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KÖRKÉP 

ALGYŐ. A nagyközségi 
önkormányzat 
képviselő-testülete januári 
ülésén módosította a tavalyi 
költségvetést, és megvitatta a 
bevételek és kiadások idei 
tervezett összegeit és arányait. 
Az idei lehetőségeket jelentősen 
befolyásolják az új 
adótörvények, illetve a 
közszférában bevezetett 
béremelések. A kiadások között 
most is jelentős a falu 
működtetésére fordítandó 
összeg; a tervezett fejlesztések 
közül kiemelhető az útépítés és 
járdaépítés, továbbá az óvodai 
tornaszoba és a termálfürdő 
építésének ez évi üteme. 
- A faluházban ma délután 5 
órától rendezik meg az Algyői 
Művészkör taggyűlését. 

ÁSOTTHALOM. Az Egészséghét 
keretében ma 8-tól 10 óráig 
vércukor- és vérnyomásmérést 
tartanak a művelődési házban. ( 
A vércukorszint mérése 
éhgyomorra vagy étkezés után 2 
órával történhct!| Fél 9 és fél 11 
között a gondozási központban 
dr. Vincze Katalin szemész tart 
ingyenes tanácsadást, délután 4 
órától a művelődési házban 
Kopasz Szilvia diabetikus 
kóstolóval egybekötött 
tanácsadását rendezik meg. 
- Délután 4 órától a Kamarai és 
gazdaköri téli esték sorozatban a 
mangalicatenyésztés, hizlalás és 
értékelés lehetőségeiről 
hallgathatnak meg előadást az 
érdeklődők a Fenyó panzióban. 

MÓRAHALOM. Ma délután 3 
órától az Aranyszöm 
rendezvényházban Dés László és 
Geszti Péter zenés darabját, A 
dzsungel könyvét mutatja be az 
AZTÉK színjátszó csoport. A 
belépő 350 forint. 

RÖSZKE. Ma délután fél 5 órától 
rendezik meg a helyi művészeti 
iskola növendékeinek félévzáró 
hangversenyét a művelődési 
házban. A kis növendékek 
furulyán, zongorán, hegedűn és 
fuvolán játszanak. 

SZEGED. A Leonardo-pályázat 
keretében a nyáron a szegedi 
Hansági Ferenc 
Vendéglátóipari, 
Idegenforgalmi Szakiskola és 
Szakközépiskolából 15 cukrász, 
szakács és pincér tanuló járt 
egy hónapos tanulmányúton 
Bolognában. E héten, ezt 
viszonozva, Olaszországból 44 
fős csoport érkezett Szegedre. 
Az olasz diákok 
megismerkedtek a 
hagyományos magyar 
fűszerekkel, a hazai 
gasztronómiával. A vendégek 
együtt főztek és sütöttek a 
banságis diákokkal. Az 
alapítványi iskolából jelenleg 
tizenketten tanulnak három 
hónapig Németországban. 

SZŐREG. A művelődési házban 
ma délután 2 órakor kezdődik az 
ultiparti. A nyugdíjasklub 
vacsorával, zenével és tánccal 
egybekötött farsangi bálja 
délután 4 órakor kezdődik. Négy 
órától tartja összejövetelét a 
Sárga Rózsa Népdalkör. 

ZÁKÁNYSZÉK. Ma délután 4 
órától tartja soros ülését a 
képviselő-testület a 
polgármesteri hivatal 
nagytermében. Elfogadják az 
önkormányzat 2005. évi 
költségvetését, az idei 
fejlesztési tervet, valamint az 
idei közbeszerzési tervet. A 
testületi ülések nyilvánosak, 
minden érdeklődőt szeretettel 
várnak. 
- Ma este 6 órától tartja 
közgyűlését a zákányszéki 
nőegylet a művelődési házban. 
Napirend: beszámoló az egylet 
eddigi tevékenységéről, új tagok 
felvétele. A művelődési házban 
minden hónap második 
csütörtökén tartanak kötetlen 
beszélgetést, amelyre várják a 
zákányszéki lányokat, 
asszonyokat. 

Felújítják 
a Vasvárit 
Címzett támogatás segítségével 
bővítik és korszerűsítik a Vas-
vári Pál Közgazdasági Szakkö-
zépiskola épületét. A munkát a 
Délépítő Rt. végzi el. 

Tegnap reggel a Vasvári Pál Köz-
gazdasági Szakközépiskola tor-
natermében írta alá Botka László 
polgármester és Koreck Ferenc, a 
Délépítő Rt. vezérigazgatója- a 
szerződést az intézmény épületé-
nek teljes felújításáról. A szakkö-
zépiskola 250 millió forintos 
címzett támogatásból szépül 
meg, ezt a város 30 millió forint 
önrésszel egészíti ki. 

A polgármester beszélt az idei év-
ben indított iskolafelújítási prog-
ramról, majd az ehhez kapcsolódó-
an, címzett támogatásból megúju-
ló intézményeket sorolta: a Vedrest 
hamarosan tatarozzák, a Tömör-
kény pedig sikeres pályázat esetén 
szintén teljesén újjászülethet. 

Elmondta még, hogy a Vasvári 
esetében az építészek figyelem-
mel voltak arra, hogy az iskola 
gyönyörű műemléki környezet-
ben, a két zsinagógával szomszé-
dos telken található. Az épületet 
a Bolyai utca felől bővítik is: ösz-
szesen 460 négyzetméterrel lesz 
nagyobb az alapterülete, több 
osztály indulhat. A felújításkor 
akadálymentesítik is az iskolát. 

Tárlatok 
A Graphium Temesvár '04 című 
nemzetközi kisgrafikai tárlat 
anyagából készült vándorkiállí-
tást Szekernyés János művészeti 
író nyitja meg ma 17 órakor a Sze-
gedi Tudományegyetem Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
Rajz- és Művészettörténet Tan-
székének galériájában. Ugyanitt 
17.30-kor a Munkácsy-díjas kép-
zőművész, Borgó kiállítását. 

Zsúfolásig megtelt tegnap este a Szegedi 
Ifjúsági Ház, ahol szerencsés előfizetőink-
nek adott koncertet a közismert énekes 
házaspár, Korda György és Balázs Klári. A 
művészek dalaik mellett viccekkel is szó-
rakoztatták a közönséget. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Már jóval a koncert kezdete előtt megtelt a 
Szegedi Ifjúsági Ház tegnap este, ahol a Dél-
magyarország szervezett ajándékkoncertet 
azon olvasóinak, akik helyesen válaszoltak a 
lapunkban megjelent kérdésünkre és akik 
olyan szerencsések voltak, hogy kisorsoltuk 
őket. Összesen 650 olvasónk élvezhette az 
örökifjú és közkedvelt énekes házaspár, Kor-
da György és Balázs Klári fellépését, akik 

Hódmezővásárhely és Makó után tegnap es-
te Szegeden léptek színpadra. 

A koncert előtt a házaspár egy ifjú, hódme-
zővásárhelyi rajongójukkal beszélgetett az öl-
tözőben. A 17 éves Nagy Gyöngyit régi isme-
rősként köszöntötték Kürdáék, ami nem vé-
letlen, hiszen közel hat éve ismerik egymást. 
Gyöngyi, aki végzős a vásárhelyi Gregus Máté 
Mezőgazdasági Szakközépiskolában, elmond-
ta, hogy miután 1998-ban megnézte Korda 
György negyvenéves jubileumi koncertjét, 
egyből megkedvelte a művészt és a feleségét. 

- Elkezdtem nyomozni utánuk, hol lak-
nak, mi a címük, majd megszületett az első 
levél - mondta Gyöngyi, majd Balázs Klári 
vette át a szót: - Leírta, hogy mennyire szere-
ti a dalainkat és részletesen bemutatkozott. 
Korda György hozzátette: különleges büszke-

ség tölti el őt és feleségét, hogy a fiatalok szí-
vét is megérinti dalaik mondanivalója. 

Korda György ekkor idegesen az órájára né-
zett, majd így szólt: „Klárikám, most már 
tényleg öltöznünk kell", ezért elhagytuk az 
öltözőt. A koncert előtt Gyöngyi még el-
mondta, sokat köszönhet Kordáéknak, hi-
szen az ő dalaik hatására kezdett el romanti-
kus novellákat, regényeket írni. 

Szegedi olvasóinkat Pap Klára kiadóigazga-
tó köszöntötte, majd színpadra léptek a mű-
vészek. Korda György barátaiként üdvözölte 
a szegedieket, viccelődött a közönséggel, vic-
cet mesélt, majd felcsendültek az új és régi 
melódiák. A másfél órás koncert után a há-
zaspár dedikálta kazettáit, CD-it, majd a Kis-
kőrössy halászcsárdában egy-egy szegedi ha-
lászlé mellett fejezték be az estét. 

A fergeteges koncert után halászlével zárták a napot 

Egy jó este Kordáékkal 

A m ű v é s z h á z a s p á r e lbűvöl te a szegedi k ö z ö n s é g e t Fotó: Karnok Csaba 

A szegedi IHprogramjában függöny-, bútor- és edényvásár is szerepel 

A kultúra házában 
nincs helye a bóvlinak 

Csongrádi fürdőfejlesztés: hallgatás és ígéretek 

Befektetők a ködben 
Újabb befektető jelentkezett a csongrádi fürdőfejlesztés finanszíro-
zására. A magyar cég terveiről annyit tudni, hogy bérlakásokat és 
nyugdíjasházat is építenének. Közben a német tőkések sem mondtak 
le a Bökényalji útra tervezett beruházásról, sőt hő- és villamos ener-
giát termelő rendszer kiépítésével bővítenék a projektjüket. „Bárcsak 
látnánk már ebből valamit!" - mondják a csongrádiak. 

AZ INTÉZMÉNYNEK NEM ÉRI MEG 
Eseti megál lapodással adják bérbe a kereskedőknek a szegedi IH termei t — 
magyarázkodott Boros Gyula, a közművelődési intézmény új ügyvezető 
igazgatója. Az utazó kereskedők tevékenysége és árukészlete egyáltalán 
nem illik a ház profil jába, ráadásul a bérleti díjak is épphogy fedezik a re-
zsiköltségeket. Ezért ezt a faj ta bérleteztetést a közeljövőben átgondolják, 
inkább a kulturális programoknak biztosítanának helyet. Ellenben például 
a deszki művelődési házba egyetlen műanyag edénnyel utazó kereskedő 
járhat havonta, őt megszokásból még fogadják - tudtuk meg Kószó Aranka 
intézményvezetőtől. Náluk nincs helye a bóvlinak. 

Hónapok óta nagy a csend a 
csongrádi milliárdos fürdőfej-
lesztés ügyében. A szindikátusi 
szerződés májusi aláírása után 
joggal várhatták a bizakodó lo-
kálpatrióták, hogy az önkor-
mányzat és a befektető csoport 
között létrejött elvi egyezség rö-
vid időn belül medencékben és 
munkahelyekben mérhető ered-
ményt hoz a település számára, 
de a beígért százhúsz napos gon-
dolkodási idő lejárta után sem 
kopogtatott konkrét ajánlattal a 
városháza nyitott ajtaján a né-
met befektető csoport. 

Időközben egy fővárosi vállal-
kozás fantáziáját is megmozgat-
ta a csongrádiak fürdőfejlesztési 
álma. Az Első Magyar Projekt 
Ház Befektetési, Fejlesztési és 
Szolgáltató Kft. képviselői pénte-
ken tiszteletüket tették a testület 
ülésén, ahol zárt ajtók mögött is-
mertették merész elgondolásai-
kat. Az új ajánlkozó banki tőkére 
alapozva egy strandból és egy re-
habilitációs egységből álló fürdő-
komplexumot kíván létesíteni, 
valamint egy extra szolgáltatáso-

Az egészségkárosító parlagfű el-
leni védekezés jegyében hirdetett 
rajzpályázatot a Szegedi Felsővá-
rosiak Civil Egyesülete jSzöfcé). 
A versenyen a parlagfű okozta 
veszélyekre fölhívó, és a gyom-
növény irtására fölszólító plaká-
tokkal indulhatnak a 12-16 éves 
diákok. Az A3-as méretű lapon, 
szabadon választott technikával 
elkészített pályaművek hátolda-

kat nyújtó nyugdíjasházzal és 
bérlakások építésével bővítené a 
koncepciót. 

- Ha minden flottul megy, nyár 
derekára megalapíthatjuk az ön-
kormányzattal közös cégünket, 
ezután kerülhet sor a tervezésre 
és az engedélyeztetési eljárások 
lefolytatására - nyilatkozta la-
punknak a tavaly ősszel bejegy-
zett vállalkozás ügyvezetője, Fa-
zekas Ottó. 

Ami pedig a régi kérőt illeti, a 
német befektetők - információ-
ink szerint - továbbra sem tettek 
le a csongrádi projekt megvalósí-
tásáról. Úgy tudjuk, a befektetők 
egy hő- és villamos energia ter-
melésére képes gázmotoros 
rendszer kiépítésével „fejelték 
meg" korábbi ajánlatukat, s erről 
novemberben tájékoztatták a 
csongrádi városvezetést. A Kos-
suth téri hivatal válaszában pót-
lólagos információkat kért a fi-
nanszírozási módosításokról. 

Az egyeztetések jelenlegi állá-
sáról Bedő Tamás polgármester 
nem kívánt nyilatkozni. 

BÍRÓ DÁNIEL 

Iára föl kell írni a tanuló nevét, 
életkorát, iskolájának és felkészí-
tő tanárának nevét. A munkákat 
március 4-éig várják a Szegedi If-
júsági Házban (Felső Tisza part 
2.). A legjobb három plakát alko-
tóját díjazzák, és az összes rajzot 
kiállítják a II. Csongrád megyei 
parlagfűankét kísérő rendezvé-
nyeként, március 10-én, az ifjú-
ságiházban. 

Utazó kereskedőknek adja át 
nap mint nap termeit a Szegedi 
Ifjúsági Ház. A „nagybani há-
zalók" áruja olcsó, vevői első-
sorban nyugdíjasok. A Ti-
sza-parti kultúrház vezetője 
„megszokásból" engedi az áru-
sítást, de például Deszken nincs 
helye a bóvlinak. 

Szerdán vegyes iparcikk, csütör-
tökön fehérnemű és zokni a Sze-
gedi Ifjúsági Ház kínálata. A fia-
talok szegedi kultúrháza prog-
ramjához a jövő héten cipővásár, 
azután függöny-, kabát- és 
edényakció tartozik. 

Pestről hordja, s teríti ország-
szerte az árut Bükkösi Tímea és 
párja. Fővárosi importőrtől vásá-
rolja az olcsó kínai készletet a 
vándorkereskedő. 

- Szinte minden megyeszékhe-
lyen árulunk - tárja föl cégfilozó-
fiájuk lényegét az eladó. - A kész-
let aszerint változik, hogy mikor 

mire támad igény. Pesten nyo-
matjuk színes reklámújságun-
kat, és elküldjük a helyi terjesz-
tőkhöz, hogy két nappal a nyitás 
előtt bedobják a postaládákba. 

Szabadidőruhák, otthonkák 
mellett lábbelit, kisebb szerszá-
mokat, játékokat, edényeket és 
háztartási eszközöket kínálnak a 
pesti „nagybani házalók". Első-
sorban kínai gyártmányt és ol-
csót. 

A szegedi Bálint fánosné a lá-
nyával válogat. Rövid nézelődés 
után azonban sarkon fordulnak. 

- A falióra volt a cél, az meg-
van. A cipőt terven felül vásárol-
tuk - mutatják a dobozokat. -
Többre számítottunk, bár az is 
lehet, hogy későn érkeztünk. 
Bármit nem vásárolunk meg, 
nem halmozunk. Csak azt ve-
szünk, ami kell. Böngészni na-
gyon szeretünk, és először a szó-
rólapok alapján szemezgetünk. 

A szolnoki Fekete Istvánt még 
otthonában értük el telefonon, 
éppen a Szegedre szánt fehérne-
mű-választékot pakolta kisteher-
autójára. Tizennégy éve járja csa-
ládjával az országot, bár saját vá-
rosukban is fenntartanak egy fe-
hérneműüzletet. 

- Az áru felét magyar gyártók-
tól veszem- magyarázza a szol-
noki „országoló". - Mellette 
akad cseh, orosz, lengyel, török 
és kínai cucc is. Egy hónapban ti-
zenháromszor vidéken árulunk, 
minden nagyobb városban 
egy-egy napot töltünk. A kínaiak 
egyre jobban kiszorítanak min-
ket a boltokból. Nehéz kenyérke-
reset, de jól kiegészíti a szolnoki 
üzlet forgalmát az „országolás". 

DOMBAI T Ü N D E 

Rajzpályázat 

Vásárlók a házban Fotó: Schmidt Andrea 


