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KORKÉP 

SZEGED. A felsőfokú 
szakképzés helyzetéről, 
fejlesztési lehetőségeiről 
tartanak ma 10 órától 
konferenciát Szegeden, a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara székházában 
[Párizsi krt. 8-12). Az előadók: 
Parragli László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
(MKIK) elnöke, Bazsa György, a 
Felsőfokú és Hidományos 
Tanács elnöke, Szilágyi János, az 
MKIK oktatási igazgatója, 
valamint Galambos Gábor, a 
Tempus Közalapítvány elnöke. 

BORDÁNY. A Kulturális és 
Szabadidős Egyesület minden 
évben megrendezi tagjainak a 
szúnyoglövó tábort. Az idén ezen 
a héten hétfőtől péntekig 
Zánkafürdőn nyaralnak az 
egyesület tagjai. A tábor 
költségeihez pályázat útján a 
Mobilitás 200 ezer forint 
támogatást biztosított. A fiatalok 
délelőttönként filmet forgatnak, 
melyet várhatóan Delete címmel 
július 23-án, a gyermek és 
ifjúsági napon mutatnak be. 

D O M A S Z É K . Július 15-éig heti 
két alkalommal 
ismerkedhetnek a hatha jóga 
alapjaival az érdeklődők. A 
foglalkozások célja az 
egészségmegőrzés, a 
stresszoldás, a test rugalmassá 
tétele. A gyerekjóga 
foglalkozásokat 714 éves korig 
kedden és csütörtökön délelőtt 
9-tól 10-ig tartják, a felnőttek 
számára hétfőn 18.30-tól 20 
óráig illetve pénteken 19-től 
20.30 óráig tartanak 
foglalkozásokat az 
egészségközpontban, a Petőfi 
utca 12. alatt. Érdeklődni lehet 
Kószó Cecíliánál a 284-480-as 
vagy a 30/401-2633-as 
telefonszámon. 

FORRÁSKÚT. Minden pénteken 
9-től délig kézműves játszóház 
várja a gyerekeket a művelődési 
házban. A résztvevők a nyár 
folyamán számos kézműves 
technikát sajátíthatnak el, 
illetve sok vidám játékra 
számíthatnak. 

KISTELEK. A város 
önkormányzata 50 millió forint 
pályázati támogatást nyert a 
szakorvosi rendelő tetőterének 
beépítésére. A belső átalakítás 
során az emeleten lévő irodák 
felkerülnek a tetőtérbe, és azok 
régi helyén újabb szakorvosi 
rendelőket alakítanak ki. Három 
évvel ezelőtt, a rendelő legutóbbi 
kibővítésénél már tervezték a 
tetőtér beépítését, ám erre eddig 
nem került sor. Tbvábbi 10 millió 
forint pályázati támogatásbői 
befejeződik az épület 
homlokzatának felújítása, mely 
hőtechnikai szempontból 
megtakarítást jelent a városnak. 

m ó r a h a l o m . A Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal agrár- és vidékfejlesztési 
operatív programja keretében 
54,5 millió forinttal támogatja a 
szeméttelepet és a határőrséget 
összekötő út szilárd burkolattal 
való ellátását. 
- Az elmúlt hét végén kezdődött 
Mórahalmi sokadalom 
fesztiválprogramján részt vettek 
a város testvértelepüléseinek 
képviselői is. Itt volt az erdélyi 
Csíkszentmárton, a német 
Chanrerau és a vajdasági 
Tcmerin küldöttsége, a 
fúvószenekar lengyel fúvósokat 
látott vendégül, a két 
nyugdíjasklub pedig a temerini 
nyugdíjasokat hívta meg az 
aratóünnepre. A fesztiválnyitó 
gála műsorában fellépett a 
mórahalmi Parasztkórus, a 
Szó-Mi-Szó énekegyüttes, Bakos 
Balázs, Vastjig Csaba Rózsa és 
Pocskai István, valamint a 
Hajnalcsillag néptáncegyüttes is. 
Minden évben nagy sikert arat a 
homoki borok kóstolója, az idén 
közel 500 liter bor fogyott el. 
Ezen a héten érkeznek a belga és 
az olasz testvérváros képviselői a 
mórahalmi ünnepre. 

Nyomozó váltotta a nyomozót a makói rendőrök élén 

Márton István az új kapitány 
Július elseje óta Márton István 
alezredes vezeti a Makói Rend-
őrkapitányságot. A megyei fő-
kapitányság korábbi bűnügyi 
osztályvezetője azt mondta, 
folytatja az előző vezető mun-
káját, azért dolgozik, hogy mi-
nél biztonságosabb legyen a vá-
ros lakóinak élete. Elődje - aki-
vel együtt katonáskodott 
Nagy Mihály, a megyei főka-
pitányság bűnügyi igazgatója 
lett. 

Harminc év bűnüldözési tapasz-
talatával gazdagítja a makói 
rendőrség munkáját a város új 
kapitánya, Márton István, aki hi-
vatalosan péntek óta tölti be ezt 
a posztot. Márton egykori kato-
natársa, a Makón tizenhat éven 
át szolgált eddigi rendőrkapitány, 
Nagy Mihály rendőr alezredes 
ugyanis péntek óta Lukács János 
megyei rendőrfőkapitány általá-
nos helyetteseként és bűnügyi 
igazgatóként dolgozik tovább -
Szegeden. Feladatai ezután első-
sorban a bűnügyi-szakmai fel-
ügyeletre terjednek ki, így nem 
szakad meg szakmai kapcsolata 
a Makói Rendőrkapitánysággal, 
kiváltképp nem utódjával. 

- Elsősorban töretlen folyto-
nosságot szeretnék biztosítani a 
korábbi vezetés gyakorlata és az 
általam vezetett kapitányság 
munkája közt, hiszen nagyon 
eredményesnek tartom elődöm 
tevékenységét - mondta Márton 
István. - Úgy látom, hogy egy ha-
tékony csapat irányítását vehe-
tem át, ám némi változásra fel 
kell készülniük kollégáimnak is, 
hiszen alapelvem: aki nem húz-

EGY 
RENDŐRTISZT 
PÁLYAKÉPE 
Rendőri pályáját 1975-ben 
kezdte meg, '77-ben a bűn-
ügyi osztály nyomozójává ne-
vezték ki. 1 9 7 8 - 8 1 között 
nappali tagozaton elvégezte a 
rendőrtiszti főiskolát, majd 
1984-ben a szegedi rendőrka-
pitányság akció-alosztályá-
nak, '88-ban pedig a bűnül-
dözési alosztályának vezetője 
lett. 1990-ben jogi doktorá-
tust szerzett, majd 2003-ig a 
szegedi kapitányság, ezután 
pedig a megyei főkapitányság 
bűnügyi osztályvezetőjeként 
szolgált. 

A megyeszerte ismert rendőrnyomozó tapasztalata Makón is elkél Fotó: Karnok Csaba 

za a közös ügyeket, ne másfelé 
sétáljon, hanem akkor legalább 
tolja azt - foglalta össze az új 
rendőrkapitány, aki egyébként 
elmondta: a hivatali ranglétrán 
előrelépést jelent számára a ki-
nevezés. 

A makói kistérség bűnügyi 
szempontból nem fertőzöttebb 
Csongrád megye más területei-
nél, ám a határ közelsége újabb 

és újabb rendészeti problémákat 
vet fel, a közeljövőben erre is fel 
kel készülnie az új kapitánynak. 

- Biztos vagyok benne, hogy 
mindaz a tapasztalat, amit a ko-
rábbi munkám során szereztem, 
jól hasznosítható lesz Makó 
rendőrségének vezetésében. Biz-
tos, hogy az itt élők hamarosan a 
jelenleginél is gyorsabb rendőri 
munkavégzést tapasztalhatnak, 

hiszen az egyre pezsgőbb életre 
törekvő város ilyen bűnüldözési 
rendszert is igényel - mutatott rá 
Márton István, hangsúlyozva: a 
makói és kistérségi sajátosságok 
figyelembevételével elkészített és 
bevált bűnüldözési és biztonsági 
programok továbbra is folytatód-
nak, és egy lakhatóbb és embe-
ribb Makó alakulhat ki ezek 
eredményeképp. 

A kapitány reméli: az urbani-
zációs problémák, az emberek el-
idegenedése nem jellemzi annyi-
ra ezt a térséget, mint a nagyvá-
rost. 

- Számomra a munkám jelen-
ti az elsődleges energiaforrást, 
hiszen százszázalékos ered-
ményt csak így érhetek el - fog-
lalta össze a kapitány, akinek 
korábbi eredményességét jelzi: 
a vezetése alatt álló osztály egy 
kivételével minden emberölési 
ügyet felgöngyölített, mindösz-
sze a gyálaréti gyilkosság ügye 
maradt egyelőre lezáratlan. 
Munkájuk során számos rekor-
dot is felállítottak: az egyik 
szentesi emberölési kísérletet 
hét óra alatt oldották meg. 

I. sz. 

A Dóm téri előadások előtt is nyitva tart a színháztörténeti kiállítás 

Varga Mátyás emlékezete 
Díszleteivel hat évtizeden át Varga Mátyás ha-
tározta meg a Szegedi Szabadtéri Játékok elő-
adásainak arculatát. Az általa létrehozott Bécsi 
körúti színháztörténeti kiállítóház megújult tár-
lattal az előadások előtt is várja az érdeklő-
dőket. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Idén lenne 95 éves Varga Mátyás Kossuth-díjas 
díszlettervező, a város díszpolgára, aki 1936-tól 
1996-ig, azaz hat évtizeden át meghatározta a 
Szegedi Szabadtéri Játékok szcenikáját. 
2002-ben bekövetkezett halála után hagyatéka a 
szegedi Móra Ferenc Múzeum egyik részlegeként 
működő Bécsi körúti színháztörténeti kiállító-
házba került, amit korábban az ő adományából 
hoztak létre. A szabadtéri egykori igazgatóhe-
lyettese, Kovács Ágnes színháztörténész vezeté-
sével több száz díszlettervet rendszereztek az el-
múlt évben. Az országosan is egyedülálló anyag 
nemcsak a tudományos munkát végző kutatók, 
hanem az új darabjaikat megálmodó rendezők 

számára is igazi kincsesbánya lehet. Kovács Ág-
nes elmondta: nemrégiben átrendezte a kiállí-
tást, igyekezett olyan tárlatot kialakítani, amely 
jobban bemutatja a jövőre 75 éves Szegedi Sza-
badtéri Játékok történetét. Érdekesség, hogy Var-
ga Mátyás 1936-os Bizánc-díszlete olyan jól si-
került, hogy a tervekről pontosan nyomon követ-
hető: 1959-ben a Hunyadi László, majd a Budai 
Nagy Antal színpadképének kialakításakor is fel-
használta az alkotó. Több verzióban is megter-
vezte a Dóm térre például Az ember tragédiáját, 
az Aidát és A trubadúrt. Azok a díszletei is - az 
István, a király vagy a margitszigeti Atilla - fris-
sek, ötletesek, amelyeket már nyolcvanon felül 
tervezett. A színháztörténeti kiállítóházban a 
díszlettervek mellett Varga Mátyás kerámiáit, 
grafikáit is bemutatják tematikus rendben. Új-
donság, hogy ezentúl nemcsak keddtől vasárna-
pig 10 és 14 óra között tart nyitva az egyedülálló 
kiállítás, hanem a Dóm téri szabadtéri előadá-
sok napjain 16-tól 19 óráig is, így azok a turisták 
is megtekinthetik, akik csak egy estére jönnek el 
Szegedre. 

Nagy a gaz a Rigó utcában 

Hatalmasra nőtt a gaz a szegcdi Rigó utcában, lépésnyire a nagykörúttól. Mintha a terület senki 
földje lenne. Az út és a járda közötti szakasz rendben tartásáért ezen a részen a környezetgazdálko-
dási kht. felel. A cégnél elmondták, hogy többször próbálkoztak már a fűnyírással, de a másfél méter 
széles, száztíz nicter hosszú felületen nem tudták volna úgy elvégezni a munkát, hogy a parkoló au-
tók ne sérüljenek. Azt ígérték, hogy a napokban ismét próbálkoznak a kaszálással Fotó: Gyenes Kálmán 

József Attila 
és Hódmezővásárhely 
József Attila születésének századik évfordulója alkalmából jelent 
meg nemrégiben Kőszegfalvi Ferenc és Szigeti János helytörténész 
szerkesztésében az „Én, József Attila, itt vagyok...!" című kötet. A 
mű a költő és Hódmezővásárhely kapcsolatáról szól. 

A Vásárhelyi Téka 16. kötete az 
eddigi legteljesebb módon mutat-
ja be József Attila és Hódmezővá-
sárhely kapcsolatát, hiszen vala-
mennyi itt született, vásárhelyi 
fogantatású, vagy itt megjelent 
verse mellett az úgynevezett csa-
ládi lcistükör darabjai, azaz a Ma-
kai családhoz fűződő költemé-
nyei egyaránt szerepelnek benne. 

József Attila Vásárhelyen 1929 
és 1935 között tartózkodott, ki-
sebb-nagyobb megszakításokkal, 
ilyenkor sógoránál, Makai 
Ödönnél, valamint testvéreinél: 
Jolánnál és Etusnál lakott. 

A költő ez idő alatt találkozott 
és kapcsolatot tartott a város va-
lamennyi, az utókor szemszögé-
ből is jelentős polgárával, így a 
„művermös" Galyasi Miklóssal, 
Pákozdy Ferenc költővel, Takács 

Ferenc szociáldemokrata politi-
kussal. 

A kötet ízelítőt ad a Vásárhe-
lyen keltezett leveleiből, melye-
ket többek közt Hatvany Lajos-
nak, Dsida Jenőnek, Szántó Ju-
ditnak, Nagy Lajosnak küldött. 
Mindemellett olvasható benne a 
Fábián Dániellel közösen írt, Ki 
a faluba! című röpirata. 

A költő szövegei mellett olvas-
hatók itt a József Attila és Vásár-
hely kapcsolatáról szóló tanulmá-
nyok: Szigeti Jánostól, Kószegfalvi 
Ferenctől. A kötet külön erénye, 
hogy csokorba köti azokat a hely-
színeket, személyeket és pillanato-
kat, melyek a költőhöz fűződnek. 
Az „Én, József Attila, itt vagyok...!" 
című könyvben egykori barátai, is-
merősei emlékeznek a költőre. 

B. K. A. 

A Tisza Volán kétszázmilliót költ el Szentesen 

Uj fényezőműhely 
Negyvenötmillió forintból épí-
tette meg a Volán a fényező-
műhelyt Szentesen. A részvény-
társaság a városközpontban 
száznegyven millióból építi újjá 
a buszpályaudvart. 

A Volán szegedi járműjavító 
műhelyének fejlettségi színvo-
nalára akarja emelni a makói és 
a szentesi telepet, ezért az el-
múlt hetekben újabb beruhá-
zást valósított meg a Vásárhelyi 
úton: negyvenötmillió forintból 
épült meg a fényezőműhely. A 
karbantartás és javítás európai 
színvonalon, és környezetbarát 
módon zajlik az új helyen -
hangsúlyozta Szeri István, a 
részvénytársaság vezérigazgató-
ja. A kilencvenes évek közepén 
kialakított járműjavítót tovább-

fejlesztette a Volán, annak érde-
kében, hogy saját járműparkját 
rendben tartsa és szolgáltatást 
nyújtson. 

Az elmúlt hetekben felépült fé-
nyezőműhelyben száznyolcvan 
négyzetméteren dolgoznak a cég 
alkalmazottai, hőlépcsővel üze-
meltetett befúvó működik az épü-
letben. A pormentes, tiszta kör-
nyezetbe elszívó rendszert is beépí-
tettek. A megvalósításra negyven-
ötmillió forintot költött a Volán, 
időközben a szentesi buszpályaud-
var felújítására pedig száznegyven-
milliót. Szirhik Imre polgármester 
kijelentette, a város értékeli és kö-
szöni a nagyarányú befektetést. A 
pályaudvar felújítására a város és a 
cég eredetileg közösen pályázott, 
ám nem jártak sikerrel. 

B. G. 


