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Keresse lapunk ajándékát a 16-17. oldalon! E S é é t ^ 

Farkas Mátyás aranyérmet nyert Japánban a paralympián 

Sikeres zongorista, vakon 
Üres az elsősök helye - vészcsengő jelzi idén az iskolakezdést Klebelsbergtelepen Fotó: Karnok Csaba 

Az általános iskolák elsőseinek száma csökken, a középiskolák pest - háromszázzal csökkent. Eddigi történetében először 
diákserege változatlan, vagy kicsit növekvő létszámú Szege- nem indíthatott elsős osztályt az 1928-ban alapított klebels-
den. Aklebelsbergtelepi tagiskolának nem lesz elsős tanulója. bergtelepi iskola. A mérleg másik serpenyőjében a középisko-

lások száma az utóbbi években változatlan, sőt idén kicsit 
A 75. születésnapját ünneplő Rókusi Általános Iskolában ma nőtt: szeptembertől közel 15 ezer gimis és szakközepes kop-
tartják a városi tanévnyitó ünnepséget. Az ebből az alkalom- tatja az iskolapadot. 
ból fölállított mérleg egyik serpenyőjében az szerepel, hogy 
idén az általános iskolák tanulólétszáma - a múlt évhez ké- Jegyzetünk a 3., összeállításunk az 5. oldalon 

Rekordok 
a szabadtérin 
Sosem tapasztalt bevételt pro-
dukált idén a szegedi szabadtéri. 
Összesen több mint hetvenez-
ren látogattak el a nyáron a Dóm 
térre, csak a Rómeó és Júliára 
harmincezer jegyet váltottak. 

Soha ennyi látogató nem nézte 
még végig a szabadtéri játékok elő-
adásait, mint az idén, a tervezett 
185 helyett 243 millió forintos be-
vételt értek el. Sikerült olyan „nép-
színházat" csinálni, amit mind a 
közönség, mind a kritikusszakma 
elismeréssel övezett, hangsúlyozta 
Kessetyák Gergely művészeti igaz-
gató. Bátyai Edina, fesztiváligazga-
tó kiemelte: a siker a magas szintű 
művészi teljesítmény, a tudatos 
felkészülés és a szerencsés időjárás 
együttes eredménye. 

Hússzoros túljelentkezés 
Összesen 719 pályázatot nyújtottak be a ha-
táridő lejártáig arra az ötven szegedi önkor-
mányzati bérlakásra, ami a lépcsőzetes la-
káshoz jutási program részeként üresedett 
meg. A már ismertetett pontozási rendszer 

szerint az IKV Rt. munkatársai értékelik a 
pályázatokat, ennek megfelelően utalják ki 
a lakásokat. 

Bővebben az 5. oldalon 

A zene Farkas Mátyás élete, a vakon 
született zongorista csaknem három 
évtizeden keresztül tanított a Ki-
rály-König Péter Zeneiskolában. 

A szegedi zenekonzervatóriumban ta-
nult az immár nyugalmazott Farkas Má-
tyás, aki a születése óta vakként vált 
zongoraművésszé. Szakdolgozatát zene-
elméletből írta, méghozzá úgy, hogy le-
diktálta azt egy látó társának. 

Életének szomorú eseménye volt, 
amikor egy augusztus végi estén elütötte 
egy locsolókocsi - a jármű hat méteren 
át vonszolta, számos sérülést szerzett. 
Vallja: a muzsikának közösségformáló 
ereje van. Tagja az 1991 -ben alakult Un-
gária zongoranégyesnek, amely a Japán-
ban nemrégiben megrendezett első zon-
gora paralympián aranyérmet nyert. 

Részletek a 6. oldalon 
A zenével lát Farkas Mátyás zongoramű-
vész Fotó: Karnok Csaba 

A hét végéig látható A magyarok asztala a szegedi Móra-múzeumban 

A világ legnagyobb könyve Szeretek Szegeden 

További információk a 4.oldalon 

Háromszázzal kevesebben kezdik a tanévet Szegeden, mint tavaly 

Nem lesznek elsősök 
Klebelsberg iskolájában 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

nap múlva ér Szegedre! Több paraméterét tekintve, a világ legnagyobb könyve látható a Móra-múzeumban Fotó: Frank Yvette 

Ráadásul most még 

a kedvenc bankom 
is nyitott itt egy fiókot 

Ha szeptember 30-ig fiókunkban számlát nyit vagy 
bármilyen lakossági hitelt igényel, 

a számlavezetési, illetve^ 
a szerződéskötési díjat elengedjük* 

A szegedi üzletember elviszi üzletét a szabadkai házból 

Robbantottak Kaszáéknál 
Gránát robbant tegnap hajnalban Kasza József vajdasá-
gi politilcus (képünkön) háza előtt. A szerkezet az épü-
letben található szegedi érdekeltségű üzlethelyiség 
előtt robbant. Személyi sérülés nem történt. 

A Vajdasági Magyar Szö-
vetség elnöke, Kasza Jó-
zsef szabadkai háza előtt, 
melynek egy részét a sze-
gedi Elzett-Certa Keres-
kedelmi Kft. bérli. A Ka-
sza család a detonáció he-
lyétől ötven méterrel bel-
jebb lakik. Felriadtak a 
robajra, de csak reggel fe-
dezték fel, hogy mi tör-
tént. A robbanás helyszí-

nén betört az egyik kira-
kat, s labda méretű kráter 
keletkezett az aszfalton. 
A vajdasági politikus sze-
rint nem ez volt az első 
fenyegetés és megfélemlí-
tés, ami ellene irányul. 

Török György, a helyi-
séget bérlő kft. igazgatója, 
amint értesült a történ-
tekről, a helyszínre sie-
tett, elmondta: bár nem ő 

ellene irányult a támadás, 
rövid időn belül elköltöz-
nek az épületből. 

Bővebben a 3. oldalon 
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Monumentális alkotás Benke László mesterszakács 
és Gribek László gasztronómus műve, a huszon-
egyedik század első kódexe: A magyarok asztala. A 
könyv egymázsás, egyike a világ legnagyobbjainak. 

A világ harmadik vagy második, bizonyos mére-
teit tekintve legnagyobb könyve A magyarok asz-
tala című kódex, mely a hét végéig megtekinthe-
tő a szegedi múzeumban. Méreteit tekintve: egy 

méterszer hetvencentis, súlya az elhelyezésére 
szolgáló domborművei együtt kilencvenkilenc és 
fél kiló, famunkáit Simmer Sándor fafaragómes-
ter készítette. Borítóját nyírott szürkemarhabőr-
rel vonták be, a cím fölött látható korona és a sa-
rokdíszítések bevonata egy kiló harminc deká-
nyi, 14 karátos aranyból készült. 

írásunk a 7. oldalon 

'Ajánlatunk csak lakossági tormtszámlát nyitó új ügyit! esntábm és klrárólag a szegéül Volkstunk -
Sókban érvényes. A meghMetétt számtavczetésidij-keűvezrnény 2005 december 31-tg érvényes 
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