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Új híd épül 
Szentesnél 
a Kurcán 
Szeptembertől összesen kilenc 
híd ível át a Kurca csatorna 
fölött. 

Nyolcszázezer forintért vásárolt 
az államtól új hidat a szentesi 
önkormányzat. Az eredetileg ha-
di célokra gyártott hídszerkeze-
tet háromszázötvenezer forintért 
szállítják Budapestről Szentesre. 
A tizenhat méter hosszú és négy 
méter széles gyaloghidat a Kiss 
Zsigmond utcai közúti híd köz-
vetlen szomszédságában állítják 
fel, még az ősszel. 

Sáfrán Bálint, a polgármesteri 
hivatal műszaki főmunkatársa 
szerint még szeptemberben el-
készül az új híd, és ezzel jelen-
tősen javul a gyalogos közleke-
dés biztonsága a rendelőintézet 
környékén. A jelenlegi helyzet-
ben ugyanis csak a szabályok 
megszegésével képesek haladni 
a gyalogosok a körház főbejára-
ta vagy a rendelőintézet irányá-
ból a Csongrádi út felé: a Kiss 
Zsigmond utcai híd gyalogosok 
számára fenntartott szakaszá-
hoz szabályosan nem juthatnak 
el. 

A gyaloghíd a már meglévő, 
személyautók számára megfele-
lő híd közvetlen szomszédságá-
ban épül, és könnyebbé teszi a 
diagnosztikai tömb megközelí-
tését is. A terveknek megfelelő-
en a Kurcában lefektetett köz-
műveket is áthelyezik a hídépí-
téssel egy időben. Ehhez kapcso-
lódóan pedig 360 méter hosszú 
járda épül a gyaloghíd folytatá-
saként a Nagy Sándor-telep irá-
nyába. 

A munka akkor kezdődik el, ha 
eldől, hogy a pályázó cégek közül 
ki kapja a kivitelezés jogát._ A 
szentesi új híd a kilencedik lesz a 
csatorna fölött. 

B. G. 

Korognai Károly direktor több pénzért lobbizik 

A nézők szerették a változatosságot 
Korognai Károly főigazgató elé-
gedett: az idei szabadtéri sze-
zonban a nézők igénye szerint 
változatos volt a műsor, ide-
jében elkezdték a jegyek érté-
kesítését. Szerinte e két tényező 
hatására nőtt a tavalyihoz ké-
pest a látogatottság. 

- Mi van a személyes szabadtéri 
gyorsmérlegében t Elégedett 1 

- Leginkább az egyetlen bemu-
tatónkkal, a III. Richárddal. Bár 
szélsőséges véleményeket váltott 
ki, ez az én olvasatomban azt je-
lenti, hogy markáns produkció 
volt. A folyamatos vitában, hogy 
kell-e a Dóm térre próza, vagy 
mégsem, ez az előadás számom-
ra újabb bizonyíték: kell, még-
hozzá klasszikus, jó választás-
nak bizonyult a Made in Hungá-
ria, pedig kockázatos volt, hiszen 
eredetileg kicsi színházba ké-
szült. A Carmen nagy élményt 
adott és százszázalékos jegyérté-
kesítést ért el. Az Evitának jót 
tett a plusz próbaidő, mostanra 
állt össze igazán. A Morri-
cone-esten a vetítés fiaskónak bi-
zonyult, de hozott anyagból kel-
lett dolgoznunk. A monumentá-
lis kórus és zenekar azonban ké-
pes volt kárpótolni a közönséget, 
s a Macstro is megígérte, ha leg-
közelebb jön, elfogadja az álta-
lunk készített filmanyagot... Be-
jött a Purim, bár, akárcsak a nép-
táncgálára és a dixie-estre, nem 
elegen vettek rá jegyet. Úgy gon-
dolom, mégsem mondhatunk le 
a balettprodukciókról, sem a kor-
társ, sem a klasszikus művekről. 
Jövőre a Hattyúk tava van terv-
ben, valamelyik neves orosz 
együttest szeretnénk meghívni. 
A kisebb, egy estés produkciók 
közül minden várakozásomat fö-
lülmúlta az ukrán táncegyüttes 
műsora, s Boban Markovié is be-
bizonyította, hogy a nagy színpa-

Korognai Károly színházigazgató: Mivel tovább spórolni nem tudunk, több állami támogatásért lob-
bizunk. Fotó: Miskolczi Róbert 

don is átjön hihetetlen kisugár-
zása, ereje. Csalódást okozott vi-
szont a 100 tagú cigányzenekar, 
amellyel, bár önmagában is ku-
riózum, úgy látszik, szerződés^ 
ben kell ezután rögzíteni a pon-
tos programot. Az operettest azt 
hozta, amit várni lehetett tőle, a 
jövőben talán szebb kiállításban 
tálaljuk. Általában rendben volt 
a hangosítás, amikor nem, mint 
például a Dóm Dixie Gálán, ak-
kor sem a berendezés, hanem az 

idő hiánya miatt. Az a tanulság, 
hogy a hangbeállásokhoz idő 
kell, amit nem szabad megspó-
rolni. 

- Ismeri már a számokat is 1 
- Bár hárommal kevesebb elő-

adást tartottunk, a jegyárbevéte-
lünk elérte a tavalyi szintet, 
bruttó 140 millió forint volt. A 
nézettségi arány jobb volt, mint 
az elmúlt szezonban: 80 százalé-
kos. A közönség igényli a válto-
zatos műsort, jó politikának lát-

szik, hogy több az egy estés pro-
dukció. A korai jegyárusítás mel-
lett ennek tulajdonítom a nézett-
ség javulását. Mégis szeretném, 
ha évadonként legalább három 
saját bemutatónk lehetne, min-
den meghatározó műfajban egy. 

- A pénz kevés vagy az idő t 
- A pénz kimondva sok: 450 

milliós a szabadtéri büdzséje. 
Mégsem elég a legalább három 
saját bemutatóra. Hiszen 150 
milliót rögtön fölemésztenek az 

általános költségek, az hogy a 
színház a dóm előtt működjön. 
Egy-egy saját bemutató 50-70 
millióba kerül. De a saját bemu-
tatók száma nem egyszerűen a 
pénztől függ. Legkevesebb egy 
hét a színpad igény a próbákra. 
Mivel a saját produkció drága, 

, muszáj több előadást tartani, 
úgyhogy egy bemutató elvesz cir-
ka négy hetet. Kevesebb egy estés 
produkciót lehetne tartani, sé-
rülne a nézői igény a változatos-
ságra. Mindazonáltal úgy gondo-
lom, a szegedi szabadtérinek ki-
emelt szerepe van a többi között, 
ha tetszik, nemzeti intézmény. 
Csak egyetlen összehasonlítást: 
a miskolci operafesztiválnak is 
akkora a költségvetése, mint a 
szabadtérié... Mivel tovább spó-
rolni nem tudunk, több állami 
támogatásért lobbizunk. Még-
hozzá két fronton: a szabadtérik 
szövetségével azért, hogy a pályá-
zati keretet emeljék meg, a me-
gyei jogú városok szövetségével 
pedig azért, hogy a színháztámo-
gatisok önkormányzati forintja-
ihoz rendelt állami filléreket 
emeljék. Az utóbbi négy év alatt 
ez 73-ról 41 fillérre csökkent. 

- Mennyi jött össze az idén a 
szponzoroktól 1 

- Az intenzívebb marketing 
eredményeként nemcsak a helyi, 
hanem tőkeerős, országos cégek-
kel is egyre jobbak a kapcsolata-
ink, élénkül a szponzorációs 
kedv. Az idei költségvetésünkbe 
mintegy 20 milliónyi támogatási 
összeg folyik be, és körülbelül 60 
milliónyi a reklámfelületünk ér-
téke, amit barterszerződések 
alapján nem kell kifizetnünk. Az 
alapítványunk számlájára jobbá-
ra helyi cégek támogatásából 
szintén vagy 20 millió kerül. Az 
állami pályázati pénzekből 35 
milliót nyertünk el. 

SULYOK ERZSÉBET 

PÉTER RÓZSA OKTATÁSI KÖZPONT: „A hasznosítható tudás!" 
OKJ-képesí tés és ál lami nyelvvizsga 

Egyetemi, főiskolai felvételi mentességet biztosító akkreditált képzések: 
LOGISZTIKAI MENEDZSER ASSZISZTENS .. Budapesti Műszaki Egyetem 
IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER ... Budapesti Gazdasági Főiskola 
JOGI ASSZISZTENS Pécsi Tudományegyetem 

szakon nappali ós levelező tagozaton, érettségizettek számára. 
Kollégium a jelentkezés sorrendjében biztosítható. Tanulóink jogosul-
tak diákigazolványra, családi pótlékra, sorkatonai szolgálathalasztás-
ra és iskolánkban tehetik le az állami nyelvvizsgát. A képzés helyszí-
ne: Székesfehérvár. Felvételi időpont: augusztus 24., 31. Jelentkezés: 

8000 Székesfehérvár, Várkörút 54. Tel.: 22/348-095, 320-669 
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Fog Umcal • 

KOMBI KAZÁNOK, VÍZMELEGÍTŐK, 
TŰZHELYEK, KONVEKTOROK 

P V K C I Ó S Á R A K O N 
Egyes termékek akár 25% engedménnyel. 

Radiátorok, szerelvények, csövek, fűtésszabályozók. 
hitelbírálati díj nélkül! 
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SfflflKl, József A. sgt. 27. • Tel.. 62/552-046.552-047 • fax: 62/425-520 
Hódmcrfvísártiély. Szántó Kovács Jéios u. 121. • Tel./fa*62/242-611 
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Tisztelt Ügyfeleink! 

Értesítjük Önöket, hogy a V-fon ügyfélszolgálati irodája 
2002. szeptember l-jétől az alábbi módosított 

nyitvatartási időben várja ügyfeleit: 

Hétfő 9.00-18.00 óráig 

Kedd 9.00-16.00 óráig 

Szerda 9.00-16.00 óráig 

Csütörtök 9.00-16.00 óráig 

Péntek 9.00-14.00 óráig 

A pénztár nyitva tartása megegyezik az iroda nyitvatartási idejével. 
(A pénztár 12.00-12.30-ig ebédszünetet tart.) 

Munkatársaink változatlanul állnak rendelkezésükre személyesen 
az ügyfélszolgálati irodánkban, illetve ingyenesen hívható 
ügyfélszolgálati telefonszámainkon: 184, (80) 880-880! 

Vivendi Telecom Hungary 

6720 Szeged. Tisza L. krt. 58. Tel/fax: 62548-465 62548-466 
1024 Budapest, Retek u. 10. 
1065 Budapest, Podmaniczky u. 4. 
7621 Pécs, Kazinczy u. 3. 
9400 Sopron, Ötvös u. 6. 
9022 Győr, Schweidel u. 15. 

9700 Szombathely, Aréna u. 4. • 
6000 Székesfehérvár, Ady E. u. 2. 
3525 Miskolc. Szentpáli u. 11. 
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 14. 
4024 Debrecen, Szent A. u. 55. 

Nyitva: hétfőtől csütörtökig 8.30-16.30 óráig pénteken 8.30-13 óráig 
www.pilis-invest.hu 

AJANLATA TAGJAI SZAMÁRA: 

FUTAMIDŐ 
Ö S S Z E G 4 - 7 hónap | 8 - 1 1 hónap j 12 hónap 

50 0 0 0 - 1 999 000 
ÉVI NETTÓ 

12%—15% 2 000 0 0 0 - 4 999 000 

ÉVI NETTÓ 

12%—15% 
S 000 000 felett HOZAM 

1 000 000 felett | havi kamatozás 

Irodánk ma zárva tart! 

PHOENIX 
Der Phoenix-Konzern produziert Krümmerschláuche aus Gummi mit der modernsten 
Technologie in mehreren Werken der Welt. Für seine Tochtergesellschaft in Makó 
- der Zulieferant von Kühl-, und Heizungsschláuchen für die Europáische 
Automobilindustrie die Fa. Gumimüvek Phoenix Hungária Kft. suchen wir für unsere 
Technische Arbeitsvorbereitung einen Mitarbeiter (in) mit den folgenden Vorraussetzungen 

- Gute Deutschkenntnisse 
- Ambitionierte u. verantwortungsvolle Einstellung (Prázision) 
- nicht áttér als 30 Jahre 
- eine technische Hoch- o. Mittelschulausbildung, mit Praxiskenntnissen in der Stahlver-

und Bearbeitung, konstruktives Vorstellungsvermögen mit der Fáhigkeit der eigenstándigen 
Umsetzung 

- Computerkenntnisse (Excel, Word, AutoCAD) 
- Führerschein < 

Wir bieten Ihnen einen anspruchsvollen Aufgabenbereich auf dem Gebiet der Anlagentechnik u. 
der Werkzeugfertigung/Entwicklung, wo Sie die Möglichkeit bekommen, sich mit eigenstándigen 
Projekten zu profilieren. 
Die ausführlichen Bewerbungen in Deutsch und Ungarisch mit Foto, sowie die Zeugnisabschriften 
warten wir an die folgende Anschrift bis zum 31. August 2002.: 

Gumimüvek Phoenix Hungária Kft 
6900 Makó. Ff.: 82.Tel.: 62/511-764 • E-mail: janosne.vancsik@phoenix-ag.com o—hm 

Q Posta Bank 

Bankkártya 
és SMS akció 
2002. jú l ius 26- tó l 
ok tóber 31-ig. -

Információ: 
06 40 44 22 00 

Amennyiben a Hajtás Biztonságosan Járműipari Szakkiállításon 
(2002. aug. 30-szept. 1.) megkeres bennünket és regisztrálja 

magát, a következő kedvezményeket nyújtjuk: 
Új tehergépjármű vásárlásakor 4 év ingyen casco, 

és 4 év teljes körű szerviz 
Jelenlegi gépjárművére szeptember hó végéig: 

• 10% kedvezmény az eredetiségvizsgálatra és az okmányok 
ügyintézésére • 10% kedvezmény minden javításra 

• 10% kedvezmény az összes alkatrészre 

AUT0RAIL Kft . tm SafMl, Napos át 3. 
TpL/tac (62) 473-327 

Hirdetését már 

70 
postahivatalban 

is feladhatja! 

http://www.pilis-invest.hu
mailto:janosne.vancsik@phoenix-ag.com

