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KÖRKÉP 

a l g y ó . Számítógépes és 
újságírótábort szerveznek az 
algyői könyvtárban. A tábor 
résztvevőinek a gépkezelés és az 
újságírás fortélyai mellett 
lehetőségük lesz számítógépes és 
hagyományos játékra, versenyre, 
vetélkedésre, mozgásra, 
kirándulásra. Ismét összeállítják 

. az Algyői Hírmondó Telenyár 
mellékletét, amely József Attila 
100. születésnapjának állít majd 
emléket. A tábor időpontja 
augusztus 1-6. Részvételi díj 
fejenként ötezer forint, bővebb 
felvilágosítás a könyvtárban, 
vagy az 517-170-es 
telefonszámon kapható. 

BORDÁNY. A bordányi faluház 
parkjában elkészült a falu 
kemencéje, amelyet ma délután 
avatnak a helyi nyugdíjasklub 
segítségével. Ott régi receptek 
alapján készült süteményekkel 
lepik meg az érdeklődőket. 

FORRÁSKÚT. Vasárnap reggel 9 
és délután 2 óra között véradást 
szerveznek a művelődési 
házban. Szeretettel várnak 
minden segítő szándékú véradót. 

MÓRAHALOM. Tfcgnap nyitotta 
meg Tóth Attila művészeti író a 
mórahalmi Aranyszöm 
Rendezvényházban a 
hódmezővásárhelyi festők 
kiállítását, amely július 1-jéig 
tekinthető meg. A kiállításon 14 
festőművész mutatkozik be. 
- A mórahalmi Esély Alapítvány 
az Ifjúsági, Családügyi, Szociális 
és Esélyegyenlőségi 
Minisztérium felhívására 
beadott Férfihónap cimű 
pályázatának megvalósítására 
támogatásban részesült. Az 
ünnepélyes átadást és az 
eredményhirdetést a 
minisztériumban tartották. A 
Mórahalmi Esély Alapítványt 
Rozsnyainé Hódi Mária 
képviselte. A pályázati program 
keretében családi napot, 
sportvetélkedőket, előadásokat 
és szúróprogramokat rendeznek. 
A Férfihónap június-július havi 
programjairól szórólapon 
tájékoztatják a lakosságot. 

PUSZTAMÉRGES. Ma délelőtt 
„jön a Méhecske" a művelődési 
ház előterébe, ahol 9 és 12 óra 
között várják olcsó termékek 
vásárával az érdeklődőket. 

RÚZSA. A művelődési házban 
ma reggel 8 órától délig 
hálaruhavásárt tartanak. 

RÖSZKE. A község 
képviselő-testülete holnap 
délután 5 órától tartja ülését. 
Első napirendi pontként 
Magyari László polgármester 
kitüntetéseket adományoz, 
majd a Százholdas Pagony 
Óvoda beszámolója hangzik el. 
Szó lesz többek között a 
költségvetési rendelet 
módosításáról, a Hídépítő 
Rt.-vei kötött szerződés 
módosításáról és az 
ifjúságpolitikai koncepcióról. 

SZEGED. Az ALTERRA Kortárs 
Elóadóművészeti Központban 
(a szegedi régi zsinagógában) 
ma este fél 9-től a Szegedi Focus 
Műhely Érintésvágy című 
színház-performanszát 
tekintheti meg a közönség. 
Szereplók: Kása Tínica, Seres 
István, Benkő Zsuzsa, Ritter 
László, Kecskeméti Éva. 
Zenekar: Rodacz Balázs, 
Bodacz Péter, Kátai Jocó, 
Tótváradi Zsolt. Szobrok: 
Nyíró Anita. Koreográfus Seres 
István, rendező Benkő Imola 
Orsolya. 

SZOREG. A művelődési házban 
délután S órakor kezdődik a 
jóga klub. 

ZSOMBÓ. Ma délelőtt 9 órától 
délután 1 óráig véradást 
szerveznek a zsombói József 
Attila Művelődési Házban. 
Szeretettel várnak mindenkit, 
aki ilyen módon segíteni tud 
rászoruló embertársain. 

A jelzőlámpa sem működött három napig 

A piros nem mindig tilos 

A gyalogosok nem mindig tar t ják be a szabályokat Fotó: Karnok Csaba 

A troliról leszállva a tilos jelzés ellenére 
futnak át a gyalogosok a Csongrádi su-
gárúton, a Diófa megállónál. Ebben a ke-
reszteződésben gázolta halálra a hétéves 
Rolandot az ötös troli 2004 márciusában. A 
hét végen és tegnap reggel a jelzőlámpa sem 
működött az átkelőnél. 

Szombaton éjjel két lámpaoszlop dőlt ki az 
Ág utcában, ezért a hét végén és hétfőn reggel 
nem működtek a jelzőlámpák a Csongrádi 
sugárúton a Diófa megállónál. Reggel 8 órára 
a lámpákat megjavították, így a közelben lé-
vó Kodály téri iskola diákjai tanítás után már 
biztonságosan közlekedhettek. Ebben az ál-
talános iskolában tanult a hétéves Roland is, 

aki tavaly márciusban, a piros jelzés ellenére 
futott osztálytársai után az útra. A kisfiút 
édesapja szeme láttára az ötös troli halálra 
gázolta. A baleset helyszínén azóta is koszo-
rú és virágok emlékeztetnek a tragédiára. Az 
arra járó gyalogosok azonban nem tudnak, 
vagy nem akarnak emlékezni, ottjártunkkor 
ugyanis a közlekedési járművekről leszálló 
utasok futottak vagy sétáltak - át a piroson. 

Egy középkorú asszony azzal magyarázta a 
szabálytalanságot, hogy ebben az átkelőben 
sokáig mutat pirosat a lámpa, ő pedig nem 
győzte kivárni a szabad jelzést. 

- Általában megvárjuk, amíg zöldre vált a 
lámpa, kivéve, ha sietünk - mentegetőzött az 
általános iskolás Bianka. Barátnője, Réka el-

mondta, lakásuk közelében, a József Attila 
sugárúton nincs gyalogátkelő, így ő megszok-
ta, hogy akkor szalad át az úton, ha nem jön 
semmi. A szokásos szülői intelmeket a sza-
bályos közlekedésről rendszeresen megkap-
ják ők is, ezért tudják, mi a helyes. Elvben. 

A Kodály Téri Általános Iskola tanulói és 
diákjai azonban nem felejtették el a Roland-
dal történteket, a kisfiú emlékére múlt csü-
törtökön közlekedési vetélkedőt szerveztek. 
A rendezvényen oktatófilmeket néztek és ke-
rékpáros ügyességi versenyt rendeztek, majd 
közlekedési tesztet töltöttek ki a tanárok és a 
diákok is. Az eseményen Roland édesapja is 
részt vett. 

G . Z S . 

HÍREK 
SZECSODI LETT AZ ELNÖK 
A Zeneakadémián megtartott 
tisztújító közgyűlésen a 
nemrégiben elhunyt 
Kossuth-díjas Kovács Dénes 
helyett Szecsődi Ferenc 
Liszt-díjas hegedűművészt, az 
SZTE ZFK tanszékvezető 
professzorát választotta 
elnökévé a Hubay Jenő Társaság. 

MENTÉS MÁSKÉNT... 
Ivánovics Tünde és Fábri Géza 
lemezbemutatóját rendezik meg 
holnap este 6 órakor a Szegedi 
Ifjúsági Házban. A Mentés 
másként... (Saveas...) című 
lemez anyaga: újraénekelt 
moldvai csángó-magyar 
népdalok. A Szegeden tanuló, 
vajdasági születésű Ivánovics 
Tünde énekes főszereplője lesz 
az idei szabadtérit nyitó 
néptáncjátéknak. A Vízöntő 
együttesben zenélő, kobzos 
szólókarriert is befutott Fábri 
Gézával ez az első közös 
lemezük, amelyen egy letűnő 
világot, a moldvai csángó 
énekeket mentik - másként. 
Segítve életképességüket. 

ÜGYFÉLHÍVÓ A VÍZMŰNÉL 
Egyszerűsíti az ügyintézést, 
rövidebbé teszi a várakozást a 
Szegedi Vízmű Rt. 
ügyfélszolgálati irodájának 
számítógépes hívórendszere. A 
Tisza Lajos körút 88. szám alatti 
ügyfélszolgálatra frissen 
telepített rendszer többféle 
menüpontból kínál választási 
lehetőséget az ügyfelek számára, 
az aktuális intéznivalótól 
függően. A hívórendszer 
segítségével az ügyfelek, az 
tájékozódhatnak arról, hogy 
mennyien vannak még előttük a 
sorban. 

40 millió forint 
az egyházi alapban 
A szegedi önkormányzat költségvetéséből idén is negyvenmillió fo-
rint jutott az egyházi alapba, bár összesen több mint 83 millió forint 
értékben érkeztek tervek - beszélt a számokról tegnapi sajtótájékoz-
tatóján Pdszti Ágnes tanácsnok. Idén nem jelezte igényét a mormon, 
a jehovista és az unitárius közösség, új jelentkezőként szerepeltek vi-
szont a krisnatudatúak. Most a katolikus egyház 21 millió 300 ezer 
forintos támogatást használhat fel. Ebből az összegből kap hozzájáru-
lást többek között az újszegedi, a tápéi, a tarjáni, a rókusi és a Jézus 
társasága közösségi ház renoválására, valamint megújulhat a felsővá-
rosi, a szentmihályi, az alsóvárosi és a görög katolikus templom. A 
legnagyobb összeget, 2 millió 700 ezer forintot, az önkormányzat a 
dóm vizesblokkjának kialakításához juttatta. 

A református egyház 6 millió 900 ezer forint önkormányzati pénz-
ből gazdálkodhat, az evangélikus 2 millió 200 ezer, a görögkeleti szerb 
570 ezer, a magyar ortodox 1 millió 290 ezer, a zsidó hitközség pedig 
3 millió forintot költhet. A jogilag bejegyzett, s támogatást igénylő 
többi egyház között 3 millió 100 ezer támogatást osztottak szét. 

Földeáki földvita 
Bérelt földjének termését elad-
ta a terület ú j gazdája, s most 
nem hajlandó elszámolni - ál-
lítja a földeáki vállalkozó, 
Koncz Henriet t . Az új tulaj-
donos, Béni Attila önkormány-
zati képviselő határozottan ta-
gadja a vádat. 

A Földeákon sörözőt üzemeltető 
fiatal vállalkozó, a két gyermekét 
egyedül nevelő Koncz Henriett ta-
valy márciusban vette bérbe azt a 
tizenhat láncnyi földet a falu ha-
tárában, ami nnatt a vita most fo-
lyik. A hölgy a múlt év utolsó nap-
jáig, december 31-éig kötött szer-
ződést a területre és petrezsely-
met, vagy ahogy errefelé mond-
ják, gyökeret termesztett benne. 
Ennek ellenére - mondja - a tulaj-
donos, Vass Tibor már december 
15-én eladta, anélkül, hogy őt er-
ről értesítette volna, netán felkí-
nálta volna neki megvételre. 

Minthogy az adásvételi szán-
dékot az ilyenkor szokásos mó-
don sem hirdették meg, Koncz 
Henriett a dologról csak jóval ké-
sőbb, szinte véletlenül értesült -
mert az új gazda, Béni Attila is 
hallgatott. Bár azt mondja, ezzel 
már önmagában is sérelem érte, 
lapunkat más miatt kereste meg: 
elpanaszolta, hogy hiába kérte az 

új tulajdonostól, miután április-
ban tudomást szerzett a gazda-
váltásról, hogy adjon neki módot 
a termés betakarítására, a férfi 
elutasította a kérést. Koncz Hen-
riett úgy tudja: a faluban önkor-
mányzati képviselőként ismert 
Béni Attila a gyökeret kiszántot-
ta a földből, majd eladta. Ezzel őt 
- becslése szerint - legalább száz-
ötvenezer forint kár érte. 

Béni Attila meglehetősen inge-
rülten válaszolt kérdéseinkre, 
amikor megkerestük - mint 
mondta, elege van már a cirkusz-
ból, s mindjárt meg is tiltotta fo-
tóriporter kollégánknak, hogy le-
fényképezze őt. A férfi mindent 
tagadott: mint mondta, a földet 
teljesen szabályos adásvétel kere-
tében szerezte meg a tulajdonos-
tól, azzal pedig Kocz Henriett kö-
vetett el hibát, hogy nem kereste a 
terület tulajdonosát már decem-
ber 31., azaz a bérleti szerződés le-
járta után közvetlenül. A férfi ál-
lítja: a földben lévő makói hosz-
szúgyökeret senkinek sem adta 
el, egyszerűen beszántotta, mert 
el kellett vetnie a napraforgót. 

Hogy a vitában kinek van iga-
za, azt hamarosan bíróság tisz-
tázhatja, a hölgy ugyanis ügyvéd-
hez fordult panaszával. 

S Z A B Ó I M R E 

Talán soha többé nem kerül vissza az Anna-kút kőtömbjére 

Párizsba utazott a Táncosnő 
Lehet, hogy soha nem kerül már 
vissza az Anna-kút kőtömbjére 
a Táncosnő című szobor. A kút-
figurát Párizsba vitték. A fran-
cia fővárosban működő magyar 
intézetben kiállítás nyílik Sze-
ged kortárs képzőművészeinek 
alkotásaiból. 

Lecsavarozták, elvitték a Tán-
cosnőt. Csáky József alumínium 
szobra a párizsi Magyar Intézet-
ben ma este nyíló kiállítás leg-
hangsúlyosabb eleme, a szobor 
Szeged és Párizs kapcsolatának 
jelképe. A szegedi Csernus Sán-
dor egyetemi docens által veze-
tett párizsi Magyar Intézet „meg-
hívta" Szegedet. Egy kortárs kiál-
lításon Szeged 21 képzőművésze 
állít ki, a múzeum anyagából pe-
dig Vinkler László képeit válogat-
ták a tárlatra. A szegedi An-
na-kúton álló Táncosnő című 
plasztika a kiállító terem dísze. A 
francia közönség számára az al-
kotó, Csáky József neve talán 
még ismerősebben cseng, mint 
itthon. 

Pappné Zánthó Rita, az önkor-
mányzat művészeti tanácsosa el-
mondta: Csáky József Szegeden 
született 1888-ban, a kubizmus 
kiemelkedő képviselőjeként is-
merik Párizsban. Húszéves kora 
óta a francia fővárosban élt, Ro-
din nagy hatást tett rá. 1959-ben 
Csáky budapesti kiállítása kap-
csán Szegedre látogatott, ekkor 
vásárolta meg a városi tanács a 
Táncosnő című szobrát, amely 
1961-től a Honvéd téren, 
1969-től a Klauzál téren, 1982 
júliusától pedig az Anna-kúton 
állt. 

Bánvölgyi László szobrász-res-
taurátor irányította a szobor le-
szerelését és felügyelte a szállí-
tást. Szivaccsal, buborékfóliával 
védték az alumíniumból készült 
alkotást. A plasztika a július 
13-áig tartó kiállítás után, július 
30-áig érkezik vissza Szegedre. 
Előfordulhat azonban, hogy soha 
többé nem kerül vissza a kút kő-
tömbjére. 

A vándorló szobor ugyanis az 

Anna-kút rekonstrukciója után 
ragasztott üveglapokból álló ta-
lapzatra kerül, amelyet Weintra-
ger Adolf tervezett. Az új An-
na-kút a szobor kubista jellegét 
erősíti, és sokkal jobban illeszke-

dik a kútfigurához - hangsúlyoz-
ta a művészeti tanácsos. Ha ha-
marosan megkezdődik az An-
na-kút felújítása, a kútfigurát 
már nem szerelik vissza. 

M . B . I . 
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Így már nem fogják látni a szobrot Fotó: Karnok Csaba 


