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DENIJEN-KONCERT 
AZ ÚJSZEGEDI SZABADTÉRI SZÍNPADON 

2002. július 31-én, este 20.30-kor 
Jegyek vásárolhatók az előadás Megkezdése előtt, 15.00 órától a helyszÍNen, 

a hétfőre Megváltott jegyek is érvéNyesek. 

ÉrdeklődNi az alábbi telef0NSzáM0N lehet: 06-30/419-6491 m i l < 

Bizonytalan Póda jelöltsége 
Folytatás az 1. oldalról 

A Fidesz szegedi szervezete június közepén döntött 
úgy, hogy Póda lenót kívánja indítani a polgármes-
terségért. A Tisza Konzervatív Kör közvetlenül a 
döntés után bírálta a Fideszt, amiért a civil szerve-
zeteket nem vonták be a határozat előkészítésébe. 
Ugyanakkor Solymosi Frigyes akadémikus, a Szö-
vetség a Nemzetért egyik alapító tagja felhívására 
több polgári kör Balogh Elemér jelölésére tett javas-
latot. - Nem megengedhető, hogy a polgármes-
ter-jelölésben versenyhelyzet alakuljon ki a jobbol-
dalon - vélekedett Gyimesi László a legnagyobb, 
166 tagot számláló szegedi polgári kör vezetője ak-
kor a kialakult helyzetről. 

A számos polgári kört és civil szervezetet tö-
mörí tő Szeged mindenekelőt t ! mozgalom veze-

tője, Lázár István viszont úgy nyilatkozott: a 
jobboldali civil szervezetek részéről nem tart ja 
véglegesnek a Balogh Elemér jelöléséről szóló 
döntést . A 120 polgári kör több mint félezer 
tagját összefogó szervezet elnöke tegnap kérdé-
sünkre e lmondta: jelölt személyéről ugyan nem 
döntöttek, de határoztak arról, hogy támogat-
ják a Fidesz, az MDF és az MKDSZ konszenzu-
sos jelöltjét. 

Amennyiben tehát a jobboldali pártok egysége-
sen Balogh Elemér mellett teszik le a voksukat, úgy 
számithatnak a civil szervezetek és polgári körök 
támogatására is. 

A Fidesz jelöltje, Póda fenő az ügyben nem nyi-
latkozott, mivel főtisztviselőként politikai ügyek-
ben nem foglalhat állást. 

KÉRI BARNABÁS 

Fergeteges bulvárvígjáték Bencze Ilonával és Gryllus Dorkával 

Mese habbal a fürdőben 

Áldatlan 
temetői 
állapotok 
Ingyen dolgozik a temetőcsősz 
és a két sírásó a vásárhelyi római 
katolikus temetőben, a plébá-
nos és a hívek pedig szabad 
idejükben takarítják a terüle-
tet. 

A Servio Bt.-tói vette át két hó-
napja a vásárhelyi egyházközség 
a római katolikus temető gondo-
zását. Az azóta eltelt idő alatt a 
plébános és a hívek takarították 
ki a teljesen elhanyagolt terüle-
tet, az alkalmazottak pedig in-
gyen dolgoztak. 

- Próbálunk pénzt gyűjteni a 
sírkert rendbe tételéhez - tájé-
koztatott Soós Dénes plébános. -
A temetőcsösz és a két sírásó jú-
nius eleje óta ingyen dolgozik, 
egy fiatalember szeretetből nyírja 
a füvet munka után, az A.S.A. 
Hódmezővásárhely* Köztisztasá-
gi Kft. pedig hitelbe hordja a sze-
metet. 

A sírkert látogatói mégis na-
gyon elégedetlenek. Be/Jer Edit és 
Fazekasné Beller Gyöngyi példá-
ul azt kifogásolja, hogy a temető 
bizonyos részeit egyáltalán nem 
kaszálják, a hulladékgyűjtők -
már ahová tettek ilyet - dugig 
vannak száraz virágokkal, koszo-
rúkkal, más helyeken pedig ha-
lomban áll a szemét. 

Király lánosné nemrég el-
hunyt férjét gyászolja, s a szá-
razság ellenére szeretné a sírt 
és környékét rendben tartani, 
ehhez viszont ál landóan lo-
csolnia kell a növényeket. A 
feladat nem egyszerű, hiszen 
az asszony hiába pumpál ja a 
kutat, abból víz nem jön. Mcsz-
szebbról pedig nem tudja a teli 
vödröt elcipelni. 

A temetőnek ez a része azon-
ban még gondozottnak számít a 
hátsó területhez képest, ahol a 
kripták találhatók. A régi, romos 
építmények gyakran hajléktala-
nok tanyájául szolgálnak, a nö-
vények elburjánzottak, a gaz pe-
dig olyan magasra nőtt, hogy lá-
togató oda már rég nem teszi be a 
lábát. 

S Z Ö G I A N D R E A 

Automatikusan kényelmesen: 
BECKER motorok és vezérlések 
redőnyökhöz, napellenzőkhöz 

Költöztessen egy kis luxust 
otthonába! 

A BECKER legmodernebb csómotoqai 
és vezérlései segítségével redőnyei 
gombnyomásra mozgásba (önnek. A 
biztonsági redőnyrendszerek megaka-
dályozzák, hogy a hívatlan vendégek be-
jussanak otthonába. 

Biztonság és kényelem 24 órán á t . 
Mozgásba hozzuk o t t h o n i t ! 

Keresse hivatalos viszonteladónkat: 

Rolószerviz Kft. 
Szeged. Kalász u. 8. 

Tél: 62/548-380. 30/99S5-843 

Verselemzési pályázat 
Az 1956-os forradalom 46. évfordulójának tiszteletére verselemző 
pályázatot írt ki a Debreceni Mester Kiadó. Három kategóriában (kö-
zépiskolások, felsőoktatási intézmények hallgatói, illetve pedagógu-
sok) lehet pályázni Pesti József A vulkán peremén című kötetéből két 
vers elemzésével. Az írógéppel vagy számítógépes szövegszerkesztő-
vel elkészített elemzést két példányban kell beküldeni, terjedelme 
nincs meghatározva. A munkákat a kiadó címére (Debreceni Egye-
tem Főépülete, 4010 Debrecen, Pf.: 74.) kell beküldeni augusztus 
15-éig. 

Csongrádi zöldülés 

DEMJÉN-KONCERT - MA 
Az Újszegedi Szabadtéri Színpa-
don a hétfői rossz időjárás miatt 
elmaradt Demjén Ferenc-kon-
certet ma tartják meg. A hétfőre 
megváltott jegyek az este fél 9 
órakor kezdődő előadásra érvé-
nyesek. A koncert előtt délután 3 
órától a helyszínen is kaphatók 
még belépőjegyek. 

ANGYALOK SZÁRNYÁN 
A KÁVÉHÁZBAN 
Angyalok szárnyán címmel ren-
deznek videóvetítéssel egybekö-
tött kávéházi estet és könyvbe-
mutatót ma 18 órától a szegedi 
Juhász Gyula Művelődési Köz-
pontban. A vendég: Zaja Roland 
költő, író, aki arra biztatja kö-
zönségét, hogy röpüljenek vele a 
nem beszélő autista gyerekek ál-
maiba. Közreműködnek: Kiss 
Ágnes és Szkaliczky Adél, a Sze-
gedi Bábszínház művészei. A há-
ziasszony: Kothqnczné Osváth 
Viola gyermekpszichológus. 

A HADIHAJÓ TRAGÉDIÁJA 
Diavetítéssel egybekötött könyv-
bemutatót tartanak a Közéleti 
Kávéház programsorozatában 
pénteken délután 6 órától a Ro-
yal Szállóban. A Szent István ha-
dihajó adriai tragédiájáról Szi-
mon Miklós tengerészkapitány, 
Czakó László búvár, Balogh Ta-
más modellező, a könyv szerző-
je, valamint Papp János modelle-
ző beszél. Házigazda Szilágyi Ár-
pád. 

BALOGH KAPITÁNY 
RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRÁJA 
A Szegcdi Rendőrkapitányságon 
(Párizsi körút 16-22.) Balogh 
Zoltán rendőr alezredes, kapi-
tányságvezető augusztus 5-én, 
hétfőn délután egy és négy óra 
között tart lakossági fogadóórát. 
Az állampolgárok elmondhatják 
panaszaikat, észrevételeket te-
hetnek a fegyveres testület mun-
kájával kapcsolatban is. 

A tavaszi nemzetközi utazási kiállításon „A legzöldebb kisváros" 
szlogennel hirdetett Csongrádon megkezdték a városközpont-
közvilágítási oszlopainak zöldre festését. 

A Démász Rt.-vel kötött megállapodás értelmében a csongrádi város-
központban lévő közvilágítási lámpatestek oszlopait a hét végéig 
zöldre festik - tudtuk meg Molnár József polgármestertől. Az alapozó 
munkálatok során alkalmazott, sokakat megriasztó élénk rozsdabar-
na és vöröses árnyalatú alapozó réteget ezen a héten már minden 
egyes póznán lefedik. A költségeket az áramszolgáltató állja. 

Szintén most készül cl az új Fő utcai járda- és térburkolat, amely-
hez szintén csak a költségek kevesebb mint egyharmadát kellett a he-
lyi költségvetésből előteremteni. A József Attila és az Iskola utca kö-
zött enyhén zöld színű viakolor téglákból megépülő új burkolat a ko-
rábban elkészült, Fövenyi és József Attila utca közötti sétány folytatá-
sa lesz. A fák védelme és eddiginél jobb vízellátása érdekében e terüle-
ten is környezetbarát, folyadékáteresztő technológiát alkalmazott a 
kivitelező. 

M . SZ. J. 

A komédia szereplői: Kovács István, Bencze Ilona, Gryllus Dorka és Jegercsik Csaba. Fotó: Ftollósi Zsolt 

Alan Ayckbourn Mese habbal 
című kétrészes bulvárvígjátékát 
láthatja Kovács István rende-
zésében ma és holnap este a 
közönség a fürdőudvarban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A könnyed Ayckbourn-komédiát 
2000 nyarán saját produkció-
ként mutatta be a fürdőudvari 
programsorozatot szervező Ac-
cord Kft. Az előadás azóta or-

szágszerte sikert aratott, és két 
év elteltével most újra látható 
Szegeden. - A Mese habbal egy 
igényes, nagyon jól megírt, szel-
lemes bulvárvígjáték, ami'felhőt-
len szórakozást ígér a közönség-
nek. Ayckbourn NeiI Simonhoz 
és más népszerű angolszász szer-
zőkhöz hasonlóan Molnár Fe-
renctől tanulta a szakmát. Ebben 
a darabban is van egy olyan rész, 
ami dramaturgiai megoldásai-
ban tökéletesen megegyezik a Já-

ték a kastélyban egyik jelenetével 
- mondja a darabot rendező, és 
az egyik főszerepet játszó Kovács 
István, aki régi kedves kollégájá-
val, Bencze Ilonával, a gyönyörű 
Gryllus Dorkával és a Szegedről 
indult tehetséges Jegercsik Csa-
bával lép színpadra. A Mese hab-
bal egy mértani pontossággal ki-
dolgozott, képtelen és mulatsá-
gos szerelmi háromszögről szól, 
amelynek négyen keresik a meg-
oldását. 

Állatparadicsom az udvaron 

A sünök a macskaeledelt szeretik 
Mindszent i rokonainál nyaralt 
a napokban Veres Zsuzsa, aki 
elárvult sünöket fogadott be 
ot thonába. 

A debreceni hölgy a családi ház 
kertjében talált a tenyérnyi sün-
ikre. Egyikük a kerti cserepek 
alátétjéül szolgáló műanyag tál-
ba mászott be, s nem tudván le-
küzdeni a tálka 2-3 centiméteres 
peremét, benne ragadt. - Végső-
kig kimerült, mire észrevettem. 
Először azt hittem, már meghalt, 
ugyanis ellepték a legyek - mesé-
li Veres Zsuzsa. Még további 
négy testvérkét találtak, de ket-
tőjükön már nem segíthettek. A 
három életben maradt sünbébit 
szalmával bélelt ládikőba tették 
és szőlőcukros tejbe mártott fes-
tőecset segítségével etették. 

Az anyjukat hosszas keresés 
után sem lelték meg, pedig az 
odújukat is megtalálták. - Miu-
tán elláttuk, az első éjszaka a 
kertben hagytuk őket, hátha 
visszajön az anyjuk, de sajnos 
nem került elő többé - mondja 
Zsuzsa. 

A sünök aranyosak. Nagyjából 
egy hónaposak lehetnek, és két-
fajta tevékenységgel töltik napja-
ikat: evéssel és alvással. Bár el-
méletben rovarevők, nem eszik a 
horgászboltban vásárolt rovaro-
kat, ellenben elfogyasztják a to-
jássárgáját, a konzerves macska-
eledelt pedig egyenesen imádják. 
Szeretnek elbújni, így a mindösz-
sze pár napos új otthonukat is 
felforgatták már: alagutakat, 
kuckókat dú rnak , ahol az tán 
meghúzódhatnak. 

A sünök befogadása nem volt 
előzmény nélküli. - Testvérem a 
katonaidejét töltötte, amikor 
szarkafiókát talált a laktanyá-
ban. A körletben, az ágya alatt 
tartotta titokban, aztán haza-

hozta. Mikor felcseperedett a 
madárka, kiszabadult a kalitká-
jából, és elrepült - ám egy év 
múlva visszatért - emlékezett 
vissza a huszonéves hölgy. A 
család szereti az állatokat, nincs 
szívük magára hagyni egy-egy 
elárvult jószágot. Lassacskán 
egész kis állatparadicsom ala-
kult ki a ház körül. A kutya és a 
macska egymást megtűrő kettő-
se mellé nemrégen vadkacsák is 
csatlakoztak. A szomszéd aján-
dékozta nekünk fészkestül. A 
tojások kikeltek, a vadkacsák 
pedig csendes, meghitt békes-

ségben élnek együtt a többi há-
ziállattal. 

- A kacsáink meg tudják ma-
gukat védeni - nevetett a hölgy, 
válaszul arra, hogy nem félti-e 
őket. Egy alkalommal például az 
egyik tollas beköltözött a kutya-
házba, a meglepődött házőrző 
pedig a házikó előtt nyüszítve 
jelezte tanácstalanságát. A kissé 
határozatlan eb máskor is hát-
térbe szorult már. 

- Régebben teknőceink is vol-
tak. Az utánuk maradt kis me-
dencét feltöltöttük vízzel, ugyan-
is a kutyánk imád fürdeni a nagy 

melegben. A medencét a mada-
raink is felfedezték, és kacsaúsz-
tatóként használják, az eb pedig 
türelmesen kering, hogy mikor 
kerülhet őrá a sor - mesélte Ve-
res Zsuzsa. Egyébként a kacsák 
szárnya nincs levágva, bármikor 
elrepülhetnének. Hogy nem te-
szik, inkább a kövérségüknek kö-
szönhető, ugyanis olyannyira el-
híztak a házi koszton. Zsuzsa 
szeretné felnevelni a kis sünöket, 
nem lenne szíve odaadni mások-
nak. Bízik benne, az udvar többi 
lakójával is jól kijönnek majd. 

SZALONTAI ATTILA 

A sünbébik gond nélkül elférnek az ember tenyerében. MTl-fotó 


