
4 • A K T U Á L I S " SZOMBAT, 2005. NOVEMBER 12. 

Nyolcvanöt éves a szegedi felsőoktatás 

Díjak az SZTE-napon 

A Pro Universitate-díjat TYócsányi László professzor vette át Szabó Gábor rektortól Fotó: Gyenes Kálmán 

KÖRKÉP 

ALGYÖ. A Vándormozi 
szervezésében a faluházban 
délután 4 órától A kékfestőinas 
és Az aranyszőrű bárányka című 
magyar népmeséket láthatja a 
közönség. Este 6 órától a Monté 
Carlo című magyar játékfilmre 
várják az érdeklődőket. 
- Az Algyői Tollforgatók Köre 
irodalmi tcadélutánt rendez a 
könyvtárban a Nagy Könyv 
jegyében vasárnap 17 órakor. 
Vendég: Tóth Béla író. 
- Vasárnap a nomád 
hagyományőrző csoport 
bemutatókat tart korhű 
ruhákban, illetve fegyverekkel. 
Programjaikat dalok, táncok, 
táltosdobolás és honfoglalás kori 
ételkóstoló színesítik. Idén első 
alkalommal kézműves- és 
kulturális foglalkozásokat 
szerveznek a faluházban és a 
szabadidőközpontban. Ma 10 és 
13 óra kőzött csörgőket 
készíthetnek termésekből az 
érdeklődők. 

BALÁSTYA. Folytatódik a 
böllérnap a településen, a 
vágások reggel fél nyolckor 
kezdődnek. Nyolc és délután 
kettő között őshonos magyar 
állatfajták kiállításával, hűsipari 
cégek bemutatójával várják az 
érdeklődőket. Tizenegy órától az 
Őszi Alkony Nytigdí jasklub, 
majd a balástyai néptáncosok 
valamint a makói Maros 
Néptáncegyüttes műsorát 
láthatják, délután egy órakor lép 
fel Lisztcr Sanyi és a Vadrózsák. 
A böllérbálra a vendégeket este 
fél héttől fogadják. A 
sztárvendég Matyi és a Hegedűs. 

BORDÁNY. Hétfőn 15.30 órától 
lakossági fórumot tart Bordány 
község polgármestere a 
Seregélyes dűlőben lakók, illetve 
a kiskerttulajdonosok részére a 
Derby Üzletházban. Téma: 
kábeltelevízió-, illetve 
ivóvízellátás. 

DESZK. A Móra Ferenc 
Csicsergő Óvoda november 
18-án nevelési értekezletet tart, 
ezért ezen a napon az intézmény 
zárva lesz. 
- A Csongrád Megyei 
Szabadidősport Szövetség, a 
Zoltánfy István Általános Iskola, 
a DSC és a Deszki 
Településüzemeltetési Kitt. 
rendezésében a „ 10 ezer lépés" 
megyei programsorozatának 
zárórendezvényét tartják. A túra 
a faluház elől ma 9 órakor indul, 
a szervezők várnak mindenkit, 
aki az egészséges életmód híve. 
Ma rendezik meg 9 órától a Szép 
Ilonka Csárdában a Tisza-Maros 
szög Sakkbajnokságot, 
jelentkezni a helyszínen még 
lehet. Este hét órától a Móra 
Ferenc Csicsergő Óvoda szülői 
szervezete bált rendez a 
sportcsarnokban. 

DOMASZÉK. Az egészséghét 
mai programja: 8-tól 14 óráig 
ultrahangvizsgálatot tart dr. 
Ádám Edit. 8 órától 
antioxidánsszint-mérés lesz az 
egészségközpontban. A mérés 
díja 1500 forint, melynek felét 
a Domaszék Lakosságának 
Egészségesebb Életéért 
Alapítvány fizeti a Tfcsz 
Alapítványtól nyert 
támogatásból. Az iskola 
családi napra várja az 
érdeklődőket. 

RÚZSA. „Tartson velünk a Nagy 
Kék Könyv-túrára, és ismerje 
meg a k'cktúra-útvonal Rúzsai 
szakaszát" címmel gyalogtúra 
indul a tcleház szervezésében 
ma délelőtt 10 órától. A 
kéktúra-útvonal: Ruzsa-55. 
számú fő út-Rúzsa Sándor 
fája-Back-kápolna. A táv 
körülbelül 7-8 km hosszú. 
Indulás a rúzsai tclcház elől 
délelőtt 10 órakor, érkezés a 
Back-kápolnához 14 óra körül. 
Hazaindulás egyénileg, illetve 
jelentkezés esetén sétakocsi 
viszi vissza a túra résztvevőit. A 
szervezők kérik, hogy 
útravalót mindenki hozzon 
magával. 

Ahol a tudás és a szándék ta-
lálkozik - 85 éves a szegedi 
felsőoktatás. E felirat árnyéká-
ban elevenedett meg a tudás 
fellegvárának múltja, ugyanis a 
Szegedi Tudományegyetem 
napján, a tegnapi ünnepségen 
tizenkét oktató munkásságát 
méltatták és díjazták. 

Ünnepi ülést tartott tegnap a 
Szegedi Tudományegyetem taná-
csa. A szegedi egyetem napján 
Szabó Gábor rektor mondott kö-
szöntőt. Az intézmény hagyo-
mányaira utalva elmondta: a 85 
éves szegedi felsőoktatást a meg-
újulás jegyében ünneplik. Erre 
alapot adnak az új eredmények, 
például az, hogy az OECD leg-
újabb tanulmánykötetében a vi-
lág legkiemelkedőbb épületei kö-
zé sorolta az egyetem egyik legif-
jabb büszkeségét, a tegnapi ün-
nepély helyszínét, a Tanulmányi 
és Információs Központot. A rek-
tor szerint a tradíció és a mo-
dernség találkozása hozhat űj és 
űj sikereket. 

A szegedi felsőoktatás eddigi 
eredményeinek súlyát érzékel-
tette az ünnepség kitüntetettjeit 
méltató életrajzsorozat. Nyugdíj-
ba vonulása alkalmából Emeri-
tus professzori címet kapott: 
Móczár László biológus, Leindler 
László matematikus; Magister 
emeritus professzori cím birto-

Sűlyos állapotú beteget szállított a 
mentő, amikor ütközött a villa-
mossal. A baleset tegnap délután 
történt Szegeden, az Aradi vérta-
núk terén. A beteget Kiskunfél-
egyházáról szállították az új klini-
kára - szívkatéterezésre. A mentő-
autó vezetője elismerte: piroson 
hajtott át, de használt megkülön-
böztető jelzést. A nagyállomás felé 
tartó villamost még elengedte - a 
másik irányból érkező járatot 
azonban nem vette észre, így nem 
kerülhette el az ütközést. A men-
tőtisztek szerint az ütközés nem 
dobta meg nagyon a kocsit, az 
ijedtségen kívül nem történt sen-
kinek baja. Elmondták: a baleset 
után néhány perccel a helyszínre 

Dizájn 
Fábry Sándor tegnap. 
a Szeged Plazában, 
az Alexandra Köny-
vesboltban dedikálta 
űj könyvét, a Dizájn 
Centert. A 256 olda-
las művet szerzője a 
Hócipőben azonos 
címmel megjelent 
írásaiból állította 
össze. A showman 
este a Szegedi Tudo-
mányegyetem Ta-
nulmányi és Infor-
mációs Központjá-
ban önálló estjén 
szórakoztatta a kö-
zönséget. 

kosa lett Rozgonyiné Molnár 
Emma nyelvész. Klebelsberg Ku-
nó-díjban részesült: Bessenyei 
Lajos és Makk Ferenc egyetemi 
tanár, Vécsei László akadémikus. 
A Klebelsberg Kunó-díj emeritus 
fokozatát vehette át: Kovács 
László és Minkler Emil emeritus 

érkező másik mentőnek a beteget 
stabil állapotban adták át, akinek 
szívdobogás paraméterei ugyan-
olyanok voltak, mint az ütközés 
előtt. A villamos vezetője az SZKT 
belső szabályzatára hivatkozva 
nem nyilatkozott. Annyit azon-
ban elárult: a mentőautó megkü-
lönböztető jelzését nem hallotta. 

Szabó Péter, az SZKT forgalmi 
osztályának vezetője elmondta: a 
helyszíni rendőrségi vizsgálat so-
rán egyértelműen bebizonyoso-
dott: a vétkes a mentőautó veze-
tője volt, aki el is ismerte felelős-
ségét, ugyanis takarásból érke-
zett a villamos elé, aminek a ve-
zetője nem érzékelhette a mentő 
közeledtét. 

professzor. A Kanyó Zoltán Iro-
dalomelméleti Alapítvány díjá-
ban Fűzi Izabella tudományos 
segédmunkatárs, a Kristó Gyu-
la-díjban Piti Ferenc tudományos 
főmunkatárs és Thoroczkay Gá-
bor egyetemi tanársegéd része-
sült. 

Négy koncertet hallgathat meg 
ma és holnap a Szegedi Jazz 
Napok közönsége az ifjúsági 
házban. A nyitó- és a záróhang-
versenyt két világhírű amerikai 
fekete zenész adja majd. 

„Philadelphia" jerry Ricks sze-
mélyében az autentikus fekete 
country-blues utolsó nagy képvi-
selője adja a Szegedi Jazz Napok 
mai nyitókoncertjét. Az ameri-
kai zenész 25 év után tér vissza 
Szegedre, ő ugyanis korábban 
már koncertezett a fesztiválnak 
most is otthont adó ifjúsági ház-
ban. Valaha a Buddy Guy nevű 
zenekarral járta a világot, de ma 
már csak szólóban lép fel, egy gi-
tárral, esetleg szájharmonikával 
kísérve saját énekét. Jellegzetes 
hangjával, egyszerű gitárjátéká-
val vált az európai és amerikai 
koncerttermek egyik nagy ked-
vencévé. 

Egy másik legendás amerikai 
zenész adja a dzsessznapok záró-
koncertjét. Billy Cobham „Cul-
tureMix" nevű együttesével lép 
fel, ami mérföldkő a szegedi 
dzsesszkoncertek történetében. 
Cobham ugyanis a világ egyik leg-
jobb dzsessz-rock dobosa, amit az 

Pro Universitate-díjat adomá-
nyozott az egyetemi tanács TYó-
csányi László professzornak, aki 
az egyetem napi rendezvény zá-
rásaként közhatalmi szerveink 
és az európai integráció viszo-
nyáról tartott előadást. 

Ú. L 

is jelez, hogy olyan klasszikusok-
kal játszott együtt, mint Miles 
Davis, Jarry Goodman, Herbie 
Hancock, McCoy Tyner, vagy a 
nyáron a szegedi Dóm téren is 
megcsodált George Bensőn. Cob-
ham neve mégis leginkább a Ma-
havisnu Orchestra nevű együttes 
révén vált ismertté. Ez a 
dzsessz-rock együttes évekig e ze-
nei irányzat meghatározó formá-
ciója volt, hiszen olyan egyénisé-
gek játszottak benne, mint jan 
Hammer vagy ]ohn McLaughlin. 
A „CultureMix" az ügynevezett 
fúziós zene képviselője, tagjai 
Cobham régi zenésztársai. 

A Szegedi Jazz Napokra a kon-
certek helyszínén, az ifjúsági 
házban is lehet jegyet kapni. 

SZINCSOK GYÖRGY 

NEGY KONCERT 

• A Szegedi Jazz Napok nyitóhang-

versenyét ma este 8 órától „Phila-

delphia" Jerry Ricks adja, majd a 

Joan Faulkner—Csík Gusztáv Quar-

tett lép színpadra. A vasárnap esti 

programot Karim Ziad „Ifrikya" 

nevű együttese nyitja, majd Billy 

Cobham „CultureMix" zenekara 

játszik az ifjúsági ház színpadán. 

Sándorfalvi 
a Tele kosár 
heti nyertese 
Telekosár-játékunk sorsolásakor 
Fortuna egy sándorfalvi előfize-
tőnknek kedvezett. A 30 ezer fo-
rintos vásárlási utalványt Szántó 
Gyuláné nyerte, ő költheti el a 
szegedi Tesco Áruházban. Nyer-
tesünket jövő hét kedden délelőtt 
autóval visszük el bevásárolni, 
majd a vásárlás után haza is fu-
varozzuk őt. fátékunk tovább 
folytatódik, nyugdíjas előfizető-
ink figyeljék felhívásunkat la-
punkban! 

Akciót 
szervezett 
a Táltos 
Egész napos demonstrációt tar-
tott tegnap a Táltos Tehetség-
gondozó Általános Iskola, Kö-
zépiskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény. A Művészet 
és család az iskolában - szülők-
kel a művészetoktatásért című, 
egész napon át tartó művészeti 
oktatás célja az volt, hogy felhív-
ják a figyelmet: az állami norma-
tíva tervezett csökkentése veszé-
lyezteti az elért eredményeket, 
sőt magát az oktatást is. A szege-
di eseménnyel egy időben orszá-
gosan hasonló programokat szer-
veztek azon iskolák részvételé-
vel, ahol a Táltos művészeti ok-
tatást folytat. A maratoni vers-
mondásban, közös örömzenélés-
ben, csuhéjáték-készítésben hat 
megyében több mint ötezer gye-
rek és kétszer annyi felnőtt vett 
részt. 

HÍREK 
SZERB-MAGYAR 
RENDŐRTALÁLKOZÓ 
Évértékelő szakmai találkozót 
tartott Szegeden a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság és 
a Szabadkai Belügyi Titkárság 
vezetése. A szerbiai 
küldöttséget tájékoztatták 
magyar kollégáik a Csongrád 
megyében elkövetett 
bűncselekmények számának 
alakulásáról, ezek változásairól, 
a felderítési mutatókról. A 
résztvevők megállapodtak 
abban, hogy a jövőben kiemelt 
figyelmet fordítanak az 
embercsempészet, valamint a 
kábítószer- és 
fegyverkereskedelem 
visszaszorítására a térségben. 

OKTÓBERI VÉRADÓK 
A MEGYÉBEN 
A Vöröskereszt és a véradó 
állomás által szervezett 
Csongrád megyei véradási 
helyeken októberben összesen 
1375-en, közel 620 liter vért 
adtak. Legtöbben, 69-en 
Deszken segítettek. Az elmúlt 
hónapban 27 érműtétet, 76 
szívműtétet és egy vese 
transzplantációt tudtak 
végrehajtani a régióban. A 
Szegedi Városőrség dolgozói tíz 
alkalommal segítették a 
véradó állomás vérszállítását. 

Center, kötetben 

Fábry Sándor éppen Kolozsvári Lucával barátkozik Fotó: Frank Yvette 

A dorozsmai 
csempészek lebuktak 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kétezer karton magyar adó- és zárjegy nélküli cigarettát ta-
láltak a vámosok Kiskundorozsmán egy családi házban. A 
csempészáru értéke kilencmillió forint. A Vám- és Pénzügy-
őrség tájékoztatása szerint a ház tulajdonosának rokona és a 
dohányáru szállítója nem tudta igazolni a cigaretták erede-
tét. 

A vámosok azt is megállapították, hogy a csempészáru 
szállítására használt VW Passat alváz- és motorszáma nem 
egyezik a forgalmi okmányban bejegyzett adatokkal, ezért 
az autó tulajdonosa ellen emiatt is büntetőeljárást indítot-
tak. 

A pénzügyőrök a dohányárut és a járművet lefoglalták, egy 
személyt orgazdaság alapos gyanúja miatt őrizetbe vettek. 

Az infarktusos beteg nem lett rosszabbul 

Mentő ütközött 
a villamossal 

I jedtséget okozo t t a karambol Fotó: Schmidt Andrea 

Nemzeti Fórum 
• 

Lezsák Sándor országos elnök és Balogh László alelnök jelenlétében 
csütörtökön Szegeden megalakult a Nemzeti Fórum Csongrád me-
gyei szervezete. Az ülésen megválasztották a választókerületi biztoso-
kat. A megyei szervezet elnöke Zakar Péter lett. 

Mától Szegedi Jazz Napok 

„Philadelphia" nyit 


