
4 • A K T U Á L I S * SZOMBAT, 2006. SZEPTEMBER 23. 

KORKÉP 

BALÁSTYA. Ifjúsági fórumot 
tartanak pénteken 19 órától a 
művelődési ház ifjúsági 
klubjában. A rendezvény témája: 
a helyi szórakozási és szabadidős 
tevékenységek. A szervezők 
várnak minden fiatalt. 

DESZK. A Zoltánfy István 
Általános Iskola szerb 
tagozatán ma 16.30-tól Zórity 
Dusica, az alsó tagozaton 17 
órától a harmadik 
osztályosoknak Bertók 
Péterné, a negyedikeseknek 
Széllné Takács Tünde tart 
szülői értekezletet. A 
másodikosok szüleit szerdán 
17 órától Schultz Józsefné 
várja. 

DOMASZÉK. A Kincskereső 
Óvoda pénteken negyedik 
a lkalommal rendezi meg az 
ovi-napot. A programok 
8.30-kor kezdődnek. Délelőt t 
az óvónők műsorá t lá that ják, 
lesz ugrálóvár, kincskeresés, 
só-liszt gyurmázás, 
sétakocsikázás, és ebédfőzés 
bográcsban. 13 órakor 
kézműves foglalkozások, majd 
judo bemuta tó kezdődik. 15 
órától az óvodás csoportok 
muta tkoznak be, majd a volt 
óvodások adnak műsor t . A 
rendezvény gyerekzsúrral 
zárul. 

MÓRAHALOM. A 
képviselő-testület szerdán 
tart ja soros ülését, szeptember 
21-én pedig ünnepi ülését az 
Aranyszöm Rendezvényház 
nagytermében. Az ünnepi 
ülésen Szántó Mária jegyző 
beszámol a bizottságokban 
végzett munkáró l és a 
bizottságok egymás közötti 
kapcsolatrendszeréről. 
Nógrádi Zoltán polgármester a 
közgyűlésben és a 
bizottságokban kifej tet t 
tevékenységéről tájékoztat . A 
cikluszáró tá jékoztatóban a 
polgármester és a helyi közélet 
szereplői értékelik az e lmúl t 
négy évet. A testület i tagok és 
a bizottság tagjai 
emléktárgyakat kapnak. 

SZEGED. Szeptember végétől 
minden csütörtökön és 
szombaton 19.30 és 23 óra 
között is várják a fürdőzőket az 
újszegedi Gyógy- és 
Termálfürdőben. Az első 
éjszakai fürdőzés szombaton 
lesz. 

ÜLLÉS. Folytatódik az 
egészséghét a településen. Ma 
és 26-án nőgyógyászati 
rákszűrést végez dr. Bittó 
Tamás a tanácsadóban 8 és 14 
óra között. Csütör tökön és 
28-án dr. Gyulay Zsolt vizsgál 
ugyanebben az időpontban. 
Jelentkezni a védőnőknél 
lehet. Az óvodások, iskolások 
rajzaiból készült kiállítás a 
Déryné Művelődési Házban 
látható. 

ZÁKÁNYSZÉK. Tizenkettedik 
alkalommal rendezik meg a 
falunapot szombaton. 9 órakor 
ünnepi szentmisét celebrál 
Cseh Zoltán plébános. A 
megnyitó ünnepségen Kovács 
József polgármester és Sándor 
Klára országgyűlési képviselő 
köszönti a résztvevőket. A 
kitüntetések átadása u tán a 
helyi művészeti csoportok 
lépnek föl. 10 órakor 
gyermekfoglalkozások 
kezdődnek az iskolában, majd 
Gyenes Kálmán fotóművész 
erdélyi fotóiból és amatőr 
felvételekből nyílik kiállítás. A 
fogatosok zenés felvonulása 
u tán kalácssütés lesz a 
falukemencénél, majd 
habgulyás készül - az 
alapanyagot a képviselők 
biztosítják. Lesz 
gyermekszínház és bajnoki 
labdarúgó-mérkőzés 
Zákányszék és Zsombó csapata 
között. 18-kor a SorryN, 20 
órakor Mártó koncertezik. A 
tűzijáték 22 órakor kezdődik, a 
falunapi bál hajnalig tart. 

Akár két évre is ítélhetik Solymosi Frigyes akadémikust 

A Kossuth tértől a börtönkapuig 
Beperelte Solymosi Frigyes akadémikust a Hír Tv és a Magyar Nem-
zet tulajdonosa. A Nemzeti Kör tagja ellen „aljasnak minősíthető, 
valótlan tényállítás" niiatt indult büntetőeljárás. Az idős professzor 
ellen egyúttal polgári pert is indítottak, amit tegnap tárgyaltak a 
Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A tárgyalást elnapolták. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Orbán Viktor legszűkebb tanács-
adói körébe tartozott 1998 előtt, 
2002-ben az országgyűlési válasz-
tások két fordulója között a Kos-
suth téren mondott beszédet a 
jobboldal mellett. A 2006-os par-
lamenti választások előtt, közben 
és után a napilapok hasábjain 
több kritikával is illette a legna-
gyobb ellenzéki párt politizálását, 
programjának hibáit Solymosi 
Frigyes akadémikus. A szegedi 
professzort, a Nemzeti Kör tagját 
egy, a Magyar Hírlapban napvilá-
got látott írásában olvasható 
mondat miatt beperelte a Hír Tv 
és a Magyar Nemzet tulajdonosa. 

Solymosi professzor inkrimi-
nált mondata: „köztudott, hogy 
az új napilapot és a Hír Tv-t a Fi-
desz hozta létre és állt mögöttük. 
Nyilvánvalóan azt a vonalat kö-
vették, amelyet a politika kijelölt 
nekik." A Hír Tv-t képviselő 
ügyvéd ezért a kijelentéséért le-
töltendő szabadságvesztést kért 
az akadémikusra, mondván, a 
médiatörvény szerint nem állhat 
párt vagy politikai mozgalom egy 

műsorszolgáltatás mögött. A 
magánindítvány szerint, aki ilyet 
állít a Hír Tv-ről, az azt állítja, 
hogy a televízió törvényellenesen 
működik. „A tulajdonosok kép-
viseletében Karas Mónika ügy-
védnő a fenti állításért, mely sze-
rinte nem felel meg a valóság-
nak, és aljas célúnak minősíthe-
tő, a legsúlyosabb büntetés, töb-
bek között egy- vagy kétévi sza-
badságvesztés kiszabását kéri a 
bíróságtól"- olvasható Solymosi 
professzornak a Népszabadság-
ban megjelent újabb írásában. A 
tulajdonosok képviseletében Ka-
ras Mónika ügyvédnő azonban 
mást mondott lapuknak. - Ma-
gánindítványban soha nem szok-
tam a büntetés mértékére javas-
latot tenni, nem tudom, miért ír 
ilyet a professzor úr, akivel 
egyébként semmilyen konflik-
tusban nem állok - mondta fel-
háborodottan Karas Mónika, aki 
azt azonban nem cáfolta, hogy 
indítványában valóban az „aljas-
nak minősíthető valótlan tényál-
lítás" indoka szerepelt. A minő-
sített rágalmazás - és itt erről 
van szó - büntetési tétele akár 

két évig terjedő szabadságvesztés 
is lehet. 

Az akadémikus egyébként csak 
szűkszavúan nyilatkozott la-
punknak. - A belpolitikában az 
én ügyemnél most sokkal fonto-
sabb dolgok kerültek napvilágra -
utalt Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnök balatonőszödi beszédére. 
Annyit azonban elámít, a Hír Tv 
tulajdonosa egyszerre három pert 
is indított ellene, többek között 
például rágalmazásért. 

TEGNAP VOLT 
AZ ELSŐ TÁRGYALÁS 

§jg A fővárosban tegnap kezdődött meg 
az ügyben az első tárgyalás, ame-
lyen a szegedi professzort, elfog-
laltságai miatt, ügyvédje képviselte. 
Az első felvonásban felperesként a 
Magyar Nemzet kiadó perelte pol-
gári úton a Magyar Hírlapot és 
Solymosi Frigyest, de a tárgyalást 
elnapolták. - Mindenképpen hosz-
szabb procedúra lesz, amíg ítélet 
születik - nyilatkozott a professzor 
még a tárgyalás elnapolása előtt. -
Azért kicsit furcsa, hogy a Kossuth 
téri beszédemtől a börtön széléig 
jutottam el - tette hozzá. Hogy mi 
lesz vele, ha ügyében kedvezőtlen 
ítélet születik? Ha szép, tágas cellát 
kapna, az írással bizonyosan ott is 
el tudná tölteni az idejét - ironizált 
a szegedi professzor. Solymosi a cellában is írna Fotó: Segesvári Csaba 

Podmaniczky 
Szilárd díja 
A Nyugaton élő magyar írók társa-
sága, a Mikes Kelemen Kör ebben 
az évben kollégánknak, Podma-
niczky Szilárd írónak ítélte oda a 
Magyar Irodalmi Figyelő-díjat. A 
rangos elismerést Podmaniczky 
előtt Esterházy Péter, Nádas Péter 
és Hajnóczy Péter is megkapta. Eb-
ben az évben a Londonban élő iro-
dalomtörténész, Czigány Lóránt 
feladata volt a díjazott kiválasztá-
sa. Podmaniczkynak a kör ezekben 
a napokban Hollandiában meg-
rendezett konferenciáján kellene 
átvennie az ebsmerést, de mivel 
Firenzébe kell utaznia, erre csak 
később kerülhet sor. Lapunk mun-
katársa nemrégiben meghívást ka-
pott Szlovákiába, ahol hamarosan 
felolvasókörúton vesz rész. 

Idősekért 
Díjat kaptak 
A szociális és munkügyi minisz-
ter Idősekért Díjjal ismerte el 
Amhrózy Lászlónak, a szegedi 
polgármesteri hivatal nyugdíjasü-
gyi referensének, Bálint Laiosné-
nak, a szegedi Egyházmegyei Krí-
zishelyzetmegoldó Szeretetott-
hon foglalkoztató nővérének, va-
lamint Rózsa lstvánnénak, az 
Egyesített Népjóléti Intézmény 
makói intézményvezetőjének a 
munkáját. 

KI LESZ A POLGÁRMESTER? 

Négy jelölt, hasonló célok Bakson 
Sorozatunkban a Szeged környéki kistelepüléseken igyekszünk 
felmérni a politikai erőviszonyokat az önkormányzati választások 
előtt. Ki lesz a falu vezetője? - latolgatjuk helyi politikusok 
segítségével, ezúttal Bakson. 

Négy független polgármesterje-
lölt indul Bakson az őszi önkor-
mányzati választásokon. Októ-
ber elsején Bába fános, Búza 
Zsolt, Csépé István és Jaksa Fe-
renc közül választhatnak a helyi-
ek. Valamennyien egyetértenek 
abban, hogy minél több munka-
lehetőséget kell biztosítani a fa-
luban. 

Bába János eddig még nem vett 
részt a helyi politikában. Bakson 
lakik, Szegeden dolgozik. 

- A fiataloknak munkahelye-
ket, a rászoruló időseknek pe-
dig szociális o t thon t kell te-
remteni - magyarázza Bába Já-
nos, aki pályázati támogatás-
sal új ra indí taná a hűtőházat , a 
f iataloknak pedig ingyen telket 
biztosítana a letelepedéshez. 
Segítene a hátrányos helyzetű-
eknek, befejezné a település 
közművesítését és az óvoda 
bővítését. 

Búza Zsolt az elmúlt négy év-
ben képviselőként és vállalkozó-
ként is aktívan részt vesz a falu 
életében. 

DM-grafika 

- Érzek magamban annyi 
erőt és tapasztalatot , hogy fia-
talos lendülettel segítsem a 
kissé e lmaradot t falut - fejti 
ki Búza Zsolt. Szeretné a kato-
likus templom építését befe-
jezni, egy á tmenő kerékpárút 
és egy bent lakásos nyugdíja-
sot thon kialakítását szorgal-
mazza. Számos ötlete és terve 
van még arra, hogyan lehetne 
a lakosok életkörülményein 
segíteni. 

Csépé Istvánt a helyiek az ön-

kormányzat mindeneseként em-
legetik. 

- Négy éve dolgozom falu-
gondnokként, így rálátásom 
van a helyi problémákra, és úgy 
gondolom, sokat tudnék segíte-
ni - mondja Csépé István. Fon-
tosnak tartja, hogy mielőbb 
megkezdődjön a csatornázás, 
valamint, hogy egy szennyvíz-
kezelő épüljön Bakson. Az is-
kola oktatáspolit ikáján is vál-
toztatna, szerinte már az álta-
lános iskolásokban tudatosíta-
ni kell, hogy nemcsak diplomá-
sokra, hanem jó szakmunkás-
okra is szükség van. 

Jaksa Ferenc 16 éve képviselő a 
helyi önkormányzatnál, nyolc 
éve alpolgármester. 

- Az elmúlt időszakban so-
kat te t tem a falu fejlődéséért, 
és ezt szeretném tovább foly-
tatni - mondja Jaksa Ferenc. 
Része volt a gázvezeték, a ve-
zetékes telefon kiépítésében, 
az iskolai számítógépterem, 
valamint a rendőrőrs kialakí-
tásában. Tervezi, hogy olyan 
munkahelyeket teremt, ame-
lyekben a nők és a csökkentet t 
munkaképességűek is dolgoz-
hatnak. 

GY. N . 

Kiégett a Renault kisteherautó 

Tkgnap késő délután egy Renault kisteherautó kigyulladt Szegeden, a Makai úton. Ahogy vezetője elhagyta a fülkét, a kocsi teljesen 
lángba borult . A tűzoltóság ügyeletvezetőjétől, Gombos Zoltán századostól este megtudtuk, hogy a kárt több mint négymillió forintra 
becsülték. A tűz okának felderítésére vizsgálat indult Fotó: Schmidt Andrea 

H ÍREK 

AZ SZTE ES A MOL RT. 

Kutatási együttműködési 
keretmegállapodást ír alá Szabó 
Gábor, a Szegedi 
Tudományegyetem rektora és 
Hernádi Zsolt, a Mol Rt. elnöke 
Budapesten. A Mol Rt. 
megbízásából és támogatásával 
az SZTE Földtudományi doktori 
iskolája, Ásványtani, Geokémiai 
és Kőzettani Tanszéke, valamint 
Földtani és Őslénytani Tanszéke 
az alföldi mélymedencék 
vizsgálatát végzi el a 
szénhidrogén-kitermelés 
hatásfokának javítása 
érdekében. A keretmegállapodás 
a későbbiekben bővíthető. 

SZEMKÖZT 

DLUSZTUS IMRÉVEL 

Szerda esténként látható a 
Szegedi Városi Televízió és a 
Délmagyarország közös műsora, 
a Szemközt. Ma este a két 
műsorvezető - Oláh Zoltán és 
Márok Tamás- a Független . 
Városi Szövetség Magyar 
Egyesület polgármesterjelöltjét, 
Dlusztus Imrét kérdezi a 
választási programjáról és 
esélyeiről. 

EGYETEM I FESZTIVÁL 

A tavalyi nagy siker után idén 
másodszor is megrendezi a 
Szegedi Egyetemi Fesztivált az 
SZTE hallgatói önkormányzata. 
Az ingyenes koncerteken, sport 
és egészségügyi programokon, 
játékokon ma és holnap az 
Árpád és a Dugonics téren 
vehetnek részt az érdeklődők. 
Kedden este nyolctól a 
Hiperkarma, tíztől a Colorstár 
lép föl, szerda este a Machine 
House és a Quimby ad 
koncertet. Éjfélig tartanak a 
koncertek az Árpád téri 
színpadon, utána a 
JATE-klubban folytatódik a 
fesztivál hajnalig. 

N E M NOVAI 

Nem Novai, hanem Lovai György 
az a fiatal nyomdász, aki nem 
talál magának egy éve munkát a 
Kossuth Nyomda bezárása óta. 
Lapunkat kíváncsian hívta fel 
tegnap a Novai család egy tagja, 
mivel nem volt tudomása arról, 
hogy szegedi névrokona lenne. A 
családtörténeti kutatások szerint 
ritka Novai név egyik viselője 
ráadásul egy budapesti nyomda 
műszaki vezetője. Az 
érintettektől az elírásért elnézést 
kérünk. 


