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KÖRKÉP 

ALGYÓ. A meghirdetett 
szentegyházi színházi előadás 
elmarad, pénteken 19 órakor az 
algyői faluház színháztermében 
Az örült naplója című 
Gogol-darabot láthatják az 
érdeklődők. Az előadásra a 
belépés díjtalan. 
- Szent Mihály-napi 
mulatságot rendez az Algyői 
Szabadidőközpont vasárnap. 
Az ökumenikus istentisztelet a 
Szent Anna-templomban 11 
órakor kezdődik. Az erdélyi 
fotókiállítás Szőke )ános 
képeiből 12.15-kor nyílik a 
szabadidőközpontban. Az 
ünnepi ebéd után Vesztergám 
Miklós tárogatóművész 
előadását hallhatják, majd a 
szegedi Ripityom 
Táncműhely műsora 
következik. Utána táncház, 18 
órakor tűzgyújtás, 
szalonnasütés. 

DESZK. A képviselő-testület 
pénzügyi bizottsága ma 14.50 
órakor ülésezik. Napirenden 
szerepel a 2005. évi költségvetés 
I. féléves teljesítésének 
értékelése, szó lesz az 
iskolatejprogramról, az 
önkormányzat 2005. évi 
költségvetési rendeletének 
módosításáról, a gyermek- és 
felnóttétkezési térítési díjakról 
szóló rendeletről, és tájékoztatás 
hangzik cl az 
infrastruktúrafejlesztési 
hitelprogramról. 
- Csütörtökön 17 órakor az 
ügyrendi bizottság ülésezik. A 
képviselők a gyermek- és 
felnőttétkezési térítést díjakról, a 
közterületek használatáról és 
rendjéről szóló rendeletről 
döntenek. 

FORRÁSKÚT. A művelődési 
házban ma 15 órától baba-mama 
klubba várja Gyurisné Kálmán 
Jolán védőnő a kismamákat, 
kisbabákat. 
- Ma este nyugdíjastalálkozót 
tart a Forráskúti 
Nyugdíjasklub. 

ÖTTÖMÖS. Pénteken 11 órakor 
ötödik alkalommal tart 
Négyeshatár Találkozót 
Balotaszállás, Öttömös, 
Pusztamérges és Rúzsa. 11 
órakor Bata Ferenc, Öttömös 
polgármestere köszönti a 
résztvevőket, majd Szakái Aurél, 
a kiskunhalasi Thorma János 
Múzeum igazgatója beszél a 
négyes határ történelmi 
szerepéről. A települések 
műsorai után koszorúzás, ebéd, 
majd a négy község lakosainak 
baráti találkozója következik. 

SZEGED. Bóka Angéla 
környezetvédelmi szakjogász 
ingyenes természet- és 
környezetvédelmi jogi 
tanácsadást tart holnap 16 és 
17 óra között a Csemete 
Egyesület irodájában Szegeden, 
az Arany János utca 1. szám 
alatt. 
- Ismét megrendezi zenés, 
műsoros kerti partiját a Tabán 
Általános Iskola pénteken 16.50 
órától. A rendezvényre várják a 
jelenlegi és volt diákokat, a 
szülőket, az iskola 
együttműködő partnereit és 
minden érdeklődőt. 
- A Somogyi-könyvtár 
petőfitelepi fiókkönyvtára ismét 
várja az olvasni, tanulni, 
kölcsönözni vágyó 
környékbelieket a könyvtár 
nyitvatartási idejében hétfő, 
kedd, szerda, péntek: 9.50-12; 
15-18, csütörtök: 15-18. A 
művelődési ház felújítása miatt 
átköltöztek a szomszédos, Petőfi 
Sándor Általános Iskola udvari 
épületébe, a technikaterembe, 
mely az építkezés miatt csak az 
iskola főbejáratán keresztül 
közelíthető meg. 

SZÓREG. A művelődési házban 
délután 2 órakor kezdődik az 
asztalitenisz-edzés, 4 órától 
ultipartira várják az 

• érdeklődőket. Az általános 
iskolában este 7 órakor kezdődik 
az aerobikfoglalkozás. 

A kályhából pattant ki az első szikra 

Bennégett a házában 
egy apátfalvi férfi 

A nagybáty, Jakabovics János szerint a kályha miat t égett ki a ház Fotó: Schmidt Andrea 

Kiégett egy ház Apátfalván ked-
den éjjel - a benne lakó öt-
vennégy éves férfi a lángok kö-
zött lelte halálát. A tragédiát 
egy régi kályha és a körülötte 
felhalmozott szemét okozta. 
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Az apátfalvi Szabadság utca 
egyik háza teljesen kiégett teg-
napra virradó éjjel: még az ab-
lakkeretek is szénfeketék, bent 
pedig mindent korom borít - ez 
a látvány, no meg a még mindig 
érezhető, fojtogató füstszag fo-
gadott bennünket a főúthoz kö-
zeli háznál. A makói tűzoltók 
kedden este kapták a riasztást; 
két járművel vonultak a hely-
színre és a tetőbe is belekapó, a 
szomszédos házakat is veszé-
lyeztető lángokat viszonylag ha-
mar megfékezték, az utómun-
kálatok azonban majdnem éjfé-
lig tartottak. A házban lakó öt-

vennégy esztendős Jakabovics 
Istvánt az egyik kiégett szobá-
ban holtan találták meg - halá-
lát füstmérgezés okozta. A rossz 
állapotú, csekély értékű ingat-
lanban keletkezett kár nagyság-
rendjét néhány százezer forintra 
becsülik. 

A kiégett ház szomszédságá-
ban lakó Varga Pál azt mondta 
nekünk: a szemben lakó idős 
néni zörgette meg a kapuját, 
hogy szóljon a tűzoltóknak, ő 
vette észre, hogy a ház ablakain 
dől a füst. Néhai szomszédjára 
úgy emlékezett, dolgos, szorgal-
mas ember volt, napszámba 
még rokkantnyugdíjasként is 
járt, de egyedül élt, és az italt 
sem vetette meg. Korábban 
egyébként többször is szerencsé-
je volt: egyszer autó ütötte el, 
máskor, három éve ugyancsak 
tűz ütött ki a házában, de ezeket 
az eseteket megúszta. A másik, 
sarki szomszéd - történetesen 

az elhunyt nagybátyja, lakabo-
vics János - azt is elmondta ne-
künk, hogy a férfi valószínűleg 
azért halt meg, mert be akart 
gyújtani a kályhába, és onnan 
terjedtek szét a lángok szinte 
pillanatok alatt. 

Ez utóbbi vélekedést Fejes Ist-
ván tűzoltó őrnagy is megerősí-
tette lapunknak. A tűz okait ki-
vizsgálva megállapították: az 
idős háztulajdonos begyújtott 
az egyébként is régi, rossz álla-
potú, feltehetőleg alig szellőző 
vegyes tüzelésű kályhába, ami-
ből kipat tanhatot t egy szikra, 
az pedig meggyújtotta a körü-
lötte felhalmozott papírt és sze-
metet. Az eset kapcsán az őr-
nagy arra hívta fel a figyelmet, 
hogy mindenki ellenőrizze az 
egész nyáron pihent kályhát, 
különös tekintettel a kémény-
re, a szellőzés lehetőségére, a 
közelében pedig ne tároljon ég-
hető anyagokat. 

A Dél-alföldi és az Észak-dunán-
túli Gázszolgáltató Rt. új, közös 
telefonos ügyfélkapcsolati köz-
pontot működtet ezentúl Szege-
den, a Dégáz Pulz utcai központ-
jában. Hétköznaponként reggel 6 
és este 8 óra között fogadják az 
ügyfelek hívásait. A 40-824-
825-ös helyi tarifával hívható szá-
mon be lehet jelenteni a mérőóra 
állását, lehet szolgáltatásokat 
megrendelni és lemondani, adat-
és címváltozásokat bejelenteni, 
fogyasztási hely ki- és bekapcsolá-
sát intézni, illetve a számlázással 
kapcsolatos problémákat megbe-
szélni. A tegnapi avatóünnepsé-
gen részt vett Jean-Francois Carri-
ere, a Gaz de Francé közép-euró-
pai igazgatója, aki elmondta: egy 
időben 90 telefonhívást tud fogad-
ni a központ. Az ügyeket termé-
szetesen a továbbiakban is lehet 
személyesen is intézni. 

I Molnár Gizella: Az én Nagy Könyvem 

A borzalom 
nem válogat 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtú-
rában ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyiségek, tudósok, művészek, üzletem-
berek, sportolók és újságírók vallanak leg-
kedvesebb könyvükről. A szegedi egyetem 
tanárképző főiskolai kara közművelődési 
tanszékének vezetője, T. Molnár Gizella 
főiskolai docens William Styron Sophie vá-
laszt című könyvéről beszél. 

„Bár sok 'nagy könyvem' van, máig az egyik meghatározó élmé-
nyem a háború utáni amerikai irodalom képviselőjének, William 
Styronnak a regénye, a lengyel asszony, Sophie tragédiája. A mű -
és a belőle készült kivételesen gyönyörű filmfeldolgozás Pakula 
rendezésében, kedvencemmel, Meryl Streeppel a főszerepben - a 
holokauszt sajátos szemszögű feldolgozása, annak példája, hogy a 
fasizmus a zsigerekig hat, feldolgozhatatlanul. A cselekmény há-
rom szálon fut: a fiatal Styron íróvá és felnőtté válása kapcsolódik 
Sophie és zsidó szerelme, Nathan történetéhez. Megismerjük az 
asszony múltját, az auschwitzi táborban megélt rettenetet, me-
lyet túlélt ugyan, de az ott kapott sebek soha be nem gyógyulhat-
nak. Nathan, a zsidó géniusz - bár személyesen nem élte át - nem 
tud megbirkózni a zsidóságot ért traumával, Sophie pedig az em-
lékeivel. Szerelmük nem hozhat megváltást, csak önmaguk és 
egymás kínzását, s végül a világ teljes elutasítását, majd a kettős 
öngyilkosságot. A legnagyobb ellentmondás, hogy Sophie nem 
zsidó: előkelő neveltetésben részesült, konzervatív, sőt antiszemi-
ta Iéngyel családból származik, s véletlenül kerül gyermekeivel 

Auschwitzba. A birkenaui rám-
pán az SS-orvos követelésére 
választania kell gyermekei kö-
zül: kisfia és saját élete meg-
mentése érdekében lemond a 
kislányáról, ezért halálos bűn-
tudat emészti. Sorsa azt mutat-
ja, hogy a borzalom nem válo-
gat, nincsenek felmentettek a 
fasizmus hatása alól, ha hagy-
juk, esetleg hozzá is járulunk, 
hogy a gonosz uralkodjon a vi-
lágban, mindannyian kiszol-
gáltatottá válunk. Sokszor el-
gondolkodtam már, hogy vajon 
én hogyan tudtam volna a gye-
rekeim közül választani... És a 
regény végén az író kérdésein 
is: Mondd, hol maradt az Isten 
Auschwitzból? Hát az ember 
hol maradt?" 

William 

Az ú j 
gadni 

t e l e fonközpon t egyszerre ki lencven hívást tud fo-
Fotó: Karnok Csaba 

Baleset 
Kisteleknél 
Súlyos sérüléssel járó közlekedési 
baleset történt hétfőn késő éjsza-
ka az E75-ös főúton, néhány kilo-
méterre Kistelektől. Egy Félegyhá-
za felől Kistelekre tartó Mercedes 
frontálisan ütközött egy Budapest 
irányába haladó román kamion-
nal, amikor a Mercedes egy rosz-
szul belátható kanyarban az előtte 
közlekedő autó előzésébe kezdett. 
A balesetben a személykocsi uta-
sa, egy 42 esztendős nő súlyos sé-
rüléseket szenvedett, a jármú ve-
zetője, egy 45 esztendős férfi 
könnyebben sérült. A szemle és a 
műszaki mentés ideje alatt az utat 
teljes szélességében lezárták. A 
baleset körülményeit a rendőrség 
még vizsgálja. 

Koszorúzás 
Gróf Széchenyi Istvánra emlé-
keznek ma délután 5 órakor a 
szegedi Széchenyi téren. A leg-
nagyobb magyar szobránál Eit-
ler József, a Széchenyi István 
Gimnázium és Szakközépisko-
la igazgatója mond beszédet, 
majd megkoszorúzzák a tér 
214 éve született névadójának 
szobrát. 

SZEMKÖZT KALMAR 
FERENCCEL 
Szerda esténként fél 8-tól látható 
a Városi Televízió és a 
Délmagyarország közös műsora, 
a Szemközt. Ma Kalmár Ferenc 
önkormányzati képviselőt, a 
KDNP és az MKDSZ vezető 
politikusát lapunk 
főmunkatársa, Oláh Zoltán, és a 
televízió szerkesztő-riportere, 
Vass Imre arról faggatja, három 
év után miért ült át az 
MDF-MKDSZ frakciójából a 
Fidesz képviselőcsoportjába. 

A MAGYAR DRÁMA NAPJA 
A magyar dráma napján ma 19 
órától Heltai Jenő A néma 
levente című darabját játssza a 
Pesti Magyar Színház társulata 
a Szegedi Nemzeti Színházban. 
A verses komédia az egyik 
legtöbbször játszott, 
legnagyobb hazai színpadi 
siker, a fővárosi teátrum három 
éve tartja műsorán ezt az 
előadást, amelyben Agárdi 
Péter szerepét Mihályi Győző, 
Ziliát Gregor Bernadett 
alakítja. A további főbb 
szerepekben Ruttkay Laurát és 
Bede Fazekas Szabolcsot 
láthatjuk, a produkciót Berényi 
Gábor rendezte. 

Megműtik Mehmet Karcsika édesanyját 
Pénteken megmútik Bogosné Papp Edi-
nát. Karcsika édesanyjának akkor tört cl 
a bokája, amikor Isztambulban meg-
támadták, cs dulakodás közben több lép-
csőt zuhant . 
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( - Sajnos az újabb vizsgálatok megerősí-
tették, hogy eltört a bokám. Csütörtö-
kön kell befeküdnöm a klinikára, pénte-

ken megműtenek, ezt közölte velem 
hétfő este Török László adjunktus. A lá-
bam még most is pokolian fáj, de sokkal 
rosszabb, hogy nem tudok úgy foglal-
kozni hét hónapos kisfiammal, Bencé-
vel, ahogy szeretnék - kesergett Bogos-
né Papp Edina. 

Mint azt tegnap megírtuk, a szegedi fia-
talasszonyt vasárnap délután Isztambul 
belvárosában, a nyílt utcán megtámadták, 
dulakodás közben lezuhant egy aluljáró 

lépcsőjén, súlyos sérüléseit ekkor szerez-
te. Ismeretlen támadójának a nő táskájá-
val sikerült elmenekülnie. 

Edina múlt héten pénteken azért uta-
zott a török nagyvárosba, hogy szombaton 
találkozzon tavaly július 11 -én elrabolt és 
Isztambulban rejtegetett fiával, a 9 éves 
Karcsikával, de ez ezúttal sem sikerült, az 
apa a gyerekkel együtt eltűnt. Az asszony 
szombaton nem utazott haza, hiszen teg-
nap újabb tárgyaláson kellett volna részt 

vennie az egyik isztambuli bíróságon, 
amit a történtek miatt elnapoltak. Papp 
Edinát a repülőtérről mentővel szállítot-
ták előbb egy budapesti kórházba, majd 
Szegedre, az egyetem új klinikájának bal-
eseti sebészetére. 

- Nem sok remény van arra, hogy a tá-
madómat megtalálják, ha mégis, akkor a 
török hatóságok a tolmácsomon keresztül 
értesítenek % tette hozzá Bogosné Papp 
Edina. 

Korszerű telefonos 
ügyintézés a Dégáznál 
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