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Tombol a vébébiznisz az üzletekben 

Fociláz a boltokban: 
sapka, zokni, ruha 

Közel százan a jegyző távozását követelik Ópusztaszeren 

Széplaki az új polgármester 
Vesztes csapat viccből a kar-
kötőn, vébéillat és focihabfür-
dő. A futball-világbajnokság si-
keréből még a mogyoró-
krém-készítők és a törülköző-
gyárak is kérnek. 

Vébélogós sapkák, mezek, mű-
anyag karkötők, mogyorókrém 
labda formájú üvegben. Megpró-
báltuk tetten érni a focilázt a sze-
gedi üzletekben. 

A belváros egyik illatszerbolt-
jában két lány beszélgetett a lab-
da alakú műanyagba töltött hab-
fürdők felett: 

-Nézd , ilyet veszek! 
- Jó, de mi ez? 
-Labda. 
- De mi van benne? 
- Nem mindegy? Nem az a lé-

nyeg. 
És megvette. Választhattak vol-

na 4990 forintért vébéparfümöt is 
- a világbajnokság hivatalos illata 
- , de azt otthagyták. A parfüm 
egyébként nem attól a világbaj-
nokság illata, hogy az öltözők sza-
ga árad belőle. A keleties, gyümöl-
csös illatszernek az üvege és a do-
boza utal az eseményre: fekete 
alapon arany labda, illetve trófea. 

Az egyik üzletben vébés sapkát 
és zoknit találtunk. A fejrevaló 
2490 forintba kerül, zászlót és 
labdát ábrázol. A bajnokság lógó-
ját nem, mert ez nem a vébé hi-
vatalos sapkája. Az sem, ame-
lyen a Fifa World Cup Germany 
2006 olvasható, de a nagyobb üz-

let reményében a gyártók koc-
káztattak. Volt ebben a boltban 
még műanyag karkötő, lógós és 
logótlan, egyenként 440 forin-
tért. A szurkolók választhatnak: 
Svájc, Costa Rica, Brazília vagy 
Ecuador. Megtudtuk, a legújabb 
divat az esélytelen csapatok ne-
vét hordani - viccből. 

Az árusok elmondták, hogy a 
sapkákat már egy hónapja árul-
ják, de az igazi forgalom csak 
most indult be. Elsősorban ba-
rátnők és szülők veszik meglepe-
tésül a focirajongó fiúknak. A 
mezeket viszont inkább saját 
maguknak vásárolják a futball 
szerelmesei. A gazdaságos válto-
zatot 1699 forintért, a márkabol-
tok darabjait ennek tízszereséért. 
De nemcsak az apákat és fiúkat, 
hanem szerencsére már a bébiket 
is beöltöztethetjük szurkolónak. 
A foci hímzéses fiú kombidressz 
(nullától 36 hónapos korig) alig 
kerül 500 forintba. A gyerek biz-
tosan örül a Disney-mintás focis 
törülközőnek is, melyen Miki 
egerek rúgják a bőrt, 1899 forin-
tért. 

A Dugonics térhez közeli tra-
fikban tegnapra majdnem min-
den vébéáru elfogyott. Volt pedig 
bögre és tálca, de mi már csak fo-
cis cigit találtunk: a dobozon, a 
dohányzás halált okozhat felirat 
alatt szurkoló mosolyog, arcára 
kedvenc csapatának országzász-
laját festették. 

G. ZS. 

Vádaskodó vita zajlott a testületben tegnap délután 

Széplaki Ferenc veszi át októberig a pol-
gármesteri feladatokat Ópusztaszeren -
döntöt t tegnap közel kétórás, vádaskodá-
soktól sem mentes vita után a falu kép-
viselő-testülete. Az ülésen megjelent a me-
gyei közigazgatási hivatal vezetője is, aki 
együtt elemezte, rekonstruálta a kialakult 
helyzetet a képviselőkkel. 

Lapunkban megírtuk, hogy a kétezer lelket 
számláló faluban hárman is polgármester-
nek tartották magukat azt követően, hogy a 
bíróság - a belvízkárokkal kapcsolatos ügy-
ben - jelentős kárt okozó csalás miatt fel-
függesztett szabadságvesztésre ítélte 
Ópusztaszer polgármesterét és jegyzőjét, 
Makra Józsefet és Hoffmann Zoltánt. Noha 
a Csongrád megyei közigazgatási hivatal 
korábban jelezte, hogy a polgármesteri 
tisztséget Széplaki Ferenc alpolgármester-

nek kell átvennie, a képviselő-testület má-
jus 19-i ülésén úgy döntött, hogy a helyi ál-
talános iskolában tanító Széplaki nem le-
het a falu első embere, mert akadályozta-
tott a tisztség ellátásában. Nem csupán 
azért, mert délelőtti munkája miatt nem 
tudja a polgármesteri feladatokat elvégezni, 
de felesége az intézmény igazgatója, így fel-
vetődik az összeférhetetlenség is. Ezért a 
testület a május 19-i ülésén a korelnöknek, 
Kismarton Péternek szavazott bizalmat. A 
tisztség átadás-átvétele akkor meghiúsult, 
így Makra József, noha jogviszonyát meg-
szüntették, továbbra is polgármesterként 
járt el. Makra akkor úgy nyilatkozott, „ad-
dig nem engedi ebek harmincadjára a falut, 
amíg nem születik hivatalos döntés az ügy-
ben." 

A képviselő-testület május 19-i határoza-
tával kapcsolatosan törvényességi észrevételt 

Fotó: Segesvári Csaba 

tett a megyei közigazgatási hivatal, amelynek 
vezetője, Dubeczné Károlyi Eva tegnap részt 
vett az ülésen a községházán. A hivatalvezető 
a képviselőkkel együtt elemezte, rekonstruál-
ta a helyzetet. Az érzelmi kitörésektől és vá-
daskodásoktól sem mentes ülésen, közel két-
órás vita után végül egyhangúlag úgy döntött 
a testület, hogy - az összeférhetetlenségről 
szóló álláspontjának fenntartása mellett -
megváltoztatja korábbi határozatát, és az ok-
tóberi önkormányzati választásokig Széplaki 
Ferencet bízza meg a polgármesteri feladatok 
ellátásával. A tisztség átadás-átvételére vár-
hatóan a héten kerül sor. 

Érdekes színfoltot jelentett az a levél, ame-
lyet aláírója szerint 91-en szignáltak a falu-
ból, s amely Hoffmann Zoltán jegyző távozá-
sát követeli. A levéllel kapcsolatosan lapzár-
tánk után foglalt állást a testület. 

SZ. c . s z . 

KIVÁLÓ KÉPZÉSEK 
AZ SZTE-N 
A Szegedi Tudományegyetem 
Állam és Jogtudományi Karának 
jogász szakja, illetve az 
orvoscentrum általános orvosi 
és gyógyszerész képzése elnyerte 
a Magyar Akkreditációs 
Bizottságtól a „Kiválósági hely" 
címet. Az első alkalommal 
megítélt címet - amelyet tegnap 
a debreceni rektori 
konferencián hoztak 
nyilvánosságra - kétéves 
vizsgálat eredményeként kapták 
meg a szegedi szakok, ebben a 
hazai felsőoktatási intézmények 
azonos képzéseit hasonlították 
össze. A kitüntető cím, ami az 
unióban már jól bevált 
értékmérője az egyetemeknek, öt 
évre szól. 

AZ ÉV SZEGEDI KÖNYVE 
A Somogyi-könyvtárban tegnap 
mutatták be a Bába Kiadó 
Szegedtől Szegedig 
antológiájának idei kötetét. -
Ebben az esztendőben a szegedi 
szerzők 14 kötettel pályáztak Az 
év könyve-díjra. A Péter László 
irodalomtörténész elnökletével 
működő Irodalmi Tanács a 
Szeged rövid története című 
kötetéért Blazovich Lászlónak, a 
Csongrád Megyei Levéltár 
igazgatójának ítélte a 100 ezer 
forintos elismerést. Az 
önkormányzat könyvkiadási 
pályázatán a kuratórium döntése 
alapján összesen egymillió 
forintos támogatást osztottak ki. 

CSÜTÖRTÖKÖN 
SZÜLETIK DÖNTÉS 
A Szegedért Egyesület elnöke, 
Görög Judit múlt héten 
csütörtökön jelentette be 
lemondását. Az egyesület 
alelnöke, Csapó Balázs ezzel 
kapcsolatban annyit mondott: a 
testület ezen a héten 
csütörtökönjújra összeül, s akkor 
dönt az elnöki posztról. Görög 
Judit csak az ülést követően 
nyilatkozik. 

Bíróság és haspóló 
Többen várakoztunk a bíróság folyosóján. Az egyik teremben 
szünetet rendeltek el. A vádlottat, huszonéves fiatalembert, 
úgynevezett vezetőbilinccsel kísérte a börtönőr az udvarra, 
ahol a kijelölt dohányzóhely várta a nikotinra éhes embereket. 
Szorosan nyomukban lépkedett a srác barátnője, aki - talán 
hónapok óta nem látták egymást - alkalomhoz illően öltözött: 
szandál, feszülő farmer, tanga, teljesen áttetsző és világos has-
póló, amely formásán domborodott, feszült. Ennyi. A börtönőr 
megengedte, hogy szót váltsanak egymással, de csak három lé-
pés távolságból. A fiú hallgatta barátnője csacsogását, erősen 
nézte, meredten állt, nagyokat szívott a cigarettából. Mintha 
kő esett volna le szívéről, amikor visszaszólították őket a tár-
gyalóterembe. • 

v f . s . 

„A népzene jó zene, olyan, mint a gyógyfű " - Nagy hangszernek mély a hangja - Csujogassunk együtt! 

Énekórát tartott a Muzsikás együttes Rúzsán 

A hazai ajándéküzletek is felkészültek a németországi világbaj-
nokságra. Bőséges a választék sapkából is Fotó: Frank Yvette 

Meglett 
az asszony 
Több mint egynapos keresés 
után, élve megtalálták azt az 55 
esztendős vásárhelyi asszonyt, 
aki vasárnap esett a Tiszába a 
mindszenti nagyrévnél. A nő fér-
jével reggel evezett be a nyaraló-
hoz, az asszony ott maradt, míg 
a férj elment horgászni. A nő ezt 
követően tűnt el, tűzoltók és 
rendőrök keresték. Tegnap aztán 
megtalálták, az asszony valami-
ben megkapaszkodott, így élte 
túl az esetet. Teste kihűlt, jelen-
leg kórházban ápolják. 

Ütőgordon, hosszúfurulya, a népzene 
gyógyító ereje - egy rendhagyó énekóra 
kellékei. A rúzsai, öttömösi, pusztamér-
gesi iskolásokat a Muzsikás együttes ta-
nítot ta. 

Rendhagyó énekórát tartott rúzsai, öttö-
mösi és pusztamérgesi általános iskolá-
soknak a Muzsikás együttes. A gyerekek a 
ruzáai művelődési házban gyűltek össze, 
hogy megtudják, melyik a leghosszabb fu-
rulya és elénekeljék a Hej Dunáról fúj a 
szél című dalt. 

- Minél nagyobb egy hangszer, annál 
mélyebb a hangja. A leghosszabb furulyát 
Somogyban faragják, hosszú kéz és nagy 
termet kell a megszólaltatásához - ma-
gyarázta alkalmi tanítványainak Hamar 
Dániel, az együttes vezetője. De nemcsak 
az elmélettel, a gyakorlattal is megismer-
kedtek: Éri Péter szólaltatta meg a hang-
szert, pásztornótákat adott elő. A 10-20 
évvel ezelőtti, gyerekeknek szóló ismeret-
terjesztő tévéműsorok hangulatát idéző 
órán a következő téma maga a zene volt. 
Létrejötte, eszközei, a vonó, a nagybőgő -
melynek húrja birkabél. A gyerekek kicsit 
fanyalogtak, a birkabelet csak kolbászhéj-
ként viselik el. Bár nem ismerték fel, de 
tetszett nekik a tambura és a csángók 
hangszere, az ütőgordon, és tetszettek a 

agyunk kapacitását növeljük. Az iskolai 
énekóra tehát nem elvesz, hanem, hozzá-
ad az oktatáshoz - magyarázta Hamar 
Dániel. 

A gyakorlat azonban mégis azt mutatja, 
hogy az énekórák háttérbe szorulnak, és a 
zenész szerint ez hamarosan zenei analfa-
bétizmushoz vezet. A Muzsikás ezt úgy 
próbálja megállítani, hogy zenei élményt 
nyújt a gyerekeknek, akik így képessé vál-
hatnak arra, hogy a rengeteg zajból kivá-
lasszák azokat a zenéket, amelyekre szük-
ségükvan. 

- A jó zenére elementáris igény van. A 
népzene jó zene, olyan, mint a gyógyfű. A 
mezőn lévő füvekből csak a hasznosakat 
szedik le az emberek. A népzenében is 
azokat a dallamokat őrizte meg a nép, ami 
hasznos, bevált. A dallamok nem csupán 
mulattatnak, gyógyítanak is. 

- A gyerekek épp a szomorú, gyógyító 
dallamokat tapsolták szét - vetettük köz-
be, de Hamar szerint ez nem baj, sőt ter-
mészetes, ha furcsán fogadják a számukra 
idegen zenét. - Mindenkit tanítani kell. 
Mi beletesszük a lelkükbe a zenét, azzal, 
ha látják, hogy hiszünk benne. A gyerekek 
vágynak arra, hogy lássanak valakit, aki 
hisz valami értékesben. Bármerre járunk, 
ennek a zenének óriási hatása van. 

GONDA ZSUZSANNA 

dél-dunántúb dallamok is. A legmélyebb 
szomorúság enyhítésére való muzsikát 
sem kevésbé értékelték, tapsoltak, tom-
boltak és táncoltak közben. A Muzsikás 
felhasználta energiájukat: a csujogatás-
ban benne voltak. Főleg a kisebbek. A na-
gyobbak a hátsó sorokban nevetgéltek és 
egymást lökdösték. 

A Muzsikás tavaly óta járja az országot a 
rendhagyó énekórával. A fellépést ingyen 
vállalják, a kiadásokat saját maguk, illetve 

szponzorok állják. Hogy miért vállalkoz-
nak az országjárásra? 

- Amikor még gyerekek voltunk, az is-
kolai oktatás fontos része volt az énekta-
nítás. Kodálynak volt egy elképzelése: 
olyan országot kellene létrehozni, ahol a 
zene mindenkié, ahol ugyanúgy tudják az 
emberek a zenét olvasni, ahogy a könyvet. 
A zene nem csak szórakozás. Fontos esz-
köz arra, hogy a lelkünket tisztán tartsuk, 
hogy a koncentrálóképességünket, az 

Hangszerbemutató, koncert, áhítat , jó hangulat a rendhagyó órán Fotó: Segesvári Csaba 


