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KÖRKÉP 

DESZK. A község 
képviselő-testülete pályázatot 
nyújtott be az Oktatási 
Minisztérium által meghirdetett 
Beruházás a XXI. századi 
iskolába című programra. 
Nyertes pályázat esetén 
lehetőség nyílik a régi iskola 
épületének felújítására, különös 
tekintettel a vizesblokkra. Az 
iskola alsó szintjén tornaszobát 
alakítanának ki öltözővel, 
zuhanyzóval, szertárral, 
valamint akadálymentesítenék 
az iskola épületét rámpa és 
korlát felállításával. Kedvező 
elbírálás esetén a beruházás 
nyáron indulhat el. 

DOMASZÉK. A község 
képviselő-testülete 2004-ben 
december 14-én tartotta utolsó 
testületi ülését, melyen döntött 
arról, hogy január 1 -jétöl 6,5 
százalékkal emeli a 
kéményseprő-ipari 
közszolgáltatások díjait. Az 
alapdíj családi házra és 
közületek telephelyeire évente 
407 forint, társasház lakosaira 
204 forint. A víz- és 
csatornadíjat a testület január 
elsejétől 15 százalékkal emelte. 
Romlik a Röszkével közös 
szennyvíztisztító telep állaga is. 
A vízdíj összege lakossági és 
közületi fogyasztók esetében is 
bruttó 152 forintra nőtt 
köbméterenként. Az alapdíj 242 
forint havonta, a csatornadíj 
pedig 201 forint mind 
magánszemélyek, mind 
közületek esetében. A 
kommunális adó mértéke a 
testület döntése szerint nem 
változott, az önkormányzati 
lakások lakbére viszont 5 
százalékkal emelkedett a hónap 
elejétől. 

SÁNDORFALVA. A község 
képviselő-testülete 
közmeghallgatással egybekötött 
önkormányzati ülést tart ma 
délután 3 órától a Budai Sándor 
Művelődési Házban. Téma az 
idei költségvetés. 

FORRÁSKÚT. A művelődési 
házban pénteken kézműves 
játszóházba várják a gyerekeket 
15 órától, majd 16 órától a 
Fikusz, azaz a Forráskúti Ifjúsági 
Kulturális és Szabadidő Egyesület 
tart klubestet. A közel 60 fős 
egyesület új tagokat is vár 
összejöveteleire, melyeken a 
fiatalok beszélgetéssel, sporttal és 
kötetlen játékokkal töltik az időt. 

MÓRAHALOM. A város 
képviselő-testülete ma Mórától 
tartja soros ülését a 
polgármesteri hivatal 
házasságkötő termében. Első 
napirendi pontként Nógrádi 
Zoltán polgármester beszámol a 
legutóbbi ülés óta végzett 
tevékenységről, a fontosabb 
tárgyalásokról, az 
önkormányzati szervezetet és a 
lakosságot érintő jelentős 
eseményekről, valamint a lejárt 
határidejű határozatokról. 

SZEGED. Vasárnap 13 órától 
Befútta az utat a hó címmel 
magyarnóta-estet rendez a Dankó 
Pista Kulturális és Érdekvédelmi 
Egyesület az ifjúsági házban. A 
rendezvényen fellép többek 
között Demeter Ágnes, Bokor 
(ános, Ü r m ö s Ilona és Lévai 
László nótaénekes. Kísér a 
Szegedi Cigányzenekar. legyek 
650 forintos áron a színházi 
jegyirodában, valamint a műsor 
előtt egy órával a helyszínen 
válthatók. 

ZÁKÁNYSZÉK. A zákányszéki 
képviselő-testület módosította 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, valamint 
földhaszonbérletek díjait. Ennek 
megfelelően a sportcsarnok 
terembérlete január l-jétől 
óránként 2 ezer 600 forint. A 
művelődési ház termeinek 
bérleti díja 10 százalékkal 
emelkedett, a földhaszonbérleti 
díj négyzetméterenként 7 
forintra változott. 

A magyar 
kultúra 
napja 
Kölcsey Ferenc Himnuszának 
születésnapja, január 2l-e a 
magyar kultúra napja - ebből az 
alkalomból városi ünnepségso-
rozatot rendeznek ma és holnap 
Szegeden. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Népművészeti kiállítás nyílik 
ma 13 órakor a Szegedi Ifjúsági 
Házban, 15 órakor Költészetünk 
- évszázadaink címmel irodalmi 
összeállítás hangzik el évfordu-
lós magyar klasszikusaink mű-
veiből az újszegedi Bálint Sándor 
Művelődési Házban. 17 órakor 
Botka László polgármester avatja 
fel a felújított Gyálaréti Művelő-
dési Házat. 

Pénteken 15.30-kor Szeged 
kulturális intézményeinek képvi-
selői koszorúznak Kölcsey Ferenc 
szobránál a Dóm téri nemzeti 
emlékcsarnokban. Megemlékező 
beszédet mond Baranyai Zsolt 
irodalomtörténész. ' 16.30-kor 
Fél 100 címmel Darázs lózsef és 
Sejben Lajos szegedi képzőművé-
szek kiállítása nyílik a Móra Fe-
renc Múzeum első emeltén. 
16.30-kor a Szegedi Nemzeti 
Színház I. emeleti előterében 
Tandi Lajos újságíró, a Szeged fo-
lyóirat főszerkesztője nyitja meg 
a Szeged Kultúrájáért-díjjal és a 
Kölcsey-éremmel jutalmazott 
képzőművészek alkotásaiból ren-
dezett kamarakiállítást. 17 óra-
kor Botka László polgármester 
beszédével kezdődik a díszün-
nepség a teátrumban. 

Juronics Tamás: Európai méretű, gyönyörű balett-termet kapunk 

Körséta a kisszínházban 

Egy belvárosi, tágasabb helyiségbe költöztek a rákbetegek segítői 

A Gutenberg utcában 
folytatják a munkát 
Új helyre költözött a Rákbetegek Országos Szövetségének szegedi 
területi irodája. A Napforduló Szolgálat a Gutenberg utcában várja 
azokat a betegeket és gyógyultakat, akik tanácsra szorulnak, vagy 
rehabilitációs foglalkozásokon vennének részt. 

Tágasabb és szebb helyre költö-
zött a szegedi Napforduló Szolgá-
lat. A Rákbetegek Országos Szö-
vetségének szegedi területi irodá-
ja eddig egy 30 négyzetméteres 
garázsban volt a Jakab Lajos ut-
cában. - Ennek legnagyobb hát-
ránya a méretén kívül az volt, 
hogy messze esett a Belvárostól -
mondta Kovács Istvánné, a szol-
gálat vezetője. - Emiatt régóta 
keresgéltünk űj irodát, de sokáig 
csak bérelhető termeket talál-
tunk. Mi viszont állandó, saját 
helyet szerettünk volna. A Gu-
tenberg utcai helyiség minden el-
képzelésünknek megfelelt. 

A Belváros szívében lévő 42 
négyzetméteres helyiség ára pá-
lyázati pénzből és az 1 százalé-
kokból befolyt adományokból 

gyűlt össze. Az otthonosan be-
rendezett tágas klubhelyiség mel-
lett még egy kis konyhát is ki tud-
tak alakítani. Ennek azért örül-
nek nagyon, mert idővel szeret-
nének elindítani egy reformétke-
zéssel kapcsolatos foglalkozást, 
hogy a betegek, illetve a gyógy-
ulófélben lévők megtanulhassák 
a számukra nélkülözhetetlen új 
életmód alapjait. Eddig ehhez Bu-
dapestre kellett elutazniuk. 

A szolgálat foglalkozásaira já-
rók elsősorban azt tartják a költö-
zés nagy előnyének, hogy az új 
iroda a Belvárosban van. Sokan 
járnak ugyanis a környező telepü-
lésekről is ide, és számukra egyál-
talán nem mindegy, mennyit kell 
utazniuk vagy gyalogolniuk a pá-
lyaudvarról. Emellett fontosnak 

tartják azt is, hogy ezentűl ké-
nyelmesen elférnek majd a klub-
foglalkozásokon. - Sokkal jobban 
érzem magam az űj irodában, ami 
ezerszer hangulatosabb, mint a 
régi - mondta Tajtiné Marika, a 
foglalkozások egyik állandó részt-
vevője. - A Jakab Lajos utcában 
még egy asztal sem volt, amit kör-
beülhettünk volna. 

A Napforduló Szolgálat irodá-
ját hétköznaponként reggeltől 
estig felkereshetik azok, akik ta-
nácsot, vagy felvilágosítást sze-
retnének kérni a rákbetegséggel 
kapcsolatosan. Hétfő délelőttön-
ként a gégeműtöttek számára 
tartanak itt rehabilitációs prog-
ramot, minden hónap harmadik 
keddjén pedig a nőgyógyászati 
műtötték számára rendeznek 
klubfoglalkozást. Az iroda azon-
ban most már alkalmas tovább-
képzések és előadások megren-
dezésére is. 

T. K. 

Kovács Istvánné nraga is sokkal jobban érzi magát az új otthonukban Fotó: Miskolczi Róbert 

Megújul a főút és környéke Ül-
lésen, és folytatódnak a tavaly 
megkezdett fejlesztések is. Nyá-
riné Tájti Anna polgármester 
szerint a fejlődés titka a sikeres 
pályázat. 

Jól kezdődött az év az üllési ön-
kormányzatnak, hiszen Sa-
pard-pályázaton nyertek pénzt, 
amely lehetővé teszi a főút felújí-
tását. Nyáriné Tajti Anna polgár-
mester elmondta: a közbeszerzé-
si eljárást követően kezdődnek 
meg a munkálatok. Ennek során 
új járdaburkolat készül a műve-
lődési háztól a parkig, új pado-
kat, hulladékgyűjtőket, kerék-
pártárolókat, zászlórudakat és 
utasvárókat kap a terület. A 
program kiegészítéseként a köz-
ponti autóbuszváró is megszé-
pül, és itt kapott helyet a bank-
jegykiadó automata is. 

- Egy település életében meg-
határozó az alapellátás biztosí-
tása, de a fejlődés is elvárás a la-
kosság részéről. A tavalyi évben 
34 millió forintot tervezhet-
tünk fejlesztési céljaink megva-
lósítására, mely a zárszámadás 

elfogadása után kiegészült. A 
pályázatok világát éljük, az ön-
kormányzat ennek megfelelően 
minden lehetőséget megragad, 
és a beruházások döntő többsé-
ge pályázati források segítségé-
vel valósult meg. A fejlesztési 
célű kiadások tervezésénél idén 
is figyelembe vesszük a megkez-
dett beruházásokat, a polgár-
mesteri hivatal felújítását, a 
csapadékvíz-elvezető csatornák 
egy részének mederburkolását, 
az Erkel Ferenc utca aszfaltozá-
sát - magyarázta a polgármes-
ter. 

A tervek között szerepel a Bor-
dány és Üllés közötti kerékpárút 
megépítése, valamint az óvoda 
és a művelődési ház bővítése. A 
szükséges pályázatokat már be-
nyújtották, amelyekhez 15 mil-
lió forint önerőt biztosít az ön-
kormányzat. 

Ezenkívül ebben az évben az is-
kola épületének világítását és fű-
tésének korszerűsítését, vala-
mint az egészségügyi és szociális 
intézmények akadálymentesíté-
sét tervezi az önkormányzat. 

G. ZS. 

Az Építésztudományi Egyesület 
Csongrád megyei tagozatának 
szervezésében tegnap szegedi 
építészek, önkormányzati kép-
viselők és művészek járták be a 
készülő kisszínházat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Üllés új főutat kap 

Új tetőt kap a buszmegálló Fotó: Cyenes Kálmán 

A nagyobb átépítési munkála-
tokkal már végeztek a Horvát 
Mihály utcai kisszínházban, 
ahol tegnap a főtervező, Rantal 
lános építészmérnök, és a kivite-
lező Délépítő Rt. főmérnöke, 
Mészáros András tartott tájékoz-
tatót az Építésztudományi Egye-
sület Csongrád megyei tagozatá-
nak tagjai és más érdeklődők 
számára. Szeged 2000-ben 1 mil-
liárd 25 millió forintos címzett 
támogatást nyert az életveszé-
lyessé vált kamarateátrum re-
konstrukciójára. Négyéves elő-
készítés után 2003 novemberé-
ben kezdődhetett az építkezés. A 
kivitelező az egyik első emeleti 
öltözőben vetítéses bemutatón 
ecsetelte azokat a nehézségeket -
akadékoskodó szomszédok, vé-
dett fasor, feltöltött talaj, a köz-
művek helyzete - , amelyekkel a 
munkálatok során meg kellett 
küzdeniük. 

luronics Tamás koreográfust, a 
Szegedi Kortárs Balett művészeti 
vezetőjét kevésbé izgatták az épí-
tészszakmai részletek, elsősor-
ban az új balett-teremre volt kí-
váncsi. Rantal János elmondta: a 
nézőteret határoló régi falakra 
könnyűszerkezetes acélvázat 

Rantal János a vetítéses bemutatón magyaráz 

építettek, így alakították ki azt a 
tágas, 12x24 méteres balett-ter-
met, amihez egy kellemes kis te-
rasz is kapcsolódik. A tükrök és a 
korlátok ugyan hiányoznak még, 
de máris látszik: impozáns lesz. 

- Gyönyörű! Ideális a mérete, 
itt végre méretarányosan próbál-
hatjuk be az új produkcióinkat. 
Ez egy igazi, európai balett-terem 
- fejezte ki elégedettségét Juro-
nics. A táncosok kényelmét szol-
gálja a két nagy öltöző tusolók-
kal, mosdókkal. 

A forgószínpad és a négy süly-
lyesztő már kész, most szerelik a 

kézi vezérlésű színpadtechnikát. 
Bár a nézőtéren egyelőre még 
egyetlen széket sem látni, meg-
tudjuk: a korábbi 80 centiméte-
res sortávokat mintegy harminc 
szék elhagyásával megnövelték. 
Korláttal ellátott átjárósorokat is 
beiktattak, így a publikum szá-
mára jóval kényelmesebb lesz a 
színház. 

- Jakab Tamással ott lesz a mi 
két székünk - mutatja poénkod-
va a tervező a nézőtér újdonsá-
gát, az egyik hatfős oldalerkély 
helyét. Korszerű új szellőzőbe-
rendezés is készült: a székek alól 

Fotó: Gyenes Kálmán 

jön majd a friss levegő, amit akár 
hűteni is tudnak, így a legna-
gyobb kánikula idején is lehet 
játszani a felújított kisszínház-
ban. A muzsikusok régi vágyát, a 
szűk zenekari árok átépítését 
nem tudták teljesíteni, így ez-
után sem lesz ideális a teátrum 
például kamaraoperák vagy élő 
zenekari kíséretes balettelőadá-
sok játszására. A díszletek vi-
szont nem várakoznak majd a 
szabad ég alatt, hiszen raktárt 
építettek. A kisszínház műszaki 
átadása tavaszra várható, az első 
előadást ősszel tartják. 


