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K O R K É P 

ALGYÖ. Október 14-eés 16-a 
között a Móra Ferenc 
Népszínház társulata a 
horvátországi Kórógyon 
vendégszerepel. 
- A magyar kultúra napja 
alkalmából jövő január 22-én 
kiállítássorozatot rendeznek a 
Faluház Galériában. Ennek 
részeként szeretnék bemutatni, 
összegyűjteni az Algyőre 
jellemző viseleteket. Ebben kérik 
az algyői lakosok 
közreműködését. Segítsék 
felajánlásaikkal a kiállítás 
megvalósulását mindazok, akik 
megőrizték őseik ruházatát, vagy 
a családi fotóalbum régi képei 
mutatják be az algyői asszonyok, 
lányok, férfiak és gyermekek 
viseletét. A beadott ruhákat, 
kiegészítőket, emlékeket, 
fotókat színvonalas tárlaton 
tervezik bemutatni, melynek 
rendezésében szakemberek 
segítenek. Jelentkezni lehet a 
faluházban, Bercezné Lázár Nóra 
kulturális főmunkatársnál, vagy 
a 62/517-173-as telefonszámon. 

DOMASZÉK. Október 24-én 
kezdődik a teleház karácsonyig 
tartó akciója. Akik igénybe 
veszik az intézmény 
szolgáltatásait, karácsonyi 
ajándékot nyerhetnek. 
- A képviselő-testület 2005. 
szeptember 13-án tartott ülésén 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2006. évi . 
fordulójához való csatlakozás 
mellett döntött, és módosította 
az ösztöndíjjal kapcsolatos helyi 
rendeletet. Szeptember 26-án 
kiírták az A típusú (felsőoktatási 
hallgatóknak szóló) és a B típusú 
(felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiataloknak szóló) 
ösztöndíjpályázatot. A hatályos 
helyi rendelet és a pályázati 
kiírások megtekinthetők a 
polgármesteri hivatal és a 
teleház hirdetőtábláján. A 
pályázati űrlap hozzáférhető a 
telcházban és a 
www.domaszek.hu honlapon. A 
pályázatot a teleházban írásban, 
a pályázó által aláírva, a kötelező 
mellékletekkel együtt, egy 
példányban kell benyújtani. A 
pályázatok központilag 
meghatározott beadási 
határideje: 2005. október 31. 

MÓRAHALOM. A mórahalmi 
amatőr színtársulat ma és holnap 
este 7 órai kezdettel mutatja be 
Móricz Zsigmond: Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül című zenés 
darabját két felvonásban. Jegyek 
elővételben ezer forintért 
kaphatók a Tourinform-irodában. 
- Vasárnap rendezik meg az 
országos állat- és kirakodóvásárt. 
A vásár ideje alatt 11 és 13 óra 
között a Tisza Volán Rt. kisegítő 
járatai várják az utasokat a 
Pótkerék csárdai 
buszmegállóban. 
- A Mórakert Szövetkezet és a 
Homokháti Gazdasági 
Tanácsadó Egyesület 
szervezésében harmadik 
alkalommal rendezik meg a 
vetőmagbörzét ma 10 órától a 
Móra Ferenc Altalános és 
Szakiskola sportcsarnokában. A 
kiállításon részt vesznek 
termékeikkel a legnagyobb 
vetőmag-, műtrágya-, 
növényvédőszer- és 
alapanyaggyártó cégek. 

SZEGED. A „CÖLI" 
Lisztérzékenyek Közhasznú 
Egyesülete ma 10 órától egész 
napos rendezvényre várja az 
ország minden részéről a 
lisztérzékenyeket és az 
érdeklődőket, orvosokat, 
védőnőket, pedagógusokat a 
szegedi Százszorszép 
Gyermekházban. A 
rendezvényen találkozhatnak az 
orvosok, betegek, a gyártók és a 
fogyasztók. Az egyesület 
negyedévenként szervez 
„lisztmentes délutánt", ahol 
felhívják a figyelmet az 
ételallergiások, azon hclúl a 
coeliákiások számának gyors 
növekedésére, havonta pedig 
tagjai számára rendez találkozót. 

A KRESZ-táblák csak ijesztgetnek - Hamarosan szigorúbb lesz a rend 

Behajtanak a klinikakertbe 
A szegcdi kl inikaker ten belül 
a megállni tilos zónában min-
den bünte tés nélkül megáll-
ha tnak az autók, mer t a rend-
őrök és a közterület-felügye-
lők nem léphetnek be a ma-
gánterüle t re . A sorompós be-
járaton naponta 450 gépjármű 
haj t be az udvarba. Óriási a 
tumul tus , ezért hamarosan 
szigorítás várható. 

Úgy jártak az ujjai a sorompót 
nyitogató gombokon a portás-
nak, mint egy zongoristának. 
Percenként nyitotta fel a megál-
lásra kényszerítő berendezést. 
Mindez nem egy bevásárlóköz-
pont előtt történt - naponta reg-
gel héttől délután három-négy 
óráig - , hanem a szegedi A jelű 
klinikákért bejáratánál, ahonnan 
az út többek között a szem-, a se-
bészeti és a belgyógyászati klini-
ka épülete elé vezet. Az egyetem 
biztonságszervezési osztályának 
felméréséből kiderül, hogy mun-
kanapokon négyszázötven gép-
jármű hajt be. A közlekedési 
szempontból szúk területen zsú-
foltság alakul ki. A bejáratnál 
ugyan egy táblán közli a gazdasá-
gi igazgatóság, hogy a klinikák 
területén engedély nélkül tartóz-
kodók vagy üzemszerű műkö-
dést gátlók gépjárműveit saját 
költségükön elszállíttatják, de 
ezt szinte senki nem veszi figye-
lembe. 

- Anyukámért jövök - szólt ki 
egy nő az autójából, mire a so-
rompót felnyitották. Mások arra 
hivatkoztak, hogy beteget hoz-
nak, vagy műszert jönnek javíta-
ni. De előálltak a legkülönbö-
zőbb történetekkel is, amiket a 

A táblát kitették, de a pókos autó csak különleges esetben szállíthatja el a járműveket Fotó: SchmiJt Andrea 

rendésznek nincs jogában felül-
vizsgálni: a kórlapokat nem néz-
heti meg, a csomagtartókba nem 
kukkanthat be. így az is bejuthat 
a magánterületre, aki csak in-
gyen akar parkolni. Vannak 
ugyanis furfangos sofőrök is, 
akik a Tisza Lajos körúti fizetős 
parkolási zóna helyett a klinika-
kertet választják. A legtöbb autós 
azt sem veSzi figyelembe, hogy a 
szemészeti és a sebészeti klinika 
előtt ott a megállni tilos tábla. 
Tulajdonképpen ezek a 
KRESZ-táblák csak ijesztgetnek, 
mivel a klinikakertbe a közterü-
let" felügyelők és a rendőrök nem 

léphetnek be. Ezáltal a büntetés 
kizárt. Az engedély nélkül behaj-
tók a dolgozóknak kijelölt parko-
lóhelyeket is elfoglalják. Az is 
igaz, hogy ezeket a zónákat csak 
azok veszik észre, akik nagyon fi-
gyelnek, mert a felfestés megko-
pott. 

A napi problémákra felfigyelt a 
biztonságszervezési osztály is. 
Felmérte a helyzetet, és szigorí-
tást javasolt. - A járőrszolgálat 
próbál rendet tartani, de ennél 
hatékonyabb megoldást kere-
sünk. Az orvoskar vezetése a na-
pokban kapta meg a tervezetet a 
klinikakerten belüli parkolási 

Beszédében idéz Faludy Györgytől és Márai Sándortól 

Tóth Ilona lesz a szónok 

Tóth Ilona a felkészüléskor bölcsészek vallomásaira támaszkodott Fotó: Gyenes Kálmán 

A tömörkényes Tóth Ilona mondja október 23-án a beszédet a 
városi ünnepségen. A beszédíró pályázat tegnapi eredményhir-
detésén elhangzott: az írások színvonalasok voltak, a zsűri mégis 
könnyen döntött . 

Tóth Ilona, a Tömörkény gimná-
zium diákja mondja a beszédet 
az október 23-i szegedi ünnepsé-
gen. A második legjobb szónok-
jelölt Kapócs János, a harmadik 
Vetró Klára lett. A szerepre hu-
szonnégy tanuló pályázott. 

A beszédíró verseny tegnapi 
eredményhirdetésén, a városhá-
za dísztermében Bot ka László 
polgármester hangsúlyozta: fon-
tos, hogy a fiatalok itthon érez-
zék magukat Szegeden, és tud-
ják, hogy á város számít rájuk. 

A pályaműveket Révész Mi-
hály, az önkormányzat oktatási 
bizottságának elnöke, Kertész Jó-
zsefné és Vécsey Ágnes, a polgár-
mesteri hivatal sajtószóvivője ér-
tékelte. Elmondták: az írások 
színvonalasak voltak, ennek el-

lenére nem volt köztük vita ar-
ról, kit válasszanak. 

Révész Mihály úgy fogalma-
zott, hogy a frissességet, fiatalos-
ságot, és a hitelességet keresték a 
művekben. Elmondta: a március 
15-i és az augusztus 20-i pályá-
zatokkal együtt mintegy hetven 
Szegeden tanuló középiskolás di-
ák mérettette meg magát beszéd-
íróként. A zsűri tapasztalatai 
szerint a tanári segítség most, a 
harmadik pályázat esetében volt 
a legerősebb. A fiatal nyertes be-
szédéhez Dohos Mariann köny-
vét hívta segítségül, melyben 
bölcsészek vallanak 56-os, sze-
mélyes élményeikről. Beszédé-
ben idéz Faludy Györgytől és Má-
rai Sándor Mennyből az angyal 
című verséből. 

- Az 56-tal kapcsolatos érzel-
meket, gondolatokat, a Nagy Im-
re-életművet, valamint a fiatalo-
kat próbáltam a beszédben ösz-
szekapcsolni. Ebben segített a 
magyartanárom, Kondász Rózsa, 
és ellátott tanácsokkal édes-
anyám is. Átnézték, és meg-
mondták, hogy hol sok, hol ke-
vés, amit írtam. Kilencvenöt szá-
zalékban azért megmaradtak az 
én gondolataim. 

Ildikónak - bár biztos benne, 
hogy lámpaláza lesz a beszéd fel-
olvasásakor - nem ez az első 
nyilvános fellépése. Rendszere-
sen indul versmondó versenye-
ken, és már a Kazinczy-érmet is 
kiérdemelte. 

A visszafogott, ám mégis ha-
tározott lány bölcsésznek ké-
szül, az irodalom és a néprajz 
érdekli. Kedvencei Stendhal, 
Margaret Mitchell, Jókai és 
Mikszáth. 

G. ZS. 

rend módosításáról. Hamarosan 
egyszerűbbé és nyomon követhe-
tővé válik a behajtás - jelentette 
ki Merényi Mária, a Szegedi Tu-
dományegyetem főtitkára. A ja-
vaslatban többek között az is 
szerepel, hogy csak az első fél 
órában lehessen ingyenesen par-
kolni. A műszereket javítóknak, 
miután autójukból kipakolták 
szerszámaikat, a gépkocsijukkal 
el kell hagyniuk a területet. A be-
hajtásnál elsőbbséget élveznek a 
betegszállító járművek. Ezek a 
szigorítások Debrecenben és Pé-
csett is beváltak. 

CS. GÁT LÁSZLÓ 

HÍREK 
EGY SZOKNYA, EGY NADRAG 
-OLVASÓINKKAL 
Az Egy szoknya, egy nadrág című 
vígjáték díszbemutatóját tartják 
hétfőn este 7 órakor a Belvárosi 
mozi Zsigmond Vilmos 
Termében. Az 1943-ban készült 
film új verziójának vetítésén 
Gyöngyössy Bence rendező, a 
szereplők közül pedig Oroszlán 
Szonja, Mucsi Zoltán és Scherer 
Péter is részt vesz. Tizenként 
olvasónk két-két darab 
belépőjegyet nyerhet a vetítésre, 
ha helyesen válaszol az alábbi 
kérdésre: ki volt a főszereplője az 
eredeti filmnek? A válaszokat a 
marketing(q>delmagyar.hu 
internetes címre várjuk hétfő 
délelőtt 10 óráig. A nyerteseket 
e-mailen értesítjük. 

ELŐSZÖR TALÁLKOZTAK 
SZEGEDEN A NÉPMŰVELŐK 
A Magyar Népművelők 
Egyesületének huszonkettedik 
vándorgyűlése tegnap zárult 
Szegeden. A megyei szervezet 
elnöke tanulságosnak és 
példaértékűnek értékelte a 
háromnapos eseménysort. 
Orbán Hédi kiemelte, először 
fogadták a rendezvényt a 
Tisza-parti városban, és 
kivételesen összetett programon 
vannak túl. Az ország minden 
tájáról érkezett 380 résztvevő 
műhelymunkát folytatott a 
kistérségek összefogásáról, a 
kulturális vidékfejlesztésről és az 
érdekérvényesítés lehetőségeiről. 
Áttekintették a közművelődési 
szakemberek képzését és az 
intézményi munka aktuális 
kérdéseit, továbbá öt megyei 
helyszínre kirándultak a 
népművelők tapasztalatokat 
gyűjteni, valamint jártak a 
határon túl is: Aradot és 
Szabadkát keresték fel. 

Ingyenkoncertek 
a Fricsay Teremben 
Várjon Dénes és Simon Izabella 
zongoraművész négykezes kon-
certjével hétfőn indul a VI. sze-
gedi kamarazenei fesztivál in-
gyenes hangversenysorozata a 
Fricsay Teremben. 

Az egyetem őszi kulturális feszti-
váljához kapcsolódva a Németor-
szágban élő zongoraművész és ta-
nár, Fritz Rolf hatodik alkalom-
mal szervez nívós kamarazenei 
koncertsorozatot Szegeden. A fia-
tal muzsikus olyan nemzetközi 
rangú hazai és külföldi előadókat 
szokott megnyerni, akik rendsze-
res résztvevői a legnagyobb euró-
pai komolyzenei fesztiváloknak. 
Az SZTE Zeneművészeti Főisko-
lai Karának Fricsay Termében 
hétfőtől péntekig minden este 7 
órakor kezdődnek a koncertek. 
Hétfőn Tóth Károly önkormány-
zati képviselő, a kulturális bizott-
ság alelnöke nyitja meg a rendez-
vénysorozatot, amelynek első 
koncertjén Várjon Dénes és Si-
mon Izabella zongoraművész 

négykezes Schubert-, Schumann-
és Debussy-darabokat játszik. 

Szerdán a Haydn Barytontrio 
Budapest lép fel. Az Esterházy 
Miklós udvari zenéjét bemutató 
koncert középpontjában egy 
hangszerritkaság, a baryton (vi-
ola di bárdon) és Haydn művei 
állnak. Csütörtökön az izraeli 
Shirley Brill klarinétmúvész és a 
japán Seiko TSukamoto zongo-
raművész ad hangversenyt. Pén-
teken francia fuvolaesttel zárul 
a fesztivál: a tajvani Judy Chin 
zongoraművész és a francia 
Alain Daboncourt fuvolamű-
vész többek között Saint-Saéns, 
Honegger és Faúré műveit játsz-
sza. 

A fesztivál koncertjei azért le-
hetnek ingyenesek, mert a soro-
zatot a szegedi önkormányzat, az 
SZTE ZFK, a Tisza Volán Rt., a 
szegedi Alliance Française, a Ze-
neművészek Szakszervezete és a 
Szegedi Est támogatásával rende-
zik meg. 

H. ZS. 

Kulturális kisbolygó 
Kulturális műhely nyílt néhány hónapja a Bécsi körúton, ahol elő-
adásokra, koncertekre, gyermektáncházba várják az érdeklődőket. 

A műhely a kis herceg bolygójának nevét viseli, rendezvényei egy-
aránt szólnak a felnőttekhez és a gyerekekhez is. A B-612 alapítója, 
Bagó Zsolt elmondta, a Bécsi körúti, romos épületbe száz-száztíz ven-
dég befogadására alkalmas előadótermet alakítottak ki. A közelmúlt-
ban koncertezett itt Dinnyés József, és tartott előadást Popper Péter, 
pszichológus is. Gyermektáncházakat tartanak ovisoknak, decem-
berre pedig Müller Péter írót várják. Szombat este héttől indiai zenei 
estet rendeznek a kulturális műhelyben, amely keretében Kamala 
Shankar, shankar-gitáros, Rajeev Janardan, szitáros és Shri Pundlik 
Bhagwat, táblás koncertjét élvezhetik az érdeklődők. 

T. R. 

Kick-box és állatvédelem 
Kick-box kisvilágbajnoki címért száll ringbe ma este 7 órától Takács 
Rita a Szegedi Sportcsarnokban. A meccsen, melyre ingyenes a belé-
pés, a Tappancs Állatvédő Alapítvány számára gyűjtenek adományo-
kat, melyet a Tappancs Tanyán gondozott állatok eltartására fordíta-
nak. A szervezők várnak minden állatszeretőt, hiszen néhány száz 
forint is sokat jelent a gazdátlan ebek számára. 

http://www.domaszek.hu

