
A turizmus még nem sikerágazat a városban. 

Mire költöttek a turisztikai alapból? 

2000-ES ÉV 
Csongrád megye turisztikai kalauza 313 ezer forint 
turisztikai tanulmány 1 millió 500 ezer forint 
polgármesterek találkozója 346 ezer forint 
amerikai-magyar konferencia 482 ezer forint 
kormánytagok szállítása 44 ezer forint 
„Szeged ránk mosolyog" kiadvány 1 millió 284 ezer forint 

2001-ES ÉV 
falinaptár 278 ezer forint 
Szegedi programajánló füzet 3 millió 524 ezer forint 
Papíron SC Medikémia 

Magyar Kupa megrendezése 2 millió forint 
Szeged napi tűzijáték 2 millió forint 
Szilveszteri tűzijáték 3 millió 365 ezer forint 
tűzoltók jutalma 333 ezer forint 
turisztikai kiadvány 400 ezer forint 

Forrás: Szegedi Polgármesteri Hivatal 

- Nem értem a kritikákat, rend-
szeresen találkozom a szakembe-
rekkel - válaszolta megkeresésünk-
re Szovicsné Kerepesi Zsuzsa, az 

önkormányzat turisztikai referen-
se, aki március l-jétől emellett a 
Tburinform-iroda vezetői tisztét is 
betölti. Lapunknak elmondta: 

Fotó: Karnok Csaba 

2000-ben 12 milbó 415 ezer, míg 
2001-ben 23 milbó 550 ezer fo-
rint állt az önkormányzat rendel-
kezésére az idegenforgalmi alap-
ban, amit a helyi turizmus fellen-
dítésére fordíthatott. A kétéves rész-
letes kimutatásban leporellók, pla-
kátok, térképek, programfüzetek, 
kiálh'tások és grafikai tervezések 
mellett - mint az a mellékelt táb-
lázatunkban is látható - több, az 
idegenforgalommal szorosan össze 
nem függő tétel is szerepel. A két 
évvel ezelőtti adatokkal kapcsola-
tosan semmilyen információval 
nem tudott szolgálni a turisztikai 
referens, mondván, csak egy éve 
tölti be ezt a posztot. A tavalyi ke-
ret elosztásáról elmondta: a pol-
gármester döntési hatáskörébe tar-
tozik, hogy a turisztikai alap terhé-
re ideiglenesen az idegenforgalom-
hoz nem tartozó költségeket is el-
számoljon, amit később visszafi-
zetnek. Ez évente többmilbós nagy-
ságrendű. 

LÉVAY GIZELLA 

• A K T U Á L I S « CSÜTÖRTÖK, 2002. FEBRUÁR 28. 

Hiányzik az összefogás az idegenforgalom fellendítéséért 

Szerény szegedi turizmus 
Egymástól is tanulhattak a szintetizátorosok 

Ismét találkoztak 
Mindszenten 

Az önkormányzat a turizmus-
ban érdekelt szegedi szakembe-
rek véleményét fontosabb kér-
désekben nem kéri ki, nem tekin-
ti őket partnernek, és nem ad 
tájékoztatást az idegenforgalmi 
adóból befolyt összeg mértékéről 
és az abból finanszírozott prog-
ramokról - vélekednek az érintet-
tek. Az önkormányzat turisztikai 
referense rendelkezésünkre bo-
csátotta az elmúlt két év adata-
it, melyek között több meglepő 
tétellel találkoztunk. 

A balkáni háboni és a ciánszennye-
zés után a szegedi idegenforgalmi 
szakembereknek évek óta komoly 
gondot okoz, hogy megfelelő mar-
ketinges munkával és szervezéssel 

, a városba csalogassák a pénzt ho-
* zó turistákat. A probléma igen ko-

moly, a régió szállodáinak kihasz-
náltsága nem éri el a harminc szá-
zalékot. Ezzel az „eredménnyel" 
az országos lista utolsó helyén ál-
lunk. A gondokat igyekszik orvo-
solni a törvényileg bevezetett ide-
genforgalmi adó, melyet a Szeged-
re érkező bel- és külföldi turisták 
fizetnek: 2000-ig vendégéjszakán-
ként száz, azóta pedig háromszáz 
forintot. A törvény értelmében 
minden forint után két forint álla-
mi támogatás jár. Ezt az összeget 
az önkormányzat több pénzügyi 
alap között osztja szét. Az önkor-
mányzathoz befolyt milliós össze-
gekről és arról, hogy pontosan mi-
re és milyen elvek alapján költik el 
a helyi idegenforgalom fellendíté-
sére szánt adót, nincs informáci-
ója a helyi szakembereknek. - Évek 
óta nem kapunk hivatalos tájé-
koztatást - hangoztatják. - A dön-
téshozatalban nem kérik ki az érin-
tettek véleményét, fontos kérdések-
ben nem tekintik őket partnernek 
- fogalmazott Nacsa József, a Ma-
gyar Turisztikai Egyesület (Matur) 
megyei elnöke. Hozzátette: műkö-
dik ugyan egy körülbelül har-
mincfős, helyi szakembereket is 
magába foglaló turisztikai ta-
nácsadó testület, de éppen a ma-
gas létszám miatt - pár éve még 
csak kilencen voltak - nem haté-
kony az egyre ritkábban ülésező 
plénum. 

Immár másodszor rendezték meg 
a dél-alföldi szintetizátoros találko-
zót Mindszenten, a művelődési 
házban. A tegnapi eseményen kö-
zel 40, főleg általános iskolás 
előadó mérte össze tudását a szak-
mai zsűri előtt. Az érdeklődés 
nagyságát jól mutatja, hogy az 
előző évhez képest kétszeresére 
nőtt a megmérettetést vállalók szá-
ma. 

„Sebesen változó zenei világunk-
ban a pedagógusok fontos felada-
ta az, hogy hányt mutassanak a ta-
nítványoknak" - mondta megnyi-
tó beszédében Krupiczer Ferenc, a 
szervező Alapfokú Művészeti Isko-
la igazgatója, aki szerint a szinte-
tizátoros zenei képzés igen fon-
tos szerepet tölthet be. Mivel nem 
kezdhet egy tanuló rögtön zenekar-
ban, a zenei alapok elsajátításában 
segíti az elektronikus kíséret, pél-
dául a pontos ütemérzék kifejlesz-
tésében. így a képzés nem kizáró-
lag a komolyzenére specializálódik: 
célja olyan zenészek nevelése, akik 
magas szintű tudásukkal bármi-

lyen műfajban képesek színvona-
las teljesítményre. 

A résztvevőket három korcso-
portba és egy kamara-kategóriába 
sorolták. Utóbbiban több szinte-
tizátorral előadott produkciót hall-
hatott a közönség. A versenyzők 
- az automatikus kísérettel 
előadott billentyűszóló mellett -
egy kíséret nélküli, tiszta zongo-
rajátékot is bemutattak. A legvál-
tozatosabb műfajú dallamok hang-
zottak el, a beattől egészen a ko-
molyzenéig. A szervezők szerint 
kettős haszna volt a rendezvény-
nek: egyrészt sokat tanulhattak 
egymástól a régió különböző tele-
püléseiről érkező tanulók, más-
részt a zenetanár kollégák is foly-
tathattak szakmai eszmecserét. 
Bár a rendezvényen értékes dzsessz 
CD-ket nyerhettek a legjobbak, 
Krupiczer Ferenc hangsúlyozta: 
„Számunkra nem a versenyjelleg 
hangsúlyozása volt a fontos, ha-
nem a szakmai találkozás le-
hetőségének megteremtése". 

SZ. A. L 

I f j ú s z i n t e t i z á t o r o s o k . Fotó: Tésik Attila 

A sztárokat felvonultató szabadtérís produkciók a legnépszerűbbek 

Kulka János lesz III. Richárd 

A nyáron is láthatjuk a tavalyi slágert, az Evitát. Fotó: Miskolczi Róbert 

HÍREK 

LOVE LETTERS 
Az angol nyelven játszó szegedi Sce-
neHouse színtársulat ma 19 órától 
a JATE-klubban A. R. Gurney Lő-
ve Letters (Szerelmes levelek) című 
darabját adja elő. 

GYÜDI SÁNDOR A TÁRSELNÖK 
A Magyar Szimfonikus Zenekarok 
Szövetsége február 26-i közgyűlésén 
társelnökévé választotta Gyüdi Sán-
dort, a Szegedi Szimfonikus Zene-
kar igazgató-karmesterét. A zeneka-
rok országos szakmai szervezeté-
nek elnöke Popa Pétéi; a Rádiózene-

kar szólamvezető hegedűművésze, 
másik társelnöke Kovács Géza, a 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar, 
Énekkar és Kottatár főigazgatója. 

BOCCHERINI-EST 
A Filharmónia Kht. tájékoztatása 
szerint mégis megtartják a Weiner 
Kamarazenekar kamarabérletben 
szereplő, március 5-i Boccherini-
estjét. Dratsay Akos fuvolaművész 
előadásában Boccherini D-dúr fu-
volaversenye hangzik el a műsor-
ban. A kamarazenekart Weninger 
Richárd vezényli. 

Szokatlanul korán, már január 
másodikán megkezdték a Szege-
di Szabadtéri Játékok produk-
cióira a jegyek árusítását. Az idei 
kínálatból Ennio Morricone júli-
us 27-i koncertje tűnik a legna-
gyobb szenzációnak, de nagy az ér-
deklődés a Carmen és a Made in 
Hungária előadásai iránt is. 

Jó döntés volt, hogy a szoká-
sosnál három-négy hónappal ko-
rábban, már az év elején elkezd-
ték a szabadtéri jegyeit árulni, 
mert a januári tapogatózó ér-
deklődés után február második 
felére megindult a komolyabb vá-
sárlás is - mondta érdeklődésünk-
re tegnap Korognai Károly színi-
d i r e k t o r . A n é z ő k i g y e k e z n e k k i -

használni a lehetőséget, hogy áp-
rilis 20-áig 10 százalékos kedvez-
ménnyel lehet megvásárolni a je-
gyeket. A teátrum vezetése az iga-
zi rohamot későbbre várja, amikor 
már a pontos szereposztások is 
ismertté válnak. 

Mint megtudtuk, különleges 
produkciónak ígérkezik a július 
5-i nyitóelőadás: Kulka János cím-
szereplésével Valló Péter állítja 
színpadra Shakespeare talán leg-
izgalmasabb drámáját, a III. Ri-
chárdot. A további szerepekre is 
olyan elsőrangú színészeket sike-
rült megnyerni, mint Törőcsik 
Mari, Almási Éva, Bálint András, 
Szervét Tibor, Ónodi Eszter és 
Székhelyi József. Július 12-én és 
13-án látható majd a Dóm téren 

a budapesti József Attila Színház-
ban Méhes László rendezésében 
bemutatott új musical, Fenyő 
Miklós és Tasnádi István Made 
in Hungária című darabja, ami 
tulajdonképpen a hatvanas évek 
elején Angyalföldről Amerikába 
disszidáló, majd néhány év múl-
tán visszatérő Fenyő család törté-
netét dolgozza fel. A főszereplő 

Ricky (azaz Miki) a rock and rol-
lal megfertőzve érkezik haza, és a 
kinti élmények hatására elhatá-
rozza: zenekart alapít. Rickyt Mil-
ler Zoltán. játssza, de Jerry Lee 
Lewis szerepében fellép a produk-
cióban Fenyő Miklós is. A sok 
örökzöld Hungária-slágert fel-
idéző musical iránt máris nagy 
az érdeklődés. 

Korognai Károly rendezésében 
nagy siker volt tavaly Andrew Üoyd 
Webber és Tím Rice világhírű da-
rabja, az Evita, amit három 
előadásban újra műsorra tűztek a 
Dóm téren. Erről a produkcióról is 
elmondható, hogy a legkeresettebb 
szombati előadásra máris lekötöt-
ték a belépők nagy részét. Ennio 
Morricone július 27-i nagyszabá-
sú koncertje ugyanúgy nagy att-
rakciónak számít, mint tavaly a 
világhírű tenorista, fosé Cura 
áriaestje. A lényegesen magasabb 
jegyárak (3-15 ezer forint) sem 
riasztják el a nézőket. 

Nagy Viktor Carmen-rendezése 
már kipróbált, látványos produk-
ció a Dóm téren, idén is nagy irán-
ta az érdeklődés, noha egyelőre 
csak az biztos, hogy a címszerepet 
a Szegedről indult, Rómában élő 
Komlósi Ildikó énekh, Micaelát pe-
dig a másik neves Berdál-tanít-
vány, Tokody Ilona alakítja. 

Korognai Károly szerint nagy 
meglepetés lesz az augusztus 
20-i díszelőadás is, amelyen a 
száz táncossal érkező ukrán Virsky 
Balett lép fel. Ezt az együttest ma 
már jobbnak tartják, mint a ha-
sonló stílusú világhírű riválisát, a 
Magyarországon is népszerű Moj-
szejev Együttest. Az előrendelések 
biztatóak a 100 tagú cigányzene-
kar és a Boban Markovic Orkes-
tar-estjére, valamint az augusz-
tus 17-i operettgálára is. 

H O L L Ó S I Z S O L T 

C I B 

1 hó 
3hó 

B A N K 
< 7 2 0 SZEGED, KISS MENYHÉRT U. 1. TELEFON: (<2) 4 2 5 - 4 2 S 

< 7 2 2 SZEGED, MÉREY U. </C. TELEFON: « 2 ) 5 5 4 - 9 1 0 

« 0 0 HÓDMEZÓVASARHELY, DEAK FERENC U. 15. TELEFON: (<2) 2 4 5 - 9 1 1 

Érvény«: 2002. február 4-tól 
B E T É T I K A M A T O K M A G Á N S Z E M É L Y E K R É S Z É R E 

« R - I N r t IN FI - ÍN FI SN R - ION FI I0NRNM 
E«WUm«(VI E9KN Évssksmsl (V) EBKN EnsksmstfV) EBEN Ew.um.liVi ESKH 

7,250 (7,35) 7,300 (7,40) 7,400 (7,50) 7,550 (7,65) 
7,250 (7,35) 7,300 (7,40) 7,400 (7,50) 7,550 (7,65) 

Isiéül édtt visszaváltás esetén > kamui > mindert«»: CK Classic Magánszámla alaG kamatiáv|á«N megegyez« 

CIB TAKARÉKSZÁMLA (min. 50< Ft) 

0 - 50 8 Ft-ig 
50e Ft - 1M Ft 
tM Ft lelett 

2,000 
5,500 
7,500 

EBKN 
2.05 
5,72 
7,87 

KINCSEM 2003 kötvény (min. lOe Ft) 
iaBMMIW Eima kan* (V) EHBF 
1 no 7,300 7,30 
3 hé 7,300 7,30 
6 hé 7,100 7,10 
12 hé 7,100 7,10 

* Az EHM kamatai az Bvss kamattal 
megegyeztek 

HITELEK 
Érvenyes: 2002. január 7-tól 

Magánszemélyek részére 
Nk.Nm.rtl 

CIB SiNmétyl kölesén 
3M R4g 23 vagy 26 
LM R Matt 19 vagy 23 
TXI: 22,1137.79*. 3Vo> kazrttti kékség msM A kamuiét 
iNNka a Arthagyot! hkN összegeiéi és IZ adesnvnősnés 

•'íivtmenvetei • Ki 

Ingatlanfedezet mellett nyújtott 
lakáscélú hitel kamata 13,99 % 

- egyéb célú hitel kamata 17,00% 
THM: 19,32 - 23,36%. 1 - 10 éves futamidére 

CIB Új Otthon hitel 2,99 % 
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