
4 " A K T U Á L I S * SZOMBAT, 2005. FEBRUÁR 5. 

KORKÉP 

ASOTTHALOM. A Kiss Ferenc 
Általános Iskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény ma 
fél 9 és 12 óra között farsangi 
mulatságot rendez, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel 
várnak. 

BORDÁNY. A képviselő-testület 
december 20-i ülésén 
módosította a közterületek 
használatáról szóló rendeletét. 
Egy négyzetméterig 500 forint, e 
fölött 1000 forint 
közterület-használati díjat kell 
havonta fizetni a hirdetési 
táblákat kihelyezőknek. A 
kéményseprő-ipari 
közszolgáltatások tarifáit a 
testület 6, 5 százalékkal emelte, 
amely a Szegedi 
Kéményseprő-ipari Kft.-t mint 
a településen kizárólagos 
közszolgáltatót illeti meg. Az 
önkormányzat felhívja a 
figyelmet, hogy a kémények 
átvizsgálásnak akadályozása 
esetén szabálysértési díjat lehet 
kiszabni, illetve a 
kéményseprők által 
életveszélyesnek minősítet t 
kéményekért a tulajdonosnak 
kell vállalni a felelősséget. 
Emelte az önkormányzat a 
bérlakások havi bérét ezer 
forinttal, mert a Széchenyi utca 
aszfaltozása miatt az érintett 
bérlőknek nem kellett 
közmű-hozzájárulást fizetni. A 
magánszemélyek kommunál is 
adójának mértékét is 
módosította a testület, a 
belterületi építmények éves 
adója nyolcezer forint, a 
faliszámmal ellátott tanyáké 
négyezer forint. A zártkerti 
épületek adója nem változott, 
továbbra is hatezer forintot kell 
fizetni évente. Az 
önkormányzat bankot váltott, 
így a régi csekkek már nem 
érvényesek, újak a 
polgármesteri hivatalban 
igényelhetők. 

DOMASZÉK. A község 
képviselő-testülete hétfőn 17 
órakor a sportcsarnokban 
falugyűlést és közmeghallgatást 
tart, melyre meghívja a falu 
lakosságát. A napirenden a 
2004. évi munkáról szóló 
tájékoztatás, valamint a 2005. 
évi tervek szerepelnek. 

KISTELEK. Állat és 
kirakodóvásárt rendeznek 
Kisteleken vasárnap. 

RÖSZKE. Ma a művelődési 
házban a Röszkei Vadászok 
Társasága rendezi meg 
hagyományos farsangi bálját. 

SZATYMAZ. Az önkormányzat 
ebben az évben is részt vesz az 
iskolatejprogramban. Akár az 
előző évben, az állam megtéríti 
az iskolatej nettó árát, így az 
önkormányzatnak csak az áfát 
kell saját forrásból fedeznie. 

SZEGED. A Szegedi Amatőr 
Alkotók Köre ma délután 3 
órától rendezi meg kulturális 
seregszemléjét a kecskéstelepi 
művelődési házban (Szeged, 
Újvidék utca 4.). A 
szárazvirág-kötészeti versenyre a 
helyszínen lehet nevezni. 

ZÁKÁNYSZÉK. A hagyományos 
iskolai szülők bálját rendezték 
Zákányszéken az elmúlt héten. 
A művészeti iskolások előadása 
után a pedagógusokból és a 
szülőkből álló csapat bemutatta 
énekes-táncos műsorát. Az 
iskola támogatására létrejött 
alapítvány új elnökeként Csóti 
László mutatkozott be és 
köszöntötte a vendégeket. 
Számos helyi vállalkozó 
tombolanyeremény 
felajánlásaiból jelentős összeg 
gyűlt össze az intézmény 
alapítványa számára, melyet 
elsősorban a diákoksport és 
kulturális eseményekkel 
kapcsolatos kiadásaira 
fordítanak. A munkaközösség 
felhívására sok család segített a 
terem díszítésében, a 
szervezésben és a takarításban. 

Tízmillióba is belekerülhet a felújítás 

Tervek az új szegedi 
szabadtéri színpadra 
Szeretnék újra népszerűvé ten-
ni idén nyáron az elmúlt évek-
ben alig használt újszegedi sza-
badtéri színpadot, ahol a szük-
séges felújítás után sokféle ze-
nei és színházi műfaj ot thonra 
lelhet. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az elmúlt években felújították 
ugyan az újszegedi szabadtéri 
színpad nézőterét, ám az egykor 
népszerű játszóhely továbbra 
sem rendelkezik megfelelő szín-
háztechnikával. Ahhoz, hogy 
nyaranta üzemszerűen előadáso-
kat lehessen ott tartani, több dol-
got is helyre kell állítani. A szín-
padnak csak a beton alapja van 
meg, több millióba kerül a meg-
felelő deszkázattal való lefedése. 
Bátyai Edina, a Szegedi Szabadté-
ri Játékok és Fesztivál Szervező 
Közhasznú Társaság ügyvezető 
igazgatója elmondta, nemcsak a 
színpadot kell megépíttetniük, 
hanem profi fény- és hangtechni-
kára is szükség van. A játszóhely 
szabadtéri színházzá alakítása 
akár tízmillió forintba is kerül-
het. Kesselyák Gergely, a szegedi 
fesztivál nemrégiben kinevezett 
művészeti vezetője a következő 
években Újszegedre is nívós 
programsorozatot tervez. 

Idén nyáron valószínűleg csak 
egyetlen saját produkcióval je-
lentkeznek, de vendégül látnak 
egy már sikerrel futó gyermek-
musicalt és egy táncprodukciót. 
A többi színházi programot szer-

A tavalyihoz hasonló operettgálát ezen a nyáron is rendeznek az újszegedi színpadon Fotó: Karnok Csaba 

vező szegedi vállalkozással is 
együttműködve szeretnének 
vonzó kínálatot létrehozni. A 
HVB Bank szponzorálásával júli-
us 8-án Szakcsi Lakatos és ban-
dája cimmel jazzestet rendez-
nek. Augusztus 3-án az újszegedi 
színpadon tartja az önkormány-
zat a kajak-kenu vb megnyitóját. 
Kancsár József, a Pinceszínház 
igazgatója szívesen partner lenne 
csapatával a program kialakítá-
sában. Szerinte a korábban éve-

kig nagy sikerrel zajló Ligetfesz-
tivált is újra kellene éleszteni. 
Számos ötletük van, de a feltéte-
lekről még ezután tárgyalnak. 

Papdi Istvánná, az újévi és a 
nyári operettgálákat szervező 
Audit&Audio Kft. ügyvezetője 
idén három koncertet is tervez 
Újszegedre: augusztus 5-én és 
7-én Strausstól Kálmánig cím-
mel operettmelódiák csendülnek 
fel, augusztus 6-án pedig olasz és 
francia operagálára várják a kö-

zönséget. A fesztiválszervezők 
tárgyalnak a fürdőudvari színhá-
zi esték szervezőjével, Hra-
bovszky Andrással is, aki népsze-
rű színházi előadásokat vihetne 
a ligetbe. Az idei nyáron azt sze-
retnék elérni, hogy bekerüljön a 
köztudatba: vonzó programokat 
kínál az újjáéledt újszegedi sza-
badtéri színpad. A rendezvényso-
rozat szponzorálására további tá-
mogatókat keres a fesztiválszer-
vező kht. 

Több mint ötven telt házas előadás után 

Utoljára játsszák 
Darvasi Störrjét 
A budapest i Radnóti Színház-
ban ma este tar t ják Darvasi 
László Störr kapitány című 
darabjának utolsó előadását. 
Lapunk munka tá r sa Füst Mi-
lán A feleségem története cí-
mű regénye nyomán írta a 
színdarabot, ami három éva-
don át men t nagy sikerrel a 
Bálint András igazgatta nép-

szerű fővárosi t eá t rumban . 
Deák Krisztina rendezésében 
Störr kapitányt Cserhalmi 
György, a feleségét Kováts 
Adél, Alexander Kodor hajó-
mágnás t Jordán Tamás, De-
dint Csányi Sándor alakította. 
A ma esti darabtemetésre több 
m i n t ötven telt házas előadás 
u tán kerül sor. 

Lehet készülni a nyári esküvőkre 

Megnyílt a Kelengye 
Megnyílt tegnap a Kelengye es-
küvői kiállítás a Hangárban. A 
látogatók vasárnap 18 óráig te-
kinthet ik meg a vásár standjait , 
a házasodásra készülők kivá-
laszthatják a ruhákat és a kel-
lékeket. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nagy Sándor városfejlesztési al-
polgármester és Gellért Ákos, a 
szervező Gellért és Fiai Consul-
ting Kft. ügyvezető igazgatója 
nyitotta meg tegnap délután a 
Kelengye esküvői kiállítást a 
Hangárban. A vásár érdekessége, 

hogy idén először egészül ki a 
Szegedi Divatnapok című ren-
dezvénnyel. 

A vásár ma 10-19, vasárnap 
10-18 óráig tart nyitva, mindkét 
napon 15 percenként jár az in-
gyenes Cora-Hangár buszjárat. A 
37 kiállító esküvői ruhákat, ki-
egészítőket, divat- és arany ék-
szereket, esküvői terítékeket 
mutat be. Különleges látványos-
ságot ígér az a limuzin is, ame-
lyik a kiállításra érkezőket fogad-
ja. Megrendezik a menyasszonyi 
csokrok versenyét, lesz tombola, 
valamint fodrászati- és sminkbe-
mutatót tartanak. 

Sokan megcsodálják a ruhakölteményeket Fotó: Schmidt Andrea 

Szent-Györgyi Lola 
képei a TIK-ben 

A Szegedi Tüdományegyetem Tanulmányi és Információs Köz-
pont jának földszinti kiállí tócsarnokában Szabó Gábor rektor és 
Botka László polgármester nyitotta meg tegnap a Szent-Györgyi 
Lola festményeiből rendezett tárlatot. A Nobel-díjas Szent-Györ-
gyi Albert leányának képei február 14-éig láthatók Szegeden, azu-
tán árverezésre bocsátják, és a befolyt összeget a Vakok és Gyen-
gén Látók Országos Szövetségének adják át Fotó: Karnok Csaba 

Víz nélkül 
marad 
Nagytőke? 
Felmondta a nagytőkéi önkor-
mányzattal ivóvíz-szolgáltatás-
ra kötött szerződését a Szen-
tesvíz Kft. tegnap. A falu ve-
zetőinek egy hónapjuk van arra, 
hogy megoldást találjanak, a 
polgármester a kilátástannak 
ítélt helyzetben kormányzati 
segítséget kért. 

- A jelenlegi rendszer működte-
tését tovább felelőséggel vállalni 
nem tudja a Szentesvíz Kft. - kö-
zölte Ferwagner Péter, a cég ve-
zetője azzal kapcsolatban, hogy a 
szolgáltató tegnap felmondta a 
nagytőkéi önkormányzattal kö-
tött szerződését. A falu két kútjá-
nak egyike hosszú évek óta 
üzemképtelen. A másik szerke-
zet háromszáz méter mélyen lé-
vő szűrője olyannyira elavult, 
hogy bármelyik pillanatban nagy 
mennyiségű homok kerülhet a 
csőbe, mely végső soron elzárja a 
víz útját. 

A falu idei költségvetésében -
készülve a megpróbáltatásokra -
elkülönítettek két és fél millió 
forintot az ivóvíz megfelelő mi-
nőségének biztosítására, ám a 
Szentesvíz Kft. szerint ez nem 
elegendő. A falu vezetője, Stabe-
recz Ferenc hangsúlyozta: a szű-
kös anyagi lehetőségeik ellenére 
szavazták meg ezt az összeget, 
éppen ezért érte őket meglepetés-
ként a szolgáltató végleges dön-
tése. A tegnapi postával megér-
kezett a polgármesteri hivatalba 
a szerződést felmondó irat, mely 
újabb fejezetet nyit a nagytőkéi 
víztörténetben. 

Ferwagner Péter úgy látja, az 
elmúlt néhány évben nem muta-
tott együttműködési készséget a 
nagytőkéi önkormányzat a kér-
dés rendezésére. A jelenleg is 
használt kutat 2001 -ben a vízmű 
megvizsgáltatta, a kedvezőtlen 
eredményt elküldte a községhá-
zára. Válasz nem érkezett - em-
lékezett Ferwagner. 2002 októbe-
rében a glóbusz állapotával kap-
csolatban hasonló helyzet állt 
elő, a falu akkori vezetése erre 
sem reagált, mondta. 

Staberecz Ferenc, aki időközi 
választáson 2004 derekán került 
a polgármesteri székbe, most 
kormányzati segítséget kért. 
Gombos András, a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium 
államtitkára tegnap a helyszínen 
a tárca javaslatát tárta a falu ve-
zetői elé. E szerint a felmondási 
idő alatt hívjon össze az önkor-
mányzat egyeztető tárgyalást a 
volt szolgáltató és a csaknem 
száz százalékban minisztériumi 
tulajdonban lévő Tiszántúli Re-
gionális Vízmű munkatársai kö-
zött. Szentes volt országgyűlési 
képviselője hangsúlyozta, a szol-
noki székhelyű társaság orvosol-
hatja a problémát, ennek techni-
kai feltételeiről való megegyezés 
azonban az érintettek hozzáállá-
sán múlik. 

BLAHÓ GABRIELLA 

Lejárt 
szavatosság 
Tavaly kevesebb esetben káro-
sították meg a fogyasztókat az 
élelmiszerboltokban, min t egy 
évvel korábban - állapította 
meg a Csongrád Megyei Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelőség. 
A 2004-es év munká já t értéke-
lő tegnapi tájékoztatón Pálkúti 
Istvánná igazgató elmondta: 
egyre több helyen tüntet ik fel a 
termékek egységárát, de gyako-
ri a lejárt szavatosságú áru a 
polcokon. A kocsmákban nem 
helyeznek el árjegyzéket a bejá-
rat mellé, és a HACCP-rend-
szer bevezetése sem történt 
meg mindenüt t . A ruhába be-
varrt mosási ú tmuta tó nem 
egyezik meg a minőségi tanú-
sítványon közöltekkel, így pe-
dig félretájékoztatják a fo-
gyasztókat. 

PHOENIX 
Makó 

A Gumimüvek PHOEN1X Hungária Kft. részére 
- amely hűtő- és fűtőcsövek gyártója és beszállítója az európai 

autóipar számára - keresünk 

minőségügyi munkatársat 
az alábbi feltételekkel: 

Középfokú műszaki iskolai végzettség 
Német tárgyalóképes nyelvismeret 
Csapatmunka, nagy terhelhetőség 

Pontos, precíz munkavégzés 
Kommunikációs készség, kreativitás 

Számítástechnikai ismeretek (Excel, Word) 
Előny az autóiparban szerzett minőségügyi gyakorlat 

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, akkor küldje el a részletes, 
német és magyar nyelvű pályázatát 

fotóval ós bizonyítványmásolatokkal együtt 
az alábbi címre 2005. február 15-ig. 

Gumiművek PHOENIX Hungária Kft. 
6900 Makó, Pl. : 82. 

E-mail: janosne.vancsik@phoenix-ag.com 
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