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KÖRKÉP 

KISTELEK. Tisza Pro-Art Open 
néven nemzetközi táncversenyt 
rendeznek szeptember 14-én 
vasárnap a sportcsarnokban. A 
junior, ifjúsági és felnőtt 
korcsoportok résztvevői latin és 
standard kategóriában mérhetik 
össze tudásukat. A viadal 10 
órakor kezdődik a juniorok 
küzdelmeivel. 

KISTELEK. Ünnepélyes 
megnyitóval avatják fel az Aqua 
Hotelt szeptember 14'-én. A 
délután négy órakor kezdődő 
ceremónián beszédet mond 
Nagy Sándor polgármester, 
György Zoltán, az Aquaplus Kft. 
ügyvezetője és Nógrádi Zoltán 
országgyűlési képviselő, 
Mórahalom polgármestere. Öt 
órától lehet megtekinteni az új 
szálloda épületét, amely 
ötvennégy fő befogadására képes. 
A vendégeket két- és 
háromágyas, valamint apartman 
jellegű szobákban tudják 
elszállásolni. 

SÁNDORFALVA. Szeptember 
14-én Mária-napi búcsút 
rendeznek a községben. A római 
katolikus templomban reggel hét 
órakor háziasszonyok miséje, 
majd csendes mise lesz. Az 
ünnepi búcsúi főmise pontban 
tíz órakor kezdődik, kedvező idő 
esetén körmenettel. A Kis körút, 
Dr. Bod Árpád utca óvoda és az 
új telepítésű kiserdő által 
határolt területen vásárosok, 
mutatványosok, forgók, 
céllövöldések és büfé várja az 
érdeklődőket. Parkolási • 
lehetőség a Május 1. téren és a 
Dr. Bod Árpád utcában lesz a 
rendezvény idején. 

SZEGED. A Szegedi Nemzeti 
Színházban bemutatott 
produkciók gyermekkórusi 
feladatait is ellátó, 1999-ben 
alakult Pro Musica gyermekkar 
olyan, 9-14 éves, szép hangú 
szegedi diákok jelentkezését 
várja, akik szívesen énekelnének 
az együttesben. A felvételhez 
szükséges meghallgatást 
pénteken fél öttől a színház 
kartermében tartják. A Pro 
Musica gyermekkara arany 
minősítést szerzett az Éneklő 
ifjúság hangversenyein, a múlt 
tanévben pedig elnyerte az „Év 
kórusa" kitüntető címet. A 
kórus fellép filharmóniai és 
egyházzenei koncerteken is, 
vendégszerepelt már 
Németországban és 
Szlovákiában, jelenleg egy 
csehországi nemzetközi 
kórusfesztiválra készül. 

SZEGED. Közös érettségi 
találkozót tart a volt vegyipari 
technikum 1955-ben végzett A, 
B és C osztálya szombaton 
délelőtt 10 órakor az iskola 
egykori, Mars tér 7. szám alatti 
épületében. 

SZEGED. Latin buli néven 
tartanak rendezvényt szombaton 
a Millennium Kávéházban, a 
Dugonics téren. A ősz első ilyen 
eseményére szeretettel várják a 
latin zenék és táncok kedvelőit. 

ÜLLÉS. A Zöld-termék 
Regionális Beszerző, Szolgáltató, 
Értékesítő Szövetkezet sajtó- és 
lakossági t á j é k o z t a t ó t t a r t 
pénteken 11 órától a művelődési 
házban. A Zöld-termék ugyanis 
megkapta a Földművelési és 
Vidékfejlesztési Minisztériumtól 
a zöldség-gyümölcs termelői 
értékesítő előzetes elismerést. 

ZÁKÁNYSZÉK Bentlakásos 
idősek otthonát adnak át 
szeptember 12-én a Dózsa 
György utca 44. szám alatt. A 11 
órakor kezdődő ünnepség 
vendége lesz Harrach Péter 
fideszes országgyűlési képviselő. 
A tizenhat helyes otthonban 
kettő-, illetve négyágyas 
szobákban helyezik el az 
egészségileg rászoruló időseket. 
Az állandó bentlakásos 
intézményben a gondozási 
központ keretében ápolják majd 
a betegeket. 

Shakespeare-től Schwajdáig öt saját produkció 

Sztárok a pincében 
Öt saját produkciót szeretne 
létrehozni és sok sztárt lát ven-
dégül ebben az évadban is a 
Kancsár (ózsef vezette magán-
teátrum, a Horváth Mihály ut-
cában működő Pinceszínház. 

A cigány és a paraszt folytassa... 
címmel a Frank-Rácz duó kaba-
réestjével szeptember 20-án 
nyit a szegedi Pinceszínház - je-
lentette be a tegnapi programis-
mertető sajtótájékoztatón Kan-
csár Iózsef színművész, a mini-
teátrum alapitója és vezetője. A 
humorista párost, Frank Györ-
gyöt és Rácz Lászlót a saját szer-
vezésű humorfesztiválon fedez-
ték fel; évadindító kétrészes 
önálló estjük vidám jelenetek-
ből és énekszámokból áll. A Pin-
ceszínház sok neves vendégmű-
vészt, sztárt szeretne ebben az 
évadban is Szegedre csábítani. 
Szeptember 24-én Majdnem 
szőkék... címmel Ullmann Mó-
nika és Lehér Anna adja elő ze-
nés talk-show-ját. Másnap a 
népszerű színészházaspár Nagy-
Kálózy Eszter és Rudolf Péter 
játssza el évek óta nagy sikerrel 
futó És Rómeó és Júlia című 
produkcióját. Szeptember 27-én 
Bencze Ilona vendégszerepel 
önálló estjével, az Örökséggel. 
És ez csak a szeptemberi kíná-
lat, a továbbiakban Schubert 
Évát, a Hobo Blues Band jubile-

umi koncertjét, Für Anikót is 
láthatja majd pinceszínházi 
szervezésben a szegedi publi-
kum. 

Kancsár Józsefék öt saját be-
mutatót is terveznek. Október 
24-én tartják Karinthy Ferenc 

'egyfelvonásos játékának, a Du-
nakanyarnak a premierjét. 
Schwajda György Himnusz című 
komédiája, Kodolányi János so-
káig betiltott drámája, a Zárt tár-
gyalás és Shakespeare Othellója 
is szerepel a műsortervben. Paál 
Istvánra is emlékezve ezzel már-
cius 15-én a Móra Ferenc Múze-
um előtt szeretnék színre vinni a 
Petőfi Rockot. Ebben a szezon-
ban is megszervezik a Chat-No-
ir-Fekete Macska kabaré- és hu-
morfesztivált, a pinceszínházi 
napokat, a Paál István stúdió-
színházi fesztivált, valamint jövő 
nyár elején a II. szegedi várjáté-
kokat. 

Mint Kancsár József elmondta, 
saját előadásaikat pályázati és 
szponzori támogatásokból tud-
ják létrehozni. A szegedi önkor-
mányzat kulturális bizottságától 
400 ezer forintot kaptak erre az 
évadra. A meghívott produkciók 
esetén magasabb jegyárakkal 
dolgoznak, azaz a közönségnek 
kell megfizetnie a valós kulturá-
lis piaci árakat, ha neves vendég-
művészeket szeretne látni. 

H. ZS. 

Rózsa a nagy Ő-től 
Mindkét szegedi lány, Márta és Tünde is továbbjutott a tv2 új 
produkciójában, A Nagy Ó című műsorban. 

Márta és Tünde mosolyogva vették át a tv2 A Nagy Ő című műsorában 
tegnap este a továbbjutást jelentő rózsát az egykori teniszcsillagtól, No-
szály Sándortól. Mint megírtuk, két Csongrád megyei szereplője is van 
a tv2 új, kedd este kezdődött produkciójának, A Nagy Ő-nek. Az aero-
bikedző Márta és a pincérlány Tünde több ezer jelentkező közül került 
a 25 lány közé. A lányok közül 18-an jutottak tovább, heten kiestek. 
Közülük volt, aki zokogva vette tudomásul a nagy Ő döntését. 

Márta és Tünde így még legalább egy hétig reménykedhetnek ab-
ban, ők lesznek majd a kiválasztottak, akik közül egyikük elnyeri 
majd Noszály Sándor kegyeit. 

A nigériaiak a Boszorkány fűszerkeverékre voltak kíváncsiak 

Kaftánba bújtatták 
a szegedi alpolgármestert 

Nigériai népviseletbe öltöztették tegnap a város-
házán Nagy Sándor alpolgármestert. Az afrikai or-
szág delegációjának tagjai azért jöttek Szegedre, 
hogy tárgyaljanak az úgynevezett Boszorkány fű-
szerkeverék technológiájának megvásárlásáról. 

Alhaji Bukar Abba Ibrahim kormányzó vezetésével 
kilenctagú nigériai küldöttség látogatott tegnap 
Szegedre. A polgármesteri hivatalban Nagy Sándor 
városfejlesztési alpolgármester fogadta a népvise-
letbe öltözött delegációt. A városvezető röviden be-
mutatta a megyeszékhely gazdasági életét, hangsú-
lyozva, hogy Szeged a magyar feldolgozóipar egyik 
központja, ahol komoly kutatások is folynak az 
élelmiszer-gazdaság területén. 

Alhaji Bukar Abba Ibrahim, aki a 76 ezer négy-
zetkilométer területű, két és fél millió lakost szám-
láló Yobe állam kormányzója, elmondta: azért jöt-
tek Magyarországra, hogy mezőgazdasági és élel-
miszer-ipari gépműszereket, technológiákat, vala-
mint úgynevezett know-how-t, szellemi tőkét vásá-
roljanak. Elhangzott, eddig már több mezőgazdasá-
gi és élelmiszer-ipari üzemet, vállalatot látogattak 
meg. Megtudtuk, hogy a kormányzó már korábban 

is járt Magyarországon, akkor az iparkamara veze-
tőivel tárgyalt. Nigéria a világ hatodik legnagyobb 
olajtermelő országaként mezőgazdaságát szeretné 
fejleszteni a jövőben. 

Ezeket a beruházásokat egyébként teljes egészé-
ben Yobe állam finanszírozza majd. Korábban már 
építettek egy malmot, amelynek ötventonnás a na-
pi kapacitása. Most azért jöttek a csongrádi megye-
székhelyre, hogy tárgyaljanak a Szegedi Paprika Rt. 
vezetővel az úgynevezett Boszorkány fűszerkeverék 
technológiájának, know-how-jának megvásárlásá-
ról, ugyanis terveik között szerepel egy fűszerkeve-
rék-üzem megépítése. Megtudtuk, hogy konzerv-
gyárat is szeretnének létrehozni Nigériában, ahol 
főként májkrém- és pacalkonzerveket gyártanának. 
A tárgyalás végén a kormányzó díszes kaftánt és 
sapkát ajándékozott Nagy Sándornak. Noha az al-
polgármester először nem akart beöltözni a nigériai 
népviseletbe, végül - hogy ne sértse meg vendégeit 
és diplomáciai botrány se kerekedjen az ügyből -
magára öltötte a ruhát. Az afrikai vendégek tegnap 
ellátogattak az Izabella-malomba és megkóstolták 
a szegedi halászlevet is. 

SZ. C. SZ. 

Nagy Sándor nigériai népviseletbe öltözött. Fotó: Koltay Miklós 

A Boch első embere 
Vásárhelyen járt 

Folytatás az 1. oldalról 

Augusztusig huszonháromezerrel 
kevesebben léptek be a kapun, 
mint az előző évben. Igaz, a ki-
lencszáz magyarországi kiállító-
hely versenyében a park így is az 
első három között szerepel, hama-
rosan köszönthetik a hárommil-
liomodik vendéget. És a látogatók 
véleménye a vendégkönyv tanúsá-
ga szerint továbbra is nagyon jó. 

- Mi úgy érezzük, a park keve-
sebb figyelmet kap annál, mint 
amit a magyar kulturális életben 
és az idegenforgalomban betöltött 
szerepe alapján megérdemelne -
fogalmaz Nagy László, a kht. ügy-
vezető igazgatója. - Igaz, az elis-
merést megkapjuk, a működé-
sünkhöz szükséges segítséget 
azonban egyelőre nem. Nem tá-
mogatásra lenne szükségünk, 
csak ellentételezésre. Mi három 
éve nem emeltünk árakat, ezzel 

együtt be kellett vezetnünk a jog-
szabályban rögzített kedvezmé-
nyeket, 2001 -ben és tavaly mint-
egy hatvanötmillió forintot veszí-
tettünk a terveinkhez képest, és 
ezt az összeget a jelek szerint nem 
téríti meg senki. Miközben nor-
matív állami, önkormányzati tá-
mogatás nélkül tartjuk fenn ma-
gunkat saját bevételeinkből és pá-
lyázatokból, úgy, hogy vagyonunk 
az alapítás óta gyarapodott, s mi-
közben például a MAV-nak pótol-
ják - teljesen jogosan - az árbevé-
telének azt a részét, ami a kedvez-
mények miatt kiesik. Továbbra is 
azt vallom, hogy a kht. mint mű-
ködési forma, nekünk való. A já-
tékszabályok azonban az alapítás 
óta nem a mi javunkra változtak. 

Nagy László leszögezte: a park-
nak nincsenek likviditási gond-
jai, kiegyensúlyozottan műkö-
dik. S továbbra is olyan progra-
mokkal bővítik a kínálatot, ame-

lyek kulturális és történeti szem-
pontból is hitelesek. Ilyen lesz a 
nomádok életét újszerűen bemu-
tató élő skanzen, amelynek létre-
hozása már tavasszal megkezdő-
dött. Nem rekonstruált, hanem 
valódi - kazah mesterek által ké-
szített - jurták érkeztek, meg-
épültek a téli szállás boronahá-
zai. Igazi, élő falu lesz, amelyben 
lakhatnak az erre vállalkozó tu-
risták az egykori berendezési tár-
gyak között, kipróbálva a kenyér-
sütést, a szántást, a vetést, az 
aratást, az íj- és nyílkészítést, s 
mindent, ami a vándorló életfor-
mával együtt járt. Az Európára 
egy ideje jellemző kulturális tu-
rizmus egyik fontos helyszíne le-
het ez a falu, amelynek megépí-
tése mintegy hetvenmillió fo-
rintba kerül. A forrást a hagyo-
mányos módon, pályázati úton 
próbálja előteremteni a park. 

BAKOSANDRÁS 

Vásárhelyen járt Vendelin von 
Boch, a Villeroy & Boch AG 
igazgatótanácsának elnöke. A 
kerámiagyártó cégcsoport veze-
tőjét Lázár János polgármester 
fogadta. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az elmúlt egy évtized alatt nem 
találkozott Vásárhely legnagyobb 
munkaadója, azaz a Villeroy & 
Boch AG és a város vezetője. Épp 
ezért hívta meg Lázár fános pol-
gármester Vendelin von Bochot, 
a kerámia- és szanitergyártó cég 
igazgatótanácsának elnökét Vá-
sárhelyre. 

A cégcsoport vezetője a tegna-
pi megbeszélésen, amelyen 
egyébként részt vett Krausz 

András, a magyarországi rt. 
igazgatótanácsának elnöke is, 
ismertette azokat a fejlesztési 
terveket, amelyek az itteni cég, s 
így a város életére is nagy hatás-
sal lesznek. A konszern ugyanis 
amellett, hogy a termelés szint-
jét fenntartja, az eddiginél érté-
kesebb termékek gyártását ter-
vezi a vásárhelyi üzemre bízni, 
ezáltal növelve az rt. cégcsopor-
ton és városon belüli súlyát - tá-
jékoztatott Sebesi Bálint ügyve-
zető igazgató. 

- A vásárhelyi munkavállalók 
sorsa jó kezekben van - emelte ki 
a megbeszélést követően Lázár 
János, aki elmondta: Vendelin 
von Boch megerősítette, hogy a 
vásárhelyi üzemre hosszú távon 
számítanak. 

Vendelin von Boch, a Villeroy & Boch AG igazgatótanácsának 
e l n ö k e . Fotó: TésikAttila 

Nem támogatást, ellentételezést remél az ópusztaszeri emlékpark 

Huszonháromezren elmaradtak 

A hagyományos hunniális az anyagi lehetőségek miatt egynaposra zsugorodott. Fotó: Karnok Csaba 


