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A Napkirály tiszteletére
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Egszakadás

Magyarkanizsán tegnap este megkezdődött a 11. Jazz,
improvizatív zene... fesztivál - Sztárvendég:
Szabados György, Nagy József, Archie Shepp

Az árvíz sújtotta Nyikó menti falvakban
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ugusztus 23-án Udvarhelyszék felett megnyílt az ég. A lezúduló víz zúgó alkonyaiként szakadt a Nyikó menti falvakra és
a székely anyavárosra. Az ár tíz perc alatt művelte azt a rombolást, amelynek nyomai több mint egy hét után, ottjártunkkor is ijesztetek voltak.
A teljes riport a 10., 11. oldalon

Az igazi érintés, az em ber és a művé
szetek közti intimitás és az őszbe folyó Ti
sza fémjelzi a Magyarkanizsán minden
évben megrendezésre kerülő jazz és imp
rovizatív zenei fesztivált, amely az idén a
Napkirály előtti hódolat jegyében zajlik.
A tegnap kezdődött és szombaton záruló
rendezvénysorozat az idén is számos cse
megével vátja az igényes művészi zene
kedvelőit.
Tegnap este 8 órakor Szertartászene,
királyunk a Nap tiszteletére elnevezéssel,
a Magyar Királyi Zenekar adott hangver
senyt Szabados György vezényletével. A
hivatalos zenés megnyitóra azonban ma
kerül sor a Mehar Garoba zenekar hang
versenyével, kik igazi afrobalkáni hangu
latot varázsolnak. Ezt követően kerül sor
a magyarkanizsai fesztivál egyik fő „ese
ményére”, Nagy József színházának be
mutatkozására. Az Utolsó tájkép a gyer
mekkori tájnak, és annak is egyik külön
leges szegletének újrafogalmazása. A ze
nés előadásban, amelyben a színész-ren
dező Nagy József nemcsak játszik, hanem
muzsikál is -, partnere a világhírű Vladi
mir Taraszov zenész, aki nemcsak muzsi
kál, hanem színészkedik is.
A jazzfesztivál sztárvendége az idén
Archie Shepp, aki holnap a nem kevésbé

Nagy József társulata ma este
mutatkozik be
híres Dresch Quartettel ad közös kon
certet. Magyarkanizsára várják még Sza
bó Sándor magyarországi jazz-zenészt,
aki rendhagyó 16 húrú gitárjával fogja
elkápráztatni a közönséget, de játszani
fog Tűzkő Csaba együttese és a Bolyki
Brothers is.
A film és a jazz szerelmesei minden
nap este 11 órai kezdettel a Newport Jazz
Fesztiválon készült filmeket élvezhetik a
Művészetek Háza előcsarnokában.
(Részletek a 15. oldalon)

Engedélyt adott New Orleans erőszakos kiürítésére
a polgármester

Szaporodnak a sztrájkoló
iskolák

George Bush ötvenmilliárd dollárt kér a kongresszustól a Katrina hurrikán
károsultjainak megsegítésére és az újjáépítésre

Megelégelték a miniszterek hamis ígéreteit

George Bush elnök ötvenmilliárd dol
lár azonnali segélyt szándékozik kérni a
kongresszustól a Katrina hurrikán káro
sultjainak a megsegítésére és az újjáépí
tésre. Scott McClellan közölte, hogy a
kormány gyorsan akar cselekedni, m ert a
múlt héten jóváhagyott 10,5 milliárd dol
lár „gyorsabban fogy”, m int amire számí
tottak. Összeget nem m ondott, de jelez
te, hogy újabb kérésnél is többre lesz
majd szükség.

Kormányzaü források szerint a kérés
az 50 milliárd dollárt is elérheü, és még
szerdán a törvényhozás elé teijesztették.
A tervek szerint George Bush elnök is
mét visszautazik a térségbe, bár ennek az
időpontja egyelőre még nem ismeretes.
Dick Cheney ma indul a katasztrófa sújtot
ta körzetbe, és az elnök felesége, Laura
Bush is útra kel aznap. Ó Mississippi ál
lamba utazik. Számos demokrata párti sze
nátor sürgeti továbbra is Michael Brown-

nak, az országos katasztrófa-védelmi szö
vetségi hivatal, a FEMA igazgatójának a
menesztését. Hillary Clinton New York-i
szenátor, Bili Clinton exelnök felesége,
tegnap reggeli televíziós nyilatkozataiban
a kormány késlekedését ostorozva függet
len vizsgálóbizottság felállítását sürgette, a
2001. szeptember 11-ei terrorcselekmé
nyeket kivizsgáló bizottság mintájára.
Folytatása a 2. oldalon

A tárgyalások sikertelensége és köve
teléseik zömének elutasítása miatt folyta
tódik és egyre nagyobb méreteket ölt a
pedagógusok sztrájkja.
„A pedagógusok nem a katonaság
árubeszerzői, gyerekeket oktatnak, s fele
lősek azok jövőjéért Ha a tanuló nem
tud valamit, azért a tanár a hibás, az inf
lációért pedig a pénzügyminiszter. Tegye
mindenki a maga dolgát. S ahol milliókat
teremtenek elő és különítenek el a fúvós
zenekarok guéai találkozójára és a képvi

Beadvány Davinić leváltására
Ma teijeszti be a G17 Plusz - „Valaki börtönbe kerül”
A G17 Plusz ma beadványt nyújt át az
államközösségi parlam entnek Prvoslav
Davinic védelmi miniszter leváltására. Miloljub Albijanic, a G17 Plusz köztársasági
parlamenti frakciójának vezetője úgy nyi
latkozott tegnap az újságíróknak, számí
tanak arra, hogy a követelés törvényes ha
táridőn belül napirendre kerül, m ert az
Allamközösség érdeke, hogy ezt az ügyet
minél előbb tisztázza.
Az államkózösségi parlam ent ügyren
di szabályzata értelm ében a ház elnöke,

ha miniszter leváltására vonatkozó köve
telést kap kézhez, az indítvány átvételétől
számított 5-15 napon belül köteles napi
ren d re tűzni. Albijanic hozzátette, a
szerb kormányon belül minden koalíciós
partner Davinic leváltására fog szavazni,
de a m ontenegrói politikai tényezők nyi
latkozata is arra utal, hogy nem fogják
befolyásolni a védelmi miniszter leváltá
sát.
A kérdésre, mivel indokolták meg a
miniszter leváltására vonatkozó követe
lést, Albijanic azt válaszolta, a közvéle
mény kedden láthatta a teljes informáci
ót, a hadsereg pénzügyeinek ellenőrzésé
ről, továbbá az „évszázad rablásának”
megakadályozásáról. Az állami szervek
nek fel kell fedniük másokat is, akik fele
lősek előnytelen szerződések megkötésé
ért. „Valaki börtönbe fog kerülni”,
mondta. (Beta)
(További információk a 4. oldalon)

z Újvidéki Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézet Római sánco
kon lévő mintaparcelláin tegnap kukorica-, szója-, napraforgó-, cukorrépaés ciroknapot tartottak. A rendezvény, amelynek hagyományosan nemzet
közi jellege van, gyönyörű, napsütéses időben zajlott le több száz vendég jelenlé
tében. A mintaparcellákon látottak biztatóak, mert az esős nyárutó ellenére a nö
vények, a napraforgó kivételével, kimagasló hozamokat ígérnek. Nyugodtan el
mondható, az intézet az erős konkurencia ellenére megtartotta tekintélyét a magnemesítők körében, ezt támasztja alá az a tény, hogy az idén bel- és külföldön
összesen 6,5 millió hektáron vetettek gazdag magárukínálatából.
.. .
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(Részletesebb beszámolónk a 13. oldalon.)

selők fizetéseire, ott az a pénz is megtalál
ható, ami a tanügyi dolgozók számára
törvényesen szavatolt” - üzeni a pénzügy
miniszternek a Szerbiai Tanügyi Dolgo
zók Szakszervezeteinek Uniója.
Ezzel a sztrájkkal elejét szeretnék ven
ni az összes elkövetkező munkabeszünte
tésnek, s biztosítani végre az oktatási
rendszer stabilitását, hogy az ne a minisz
terek kénye s kedve szerint alakuljon ajövőben - tudtuk meg Miodrag Proúc'tól, a
Tanügyi Dolgozók Vajdasági Szakszerve
zetének elnökétől a tegnap megtartott
sajtótájékoztatón. A szakszervezet regio
nális bizottságának tegnapi ülését követő
en sajnálkozását fejezte ki az újságírók
nak, hogy a jogos követeléseikért folyta
tott megmozdulásukat ismét politikai vi
zekre terelik a minisztériumok, azzal rá
galmazva őket, hogy bizonyos politikai
pártok rábeszélésére támadják a kor
m ányt Ellenszenvet szítanak a diákok és
a szülők körében. A megfélemlítési szán
dékával rendőijárőrök cirkálnak az isko
lák épületeiben most m ár Belgrádot kö
vetően Újvidéken is, ahol napról napra
egyre több oktatási intézmény tanárai
csatlakoznak a sztrájkhoz.
Folytatása a 15. oldalon

Alkudozás
a kilowattokról
Az árversenyben az áram ismét
kezd alulmaradni - A villanygazda
ság a kecske-káposzta megoldást
javasolja a díjemelés, valamint
a tv-előfizetés és a villanyszámla
bejelentett házassága ügyében
5. oldal

