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Még több programmal lehetne csábítani a külföldieket 

Türistákra várnak 
a szegedi vendéglősök 

A Tiszához közeli kerthelyiség igazi vendégcsalogató hely. 

Az underground kultúrában reneszánszát éh a régi filmes technika 

Szupernyolcas fesztivál 
Második alkalommal rendezik meg Szegeden a 
szuper 8 mm-es filmfesztivált, ami iránt Nyu-
gat-Európából is érdeklődnek. A tavalyinál gaz-
dagabb kínálatot nyújtó, négynaposra bővült ren-
dezvénysorozat holnap indul. 

Főként Németországban, Hollandiában, Franciaor-
szágban és Olaszországban éli reneszánszát a videó 
előtti korszak népszerű amatőr filmkészítési for-
mája, a super 8 mm-es film. A rendszerváltás előtti 
évtizedekben nálunk is sokan készítettek keskeny 
celluloidszalagra családi eseményekről, turista-
utakról vagy a lakóhelyükről néma felvételeket. A 
hozzáértők azt mondják, a szupernyolcas technika 
sokkal izgalmasabb, eredetibb, mint a ma már so-
kak számára elérhető videó. Ezek a régi privát fil-
mek kordokumentumként is érdekesek, sőt sok 
esetben amatőr művészeti alkotásként is nézhe-
tők. 

Tavaly rendeztek először országos szupernyolcas 
filmfesztivált Szegeden, ahol professzionális és 
amatőr alkotók filmjeit is bemutatták. A sikeren és 
a nemzetközi visszhangon felbuzdulva, ezen a hé-
ten második alkalommal rendezik meg a sereg-
szemlét. A rendezvény az előző évinél gazdagabb, 
sokszínűbb és hosszabb lesz, hangsúlyozta a tegna-
pi sajtótájékoztatón Rózsa Péter fesztiváligazgató, 
hiszen négy napon át zajlik és német, valamint 
olasz filmek is láthatók lesznek majd. A megnyitót 
holnap 18 órakor tartják a Pinceszínházban, ahol 
kiállítás nyílik és megkezdik a versenyfilmek vetí-
tését. 19.30-tól Pohárnok Gergely Napej, 20 órától 
pedig Maczelka Márk Szabadulás című filmjét vetí-

tik, amely nemrégiben az olaszországi „Under 20" 
fesztiválon elnyerte a legjobb rendezés díját. 
20.30-tól Mopresszó: válogatás a Szegedi Super 8 
mm Filmklub filmjeiből. Pénteken és szombaton 
15 órától a Pinceszínházban folytatódnak a vetíté-
sek. Pénteken 18 órától a Grand Caféban olasz és 
német super 8-as filmek láthatók, majd a kávéház-
ban 21 órától beszélgetés indul a fesztiválon részt-
vevő rendezőkkel: Pohárnok Gergellyel, Erdélyi 
Dániellel és Szalontai Ábellel. 23 órától '80-as évek 
parti a Pinceszínházban. 

Szombaton 19 órától vajdasági projekt a régi zsi-
nagógában: kiállítás Markulik fózsef munkáiból, 
20.30-tól pedig a Mehari Garoba zenekar ad kon-
certet. A Pinceszínházban 22 órakor tartják a díjki-
osztó ceremóniát, majd levetítik a díjnyertes filme-
ket. 22.30-tól a Navrang zenekar ad koncertet, utá-
na fesztiválpart. Zárásképpen vasárnap délelőtt 10 
órától „Reggeli a szabadban" címmel filmforgatás a 
ligetben. A fesztivál részletesebb programja az in-
terneten megtalálható a http://super8.webradio.hu 
címen. 

A szegedi fesztivál idején Drezdában, Hannover-
ben és Párizsban is szupernyolcas seregszemlék 
zajlanak. A Kodak újra gyártani kezdett 8 mm-es 
filmet, amit Ausztriában és Svájcban lehet előhí-
vatni, így már új filmeket is forgatnak ezzel a tech-
nikával. 

A fesztivál szervezői azt remélik, jövőre már 
EU-s fesztivált rendezhetnek és Szegedet a szuper-
nyolcas filmek révén jobban bekapcsolhatják a 
nemzetközi underground kultúra vérkeringésébe. 

H.ZS. 

2005. március 15-én szeretnék megnyitni a felújított kamaraszínházat 

Nagyvonalúak a tervek 

Rantal János mutatta be a kamaraszínház terveit. Fotó: Miskolczi Róbert 

Folytatás az 1. oldalról 

- Az a baj, hogy Szeged nem kí-
nál elég színvonalas programot, 
így aztán hiába csinosítjuk mi ét-
termünket, ajánlunk hétnyelvű 
étlapon 120-féle ételt, ha a turis-
ta be sem köszön Szegedre. Amíg 
nem épül meg az autópálya, nem 
fedezzük fel újra a Tiszánkat, 
ahol most még egy sétahajójárat 
sem indul, ne is reménykedjünk 
nagyobb fellendülésben - mond-
ta Bánfi László. 

- Sajnos ma még ott tartunk, 
hogy szöveg szintjén nagyon tá-
mogatja mindenki a dél-alföldi 
turizmus fejlesztését, csak éppen 
kevés a hozzáértő idegenforgalmi 
szakember, a programtervező -
vélekedett Kovács Zsolt, a Ven-
déglő a Régi Hídhoz tulajdonosa. 
- A szabadtéri játékok vonzereje 
nagyon kevés a boldoguláshoz, a 
mi külföldi vendégkörünk tulaj-
donképpen a konferenciaturiz-
mus keretében ide érkezőkből 
kerül ki. Ez utóbbi üzletág való-

HÍREK 
BAUMAX-A1ÁNDÉK 
SZEGEDNEK 
A Baurnax Magyarország Rt. 2 
millió 500 ezer forint értékben 
festéket adományozott a szegedi 
önkormányzatnak, egészen pon-
tosan a városi fenntartású isko-
láknak, nevelési és oktatási in-
tézményeknek a nyári felújítá-
sokhoz. Botka László polgármes-
ter tegnap a városházán fogadta a 
cég szegedi áruházának vezetőit, 
akiktől jelképesen átvette az 
ajándékot. 

GYERMEKNAP 
AZ ÓVODÁBAN 
A szegedi Hóbiárt basa utcai óvo-
dában holnap délelőtt 9 órától 
gyermeknapot rendeznek. A mű-
sor az ovisok nyitó táncával kez-
dődik, majd a Kópé Alapítvány 
gyermeknapi rajzpályázatának 
hirdetik ki az eredményét. A gye-
rekek csuhéból bábokat készít-
hetnek, gyöngyöt fűzhetnek, de 
lesz még horgászverseny és más 
ügyességi vetélkedő is. Ezenkívül 
ugrálóvár, arcfestés, büfé várja a 
legkisebbeket és szüleiket. 

A REGIONÁLIS REFORMRÓL 
KISTELEKEN 
Regionális államreform, különös 
tekintettel a kistérségi közigaz-
gatási szint kialakítására címmel 
fórumot rendeznek ma délelőtt 
10 órától a kisteleki közösségi 
házban. Elsőként Nagy Sándor 
polgármester köszönti a résztve-
vőket, majd Dubeczné Károlyi 
Éva, a Csongrád Megyei Közigaz-
gatási Hivatal vezetője beszél az 

ban megpezsdült az elmúlt évek-
ben, ám a klasszikus turizmus 
napjainkban csak halódik - fo-
galmazott Kovács Zsolt. Aki azt 
végképp nem érti, hogy - mint 
mondta - , ha a Dunántúlon már 
minden pocsolya mellé aquapar-
kot építettek, Szeged miért nem 
tud például a fürdőturizmusra 
nagyobb összegeket áldozni. 

- Azt kérdi, külföldiek? Hát mi-
hozzánk olyan nagyon ritkán té-
ved be, csárdánkat inkább a hely-
béliek keresik fel - kínált hellyel 
Pálfi Katalin, az alsóvárosi Sramli 
csárda üzletvezető-helyettese. -
Pedig minket könnyen megtalál-
hatna a városba vasúton érkező 
idegen, hiszen itt vagyunk a pá-
lyaudvar szomszédságában. De 
hát nézzen már rá arra az állo-
másépületre! Aki ezen a lepusz-
tult kapun érkezik Szegedre, majd 
ránéz az Indóház térre, inkább 
menekülni szeretne, mintsem 
egy vendéglőt keresne a közelben. 

- Jómagam nem panaszkodha-
tom, a mi halászcsárdánk egy jó 

önkormányzati finanszírozás 
korszerűsítéséről. A hivatal fő-
osztályvezetője, Szauter Hilda a 
kistérség államigazgatási és terü-
letfejlesztési funkcióiról, Cson-
káné Balda Ilona, a hivatal főosz-
tályvezető-helyettese pedig a re-
gionális intézményrendszer ki-
építéséről tart előadást. 

TESTÜLETI ÜLÉS BAKSON 
ÉS DÓCON 
Testületi ülést tartanak ma dél-
után 1 órakor Bakson. Ezen Ba-
logh Lajosné polgármester beszá-
mol a határozatok, intézkedések 
végrehajtásáról. Tódor Sándor őr-
nagy, a kisteleki rendőrkapitány-
ság vezetője a község közbizton-
ságának helyzetét ismerteti. 

Dócon is ma délután fél kettő-
kor tárgyalnak az önkormányza-
ti képviselők. Elsőként Belovai 
Pál polgármester beszél a testü-
let jogkörében kiadott döntések, 
utasítások végrehajtásról. Utána 
szó lesz a község közrendjéről, il-
letve a rendőri és polgárőri fel-
adatok ellátásáról. 

MAGYARNÓTA-EST 
Szeretnék május éjszakákon cím-
mel szombat délután 4-kor rende-
zi meg félévzáró műsorát az Ifjú-
sági Házban a magyarnóta-szer-
zők és -énekesek dél-magyaror-
szági egyesülete. Fellép Miklóssy 
József, Fejős fenő, Kurina Terhes 
Irén, Ódry Zsuzsa, Fejes Sándor, 
Fodor Károly, Németh József, An-
tal Imréné, Szabó Zsuzsi és Fara-
góné Batki Mária, kísér ifj. Csicsó 
Győző és cigányzenekara. 

Fotó: Gyenes Kálmán 

közepes évet zárt tavaly, s az idei 
szezontól is legalább ekkora for-
galmat remélünk - mondta Oláh 
Dezső, a Kiskőrössy halászcsárda 
bérlője. - Minket valahogy min-
dig felfedeznek a külföldiek, a vi-
lág minden tájáról ide érkezők di-
csérték már a Kiskőrössy egyedi 
hangulatát. Ok mondják: efféle, 
hagyományokat őrző csárda nem 
túl sok van a Tisza mentén. De 
hozzáteszem, mi is örülnénk, ha 
még több külföldi látogatna Sze-
gedre. Ehhez viszont a programok 
gondosabb megtervezésére lenne 
szükség. Mert mostanság előfor-
dul, hogy egy hétvégén annyi a 
fesztivál - lásd Szeged-napi ren-
dezvények - , hogy lépni sem lehet 
a városban, máskor meg hetekig 
egyetlen programot sem kínál 
Szeged. Ha ezen lehetne változ-
tatni, a város terhelését jobban 
megosztanák a programszerve-
zők, a vendéglősök is elégedetteb-
ben zárnának egy-egy szezont -
vélekedett Oláh Dezső. 

BÁTYI ZOLTÁN 

Sándorfalva 
mozgásban 
Sándorfalván az idén is meg-
rendezik a kihívás napját. A 
község számos pontján mozgás-
ra, sportolásra invitálják a la-
kosságot már ma hajnaltól. 

Sándorfalván egész nap szinte 
mindenkit megmozgatnak. Az 
intézmények dolgozói délelőtt 
10 órától gimnasztikázhatnak, 
az ovisoknak délután 2 órakor 
pedig játékos sportvetélkedőt 
szerveznek a rendezők. A reggel 
8 órakor kezdődő falusi öttusán 
többek között lesz gólyalábazás, 
rönkdobás és igazi szekérhúzás 
is. 

A piac téren tollaslabdázhat-
nak. a teleház előtt streetball-, 
görkorcsolya- és rollerpálya vár-
ja a lakosságot. A sportpályán 
focibajnokságot, mellette kerék-
párversenyt rendeznek. A stran-
don röplabdázhatnak, a műve-
lődési házban pingpongozhat-
nak, a buszmegállókban pedig 
gimnasztikázhatnak a sándor-
falviak. 

A kamaraszínház rekonstrukci-
ós terveit mutatta be tegnap a 
szegedi városházán a színház 
vezetőinek és a kulturális ügye-
kért felelős képviselőknek a fel-
adattal megbízott tervezőiroda. 
A felújítás hamarosan megkez-
dődik, átadására 2005 elején ke-
rülhet sor. 

Négyéves tervezőmunka eredmé-
nyeképpen elkészült a Horváth 
Mihály utcai kamaraszínház és a 
hozzá kapcsolódó, az Arany János 
utcai foghíjtelken felépítendő 28 
lakásos társasház építészeti terve. 
Ezt ismertette tegnap a városhá-
zán Székhelyi József színidirek-
torral és munkatársaival, vala-
mint Kormos Tibor bizottsági el-
nökkel és Pászti Ágnes tanács-
nokkal, az önkormányzat kultu-
rális ügyekért felelős képviselőivel 
a Torus-A Kft. vezető tervezője, 
Rantal János építészmérnök. 
Mint ismeretes, a kamaraszín-
házra 1 milliárd 25 millió forintos 
céltámogatást, a bérházra 200 
millió forintos állami támogatást 
nyert az önkormányzat. 

- Az egész tömb rekonstrukció-
jára születtek elképzelések, egy-
előre a kamaraszínház felújítása 
és a vele szomszédos lakóépület 
felépítése a feladat. Utóbbi azért 
fontos, mert az oldalszínpad, a 
műszak öltözője és a díszletrak-
tár is abban kap majd helyet. A 
tervismertetést azért hívta össze 
az önkormányzat, mert látni kí-
vánta, hogy áll a jogerős építési 
engedélyek alapján végleges for-
máját most elnyerő pályázati 
tervanyag, amit egy hónap múlva 
kell szállítanunk. Az építőmeste-
ri munkára kell majd keresni ki-
vitelezőt, hiszen a világitás, a 
hangosítás és elektroakusztika, 
valamint a színpadtechnika be-
építésére közbeszerzési pályázat 
útján már tavaly kiválasztották a 
kivitelezőt - mondta Rantal Já-
nos, aki szerint biztosan több 
nagy cég is pályázik majd. A 
munkálatok a bontással már ko-
rábban megkezdődtek, az átépí-
tés legalább másfél évig eltart 
majd. A megszépült kisszínház-
ban jobb lesz a nézőtér akusztiká-
ja, három széksort eltávolítanak, 

hogy a sortávolság növelésével 
nagyobb kényelmet biztosíthas-
sanak a közönség számára, két 
kis oldalpáholy töri majd meg a 
belső teret, amelynek egészen sö-
tét, kékesszürke színével szeret-
nék minél jobban ráhangolni a 
nézőt a színpadnyrlásra, azaz a 
produkcióra. A nézőtér fölött egy 
új próbatermet is kialakítanak és 
az előcsarnok is teljesen átalakul. 

- Ha 2005. március 15-én meg 
tudnánk nyitni a felújított kama-
raszínházat, az gyönyörű lenne -
reménykedett Székhelyi József a 
megbeszélés után. - A terv ár-
nyalt, nagyvonalú, valóban szol-
gálja azt a gondolatunkat is, 
hogy a Szegedi Nemzeti Színház 
multikulturális agóra legyen. A 
Horváth Mihály utca, Arany Já-
nos utca és Takaréktár utca által 
határolt épülettömbnek fantasz-
tikus kulturális centrum jellege 
lehetne, ahol kiállításoktól kezd-
ve a hagyományos kamaraszín-
házi előadásokon át a szabadtéri 
muzsikálásig, éjszakai színházig 
sok minden helyet kaphatna. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Éjfélkor indul a kihívás napja Kübekházán 
Kübekházán a kihívás napját már mára virra-
dóra elkezdhették a mozogni vágyó falubeli-
ek. A programok nulla órától óránként vált-
ják egymást. 

Reggel hét órától kerékpártúra indul a főtér-
ről, nyolckor ügyességi verseny lesz, a kocs-
mákban pedig szkanderben tehetik próbára 

erejüket a kübekiek. Lesz még gyaloglás idő-
sebbeknek, baba-mama percek a főtéren, tíz 
órától pedig asztalitenisz, tollaslabda, zsinór-
labda, játékos versenyek, szkander gyerme-
keknek, legek vetélkedője, célba dobás és lép-
csőzés várja az érdeklődőket az iskolában. 

Kora délután görkorisok, gördeszkások és 

rollerezők népesítik be a Kálvária utcát, 14 órá-
tól gyógytorna kezdődik a tornateremben, ez-
zel egy időben foci a nagypályán. 14 és 15 óra 
között lovagolni lehet, fél háromtól aerobik 
kezdődik a tornateremben. Délután lövészet, 
kerékpározás, családi vetélkedő és traktorhú-
zás közül választhatnak a mozogni vágyók. 

http://super8.webradio.hu

