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KORKÉP 

ALGYÖ. 
A könyvtárban február 3-áig 
látható Papp Janó jelmeztervező 
Jelmezek, dívák, álmok című 
kiállítása, valamint a Magyar 
színháztörténeta 19-20. 
században című 
dokumentumkiállítás. 
Megtekinthető a könyvtár 
nyitvatartási idejében. 

BORDÁNY. 
Január hónapban Vas Sándor, 
pusztamérgesi amatőr festő, 
képeit láthatják az érdeklődők a 
faluház galériájában és az 
emeleti kiállítóteremben. A nagy 
sikerrel kísért tárlatot még 2006. 
január 28-áig tekinthetik meg az 
érdeklődők. A következő 
kiállításuk, nem kisebb 
terjedelemben, 2006. január 
31 -én 16 órakor nyílik. Ekkor 
Simon Ferenc, kiskundorozsmai 
festőművész, képei töltik meg a 
faluház emeletét. A megnyitóra 
és a későbbiekben is várunk 
minden kedves érdeklődőt. A 
faluház nyitva tartása: 
hétfő-péntek: 13-21 óra, 
szombat: 9 -12 és 16-20 óráig. 

DESZK. 
Nemzetközi kórustalálkozót 
rendeznek ma 14 órától a 
faluházban. Fellépnek horgosi, 
hajdújárási, baksi, 
hódmezővásárhelyi, ásotthalmi, 
szőregi, röszkei, mórahalmi, 
tápéi, sándorfalvi, valamint 
deszki népdalkörök. A fellépés 
után a sportcsarnokban közös 
vacsorát, illetve baráti találkozót 
rendeznek. Ezen a napon a 
deszki Letye-petye 
néptánccsoport 
Magyarcsanádra utazik, ahol 
táncbemutató után farsangi 
táncházon vesznek részt az 
ottani művelődési házban. 

DOMASZÉK. 
Domaszék önkormányzatának 
képviselő-testülete falugyűlést, 
közmeghallgatást tart január 
30-án délután 5 órától a 
sportcsarnokban, melyre ezúttal 
meghívnak minden érdeklődőt. 
Napirend: 1. Az önkormányzat 
2005. évi munkájáról 
beszámoló. 2. Az önkormányzat 
2006. évi költségvetésének 
ismertetése. 3. Az 
önkormányzat hosszú távú 
fejlesztési koncepciója. 

MÓRAHALOM 
A mórahalmi központtal 
működő MIASZÖSZ-
Magyarországi 
Iskolaszövetségek Szövetsége -
január 30-án és 31 -én 
Kistérségben otthon vagyunk! 
címmel országos szakmai 
tanácskozást rendez a kistérségi 
közoktatási együttműködések 
jelenéről és jövőbeli 
lehetőségeiről Mórahalmon, az 
Aranyszöm Rendezvényházban. 
A kétnapos országos szakmai 
tanácskozáson várhatóan az 
ország 20-25 kistérségi 
közoktatási 
együ ttműködésének 
közel 60 résztvevője 
vesz részt. 

RÚZSA. 
Angol középfokú 
nyelvtanfolyam indul a rúzsai 
művelődési házban, március 
hónapban. A tanfolyamra azok 
jelentkezését várjuk, akik már 
rendelkeznek alapfokú 
nyelvtudással és ezt szeretnék 
továbbfejleszteni. Érdeklődni a 
művelődési házban lehet 
személyesen, vagy telefonon a 
62/285-150-es és a 
62/585-210-es 
telefonszámokon. 

RÖSZKE. 
A röszkei Vadrózsa 
néptánccsoport Magyarcsanádra 
utazik ma, ahol több település 
gyermekcsoportjai vesznek részt 
a már hagyományos farsangi 
táncház programon. A röszkeiek 
dél-alföldi és marosszéki 
táncokat mutatnak be. 
A műsor után közös táncházi 
mulatság és vendéglátás várja a 
résztvevőket. 

Álmában már seprűn is repült Szendrei Attila 

Szegeden tanul Harry Potter 

Olyan, mintha. . . Fotó: RTL Klub 

Fábry Sándor tévéműsorában, a hasonmá-
sokat kereső versenyen lépett fel Harry 
Potterként szegedi Szendrei Attila. A ha-
sonlóság olyannyira szembetűnő volt, hogy 
a zsűri egyből a döntőbe juttat ta a ma-
dáchos varázslótanoncot, akit legtöbb is-
merőse egyébként is Potternek becéz. 

- Tavaly nyáron olvastunk egy hirdetést, ami-
ben a Fábry-show ismert emberek hasonmá-
sait kereste. Hip-hop táncra járok, ahol na-
gyon sokan mondták, hogy hasonlítok Harry 
Potterre. A nagymamám pedig beküldte a 
fényképemet a tévéműsor készítőinek - mesél 
Szendrei Attila a show-ba való bekerüléséről. 

A szegedi Madách Imre Általános Iskola 
hatodik osztályos tanulóját osztálytársai 
még Attilának hívják, de a tánciskolában 
már mindenki Potterezi. O is úgy tartja, ha-
sonlít a Kathleen Rowling főhősét alakító 
színészre, ezért nem zavarja ha így szólítják. 
Sőt! Egyenesen büszke a varázslótanonc-vo-
násaira, akire azonban tudatosan nem próbál 
hasonlítani. Nincs is rá szüksége, hiszen fe-
kete haja, kék szeme és Potterre jellemző 
szemüvege önmagában meggyőző. 

A fiút kezdetben nem érdekelte a Potter-sa-
ga - miután egyre többen mondták, hogy ha-
sonít rá, kezdett komolyabban érdeklődni 
iránta. A mesevilág pedig hamar magával ra-
gadta. - Már seprűn is repültem álmomban, 
amit nagyon élveztem. Kár, hogy igazából 
nem valósíthatom meg. 

S hogy milyen érzés volt ország-világ előtt 
megmutatnia magát? - Nagyon szeretek sze-

repelni, ezért nem volt lámpalázam a műsor 
előtt. Ezzel szemben szorgosan gyakoroltam 
azt a varázslatot, amit Fábry kérdésére kellett 
elsütnöm - mesél a forgatásról. A Kapitulá-
tusz!, azaz a lefegyverző bűbáj hatásos volt. 
Fábry Sándor tehetetlenül esett össze előtte, 
a zsűri pedig továbbjuttatta a döntőbe. Mivel 
a hasonmásversenynek ez még csak az első 
fordulója volt, a kissrác nem tudja milyen 
esélyei lesznek a fináléban. - Úgy tudom még 
egy forduló lesz. Minél kevesebben fognak 
hasonlítani arra akire szeretnének, nekem 
annál jobbak az esélyeim - véli. 

Attilát mindössze egy dolog aggasztja. A kö-
vetkező adásban tudomása szerint egy 15-16 
éves fiú is fel fog lépni, szintén Harry Potter-
ként. - Nézni fogom a műsort és szeretném, ha 
kicsit jobb ellenfelei lennének. De ha tovább-
jut, bátran vállalom a megmérettetést - mond-
ja a Madách-iskola Harry Pottere, akinek már 
így is népszerűséget hozott a műsor. Az adás 
másnapján ketten is kértek tőle autogramot. 

Attila elárulta: szívesen elvállalná egy ma-
gyar Harry Potter film főszerepét. Úgy tudja, 
ha dobogós helyet ér el a hasonmásverseny-
ben, egy nagyobb beszélgetést sugároz vele a 
tévé. Utána meg ki tudja? A Harry Pottert 
alakító amerikai színész, Dániel Radcliffe 
lassan 18 éves lesz. S mint a legtöbb siker-
filmből, a Harry Potterből is készíthetnek egy 
„nulladik" részt, aminek főszerepére egy eny-
nyi idős fiút kell keresniük. Csak abban kell 
bízni, hogy a nagy amerikai filmgyártó cégek 
producerei is nézik az Esti Showdert. 

K.G. G. 

Martonosi 
kéri ügye 
lezárását 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Indokolatlanul hosszúnak 
tart ja a Makón megjelent Pol-
gári Szó című kiadvány ügyé-
ben a hatósági vizsgálódást 
Martonosi György, a Fi-
desz-MPSZ országgyűlési kép-
viselője, aki maga is ér intet t a 
vizsgálatban. Tegnap a makói 
ügyészségen tar tot t sajtótájé-
koztatón közölte: szerinte po-
litikai célja van annak, hogy az 
ügyészség a szokásos, 60 na-
pos vizsgálati eljárást nemrég 
ugyanennyivel megtoldotta, 
így a képviselőre nézve bizony-
talan helyzet március közepé-
ig, azaz a kampány finiséig is 
el tar that . 

- A kiadvány szót emelt azzal 
kapcsolatban, hogy Búzás Péter 
makói polgármester tulajdonos 
a Marosfleur Kft.-ben, amely 
cég tavaly 230 millió forintos 
állami támogatást nyert pályá-
zati úton. Szerintem a hatósá-
goknak ez ügyben kellene vizs-
gálódniuk, nonszensz, hogy 
ehelyett azt a kiadványt vonják 
eljárás alá, ami éppen felhívja 
erre az esetre a figyelmet - han-
goztatta a képviselő. 

Fehér folt maradhat Szeged tömegközlekedési térképén 

Nem akarják a trolit 
Ma nem lehet tömegközlekedni Öreg-Rókuson és a franciahögyi 
lakóparkban, a két sugárút és két körút határolta területen, ahol 
húszezer ember él. Ezen hiányosság pótlására, egyben útfejlesz-
tésre a város 200 millió forintot áldozna, trolit vezetne át a 
Körtöltés és a Jakab Lajos utcán, de az ott élők visszautasítják a 
tervek azon részét, amelyek a tömegközlekedést érintik. 

Két nap, két lakossági fórum egy-
azon témával kapcsolatban: mi-
lyen fejlesztéseket tervez a város 
Öreg-Rókuson, valamint a fran-
ciahögyi és a Harmónia lakópark 
környékén. Az öreg-rókusit csü-
törtökre hívták össze, a másik 
tegnap lapzártakor még javában 
tartott. Mivel a fejlesztések két, 
egymással határos választókerü-
letet érintenek, Kalmár Ferenc 
(Fidesz) és Solymos László 
(MSZP) városatya mindkettőre 
elment: egyik végigülte a mási-
két és fordítva. 

A tervek, amelyekkel a lakókat 
szembesítették - és amelyek egy 
részéből azok nem kértek - , egy 
élhető és járható Körtöltés utcát 
ábrázolnak, kiegészítő beruházá-
sokkal. Mintegy 200 millió fo-
rintból megnyitnák a jelenleg le-
zárt Körtöltés utcát, felújítanák az 
aszfaltot, forgalomlassító terelő-
szigeteket építenének. Mivel a kö-
zeljövőben a város a mainál több 
környezetkímélő trolit látna szí-
vesen az utakon, a megbízott ter-
vezők az elektromos tömegközle-
kedésre tették volna alkalmassá a 
Körtöltés és a Jakab Lajos utcát. 

A trolit azonban leszavazták a 

KOZLEKEDESTORTENET 
A temető helyén épült lakóparkban 
élők kérésének engedve a város 
korábban - a Közlekedéstudomá-
nyi Intézet javaslata alapján - le-
zár ta a z á t m e n ő forga lom elől a 

környező utcákat. Később a kerü-
löutakat is e l tor laszol ták . A busz -

tól, villamostól, trolitól távoli terü-
letre régóta terveznek új vonalat. 
Franciahögyön fölépült közel ezer 
új lakás, Öreg-Rókus pedig tömeg-
közlekedési szempontból mindig 
is ellátatlan volt: az autóval nem 
rendelkezőknek a Szegeden meg-
szokottnál jóval többet kell kutya-
golniuk a legközelebbi megállóig. 

EGY VÁROSRÉSZ 
NEM SZIGET 
A városi közlekedés szakértő-
je, a budapesti Csórja Zsuzsa 
egyetemi tanár ismeri a sze-
gedi terveket. Szerinte hiba, 
ha ez a városrész fehér folt 
marad a tömegközlekedésben, 
nem lesz átjárható, nem csat-
lakozik a hálózathoz. Ha egy 
területen nincs tömegközleke-
dés - mondja - , egyre többen 
kényszerülnek arra, hogy au-
tóval járjanak, és ez ahelyett, 
hogy csökkentené a városi for-
galmat, még tovább növeli. 

lakók. Kovács-Krassói Norbert, 
aki a Sík Sándor utcában lakik, 
társaival hatszáz aláírást gyűjtött 
össze a troli ellen. Elmondta, a 
keskeny Jakab Lajos utca alkal-
matlan arra, hogy egymással 
szemben ekkora és ilyen terhelé-
sű járművek közlekedjenek. 
Nem akarják, hogy a kicserélen-
dő fakandeláberek helyére olya-
nokat állítsanak, amelyek a felső 
vezeték tartóoszlopai lehetné-
nek. Trolit nem, de kis gázbuszo-
kat el tudnának képzelni a jövő-
ben - mondta a férfi. Az a véle-
ménye, hogy ezen a területen 
nem kell tömegközlekedni, a 
nagykörút, a Kossuth Lajos és a 
Csongrádi sugárút megállói öt 
perc alatt elérhetők. 

Kalmár Ferenc egyetért a lakók-
kal: a troliközlekedést nem pár-
tolja, viszont kisbuszok szerinte 
is járhatnának. Solymos László -
aki egyben Szeged alpolgármeste-
re - elmondta, az ott élők vélemé-
nye számít. Tudomásul veszi, 
hogy az útrekonstrukcióra igény 
van, viszont a tömegközlekedés 
megoldására egyelőre nincs. 

F.K. 

Krúdy: bemutatóórák 
Tizenegy konzorciumi tag, több 
oktatási intézmény képviselője 
vett részt tegnap a szegedi Krúdy 
Gyula vendéglátó-ipari szakkö-
zépiskola bemutatóóráin. Baráth 

Lajosné igazgatótól megtudtuk, 
így zárták a készségfejlesztésen 
alapuló képzést megcélzó, a Nem-
zeti fejlesztési tervhez kapcsolódó 
pályázat első féléves szakaszát. 

A juhok már a hodályban, 
a rablók még szabadon 
Megtalálták a rendőrök azokat az állatokat, ame-
lyeket az elmúlt hét végén loptak el egy kisteleki 
tanyáról. Az elkövetőket még keresik. A főka-
pitány negyedmillióról 100 ezer forintra csök-
kentet te a nyomravezetői jutalmat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Lapunkban beszámoltunk arról, bántalmazták, majd 
megkötözték és kirabolták Molnár Józsefet az elmúlt 
hét végén kisteleki tanyáján. Több fordulóval vittek el 
teherautón száz juhot, egy tehenet és borját. A kistele-
ki rendőrök megtalálták, és visszajuttatták a tulajdo-
nosnak az állatokat. A rendőrség a 29 éves Kovács 
László Zsoltot és a 31 éves Sztojkó Zsoltot gyanúsítja a 

rablással. A két szegedi férfi jelenleg ismeretlen he-
lyen tartózkodik, ellenük elfogatóparancsot adtak ki. 
A megyei főkapitány visszavonta a nyomravezetőnek 
felajánlott negyedmilliós jutalmat. Ugyanakkor a két 
gyanúsított megtalálására 50-50 ezer forintos díjat tű-
zött ki. 

A Kisteleki Rendőrkapitányság várja azon szemé-
lyek jelentkezését, akik a bűncselekmény gyanúsí-
tottjainak jelenlegi tartózkodási helyéről érdemle-
ges információval rendelkeznek. Jelentkezni mun-
kaidőben személyesen a Kisteleki Rendőrkapitány-
ságon lehet (Petőfi u. 2., tel: 62/598-130), munka-
időn túl pedig hívhatják a 107-es, a 112-es segélyhí-
vószámokat, illetőleg a Telefontanú 06-80/555-
11 l-es számát. 

Becsey rugalmasságot vár el 
Az állami támogatások uniós 
szintű szabályozásakor tekintet-
tel kell lenni a tagországok kö-
zötti fejlettségbeli különbségekre 
- véli Becsey Zsolt. - Az állami 

támogatásokra vonatkozó uniós 
szabályok legyenek rugalmasak, 
különben az új tagországok nem 
tudják finanszírozni infrastruk-
turális beruházásaikat. Ez pedig 

tovább növelné versenyhátrá-
nyukat, éppen a versenyegyenlő-
ség jelszavával - írja közlemé-
nyében a magyar néppárti képvi-
selő. 

A T-Kábel támogatásából létfontosságú műszereket vásárolnak 

Másfél milliós adomány 

Katona Márta köszöni a támogatást, Pillér András érdeklődve figyeli a Pulzoximéter jelentőségéről 
szóló tájékoztatót Fotó: Frank Yvette 
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A T-Kábel - a Szegedi Gyermekszívek Gyógyulásáért 
Alapítványon keresztül - másfél millió forinttal támo-
gatja a szegedi gyermekklinika újszülött intenzív osz-
tályát. Pillér András, a cég vezérigazgatója tegnap adta 
át az adományozásról szóló iratot Katona Mártának, 

az alapítvány elnökének, az osztály vezetőjének. Az 
összegből két darab Pulzoximétert vásárolnak, mely a 
babák légzését, pulzusát, szívműködését, a vérbe jutó 
oxigén mennyiségét méri. Az osztály betegeit megláto-
gatva, Pillér András mint gyakorló apa is kifejezte jóér-
zését, hogy az újszülöttek számára létfontosságú gép-
park fejlesztésében a T-Kábel is segíteni tudott. 


