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KÖRKÉP 

ALGYÖ. Az október 15-ére 
meghirdetett algyői böllérnap 
technikai okok miatt elmarad. 

BALÁSTYA. Falunapokat 
tartanak pénteken, szombaton 
és vasárnap a községben. 
Pénteken 17 órakor rendezik 
meg a halástyáról 
elszármazottak első 
találkozóját, 19 órakor kezdődik 
a tehetségek parádéja Plesiker -
Show Time címmel. A mi 
Balástyánk pályázat eredményét 
20 órakor hirdetik ki, majd a 
G.E.G. együttes ad koncertet. 
21 órakor kezdődik a szabadtéri 
diszkó a Rádió 7 
közreműködésével. Szombaton 
délelőtt (él kilenckor adják át az 
idősek nappali ellátását 
biztosító intézményt. Fél tízkor 
megnyitják a zöldség- és 
virágfesztivált, majd szakmai 
előadások következnek. Tíz 
órakor kezdődik a fogathajtó 
verseny, valamint az íjászok és a 
veteránmotorosok 
bemutatkozása. Tizenegy órától 
az üllési Rokka népzenei 
együttes ad műsort. Két órakor 
vonulnak fel a lovas kocsik, 
negyed háromkor 
Nagyotmondó Tóbiás címmel 
zenés mesejáték kezdődik. Fél 
négykor Miénk a színpad 
címmel helyi amatőr művészeti 
csoportok bemutatója kezdődik. 
18 órakor Mc. Hawer és a 
Tekknő koncertje kezdődik, 
majd utcabál. A rendezvény 
ideje alatt mezőgazdasági 
technikai gépbemutató, cégek 
bemutatója, kézművesvásár, 
óriáscsúszda várja az 
érdeklődőket. A zöldség- és 
virágkiállítás pénteken 16-tól 
19-ig, szombaton 9-től 18 óráig, 
vasárnap 10 és 16 óra között 
tekinthető meg. 

DESZK. Az óvoda szerb 
tagozatos csoportja meglátogatja 
a makói Gera pékséget. A 
gyerekek megnézik, hogy miből 
és hogyan készül a kenyér és a 
péksütemény. 

SZEGED. Október 7-én 12 és 13 
óra között a szegedi piarista 
gimnázium iskolai ünnepséget 
tart, melyen az aradi vértanúkra 
emlékeznek. Az emlékünnepre 
az iskola meghívta az aradi 
Csíky Gergely Líceum 
küldöttségét. Az ünnepi szónok 
Matekovits Mihály, a román 
tanügyminisztérium kisebbségi 
főosztályának vezérigazgatója 
lesz. Előadásának témája: 
október 6-i megemlékezések 
Aradon. 
- A Híd Európában Közhasznú 
Egyesület vetélkedőt szervez 
14-18 éves fiatalokból álló 
csapatok részére NATO és 
Oroszország együttműködése 
címmel. A szervezők várják a 
történelem iránt érdeklődő 
fiatalok jelentkezését. További 
információ és jelentkezés: a 
06-70/285-4226-os 
telefonszámon vagy az 
europahid@hotmail.com e-mail 
címen. 

ZSOMBÓ. A zsombói 
egészséghéten csütörtökig 
naponta 9 és 15 óra között lehet 
tüdószűrésre jelentkezni a 
művelődési ház előtti 
szűrőbuszon. Ma 7.30-tól 9 
óráig vérvételre várják a 
zsombóiakat a felnőttorvosi 
rendelőben. 8 és 12 óra között 
nőgyógyászati rákszűrést tart dr. 
Fekete Zoltán a gyermekorvosi 
rendelőben. 9 és 16 óra között 
csontritkulás-szűrés lesz a 
felnőttorvosi rendelőben. 15 és 
17 óra között ortopédiai szűrést 
tart dr. Gyetvai András a 
gyermekorvosi rendelőben. 15 
órától Mit tegyünk, amíg a 
mentő kiér? címmel az 
elsősegélynyújtás elméletéről és 
gyakorlatáról tart előadást dr. 
Lóczy Gerda a művelődési 
házban. 15 és 17 óra között 
verőerek rugalmasságának 
mérését - szív-, érrendszeri 
betegségek rizikójának szűrése -
végzi dr. Búzás Edit a 
felnóttorvosi rendelőben. 

Megsüllyedt a vásárhelyi szobor talapzata - Kligl szerint van ilyen Czutor 

Egy napig állt József Attila 
Megsüllyedt a vasárnap felavatott vásárhe-
lyi József Attila-szobor talapzata, ezért teg-
nap délután daruval eltávolítottak az alko-
tás bronz részeit. Lázár János polgármester 
szerint valószínűleg talajmechanikai okok 
miatt történt mindez. Az alkotó, Kligl Sán-
dor úgy véli, olykor előfordul ilyesmi. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Csupán egy napig gyönyörködhettek József 
Attila vasárnap felavatott szobrában a vásár-
helyiek. Tegnap délután piros-fehér csíkos 
forgalomterelő szalaggal vették a Hősök te-
rén álló alkotást, távolabb a polgármesteri hi-
vatal munkatársai tanakodtak, majd néhány 
perc elteltével megérkezett egy darus autó is. 

- Megsüllyedt a szobor talapzata, s a bronz 
részeket el kellett távolítani - magyarázta 
Mucsi László, a műszaki iroda vezetője. Az al-
kotást közterület-felügyelők őrizték, ők hív-
ták fel a figyelmet, hogy gond lehet a talapzat-
tal. A balesetveszély elkerülése érdekében úgy 
döntöttek, leemelik az alkotást, nehogy kidől-
jön a helyéről. A műszaki iroda, illetve az Épí-
tészmester Rt. munkatársai ma tárják fel az 
alapot, hogy megerősítsék. Mucsi László re-
méli, nem kell teljesen szétverni a talapzatot, 
s mihamarabb megoldják a problémát. 

A múlt héten egyébként ismeretlenek meg-
rongálták a szobor talapzatát, mondta el la-
punknak Lázár János, Vásárhely polgármester, 
de az alapot napokon belül helyreállították. A 
városvezető nem tudja, ez is közrejátszott-e a 
történtekben. Valószínűleg inkább talajmecha-
nikai okok miatt süllyedt meg az alkotás, tette 
hozzá, nem bírta a mintegy 5 méter magas, 3-4 
tonna súlyú kőoszlopok nyomását. Lázár János 
hangsúlyozta: megerősíttetik a talapzatot, s le-
het, hogy már ma teljes egészében pompázhat 
újra a több mint 20 milliós szoborkompozíció. 

- Előfordul az ilyesmi - jegyezte meg Kligl 
Sándor szobrászművész, aki tegnap ugyan-
csak részt vett a munkában. A vásárhelyi Jó-
zsef Attila-szobor a negyvenedik köztéri alko-
tása, ezért tisztában van azzal, hogy ez meg-
történhet. Hozzátette: természetesen nem 
örül a fejleményeknek, de nem tud mit ten-
ni. A talapzat megerősítése után visszakerül-
nek a bronz részek a helyükre, s a József Atti-
la-szobor újra szépítheti a várost. 

ELTERJEDT. GIPSZBŐL VAN 
Elterjedt a hír Vásárhelyen: az a tó probléma a József 
Attila-szoborral, hogy nem készült el időben, ezért a 
felavatott mű csupán egy gipszből készült másolat 
Kligl Sándor szobrászművész is hallotta a pletykát, s 
azt mondta lapunknak: aki nem hiszi, próbálja ki sa-
ját kezével, s kiderül, a szobor bronzból van. Egyéb-
ként pedig ekkorra alkotást nem is lehetne gipszből 
elkészíteni és felállítani, tette hozzá. 

Diplomás munkahely 
Közel 40 közhivatal működik Szegeden, az itt dolgozó 3500 köz-
tisztviselő döntő többsége helyi lakos. A hasonló nagyságú váro-
sokban is sokan élnek köztisztviselői munkából, ám itt arányaiban 
több embernek adnak munkát a hivatalok, mint például Pécsett. 

Egy hónap alatt 150 program lesz 32 helyszínen 

Kulturális fesztivál nyílt 
Igazságügyi Hivatal néven új in-
tézmény kezdi meg munkáját ja-
nuár 1 -jétől minden megyeszék-
helyen. Mielőtt bosszankodni 
kezdenénk azon, hogy egy újabb 
állami hivatalt hoztak létre a 
sok, már működő mellé: ezúttal 
négy intézmény összevonásáról 
van szó. Az Igazságügyi Minisz-
tériumhoz tartozó pártfogói fel-
ügyeletet, az úgynevezett nép 
ügyvédje hivatalt, az áldozatvé-
delmet, és a kárpótlást vonják 
össze az új intézményben. 

Marad azonban továbbra is bő-
ven a területi államigazgatási szer-
vekből: ha a szintén köztisztvise-
lőket foglalkoztató helyi önkor-
mányzat közel félezer dolgozóját 
is hozzájuk számoljuk, körülbelül 
3500 köztisztviselő él Szegeden. 

Ez a város szempontjából jó, 
hiszen számos egyetemet és főis-
kolát végzett szakember marad 
itt, annak a 38 különböző hiva-
talnak az alkalmazásában, ahol 
részben vagy egészében köztiszt-
viselők dolgoznak. Ha a szintén 
nagy közigazgatási tradíciókkal 
és felsőoktatási intézményekkel 
rendelkező Péccsel hasonlítjuk 
össze, kiderül, hogy nagyjából 
ugyanannyi közhivatal működik 
mindkét megyeszékhelyen. Még-
is alig több mint 2500 köztisztvi-
selő él>a mecseki városban, ezer-
rel kevesebb, mint Szegeden. A 

Daruval emelték le tegnap a bronz részeket a szobor megsüllyedt talapzatáról. Az alkotó, 
Kligl Sándor (balról), Magyar József, a városellátó vezetője és Dékány Magdolna művé-
szeti referens figyeli az eseményeket Fotó: Tésik Attila 

Dzsigolómetál. Czutor Zoltán 
meghatározása szerint ilyen ze-
nét játszik frissen alapított ze-
nekara, a Belmondo, amely 
szerdán lép fel a JATE-klubban. 
A ma már Budapesten élő sze-
gedi muzsikus írja a Mecha-
nikus narancs című színdarab 
zenéjét, amit a Szegedi Nemzeti 
Színházban mutatnak be. 

A megszűnt szegedi Nyers együt-
tes énekes-gitárosa augusztus el-
sején alapította meg Belmondo 
nevű együttesét. A ma már Bu-
dapesten élő Czutor Zoltán la-
punknak elmondta: a kezdeti 
időszakban strandmetálként, 
ma már azonban inkább dzsigo-
lómetálként határozzák meg a 
Belmondo zenéjét. - A Nyersnél 
igyekszünk valamivel poposabb 
irányt venni, persze úgy, hogy 
közben ne feltétlenül merüljünk 
nyakig a nyálban. Valahol a brit 
pop és az amerikai underground 
funkrock között van a helyünk. 
A Nyershez képest alapvető vál-
tozás a billentyűk, groove-ok és 
scratchek modernebb zenei meg-
jelenése - magyarázta Czutor. 

A Belmondónak egyébként a 
szerda este 9 órakor kezdődő sze-
gedi koncert lesz az első nyilvá-
nos fellépése. Ennek megfelelően 
feldolgozásokat is játszanak. -
Nem hiszem, hogy a még telje-
sen ismeretlen saját dalainkkal 
érdemes lenne kitölteni egy kon-
certet. Még ősszel kijövünk egy 
maxi CD-vel és egy klippel. A 
Belmondo életéből kihagynám 
azt a pár évés fázist, amikor száj-
ról szájra terjed, hogy milyen 
ügyesek is vagyunk - mondta a 
zenekarvezető. 

Czutor Zoltántól megtudtuk: 
nemrégiben megkereste őt Hal 
József rendező, hogy írja meg a 
Mechanikus narancs című szín-
darab zenéjét, amit a Szegedi 
Nemzeti Színházban mutatnak 
be. A fiatal muzsikus szerint na-
gyon rapszodikus zenei hangula-
tokat kíván a történet, amelyben 
a becsavarodott punktól a kóru-
son át egészen az instrumentális 
klasszikus zenéig bármi előfor-
dulhat. Czutor Zoltán ígérte: 
meglepő dolgot hoz ki a darab-
ból. 

sz. c. sz. 

különbség okait csak találgatni 
lehet. Szegeden alig több, mint 
tízezer lélekkel számlálnak töb-
bet, mint a 150 ezres Pécsen, és a 
megyék népessége is hasonló. A 
különbség mégis adódhat abból, 
hogy a Csongrád megyei intéz-
ményeknek nagyobb ügyfélkört 
kell kiszolgálniuk, de az is lehet-
séges magyarázat, hogy itt több 
feladatot kell ellátniuk a megyei 
szerveknek - mondja Hazafi Zol-
tán, a Belügyminisztérium Köz-
szolgálati Osztályának vezetője. 

Az országos adatokból nehéz 
egyértelműen megállapítani, 
hogy a lakosság létszámához ké-
pest Szegeden sok, elegendő, 
vagy kevés a köztisztviselő. A 
rendelkezésre álló adatok egy év-
vel ezelőtti állapotot tükröznek. 
Ezek szerint tavaly szeptember-
ben 115 ezren dolgoztak köz-
tisztviselőként Magyarországon 
- ez a szám magába foglalja a mi-
nisztériumok alkalmazottait is. 

Az utóbbi években az egyik leg-
biztosabb egzisztenciát jelentette 
a köztisztviselői státus, ám az ál-
lami költségek radikális lefaragá-
sának kényszere érezteti hatását 
ebben a szférában is. Mivel a köz-
tisztviselőket fokozottan védik a 
jogszabályok, ezért a létszám lát-
ványos csökkenésével nem kell 
számolni a közeljövőben sem. 

SZ. GY. 

Az október 30-áig tartó őszi egyetemi kulturális fesztivált tegnap este nyitotta meg Szabó Gábor 
rektor az SZTE aulájában. Egy hónap alatt 150 programot tartanak 32 helyszínen. A megnyitón a 
80 éves egyetemi énekkar (képünkön) is műsort adott, két vezetője, Szász Krisztina és Egri Ágnes 
díszoklevelet vett át Fotó: Karnok Csaba 
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