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Tavaly is nagy siker volt az Operettfalu. Fotó: Karnok Csaba 

OPRETTFALU - KUBEKHAZA 
A szombaton 20 órakor kezdődő gálaműsoron (esőnap július 28., 
vasárnap) mintegy tizenhárom fellépő, köztük a három magyar te-
nor - Gerdesits Ferenc, Korcsmáros Péter, Maros Gábor - szóra-
koztatja majd a településre látogatókat. A gálán közreműködik a 
Magyar Operett Zenekar Faith Tibor vezényletével, a Fővárosi 
Operettszínház tánckara, valamint az L&D mazsorettcsoport és 
zenekar. 

zönség szerencséjére és legna- szülök a fesztiválra, hiszen én in-
gyobb örömére. tézem a rendezvény pénzügyi 

- A legnagyobb izgalommal ké- dolgait, és sokáig úgy nézett ki, 

hogy idén nem lesz gála - fogal-
mazott az operettfalu főrendező-
je, Maros Gábor színművész. 

- Már bejelentkezett tizenöt-
ezer ember, akiket nem hagyha-
tunk cserben - tette hozzá Ma-
ros, aki szerint politikai okai 
vannak annak, hogy a legna-
gyobb támogatók ez alkalom-
mal nem szponzorálják az ope-
rettfalut. 

A főrendező szerint Mozart, 
Strauss és Kálmán Imre művé-
szete nem politikafüggő. 

A. T. f. 

A Fidesz-MPP folytatja az egyeztetést a képviselőjelöltekről 

Jobboldali jelöltállítás 
- két hét múlva várható 

Postarablás Petőfitelepen 

Augusztus közepén a Fidesz-MPP országos vá-
lasztmánya hagyja jóvá a párt önkormányzati 
választásokon induló szegedi jelöltjeinek név-
sorát. A Fidesz helyi elnöke szerint két héten 
belül elkészül a lista. 

Nem csupán a jobboldal polgármesterjelöltje, de az 
önkormányzati választásokon induló egyéni és lis-
tás jelöltek személyéről is folyik az egyeztetés a Fi-
desz-MPP helyi szervezete, illetve a partnerpártok 
és civil szervezetek között. Bartha László, a Fidesz 
szegedi szervezetének elnöke kérdésünkre elmond-
ta: szeretnék elkerülni, hogy olyan döntést hozza-
nak, amellyel szemben bárkinek is fenntartásai le-
hetnek a jobboldalon. Az elnök a Fidesz polgármes-
ter-jelölésére célzott, amikor azt mondta: olyan je-
lölteket kell megnevezni, akik a jobboldali pártok 
és civil szervezetek teljes támogatását bírják. Mint 
ismeretes, a Fidesz polgármesterjelöltje, Póda Jenő 
személyét ugyan minden jobboldali párt és civil 
szervezet elfogadta, ám a döntési mechanizmussal 
szemben kifogást emelt, mondván: a Fidesz a meg-
kérdezésük nélkül határozott. Bartha László - a je-

lenlegi polgármester - elmondta, az ilyen helyzet 
elkerülése végett jelenleg is folyik az egyeztetés a je-
löltekről és a közös bstáról. . 

A Fidesz szegedi elnöke szerint két héten belül 
véglegessé válhat mind az egyéni jelöltek, mind a 
listán indulók névsora. A párt belső működési sza-
bályzata értelmében a jelölés azonban csak akkor 
válik majd hivatalossá, ha a Fidesz-MPP országos 
választmánya is jóváhagyja a névsort. 

Bartha László arra a kérdésre, hogy Póda fenő vál-
lalja-e a polgármester-jelöltséget és a megmérette-
tést, nem kívánt válaszolni. Az érintett azért nem 
válaszolhat, mert főtisztviselőként dolgozik, és 
ilyen minőségében nem tehet politikai nyilatkoza-
tot. Ezt tegnapi megkeresésünkkor megerősítette. 
Továbbra sem számolhatott be arról, mikor szünte-
ti meg főtisztviselői jogviszonyát. Ez egyébként a 
polgármesteri székért való indulásának feltétele is. 

Ugyanakkor Szöllősi Béla, a Fidesz szegedi elnök-
ségének tagja azt mondta: amennyiben Póda Jenő 
előzetesen nem vállalta volna a jelöltséget, úgy 
nem is dönthettek volna a személyéről. 

KÉRI BARNABÁS A rendőrök forró nyomon, nagy erőkkel kezdték meg a postarabló felkutatását. Fotó: Schmidt Andrea 

„Balszerencséjére" nem sokkal a 
váltás után érkezett, ezért talált 
csaknem üres kasszát. Abban vi-
szont szerencséje volt, hogy a 
rendőrség egyik munkatársa fél 
órával korábban adta fel csekkjét 
a postahivatalban. 

A rablás ideje alatt a biztonsági 
őr éppen nem volt szolgálatban, 
a kamera viszont rögzítette a tör-
ténteket. 

A helyszínre érkező rendőrök 
forró nyomon azonnal átvizsgál-
ták a környéket. Az egyik szem-
tanú szerint a rabló gépkocsival 
menekült el a helyszínről. Az au-
tó típusáról, valamint a menekü-
lés feltételezett útvonaláról a 
rendőrség a nyomozás érdekeire 
hivatkozva nem adott bővebb fel-
világosítást. Annyi azonban bi-

zonyos, a Csongrád megyei nyo-
mozók felvették a kapcsolatot a 
három szomszédos megye rend-
őreivel és nagy erőkkel kezdték 
meg a postarabló felkutatását. 

Információink szerint a Csap 
utcai postát nem először fosztot-
ták ki. 

Ennek valószínűleg az lehet az 
oka, hogy az elkövetők úgy gon-
dolják, Petőfitelep kívül esik a 
városon, ezért kisebb a kockázat. 
Értesüléseink szerint a keddi 
rablás már a harmadik volt a sor-
ban. Az egyik járókelő tegnap el-
mondta lapunknak, hogy a leg-
utóbbi, pénzzavarba került gya-
logos rablót a szomszéd háztetőn 
dolgozó tetőfedők fogták el per-
cek alatt. 

A. T. J. 

A horvátok is önkormányzatot alakítanának 

Ősszel ötvenhárom 
x-et tehetünk 
Az őszi önkormányzati válasz-
tásokon a horvát jelöltekkel 
együtt a 13 szavazólapon ösz-
szesen 53 képviselőre szavaz-
hatnak a választópolgárok Sze-
geden. 

Kizárólag azokon a településeken 
alakulhat ősszel kisebbségi ön-
kormányzat, ahol az érintettek 
július 22-én 16 óráig kezdemé-
nyezték a választás megtartását. 
Szegeden eddig összesen kilenc 
kisebbségi önkormányzat műkö-
dött: cigány, ukrán, szerb, ro-
mán, német, lengyel, görög, ör-
mény és szlovák. Mezey Róbert 
jegyző arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy a megadott határidőig 
az eddigi kilenc működő önkor-
mányzat mellett a horvátok is je-
lezték képviselőállítási szándé-
kukat. 

- A fővároson kívül, a megyei 
városok között az egész ország-
ban nálunk működik a legtöbb 
kisebbségi önkormányzat -
mondta Mezey. 

A jogszabályok szerint a helyi 
önkormányzati képviselő- és 
polgármester-választás időpont-
jának kitűzését követő tíz napon 
belül kell az egyes településeken 

kezdeményezni a kisebbségi ön-
kormányzati választásokat. Eh-
hez öt, magát azonos kisebbség-
hez tartozónak valló helybéli 
nyilatkozatára van szükség. 
Mádl Ferenc azzal, hogy egy pén-
teki napon, július 12-én tűzte ki 
a választások időpontját, nehéz 
helyzetbe hozta a kisebbségeket: 
a tíznapos időszakra két hétvége, 
azaz négy munkaszüneti nap 
esett. 

Ahogy az országban minde-
nütt, így Szegeden is ügyeletet 
tartottak szombaton és vasárnap 
a hivatalban, de mint Mezey Ró-
bert elmondta: az igények hét-
köznap érkeztek, hét végén senki 
sem kopogott a hivatal ajtaján ez 
ügyben. 

Ősszel a polgármester és az 
egyéni képviselő személye mel-
lett a hstás szavazólapon is be 
kell ikszelni jelöltünket. E há-
rom nyomtatvány mellett ke-
zünkbe kapjuk a tíz önkormány-
zat szavazólapját is, melyeken 
öt-öt személyre adhatjuk vok-
sunkat. így ha minden kisebbség 
elegendő számú jelöltet állít, 
összesen ötvenháromszor ikszel-
hetünk. 

W . A . 

Sürgősségi próbaüzem 
a szegedi kórházban 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A másfél éve felépült, de pénz-
ügyi problémák miatt máig nem 
működő sürgősségi betegellátó 
osztály (SBO) műszerpályázatára 
beérkezett 14 ajánlatról augusz-
tus 6-án döntenek. Ezt követően 
6-8 hét múlva megérkeznek a 
műszerek a szegedi kórház sür-
gősségi osztályára. A rendelke-
zésre álló 121 millió forintból 

egyebek mellett ultrahangkészü-
léket, műtőasztalokat, műtő-
lámpákat és képerősítő berende-
zést vásárolnak. A {ohannita 
Szeretetszolgálattól kapott új 
ágyak már a helyükön állnak, az 
orvosi csaptelepek szerelése fo-
lyik. A kórház igazgató főorvosa, 
Nárai György úgy nyilatkozott, 
hogy október végén megtartják a 
próbaüzemet, s 2003. január 
1 -jén megnyitják az osztályt. 

SZÜLETÉSNAPI 
KONFERENCIA 
A nemzetközi hírű szegedi ma-
tematikus, Csákány Béla közel-
gő hetvenedik születésnapja al-
kalmából algebrakonferencia 
kezdődött a hét elején Szegeden. 
A professzor alapította meg az 
itteni egyetemen működő algeb-
rai iskolát, és Szegedet világ-
szerte e tudományág egyik köz-
pontjaként tartják számon. Az 
MTA területi bizottságának 
székházában harminckét ma-
gyar és negyvenkét külföldi 
szakember vesz részt a pénteken 
záruló találkozón. A külföldről 
érkezők közül a legtöbben az 
Egyesült Államokból jöttek, de 
vendégek között van indiai és 
japán előadó is. Az első konfe-
renciát 1971 -ben rendezték Sze-
geden, az idei a huszadik ilyen 
összejövetel. 

DIANETIKÁRÓL 
AKÁVÉHÁZBAN 
Művészet és dianetika, avagy az 
elmén keresztül... címmel ren-
deznek kávéházi estet ma, 18 

órától a Royal Szállóban. A ven-
dégek: Bicskey Lukács színmű-
vész, Kasuba L. Szilárd, Szalay 
Viktor neurológus, auditor és 
Pethő Kincső színművész. A há-
zigazda: Klocker Zoltán szakér-
tő. 

MIGUEL EPES 
KAMARATÁRLATA 
A Kölcsey utcai Quint Galériá-
ban péntekig tart nyitva a 
Darmstadtban élő argentin fes-
tőművész, Miguel Epes kamara-
tárlata, aki a Szög-Art Egyesület 
vendégeként évek óta visszatérő 
alkotója a csongrádi Plein Air 
művésztelepnek. 

PERMETEZIK A FÁKAT 
SZEGEDEN 
Rovarkártevők elleni permete-
zéstvégez Szegeden, július 23. és 
augusztus 11. között a Szegedi 
Közterület-fenntartási Kht. A 
közegészségügyi szempontból 
ártalmatlan permetszer a hársfá-
kat pusztító levéltetű és atka, va-
lamint a gesztenyefákra veszé-
lyes aknázómoly ellen hatásos. 

Koszorúzás 
Dugonics 
sírjánál 
Az alapításának 110. évforduló-
ját ünneplő Dugonics Társaság a 
2001/2002-es évadját hagyomá-
nyaihoz híven koszorúzással zár-
ja névadójának sírjánál a Dugo-
nics temetőben az író és néprajz-
kutató halálának évfordulóján 
július 25-én, csütörtökön 12 óra-
kor. Az eseményen emlékbeszé-
det mond Gyuris György, a So-
mogyi-könyvtár igazgatója, a tár-
saság tiszteletbeli alelnöke. 

Kirabolták tegnap kora délután 
a szegedi Petőfitelepen a Csap 
utcai postát. A símaszkos férfi 
fegyvernek látszó tárggyal a 
pénzt követelte, majd autóba 
ugrott és elmenekült a hely-
színről. 

„ Pakolj!" - szólította fel egy base-
ballsapkás, símaszkos férfi a pe-
tőfitelepi Csap és Lőwy Sándor 
utca sarkán lévő posta alkalma-
zottját, majd egy nejlonzacskót 
nyújtott be az ablakon. 

A férfi kora délután egy óra kö-
rül ment be a postahivatalba, 
majd fegyvernek látszó tárggyal a 
pénzt követelte. A rabló nem volt 
agresszív, erőszakos, sérülés nem 
történt. A férfi végül mintegy 
százezer forintot vitt magával. 

Ismét teljes útvonalon 
közlekednek a trolik 
Kijavították a Kossuth Lajos sugárút és Nagykörút kereszteződésében 
történt csőtörés miatt fölbontott útburkolatot, így az 5-ös és 9-es jel-
zésű trolik ismét a régi menetrend szerint, járatpótló buszok beállítá-
sa nélkül közlekednek - tájékoztatta lapunkat a Szegedi Közlekedési 
Társaság. 

Nem hagyják cserben az operettrajongókat 

Már ácsolják a színpadot Kübeken 
A keddi főpróba után ma már 
ácsolják a mesterek a kübekházi 
operettfalu mintegy kétszáz 
négyzetméteres színpadát. 

Szerda reggel hat órától ácsolják 
a kübekházi operettfalu mintegy 
kétszáz négyzetméteres színpa-
dát. Épülnek a díszletek is a 
szombat esti produkcióhoz, a fa-
lubehek pedig lázasan készülőd-
nek a 15 ezer látogató fogadásá-
ra. Hogy mindenki jól láthassa a 
programokat, a pódiumtól távo-
labb ülök óriáskivetítön is nyo-
mon követhetik majd az elő-
adást. 

- A helybéliek nyírják a füvet a 
portájuk előtt, szépítik, csinosít-
ják házuk táját, a főtéren pedig 
150 kübekházi rendező tüstén-
kedik - adott rövid helyzetjelen-
tés Molnár Róbert volt honatya, 
a gála házigazdája. 

A nagy támogatók hiánya mi-
m att ebben az évben először a 12 

éven felüli látogatóknak fizetni-
ük kell a részvételért. Igaz, mint 
a házigazda fogalmazott, a feszti-
vál ingyenes, ez a 300 forint pe-
dig csak úgynevezett hozzájáru-
lási díj. 

- A továbbiakban, úgy mint 
eddig, természetesen ingyenes 
lesz a gála, ez most csak átme-
neti állapot - magyarázta a házi-
gazda, aki abban reménykedik, 
jó idő lesz szombaton este. Ed-
dig ugyanis 1999 óta minden 
évben pénteken és szombat dél-
előtt is esett az eső, de a gálára 
mindig gyönyörű idő lett, a kö-


