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U T Á N A J Á R T U N K O L V A S Ó I N K P A N A S Z A I N A K 

ÖREGEDŐ FÁK 
Molnár Ferenc ajánlotta a környezetgazdálkodási kht. illetékeseinek 
figyelmébe a Bercsényi utca és a Lechner tér öregedő, kiszáradt fáit. 
Ezek szerinte veszélyesek lehetnek: rádőlhetnek a parkoló autókra, 
járókelőkre. 

Minden évben elkészítik a száraz fák jegyzékét, hiszen rendelet írja 
elő, hogy ezeket eltávolítsák - tájékoztatott Kovács János, a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. közterület-fenntartási igazgatóhelyette-
se. Megnézik, szerepelnek-e ezek a fák az említett nyilvántartásban, 
ha nem, akkor kimennek a helyszínre, megvizsgálják, és ha szüksé-
ges. ki is vágják azokat. 

CSEKK 
Felháborító, hogy a Dégáz-csekkeket október 25-én dobják be, a befi-
zetési határidő pedig október 26. - írta olvasónk a 30/370-1406-ról. 

Balla Eleonóra, az Égáz-Dégáz Zrt. kommunikációs munkatársa a 
panaszra a következőt válaszolta: „A számla-előállítási, borítékolási, 
kézbesítési időket figyelembe véve ügyfeleink általában a kiállítást 
kővető 5 napon belül kézhez kapják számláikat. Ettől hosszabb átfu-
tási idő kivételes esetben fordulhat elő. Ezért ügyfeleink elnézését 
kérjük. A határidőket ügyviteli rendszerünkben folyamatosan figyel-
jük, és probléma esetén értesítjük szolgáltató partereinket." 

VÉRVÉTEL 
Bővíz Editet mélységesen felháborítja az ifjúsági rendelő vérvétellel 
foglalkozó nővéreinek viselkedése. Hat és fél éves gyermekét nemrég 
vérvételre vitte, kisfia félt, hiszen soha nem vettek még tőle vért. A 
nővérek azonban nemhogy nyugtatták volna, kiabáltak a gyerekkel, 
ijesztgették, cinikusan viselkedtek. Olvasónk azt tudakolja: ezek az 
emberek mindennap, a betegfogadás egész ideje alatt így ordibálnak? 
Elgondolkodtak már saját viselkedésükön? 

A Klinikai Kémiai Intézet három alkalmazottja dolgozik a az Ifjúsá-
gi Szakorvosi Ellátó rendelőjében, munkájukat naponta ellenőrzik. 
Az intézet vezetője, Horváth Andrea jelenleg külföldön tartózkodik, 
távollétében senki sem nyilatkozhat, ám olvasónknak javasolják: 
hívja fel az 545-770-es számot, panaszát kivizsgálják. 

MEGSÜLLYEDT JÁRDA 
A petőfitelepi Gábor Áron utcából telefonált olvasónk, a 457-969-es 
számról. Házuk előtt buszmegálló van, a járművek azonban csak úgy 
tudják ki- és beszállítani az utasokat, ha felállnak az aszfaltozott jár-
dára. Ez azonban megsüllyedt, repedezett. |ön a tél, ha esik a hó, a le-
szálló utas megcsúszhat, és a busz alá kerülhet - hívta fel a figyelmet 
a balesetveszélyre olvasónk, hozzátéve: új burkolat kellene erre a jár-
daszakaszra. 

Gila Ferenc, a terület önkormányzati képviselője elmondta, őt is 
többször megkeresték már ezzel a problémával, például lakossági fó-
rumokon. A képviselő maga is sürgeti a megoldást, ám a szakasz nem 
került be az idén felújítandó buszmegállók közé: az éves keretből 
nem jut rá pénz. A jövő évi keretbe majd megpróbálják „belezsúfolni" 
a járdaszakasz burkolását. 

• P O S T A B O N T Á S 

Levél a szegedi operabarátoknak 
A szegedi operaélet sokszínűsé-
géért, bőséges kínálatáért és ha-
gyományosan magas színvonalá-
ért magam is aggódva együtt ér-
zőn olvastam nyílt leveleiket, 
nyilatkozataikat, interjúikat a 
Délmagyarország hasábjain, de a 
színházzal kibontakozó vitában 
megszólalni nem kívántam. Kel-
lő önuralommal nem reagáltam 
azokra a kifogásokra sem, me-
lyek szerint az operai bemutatók 
és előadások számának vissza-
esése a zenekari szisztéma átala-
kulásának következménye len-
ne, holott nyilvánvaló, hogy a 
Szimfonikus Zenekar zenés 
színházi feladatvállalásában nin-
csen „teljesítményvolumen-kor-
lát", azaz a jelenleginél lényege-
sen többet tudunk és szeretnénk 
is teljesíteni, amennyiben a teát-
rum vezetése ezzel élni kíván. 

Most sem a fentiek bizonyga-
tása céljából szólítom meg a mű-
faj szegedi törzsközönségét. Ab-
ból at alkalomból fordulok tisz-
telettel önökhöz, hogy közeledik 
az évad első operaprodukciója, 
novemberben nyolc előadásban 
ismét színre kerül a tavalyi évad-
ban nagy sikerrel bemutatott 
Trubadúr. Ennek kapcsán idéző-
dött fel bennem a régi színházi 
mondás: „a közönség a lábával 
szavaz". Nagyra értékelem, hogy 
egyre határozottabban szót emel-
tek a műfaj szegedi hagyománya-
inak védelmében, de engedjék 
meg, hogy figyelmükbe ajánl-
jam: érveik meggyőző erejét 
most nagymértékben fokozhatja, 
ha az előadások iránt tömeges 
lesz az érdeklődés, a telt házas 
esték forró sikert hoznak. Még 
egy CD-t is érdemes többször 
meghallgatni - mennyivel in-
kább igaz ez az élő előadásra, 
mely sosem lesz kétszer ugyan-
olyan! Aki tavaly megnézte a 
Trubadúrt, jöjjön el újra, így biz-
tosan több részletre figyel majd 

fel a rendezői interpretáció jel-
rendszeréből, ezáltal mélyebben 
éli majd át az előadást, a színpad 
és a muzsika egymás hatását erő-
sítő csodáját, mely csak a színhá-
zi jelenléttel élhető át. 

Biztassanak másokat is, ajánl-
ják barátaiknak a produkció 
megtekintését! A reklámok hatá-
sát sokszorosan felülmúlja, ha 
olyan valaki dicsér egy előadást, 
akinek adnak a véleményére. 
Önök ilyen emberek, képesek 
befolyásolni a környezetüket. 
Azt követően, hogy véleményü-
ket tiszteletre méltó ügyszeretet-
tel és hevülettel kifejtették, lép-
jenek most a tettek mezejére, le-
gyen meggyőző bizonyítéka a 
szavaiknak az, hogy telt házzal, 
zajos sikerrel mennek az előadá-
sok; van értelme a több előadás-
nak, mert van érdeklődő, értő és 
az értékeket megbecsülő közön-
sége a műfajnak városunkban. 

Néha bánatos vagyok attól, 
hogy a mi hagyományainkból hi-
ányzik az igazi siker, ahogy hi-
ányzik a másik véglet, a nagy bu-
kás is. A latin országok operaéle-
téhez hozzátartozik a harsány 
ünneplés és a zajos tiltakozás -
nálunk udvarias tapsot kap az el-
fogadhatatlan teljesítmény is, de 
nem szakad le csillár a világra-
szóló produkciók nyomán sem. 
Olyan, mintha a közönség jólne-
veltségből tapsolna (a szokások-
nak megfelelően egy idő után 
ütemesen); talán kicsit hosszab-
ban, ha tetszett az előadás. 

Egy kezemen meg tudom szá-
molni, hogy a két évtized alatt, 
mióta közelről nézem a szegedi 
operai estéket, hányszor dobtak 
nézők virágot a női főszereplő-
nek, holott ez is a műfaj hagyo-
mányaihoz tartozna... Ez is kife-
jezné, nemcsak a virággal meg-
ajándékozott művész, hanem a 

közönség tapasztalatlanabb, bi-
zonytalanabb ítéletű része, de a 
színház programjának meghatá-
rozói és a város igényeit megfo-
galmazó vezetők számára is, 
hogy ez szép este volt, ez az él-
mény nekünk fontos! 

Kedves operabarátok, nem azt 
akarom sugalmazni, hogy most 
minden előadás demonstráció le-
gyen az opera mellett - bár a szer-
vezett tüntetés egy darab mellett, 
vagy ellen szintén hagyomány a 
zenetörténetben -, csak azt ké-
rem, szavazzanak a lábukkal, jöj-
jenek Trubadúrt nézni, hívjanak 
másokat is - november közepétől 
január végéig nem lesz alkalmuk 
Szegeden operába jönni, ha most 
elmulasztják! 

Viszontlátásra! 
GYÜDI SÁNDOR 

IGAZGATÓ KARNAGY, 
SZEGEDI SZIMFONIKUS 

ZENEKAR 

PROGRAM 
PONT 

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ Rendőrök a Szent István téren 
A Délmagyarország október 22-i számában olvasói levél jelent meg 
„Kamerákat a térre!" címmel, mely írás a Szent István téren gépjár-
művezetők által elkövetett szabálysértésekkel foglalkozik. 

• Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a levélben foglaltak jelentős 
részével magam is egyetértek. Az az állítás azonban, mely szerint „a 
rendőrség nem nagyon szeret arra járni (félévente odatévednek egy fél 
órára)", nem felel meg a valóságnak. Ugyanis a Szegedi Rendőrkapi-
tányság közlekedésrendészeti osztályának állománya csupán az el-
múlt bő egy hónapban, azaz szeptember 15-étől a mai napig 26 alka-
lommal végzett ellenőrzést (alkalmanként 20-30 perc időtartamban! 
az említett téren, mely ellenőrzések alkalmával összesen 78 fő sza-
bálysértő számára 312 ezer forint helyszíni bírságot szabtak ki. 

Mindezek csupán az elmúlt hónap intézkedései, melyhez még az is 
hozzátartozik, hogy a közlekedésrendészeti állományon felül termé-
szetesen a kapitányság közrendvédelmi osztályának rendőrei és a te-
rületileg illetékes rendőrőrs körzeti megbízotti állománya is rendsze-
resen, visszatérően ellenőrzi a Szent István tér forgalmi rendjét, és in-
tézkedik, amennyiben szabálysértést észlel. 

Végezetül szeretném-megköszönni a levél írójának, hogy tollat ra-
gadott, és ráirányította a többi közlekedő figyelmét a közlekedési sza-
bályok maradéktalan betartásának fontosságára, mert, mint ahogyan 
ezt nagyon helyesen megfogalmazta: „Ez mindannyiunk érdeke!" 

Balesetmentes közlekedést kívánok! 
KÓNYA ZSOLT R. SZÁZADOS, OSZTÁLYVEZETŐ 

E-mail címünk: ajanloC" delmagyar.hu 

SZÍNHÁZ 
KISSZÍNHÁZ 
19 óra: Lear király - tragédia. 
Latinovits Zoltán-bérlet (Kocsis 
György-csomag). 

MOZI 
SZEGED 
BELVÁROSI MOZI 
ZSIGMOND VILMOS TEREM 
15.30, 20 óra. Színes fátyol. 
Színes, feliratos angol film; 
17.45 óra: Megy a gözös. Színes, 
magyar vígjáték. 
BALÁZS BÉLA TEREM 
16.15, 20.45 óra: Dolina. Színes 
magyar film; 
18.30 óra: 
Sötétkékmajdnemfekete. Színes, 
feliratos spanyol film. . 
CSÖKE JÓZSEF TEREM 
16, 20.30 óra: Megy a gőzös. 
Színes, magyar vígjáték; 
18.15 óra: Hogyan éltem túl a 
világvégét. Színes, feliratos román 
film. 
GRAND CAFÉ 
17 óra: Chihiro szellemországban. 
Színes japán animációs film; 
19 óra: A vándorló palota. Színes 
japán animációs film; 
21 óra: Tabu. Színes 
francia-angol-japán film. 
PLAZA Cl NÉMA CITY 
A Bourne-ultimátum. Színes, 
feliratos amerikai vígjáték: 13.15, 
15.30, 17.45, 20, 22.15 óra. 
S uperbad - Avagy miért ciki a 
szex? Színes, feliratos amerikai 
vígjáték: 13.30, 15.45, 18, 20.15, 
22.30 óra. 
Megy a gözös. Színes magyar 
vígjáték: 16.45, 18.45, 20.30, 
22.30 óra. 
A másik én. Színes, feliratos 
amerikai akciófilm: 15, 19.45, 22 
óra. 
Csillagpor. Színes, m. b. amerikai 

romantikus fantasy: 15, 17.30, 
20 22.30 óra. 
A kaptár 3. - Teljes pusztulás. 
Színes, feliratos 
francia-ausztrál-német-angol-am 
erikai akciófilm: 16.15, 18.30, 
20.30, 22.30 óra. 
Felkoppintva. Színes, m. b. 
amerikai vígjáték: 14.30, 17, 
19.30, 22 óra. 
Este. Színes, feliratos amerikai 
játékfilm: 17.15, 22 óra. 
Mr. Brmks. Színes, feliratos 
amerikai thriller: 14.30, 19.45 
óra. 
Csúcsformában 3. Színes, 
amerikai akcióvígjáték: 14.15 óra. 
Férj és férj. Színes, m. b. 
amerikai vígjáték: 13.30, 15.45, 
18, 20.15, 22.30 óra. 
Lecsó. Szines, m. b. amerikai 
animációs film: 13, 15.15, 17.30 
óra. 

VÁSÁRHELY 
17.45 óra: Evan, a mindenóó. 
Színes, m. b. amerikai film, 
20 óra: A kék papagáj. Színes, 
feliratos francia film. 

SZENTES 
17.30 óra: Az ágyban. Színes, 
feliratos német-chilei vígjáték; 
20 óra: Hajlakk. Színes, feliratos 
amerikai vígjáték. 

DESZK 
19 óra: A Karib-tenger kalózai -
A világ végén. Színes, m. b. 
amerikai kalandfilm. 

RÚZSA 
18 óra: L'ecsó. Színes, m. b. 
amerikai animációs film. 

K Q Z É L E I 
SZEGED 
SZENT-GYÖRGYI-EMLÉKÉV 
József Attila Tanulmányi és 
Információs Központ, 10.00: 
A gyógyszerésztudományi kar 
ötvenéves jubileuma - előadások 
kiállítás, kulturális program, 
poszterbemutatások 

ŐSZI EGYETEMI 
KULTURÁLIS FESZTIVÁL 
Millenniumi Klub. 14.00: Az 
epresso.hu fotókiállítás 
megnyitója. 
SZTE-aula, 19.00: Scholz Anna 
(gordonka) és TUrcsányi )anka 
(zongora) hangversenye. 

Újszegedi csillagvizsgáló, 19.00: 
Kiselőadások és távcsöves 
bemutatók az SZTE TTIK 
Kísérleti Fizikai Tanszék 
szervezésében; 
Millenniumi Kávéház, 20.00: 
Simoris Tribute Band unplugged 
koncert. 

A Nemzetiségek Házában 
13 órakor görög, 16 órakor 
örmény és lengyel, 17 órakor 
horvát nyelvóra. 

A máltai játszótéren (Retek u. 
2-4.) 15 órakor: internetklub. 

Az Alsóvárosi Kultúrházban 16 
órától: ingyenes jogi tanácsadás. 

A Közéleti Kávéház rendezvénye 
az újszegedi Továbbképző 
Központban /Közép fasor 1-3.) 
16 órától: Egészségünk 
védelmében - előadás-sorozat. 16 
óra: Ács Péterné -
kenyérféleségek a gyógyítás 
szolgálatában; 16.30 óra: dr. 
Holzinger Gábor - egészséges 
életmód és élelmiszerek a 
diabetes megelőzésében és 
gyógyításában; 17 óra: dr. Frank 
József - Szennyezett élelmiszerek, 
a rettegett dioxin; 
az SZTE Gyógyszerésztudo-
mányi Karon (Eötvös u. 6.) 16.30 
órakor: A Magas c-k királya. In 
memóriám Luciano Pavarotti -
videoprojektoros kivetítés, 
a Novotel Hotelben (Maros u. l.j 
18 órakor: Requiem pro 
sarastrone. A Szegedért 
Alapítvány Gregor József 
emlékére készített DVD 
megtekintése, beszélgetés 
Gellérfy Lászlóval, a film 
alkotójával. 

A Százszorszép Gyermekházban 
9, 9.50, 10.40 órakor: 
Csiribiritorna, 
16.30 órától: gyermektorna 
magyar mozgáskotta módszerrel. 

A KlubNextben (Tisza L. krt. 63.) 
20 órakor: KlubNext buli. 

Az egyetemi füvészkert (Lövölde 
út 42.) 
9 órától 17 óráig; 
a Szegedi Vadaspark (Kálvária 
sgt.) 
9 órától 17 óráig várja látogatóit. 

ALGYŐ 
A faluházban (Búvár u. 5.) 15 
órakor: hit- és lélekklub (Nemes 
Nagy Rózsa); 17 órakor: Fiesta 
tánciskola (Pálinkó Lujza és 
Lengyel Zoltán). 

SZENTES 
A művelődési és ifjúsági házban 
14 órakor: Reformáció napi 
futóverseny.. 

KONCERT ÉS BULI 
SZEGED 
A fATE-klubban 11 órakor: DJ 
Ludmilla és DJ Fraser -
Laserdesigner. 

A SZOTE-klubban 22 órakor: 
Diszkóláz, lemezlovas: Nóvák. 

A Garaboncziás borozóban 20 
órakor: Nova Prospect 
(Kecskemét); 
21 órakor: Kiabátor (Szeged). 

A Gin Tonicban 11 órakor: 
Funky Party. 

A Club Geniusban 11 órakor: 
Retro Party DJ Deni L-lel. 

A jégpályán 20 órától: Jégdiszkó. 

Az Átrium Music Caféban 21 
órakor: Lady's night and Funky 
Soul Party. 

A Colibri bárban 20 órakor: 
Rotaract - Tisza Club Halloween 
jótékonysági buli. 

A Central Kávézó és Retro 
Clubban: Bacardi night. 

A Szöfce Klubban (Tápai u. 56.) 
17 órakor: Gondolatok a hitről 
és a bizalomról. Előadó: Nyitrai 
János. 

MÓRAHALOM 
A Cacao Clubban 11 órakor: 
Bacardi pókerparty. 

KIÁLLÍTÁS 
SZEGED 
A Nemzetiségek Házában 
(Osztróvszky u. 6.) 17 órakor 
nyílik A Sina család Magyar-
országon című kiállítás. 

Az új zsinagóga előcsarnokában 
(Jósika u. 10.) megnyílt Szépné 
Tóth Katalin (CATca) műveiből 
megrendezett A Biblia növényei, 
zsidó motívumok, rózsaablakok, 
mandalák bemutatása című 
kiállítás. 

M E G J Ö T T Ü N K 

SZEGED 
ÓVÁRI CSANÁD SÁNDOR 
Október 22., 19 óra 26 perc, 2670 g és 
ÓVÁRI ZALÁN GYULA 
Október 22., 19 óra 27 perc, 2350 g Az ikrek 
szülei: Bánhidy Judit é s Óvári Sándor (Szeged). 
SZIGETI KORNÉL 
Október 24.. 12 óra 22 perc, 3990 g Sz.: Csi-
pak Zsuzsanna és Szigeti János (Tiszasziget). 
BURAI BIBIÁNA 
Október 24., 13 óra 31 perc, 1750 g és 
BURAI BIANKA 
Október 24., 13 óra 32 perc, 970 g és 
BURAI BOTOND 
Október 24., 13 óra 33 perc. 1800 g. Az ik-
rek szülei: Ivanics Mónika Krisztina és dr. 
Burai Mihály (Orosháza). 
PETROVSZKI RAMÓNA 
Október 24., 14 óra 55 perc, 2150 g. Sz.: 
Abonyi Natália és Petrovszki Zoltán (Szeged). 
SZENTKERESZTI 
STEFÁNIA ANNA 
Október 18., 14 óra 5 perc, 3700 g. Sz.: dr. An-
tal Réka és dr. Szentkereszti Ákos (Csömör). 

MAKÓ 
SZEGES DEBÓRA 

Október 24., 14 óra 10 perc, 4000 g. Sz.: 
Nógrádi Krisztina és Szeges Mihály (Makó). 

SZENTES 
NAGYNÁNDOR 
Október 18., 17 óra 37 perc, 2850 g. Sz.: Ud-
vardi Zsuzsanna és Nagy Gergely (Gádoros). 
TÓTH-KÁSA SZONJA 
Október 19., 9 óra 52 perc, 3160 g. Sz.: Bálint 
Bernadett és Tóth-Kása Sándor (Orosháza). 
JÓZSA NATASA 
Október 19., 16 óra, 3650 g. Sz.: Szegény 
Erika és Józsa Csaba (Öcsöd). 
BÁTASZÉKI ZSOMBOR 
Október 19., 16 óra 50 perc. 2630 g. Sz.: 
Szabó Anita és Bátaszéki Péter (Szentes). 
POMAHÁZI FANNI 
Október 19., 19 óra 20 perc, 3160 g. Sz.: 
Kovács Mária Magdolna és Pomaházi Nor-
bert (Gádoros). 
NAGYISTÓK LÉNA DORINA 
Október 20., 11 óra 58 perc, 3570 g. Sz.: Sár-
ga Ilonka és Nagyistók Mihály (Csongrád). 
SZABÓ LÁZÁR 
Október 20., 12 óra 8 perc, 3120 g Sz.: 
Szarvadi Lenke Anita és Szabó Péter (Szentes). 

Gratulálunk! 
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