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KORKÉP 
ALGYÖ. Ma este fél 7-tól 
emlékeznek az 1956-os magyar 
forradalomra és szabadságharcra a 
faluházban. 7 órakor kezdődik a 
faluház színháztermében az 
AJgyői Móra Ferenc Népszínház 
díszbemutatója. A közönség Kari 
Wittlinger: Ismeri a tejutat? című 
groteszk vígjátékát tekintheti meg. 
A kamaradarab szereplői: Orvos -
Bakó Ferenc, Beteg - Kátó Sándor. 
Rendezte: Kátó Sándor. Vasárnap 
délelőtt 10 órakor kezdődik az 
ünnepi szentmise a római 
katolikus templomban. Délután 4 
órától vetítik Mészáros Márta: A 
temetetlen halott című filmjét a 
faluház színháztermében. 

BALÁSTYA. Az időseket 
köszöntik ma délután 3 órától 
világnapjuk alkalmából a 
művelődési házban. A 
polgármester köszöntője után 
fellép Márkus Ica nóta- és 
operetténekes, a zenét Tari József 
és társai szolgáltatják. 

BORDÁNY. Holnap este 6 órától 
a Szent István téren tart 
megemlékezést és koszorúzást a 
Bordányi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat és a Kulturális és 
Szabadidős Egyesület. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
kezdetének, valamint a Magyar 
Köztársaság 1989. évi 
kikiáltásának napja alkalmából 
zenei és irodalmi műsorral idézik 
fel az 56-os forradalom fontosabb 
pillanatait, eseményeit. A 
vasárnap esti rendezvényen 
beszédet mond Kiss-Patik Péter 
gyermek- és ifjúsági polgármester, 
önkormányzati képviselő. Az 
ünnepség koszorúzással és az 
emlékezés mécseseinek 
elhelyezésével zárul. 

DOMASZÉK. Keresik azon 
domaszéki lakosokat, akik 
bármilyen művészeti ágban 
otthonosan mozognak, írjanak 
akár verset vagy prózát, mesét, 
esetleg mondát. Égessenek 
kemencében kerámiát, 
készítsenek akár népi motívumú 
asztalos munkát, verjék a vasat, 
kovácsolják. A Domaszéki 
Művészeti Kör megalakulásához 
várják a vidéki „táltosok" 
jelentkezését. Tfel.: 
06-30/543-5414, e-mail: 
muveszetek3@frecmail.liu. 

KISTELEK. Október 28-áig lehet 
nevezni a rendezvényházban a 
VI. kisteleki sajt és 
gasztronómiai fesztivál 
szakácspárhajára. A fesztivált 
november 5-én rendezik meg. 

KÜBEKHÁZA. Ma ünneplik az 
idősek világnapját a településen. 
15 órától a Hársfa sörözőben 
kezdődő ünnepségre névre szóló 
meghívót kapott minden hatvan 
éven felüli helyi lakos, akiket Ihos 
József humorista, ismertebb nevén 
Kató néni szórakoztat majd. A 
zártkörű rendezvény estebéddel és 
zenés mulatsággal zárul. Az 
ünnepségen adják át a faluért 
legtöbb önkéntes és építőmunkát 
vállalóknak a Kiibekházáért díjat, 
és a rendezett portákért járó 
Házunk-tája díjat is. 

SZATYMAZ. Hétfőn folytatódik 
az egészséghét. 8 és 10 óra között 
laborvizsgálatokat végeznek a 
művelődési házban, 9 és 15 óra 
között tüdőszürés a művelődési 
ház előtt. Bőrrák- és 
kürömgoinbaszúrést dr. Szecsei 
Ildikó tart 9 órától az 
egészségházban Az orvosi 
rendelőben, az egészségházban 
rákszűrést tart dr. Sikovanyec 
János 9 és 13 óra között. Az idősek 
otthonában 10-től 12 óráig az aloc 
vera egészségmegőrző hatásával 
ismerkedhetnek, a művelődési 
házban délelőtt Zepter-bemutató 
lesz. Ugyanitt 16 órától személyes 
tanácsadás a természet-
gyógyászattal kapcsolatban. 

ÜLLES. Mezőgazdasági szakmai 
napot tartottak tegnap a 
művelődési házbán. Megvitatták 
a burgonyatermesztés aktuális 
kérdéseit, a mezőgazdaság 1 

aktuális problémáit, és különböző 
burgonyafajtákat mutattak be. 

A vásárhelyi polgármester szerint le kell állítani a mártélyi munkát 

Lázár János csatornaharca 
Bűncselekményt követett el a 
mártélyi testület - jelentette ki 
tegnapi sajtótájékoztatóján 
Lázár János országgyűlési kép-
viselő, Vásárhely polgármeste-
re. Azt is mondta, mindent el-
követ annak érdekében, hogy 
leállítsák a községben a csa-
tornázást, mert törvénytelen a 
beruházás. Mártély polgármes-
tere, Balogh Jánosné úgy véli: 
Lázárnak az esik rosszul, hogy 
nélküle is boldogul egy ezerfős 
kistelepülés. 

Lázár János vásárhelyi polgár-
mester, országgyűlési képviselő 
sajtótájékoztatót hívott össze 
tegnap délelőtt, hogy ismertesse 
a Veres János pénzügyminiszter-
től kapott válaszlevél tartalmát a 
mártélyi csatornázás ügyében. 

- A miniszter leveléből kitűnik, 
hogy az úgynevezett ÖKO-
TAM-rendszer keretében több te-
lepülésen is folyó csatornázások-
nál túlzott mértékű állami támo-
gatásokat vesznek igénybe párhu-
zamosan több forrásból is - nyilat-
kozta a polgármester. A város első 
embere azzal folytatta, hogy az Ál-
lami Számvevőszék (ÁSZ) is vizs-
gálatot kezdeményezett, melyből 
kiderült, hogy törvénytelen és túl 
drága ez a rendszer. Ugyanis nem 
ritka, hogy ingatlanonként akár 2 
millió forintot is kell fizetniük a 
lakosoknak. Lázár János már 
többször kérte a mártélyi önkor-
mányzatot, hogy állítsa le a beru-
házást, de ez a mai napig nem tör-
tént meg. Az országgyűlési képvi-

Lázár János és Balogh Jánosné a Barattyosról szóló megállapodás idején. Ma már nem ennyire felhőt-
len a kapcsola t Fotó: Tésik Attila 

selő szerint a csatomázás veszé-
lyezteti a mártélyiak anyagi biz-
tonságát, mert a törvénytelenül 
felvett állami támogatások egy ré-
szét nekik kell visszafizetniük. 
Hozzátette, hogy a Közbeszerzési 
Döntőbizottság már elmarasztal-
ta a mártélyi önkormányzatot, 
mert nem tett semmit a nem sza-
bályos munkálatok beszüntetésé-
nek érdekében. 

A vásárhelyi polgármester arra 
is felhívta az érintettek figyel-
mét, hogy a pénzügyminiszter 
levelében az is olvasható: felelős-
ségre vonják azokat az önkor-
mányzatokat, amelyek részt vet-
tek ebben a rendszerben. Az ügy 
kivizsgálása érdekében a kor-
mány a Nemzeti Nyomozóirodá-
hoz és az APEH-hez fordult. 

-Azonnal állítsa le az ökotámos 

csatomázást a mártélyi önkor-
mányzat, mert ha nem, büntetik! 
A testület, élén a polgármesterrel, 
bűncselekményt követett el. Ha 
most sem történik semmi válto-
zás, akkor újabb és újabb hivata-
lokhoz fordulok, hogy minél ha-
marabb megszűnjön a törvényte-
lenség- üzente Lázár János. 

A mártélyi önkormányzat tájé-
koztatása szerint a községben in-

Hatásvadászat 
a pálinkafesztiválon 
Ha lehet fesztiválja a spárgának és a to-
jásrántottának, a pálinkának miért ne? Sze-
geden meg is rendezték a műfaj első ki-
rakodóvásárát, mely ötlet első hallásra élet-
képes elképzelésnek tűnik. 

Mars tér, U pavilon, péntek délután négy óra. 
Vagy az elöérzeteink bicsaklottak meg, vagy a 
látszat csal: a pálinkafesztivál helyén ugyanis 
nyoma sincs emelkedett hangulatnak. A ma-
homet építmény sarkaiban eldugva csupán 
négy-öt kis kutricában mérik a nemes italt, de 
különösebb lökdösődés nem alakul ki a pul-
t ócskáknál. 

Pedig már az ebievezések is beszédesek, úgy-
mint Rézkatlan Szeszipan Korlátolt Felelősségű 
Társaság (óriási!), vagy újfehértói fürtös meggy-
pálinka és így tovább. A fesztivál helyszínét röp-
ke öt pere alatt bebarangolva és minden látniva-
lóval megismerkedve-a tesztre majd otthon ke-
rül sor - legmkább a „pangás" kifejezést ízlelget-
jük nyelvünk hegyén, a jóféle főzetek helyett. 
Botorságot követtünk volna el? Meglehet. 

Eszünkbe jut még, hogy amíg a sör inkább 
mennyiségi fesztivált generál, addig a pálinka 
minőségit: jóból veszünk magunkhoz, keveset. 

Nem utolsósorban azért, mert veszett drá-
ga. Szegeden jól érzékelhetően árkartellbe tö-
mörültek a kiállítók, az árcetlikre sandítva 
kiderül, legolcsóbban 380 forintért vehetünk 
magukhoz négy cent töményt, az unikumra 
vágyók viszont akár nyolc darab százast is fi-
zethetnek egy stampó italért. Adóügyileg jól 
ki van ez találva, úri huncutság válik hama-
rosan a pálinkázásból. 

Mivel a jóféle párlatoknak nem vagyunk el-
lenségei, beruháztunk egy-egy kisüve^nyi ágyas 
barackba, illetve merlot törkölybe. És halkan 
megjegyezzük, szombaton a szabadkai piac 
mezőgazdasági szekciójában veszünk ezerket-
tőért egy bter hajdújárási kajszipáleszt. Ami ép-
pen tizedannyiba kerül, mint a fesztiválon lá-
tott magyar megfelelője. Élvezeti értéke meg 
ugyanaz. 

Sőt. A hatása is. 
T. H. F. 

Telegdy Gyula 
akadémikust 
köszöntötték 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az idén töltötte be 70. életévét Telegdy 
Gyula akadémikus, a Szegedi Akadémiai 
Bizottság elnöke. Az iskolateremtő tudóst, 
kutatót és oktatót a kollégái, tisztelői, az 
egyetem és a város vezetői tegnap köszön-
tötték. 

A Somogyi utcai SZAB-székházban Szabó 
Gábor, az SZTE rektora az egyetem emeritus 
professzora kitüntető címet adta át az ünne-
peltnek. Méltatta munkásságát Lonovics Já-
nos, az orvoscentrum elnöke és Botka Lász-
ló, Szeged polgármestere is, kiemelve érde-
meit az első magyarországi innovációs cent-
rum, a gyógyszerkutatásokkal is foglalkozó, 
új gyógyszermolekulák kifejlesztését célul 
tűző Dél-alföldi Neurobioiógiai Tudásköz-
pont létrehozásában. A polgármester beje-
lentette, hogy javasolja a közgyűlésnek, jelöl-
je Telegdy professzort a Szeged díszpolgára 
címre. 

Színjáték - akár matekórán is 
A drámapedagógia eszközeit 
felhasználó iskolai személyi-
scgfcjlesztési és tanulási mód-
szerek, valamint az iskolai 
színházi nevelés bemuta tásá t 
tűz te célul az a kétnapos talál-
kozó, amely tegnap kezdődött 
a szegedi Százszorszép Gyer-
mekházban. 

A Theatrum Mundi egyesület és 
a Magyar Drámapedagógiai Tár-
saság találkozójának első napja a 
gyermek- és diákszínjátszással 
foglalkozott, középpontban azzal 
a törekvéssel, hogy a drámapeda-
gógusok a gyermekeket mint al-
kotótársakat vonják be a darabok 
színrevitelébe. Bar a drámapeda-
gógia a színpadi játékot használ-
ja eszközül, célként inkább a ne-
velőmunkát hangsúlyozza, sőt 
eredménye nem biztos, hogy kö-
zönség előtt bemutatott előadás 
lesz. Erre utaltak azok a produk-
ciók is, amelyeket az első nap kö-
zönsége látott: a gyermekek a 
színpadi játékban elsősorban az 
egymásra figyelést és az önálló 

Stílusgyakorlat a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola 
diákjainak előadásában Fotó: Schmidt Andrea 

egyéniség megmutatását élték 
át. 

A találkozón az előadások és 
tréningek mellett bemutató órá-
kat is láthat a közönség. Ezek 
pedagógiai alapelve az, hogy a 

tanulók a játék közben megal-
kotott világon belül valós prob-
lémákkal találkozzanak, ame-
lyek megoldása valós tudást, 
önismeretet . és tapasztalatot 
nyújt. Mint Csizmadia Judit, a 

szegedi Weöres Sándor Általá-
nos Iskola tanára elmondta, a 
játék nem is feltétlenül színpa-
don történik, hiszen lényege, 
hogy a tanár az órán, az óra bár-
melyik szakaszában használhat-
ja, ha beleillik pedagógiai céljai-
ba. A tanárok a drámapedagógi-
ai módszereket akár egy mate-
matikaórán is sikerrel használ-
hatják, a figyelemfrissítéstől az 
emlékezetfejlesztésig számos 
céllal. Mindezt úgy, hogy eköz-
ben a tanuló nem az oktatás-ne-
velés közvetlen szándékát érzi, 
hanem játszik. 

A találkozó ma a drámajáték 
tanórai alkalmazásának témáival 
folytatódik. A helyszínen a témá-
val kapcsolatos szakirodalom is 
megismerhető. A Theatrum 
Mundi egyesület szervezésében 
egyébként 2006-ban Szegeden 
harmadjára is meghirdetik az 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
drámapedagógiai diplomáját 
nyújtó négy féléves tánc- és drá-
mapedagógusi továbbképzést. 

P . S . 

gatlanonként egy összegben 
százhetvenezer forintot kell fi-
zetni, vagy hetvenhét hónapon 
keresztül havi kettőezerötszázat. 

Az ügyben természetesen meg-
kerestük a mártélyi önkormány-
zatot is. Balogh Jánosné polgár-
mestert megdöbbentette Lázár 
nyilatkozata, e-mailben vála-
szolt kérdésünkre. 

„Nagyon felelőtlen kijelentés-
nek tartom, hogy a képviselő 
bűncselekménnyel vádaskodik. 
Nem tudom, hogy mer valaki bi-
zonyíték hiányában ilyet kijelen-
teni. A pénzügyminiszter a kép-
viselőnek címzett levelében nem 
ír törvénytelenségről, hanem ar-
ról, hogy ez még bizonyításra vár. 
Az is olvasható, hogy a miniszter 
nehezen tudna tanácsot adni a 
beruházás leállíttatásáról vagy 
folytatásáról, ezt a mártélyi kép-
viselő-testületnek kell eldönte-
nie. Én is úgy gondolom, hogy 
minden ökotámos beruházással 
érintett településen a képvise-
lő-testületnek kell mérlegelni, és 
nem bármelyik országgyűlési 
képviselőnek. Aki, ha eddig nem 
segítette a település fejlesztését, 
akkor megpróbál ártani, minden-
féle följelentéssel és rágalmazás-
sal. Elhiszem, hogy van, akinek 
rosszul esik, hogy egy ezerfős kis-
település önállóan is boldogul és 
fejlődik. Mártélyon a csatornabe-
ruházás jogszerűen, a szerződé-
seknek megfelelően folyik, nem 
igényeltünk jogtalanul egy fillér 
állami támogatást sem." 

K.T. 

HÍREK 
LISZT-KONCERT 
A FRICSAY TEREMBEN 
A Liszt Ferenc Társaság Szegedi 
Csoportja hétfőn 18 órától az 
SZTE Zeneművészeti Főiskolai 
Kar Fricsay Ferenc 
hangversenytermében tartja első 
koncertjét. A műsorban főként 
Liszt művei csendülnek fel 
Császár Zsuzsanna, Andrejcsik 
István, Kerényi Mariann, 
Dancsik Nóra, Zsigmond 
Zoltán, Zsigmondné Pap Éva, 
Temesi Mária, Kerek Ferenc, 
Lucz Ilona, Csanádi László, 
valamint a Tömörkény István 
Művészeti Szakközépiskola és 
Gimnázium kórusa (vezényel: 
Dohány Gabriella, zongorán 
közreműködik: Dombiné 
Kemény Erzsébet) előadásában. 

ZENÉS KABARÉ A ZSIDÓ 
KULTURÁLIS FESZTIVÁLON 
A Szegedi Zsidó Hitközség és az 
Alapítvány a Szegedi 
Zsinagógáért ma este 7 órakor 
rendezi meg az I. szegedi zsidó 
kulturális fesztivál következő 
irodalmi klubestjét. HACSEK 
úgy nem... címmel Vadnai 
László, Rejtő Jenő, Salamon Béla 
és Karinthy Frigyes műveiből 
láthatnak az érdeklődők zenés 
polgári kabarét a hitközség 
Gutenberg utcai székházának 
emeleti dísztermében. 

OPERABARÁTOK 
JUBILEUMI KONCERTJE 
Megalakulásának 15. 
évfordulója alkalmából 
jubileumi koncertet rendez 
hétfőn 18 órától a Szegedi 
Operabarátok Egyesülete a 
Bartók Béla Művelődési 
Központban, amelyet az 
egyesület elnöke, Gyémánt 
Csilla főiskolai docens nyit meg. 
Köszöntőt az egyesület 
megálmodója, Gregor József 
Kossuth-díjas operaénekes 
mond. A Szegedi Nemzeti 
Színház magánénekesei -
Altorjay Tamás, Andrejcsik 
István, Dér Krisztina, Gregor 
lózsef, Kelemen Zoltán, Réti 
Attila, Simon Krisztina, Szonda 
Éva, Temesi Mária, Tóth Judit, 
Vajda Júlia és Wittinger Gertrúd 
- népszerű áriákat és duetteket 
adnak elő. A koncert az Évad ifjú 
énekese díjak átadásával zárul. 

mailto:muveszetek3@frecmail.liu

