ünnepelt a város 

Ezres kórus dala a főtéren 

Nagyszerű volt a hangulat a múzeum előtti koncerten is Fotó: Miskolczi Róbert 

Az interneten, valamint tele-
víziós híradóban is közzétették 
tegnap, hogy egy török lap meg-
találta a tavaly júliusban kül-
földre szöktetett magyar állam-
polgárságú szegedi kisfiút. Tüy-
süz Mehmet Karcsika azonban 
az édesanya szerint nem került 
elő, őt hivatalosan senki sem 
értesítette. 
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Az édesanya, Bogosné Papp Edi-
na szerint máig nincs meg kisfia, 
Tüysüz Mehmet Károly, akit 
édesapja 2004 júliusában látha-
tásra vitt, majd egy másik gyerek 
útlevelével kicsempészte Török-
országba. A sajtóértesüléseket 
követően, miszerint egy török 
lap megtalálta a szegedi gyerme-
ket, Bogosné is telefonálni kez-
dett pénteken, ám a Külügymi-
nisztérium, az ankarai magyar 
nagykövetség, valamint az isz-
tambuli magyar konzulátus egy-
aránt cáfolta a hírt. Hivatalosan 
azóta sem értesítette senki, hogy 
a gyermek előkerült volna. Tö-
rökországban a rendőrség to-
vábbra is keresi az édesapát és a 
gyermeket. 

A Zaman című török lap sze-
rint - olvasható az Index cikké-
ben - a kisfiú jól érzi magát, és 
azt mondta az újságírónak: 
„Apámmal boldog vagyok, en-
gem ne küldjenek haza." 

Karcsika sorsa továbbra is bi-
zonytalan DM-fotó 

A zittaui „szerzetes" sörrel kínálta a látogatókat 

Acélgömbtől sem törik el az üveg a Makó Expón 
Német sör, törhetetlen üveg és hi-tech 
tévéstúdió: minden korábbinál több 
vállalkozás jelentkezett az immáron 
negyedik alkalommal megrendezett 
Makó Expóra. Standjaikkal a német és 
az olasz testvérvárosok is bemutat-
koznak. 

Kezdetét vette tegnap az immár negye-
dik alkalommal megrendezett Makó 
Expó a lózsef Attila Gimnáz ium udva-
rán, valamint a városi sportcsarnok-
ban. Szekeres Ferencnétól, a Makói 
Ipartestület titkárától megtudtuk: öt-
ven kiállítónak ad helyt az expó. A hi-
vatalos megnyitó előtt már jó volt a 
hangulat az Expó területén: az utca-
frontra telepített vendéglős sátor előtt 
a hűvös délelőtt ellenére is vidám sö-
rözgetésbe és falatozásba kezdtek az 
emberek, de árpáié folyt a tavalyról 

már ismerősnek tűnő Löbau-sátorban 
is, ahol a német delegáció szerzetesi 
kámzsába bújt tagja kínálgatta az 
aranyló italt - városának nevezetessé-
gét. Az építőipari, ruházati és konyha-
felszerelési bemutatók idilljét csak né-
ha zavarta meg egy-egy éktelen dörre-
nés: az orosházi nyílászárókat forgal-
mazó cég ugyanis egy jókora acél-
gömbbel prezentálta, hogy az általuk 
forgalmazott ablaküveg valóban törhe-
tetlen. 

A nyílászárók piacán a makóiak sem 
maradtak alul, ugyanis az expó nagy-
díját a szakmai zsűri a KirályGlass ki-
állításának ítélte, itt erkély üvegrend-
szerek, ablakok-ajtók közül válogat-
hattak az építkezők. A rendszer mű-
ködését Király András úgyvezető igaz-
gató muta t ta be az érdeklődőknek. 
Ujabb speciális termékkel, a régi idők 

sparheltjeinek szolgáltatását is bizto-
sító kandallóval büszkélkedhet a 
Váll-Ker Kft. standja, de a csúcstech-
nika iránt érdeklődők sem maradnak 
kielégítetlenek: a makói városi televí-
zió az országban csaknem egyedülálló 
vágó és rögzítő műszerparkját is köz-
szemlére tette. 

- Minden stand elkelt, még olyan vál-
lalkozó is akadt, akinek már nem tud-
tunk helyet biztosítani. Az egész kiállí-
tási installációt a szegedi Gellért és Fiai 
Kft. önköltségi áron ajánlotta fel szá-
munkra, így sokkal kedvezőbb árakat 
tudtunk- a jelentkezők számára biztosí-
tani - tudtuk meg a rendezvény egyik 
szervezőjétől, Németh Sándortól, a Ma-
ros Menti Vállalkozók Szövetségének el-
nökétől. 

- Az idei expó üzenete a vállalkozások 
számára, hogy ideje megmutatni magu-

kat, hiszen további sikereik fokmérője a 
2007-2013 közötti tervezési időszakra 
elnyert pályázatoktól és hitelektől függ. 
Ebben segít a nemrég megalapított Ma-
kó-Inno Kft. képzett pályázatíró-csapata 
is - hangsúlyozta a kiállítással kapcso-
latban Búzás Péter polgármester. Kiss 
Mihály, a Makói Ipartestület elnöke 
hozzátette: a kiállításon való megjelenés 
már része a sikeres cégek marketingstra-
tégiájának. 

A standokat a szervezők díjazták, elis-
merésben részesült az olaszországi Mar-
tinsicuro prezentációja és a löbaui kiállí-
tás is, ennek kapcsán fürgén Mietke, 
Zittau-Löbau Vállalkozói Szövetségé-
nek elnöke, és egyben a német vállalko-
zók küldöttségének vezetője megjegyez-
te: reméli, a huszadik Makó Expón is 
részt vehetnek. 

L SZ. 

A MAK0 EXPÓ HÉTVÉGI PROGRAMJA 
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9.00: Kereskedelemfejlesztési konferencia a 
Koronában 
10.00: Játszóudvar, csocsósátor (vasárnap is) 
11.00: Gyermekkaraoke 
14.00: Nosztalgia diafilm-mesemozi 
16.00: Harangozó Teri műsora 
17.00: A Li Tü Bé Singers koncertje 
18.00: Az írisz tánccsoport gálaműsora 
19.00: Demjén Ferenc koncertje 
20.00: Piramix 
Vasárnap 
10.00: A Tourintorm-iroda és a Löbau Centrum 
megnyitása 
14.00: A Holló Együttes gyermekkoncertje 
15.00: A Makói Mazsorett Egyesület műsora 
16.00: A Defekt Duó előadása 
17.00: Pataki Attila műsora 
18.00: A Fourtissimo showműsora 


