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KORKÉP 

ALGYÓ. A könyvtárban február 
3-áig látható Papp Janó 
jelmeztervező Jelmezek, dívák, 
álmok című kiállítása, valamint 
a Magyar színháztörténet a 
19-20. században 
című kiállítás. 
- Holnap 17 órakor a 
könyvtárban a Magyar 
történelmi arcképcsarnok című 
előadás-sorozat első része az 
államalapításról szól. 
Előadó: Koller Zsolt 
történész, író. 

BALÁSTYA. A művelődési 
házban fél kettőtől a szegedi 
Grimm-busz színház mutatja be 
a Csalinka meséi című 
mesejátékot. 

BORDÁNY. A baba-mama klub 
következő összejövetele holnap 
délután 4 órától lesz a 
faluházban. 
- A faluház galériájában Vas 
Sándor pusztamérgesi amatőr 
festő festményeit tekinthetik 
meg az érdeklődők január 
28-áig. A következő kiállítás 
január 31 -én 16 órakor nyílik. 
Elekor Simon Ferenc 
kiskundorozsmai festőművész 
képeit láthatják majd az 
érdeklődők. 

DESZK. Ma 11 órától a térség 
rendvédelmi szervei 
megbeszélést tartanak az 
önkormányzat épületében. 
- Simicz József polgármester 
tegnap a település nyugdíjasaival 
találkozott 
a nyugdíjasklubban. 

DÓC. Szerdán délután fél 
kettőtől tartja következő ülését a 
képviselő-testület. A 
polgármesteri beszámoló után az 
ÁFÉSZ elnöke és képviselője 
tájékoztatnak a község 
kereskedelmi ellátottságáról, a 
fejlesztési elképzelésekről. Ez 
után egyéb előterjesztések, 
interpellációk következnek. 

DOMASZÉK. Folytatódik a 
tüdőszűrés a településen. Ma 
10.30 és 15 óra között várják a 
donraszékieket a polgármesteri 
hivatal előtti parkolóban álló 
tüdőszűrő gépkocsiban. 

MÓRAHALOM. Ma Az örök 
Biblia címmel 17 órakor kiállítás 
nyílik az Aranyszöm 
Rendezvényházban. A megnyitót 
követően 18 órától Reisingcr 
János irodalomtörténész 
tart előadást 
Mit nyerhetünk 
a Bibliából címmel. 
- Csányi László alpolgármester 
képviseli ma a települést 
Visegrádon, ahol a tavalyi év 
legjobb magyarországi 
környezeti fenntarthatósági 
projektjeit díjazzák. A város a 
Mórahalom népességmegtartó 
képességének növelése 
érdekében az önkormányzati 
bekötőutak minőségi 
fejlesztésére, szilárd 
burkolattal való 
ellátására nyűjtott be 
pályázatot. 

RÚZSA. Angol középfokú 
nyelvtanfolyam indul a rúzsai 
művelődési házban, 
márciusban. A tanfolyamra azok 
jelentkezését várják, akik már 
rendelkeznek alapfokú 
nyelvtudással és 
továbbfejleszteni. Érdeklődni a 
művelődési házban lehet 
személyesen, vagy telefonon a 
62/285-l.SO-es és a 
62/585-210-es 
telefonszámokon. 

SZATYMAZ. A község 
képviselő-testülete szerdán 14 
órától tartja soros ülését. A 
képviselők megtárgyalják az 
önkormányzat és intézményei 
2006. évi rendezvénytervét, a 
művelődési ház és könyvtár 
2005. évi munkájáról szóló 
beszámolót, a 2006. évi 
munkatervet. Véglegesítik a 
rendezési terv koncepcióját, 
majd előterjesztések 
következnek. 

Téni bácsivalis játszott együtt 

Páger-díj: Csákányi Eszter 

Csákányi Eszter Fotó: Frank Yvette 

Csákányi Eszter Jászai-díjas, érdemes művész 
kapja meg idén a Páger Antal-színészdíjat. A 
Makó önkormányzata által alapított elismerést a 
művésznő jövő vasárnap veheti át a Hagyma-
házban. Csákányi Eszter még játszott együtt a 
makói születésű színészlegendával. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Pontosan öt évvel ezelőtt alapította meg a Páger 
Antal nevét viselő, emlékét megörökítő színész-
díjat Makó önkormányzata, abból a célból, hogy 
ily módon is kifejezze tiszteletét a makói szüle-
tésű színészóriás iránt. A díjat a Páger Antal szü-
letésének évfordulóját követő, hosszú évek óta 
hagyományos emlékünnepség keretében adják 
át, méghozzá rangos szakmai kuratórium dönté-
se alapján. A díjról Hegedűs D. Géza és Tordy 
Géza színművész, Réz András filmesztéta, vala-
mint a várost képviselő, makói születésű szín-
művész, Szalma Tamás és Gyarmati Antal, az 
egyetlen fiú unoka dönt. Maga a díj egyébként 
Téni bácsi kedves arany pecsétgyűrűjének mása, 
melyet a leszármazottak hozzájárulásával ké-
szíttet el az önkormányzat évről évre egy pél-
dányban. 

A Páger-emlékgyűrűt idén a kuratórium Csáká-
nyi Eszter Jászai-díjas, érdemes művésznek ítélte 

oda - mint az indoklás szól - , Makó és az itteni 
színházkedvelő közönség szeretetét is kifejezve. 
Csákányi Eszter 1971-től 73-ig a Nemzeti Szín-
ház stúdiójának növendéke volt. Ezt követően a 
kaposvári Csiky Gergely színházhoz szerződött, 
mint csoportos szereplő, ám rövidesen főszerepe-
ket kapott és a színház vezető színészei közé tar-
tozott. Tizennyolc évadot töltött Kaposváron, 
majd 1992-ben átszerződött a budapesti Katona 
József Színházhoz. Kitűnő énekesnő, Brecht-
Weill songjainak egyik leghivatottabb magyaror-
szági tolmácsolója. Számos film- és tévészerepet 
alakított eddigi pályája során - Páger Antallal is 
játszott együtt. 

A díjátadó ünnepségre február 5-én, azaz jövő va-
sárnap délelőtt 11 órától, a szülőház megkoszorú-
zását követően kerül sor a Hagymaházban. Az 
aranygyűrűt Búzás Péter polgármester adja át a 
művésznőnek, majd Réz András filmesztéta be-
szélget a kitüntetettel. 

AZ ÖTÖDIK 
H A Páger-emlékgyűrűt - a színész pecsétgyűrűjének 

egy-egy másolatát - eddig négyen kapták meg Az elsőt 
2002-ben, Páger Antal születésének 103. évfordulóján 
Halász Judit, a másodikat Garas Dezső, a harmadikat Ki-
rály Levente, a negyediket pedig Venczel Vera. 

A KDNP különutas vásárhelyi szervezete 

Lázár János helyett 
Baloghnét támogatják 
Nem Lázár Jánost (jobb oldali képünkön), hanem Balogh Jánosnét 
kívánja támogatni a KDNP vásárhelyi szervezete az országgyűlési 
választásokon - jelentette be tegnap Hamvas Ödön (képünkön) 
helyi elnök. Semjén Zsolt országos elnök szerint viszont ez a 
döntés ellentétes az alapszabállyal. Fegyelmi felelősségre vonást 
említett. Lázár János lapunknak azt mondta: ő nem kérte soha a 
helyi KDNP-sek támogatását. 

MUNKATARSAINKTOL 

Balogh János-
nét támogatja 
a Keresztény-
demokrata 
Néppárt vásár-
helyi szerveze-
te, ha Mártély 
polgármestere 
indul az országgyűlési választá-
sokon; annak ellenére, hogy a 
párt országos elnöksége Lázár Já-
nos jelölését fogadta el - mondta 
tegnap esti sajtótájékoztatóján 
Hamvas Ödön. A KDNP vásár-
helyi szervezetének elnöke hang-
súlyozta: Baloghné is Fidesz-tag, 
ezért azzal, hogy őt támogatják, 
nem helyezkednek szembe a párt 
országos elnökségének állásfog-
lalásával, nem tartanak retorzió-
tól sem. Azt is elmondta, az or-
szágos elnökség döntése a párt 
alapszabálya értelmében szüle-
tett, tehát törvényes, ám nem 
demokratikus. 

A százharminchét főt számlá-
ló, nemrégiben újjáalakult helyi 
KDNP-szervezet ülését egyéb-
ként tíz nappal ezelőtt már ösz-
szehívták. Akkor harmincan je-
lentek csak meg, így határozat-
képtelennek bizonyult a gyűlés. 
A helyi elnök elmondta: a tegnap 
megismételt ülésen már az egy-
begyűltek létszámától függetle-
nül határozatképesek voltak, így 
Baloghné támogatását tizenhét 
igen és egy nem szavazattal, egy 

tartózkodás 
mellett fogad-
ták el. 

Alapsza-
bály-ellenes-
nek tartja a vá-
sárhelyi szer-
vezet döntését 
Semjén Zsolt, 
a KDNP orszá-

gos elnöke, aki lapunknak kifej-
tette: a Fidesszel kötött egyez-
mény szerint a KDNP és a Fidesz 
közös országgyűlési képviselője-
löltje ebben a kerületben Lázár 
János. A helyi szervezet - szintén 
az alapszabály értelmében - kö-
teles teljes erejével őt támogatni. 
- Ha Lázár Jánossal szemben po-
litizál a helyi szervezet, akkor 
annak fegyelmi következményei 
lesznek - tette hozzá Semjén 
Zsolt. 

IAZAR NEM KERTE 
A HELYIEK TÁM0GATASÁT 
- Én sohasem kértem a KDNP he-
lyi szervezetének támogatását -
felelte kérdésünkre Lázár János 
országgyűlési képviselő és -jelölt. 
- Emellett nem kívánok reagálni 
sem az MSZP által indított, sem az 
MSZP érdekében folytatott gyűlö-
letkampányra. A képviselő leszö-
gezte: ami a KDNP helyi szerveze-
te és országos vezetése közötti 
véleménykülönbséget illeti, az a 
párt belügye, majd lerendezik az 
érintettek egymás között. 

Adóügyi kedd 
Az APEH Csongrád Megyei igazgatósága az Adóügyi kedd rendez-
vénysorozat keretében ma délután 2 órától a 2005. évről teljesítendő 
kifizetői adatszolgáltatások rendjéről tájékoztatja az érdeklődőket 
Szegeden, a Bocskai utca 14. szám alatt található ügyfélszolgálaton. 

Elhatárolódást kér 
a Centrum 
Határolódjon el két újságtól, a Szögedi Körképtől és a Déli Riporttól a Fi-
desz-MPSZ, a KDNP és az MDF - kérte a Centrum tegnapi évadnyitó 
sajtótájékoztatóján l'dszti Ágnes, a párt városi elnöke. (A Szögedi Körkép 
a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány közéleti lapja, a Déli Riport 
társasági-közéleti kétheti lap, főszerkesztője a Magyar Nemzet szegedi 
tudósítója) Pászti hangsúlyozta azt is, hogy a Centrum semmilyen ne-
gatív hangvételű cikkre nem reagál. Fontolgattak ugyan jogi lépéseket az 
említett lapokkal kapcsolatban, ám végül úgy döntöttek: ezzel csak fel-
értékelnék azokat. A városi elnök és Pintér Ferenc önkormányzati kép-
viselő ezenkívül elmondta: Felsőváros képviselőiként folytatni szeret-
nék a megkezdett munkát. Idei terveik között szerepel parkoló létreho-
zása a Szilléri sugárút és a Római körút, az Erdő utca és a Molnár utca ta-
lálkozásánál, valamint a Felső Tisza part tízemeletesei előtt. 

Gedei Zoltán emléke 

„Köszönjük, Zoli, amit értünk tettél!" - ez a mondat áll azon az 
emléktáblán, amelyet a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara parkjában avattak tegnap délután Gedei Zoltán, a civil kez-
deményezés, az M5 Autópálya Alapítvány kuratóriuma fiatalon 
elhunyt titkárának emlékére. Képünkön jobbról Gedeiné Fazekas 
Zsuzsanna, balról Horváth István, az alapítvány kuratóriumának 
elnöke. Koszorút helyezett el Frank József, a Csongrád megyei 
közgyűlés és Szeri István, a kamara elnöke is Fotó: Gyenes Kálmán 

MESTERSEGEK DICSERETE 
Süli Sándor felszolgáló (29 éves) 

Szeretni kell a vendégeket 
Ezek a hetek sokak szá-
mára a döntéskényszer 
hetei: február közepé-
ig-végéig választani kell 
a 14-16 éveseknek és a 
18-20 éveseknek is: mi 
legyek, ha nagy leszek? 
Vagy legalább beállni 
egy útra, melynek vé-
gén valamilyen szak-
ma, foglalkozás sejlik 
föl. Ebben a nem politi-
kai, hanem életpá-
lya-választási időszak-
ban bemutatunk né-
hány mesterséget. Hát-
ha ötletet adhatunk. 

- A nővérem vendéglá-
tósként dolgozott, pá-
lyaválasztás előtt sokat 
jártam be a munkahe-
lyére, így kerültem bele 
a vendéglátós életbe, ott 
ismertem meg ezt a vi-
lágot, ami annyira meg-
tetszett, hogy eldöntötte 
a jövőmet - meséli Süli 
Sándor, a szegedi Novo-
tel Szálló felszolgálója. 

A fiatalember mester-
sége minden csínjára 
kíváncsi volt. 1993-ban 
végzett a Krúdy Gyula 
Kereskedelmi, Vendég-
látó-ipari Szakközépis-
kola és Szakiskolában. 
A szakma kiváló tanu-
lója címet is elnyerte, s 
miután egy országos 
szakmai versenyen a 
döntőbe került, a sjak-

Elkötelezettség, figyelmesség, az emberek szeretete, 
magas fokú szakmai felkészültség. Süli Sándor sze-
rint ezek a jó felszolgáló ismérvei Fotó: Gyenes Kálmán 

munkás bizonyítványt 
vizsga nélkül kapta 
meg. 1990-től már az 
akkori Hungária Szálló-
ban végezte a szakmai 
gyakorlatot, s egészen a 
múlt év tavaszáig folya-
matosan tanult. Le-
érettségizett, aztán el-
végzett egy szakács- és 
egy mixertanfolyamot -
utóbbit oktatja is. Ezzel 
kapcsolatban megjegy-
zi: furcsa a katedra má-
sik oldalán állni. Aho-

gyan a munkában, az 
oktatásban is felké-
szültnek kell lenni, 
minden kérdésre tudni 
kell a választ. Ő pedig 
erre törekszik. A főisko-
lai diplomától karnyúj-
tásnyira van - csupán a 
nyelvvizsga van hátra. 

Süli Sándor örömmel 
beszél a szakmájáról, s 
be is avat annak néhány 
titkába. - Haladni kell a 
trendekkel, ismerni kell 
a fogyasztási szokáso-

kat. Néhány évvel ez-
előtt a laktatós, magya-
ros ételek voltak divat-
ban, ma már a vendége-
ink szívesen választa-
nak többfogásos mentit 
könnyű ételekkel, sok 
zöldséggel. És sorolja a 
jó felszolgáló tulajdon-
ságait: szakmailag 
rendkívül felkészültnek 
kell lennie, ismernie az 
ételeket és italokat - az 
.adott ételhez a megfele-
lő bort ajánlani - , sok 
türelemre van szükség, 
fontos a rugalmasság, a 
pontosság és a rendsze-
retet. Ahogyan a figyel-
messég is, amihez az is 
hozzátartozik, hogy fel-
szolgáló tudja: a törzs-
vendég hány cukorral 
issza a kávét, hideg vagy 
meleg tejet kér bele. 

- A munkám életfor-
ma. Sokat éjszakázunk, 
de aki elkötelezett, an-
nak ez nem jelent gon-
dot - szögezi le. - Sze-
rencsés vagyok, hogy 
olyan szakmám van, 
amit nagyon szeretek, 
és ami nagyon érdekel. 
Ezt a szakmát csak 
azoknak tudom ajánla-
ni, akik valóban szíve-
sen dolgoznának fel-
szolgálóként. Mert ezt 
csak szívből, szeretettel 
lehet végezni. 

NYEMCSOK ÉVA 


