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KÖRKÉP 

ALGYŐ. A nagyközség 
képviselő-testülete ma délután 2 
órától tartja soros ülését. A 
képviselők megalkotják a 
lakásfelújításról szóló rendeletet, 
jóváhagyják a 
termálfürdő-beruházást, 
valamint az utasváró létesítését 
a 47-es út Téglás utcai 
körforgalmi csomópontnál. 
Pályázatot fr ki a testület az 
algyői általános iskola igazgatói 
álláshelyére, továbbá jóváhagyja 
az önkormányzat idei 
rendezvénynaptárát. Dönt az 
Egészségügyi Alap 
felhasználásáról, és jelentést 
hallgat meg határozatainak 
végrehajtásáról. Tulajdonosi 
taggyűlés keretében fogadja el a 
GYEVIÉP Kht 2005. évi üzleti 
tervét. 
- Ma délután 5 órától 
gyakorlónapot szervez a 
Yumeiho Egészségmegőrző Klub 
bemutatóval, szaktanácsadással 
és mozgásterápiával. 
Programvezető: Faragó Katalin, 
V. yumeiho és alternatív 
mozgás-masszázs terapeuta. Az 
érdeklődők csereruhát vigyenek 
magukkal, az átöltözési 
lehetőség biztosított. A 
masszázs önköltséges. 

BORDÁNY. A Csongrád Megyei 
Munkaügyi Központ Szegcdi 
Kirendeltségének támogatásával 
2006. március 15-éig új 
munkatársat foglalkoztat a 
bordányi teleház. A kulturális 
szervező munkatárs fő feladata a 
Kulturális és Szabadidős 
Egyesület és a Bordányi 
Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat kulturális, 
szabadidős programjainak 
megtervezése, lebonyolítása, és a 
Teleház Információs és 
Szolgáltató Központ mint 
közösségi tér szakszerű 
üzemeltetése. 

DOMASZÉK. Az érdeklődők 
számától függően break 
táncoktatás mdid Domaszéken 
Heé György háromszoros egyéni 
országos bajnok, az S.L.S. 
kétszeres világbajnokcsapat 
tagjának vezetésével. Jelentkezni a 
Teleházban lehet március 31 -éig. 

RÚZSA. Minden hónap 
negyedik vasárnapján állat- és 
kirakodóvásárt rendeznek 
Rúzsán. A húsvétvasárnap sem 
kivétel, március 27-én is várják a 
vásározókat a szervezők. 

SÁNDORFALVA. 
Közmeghallgatással egybekötött 
képviselő-testületi ülést tartanak 
ma délután 3 órától a Budai 
Sándor Művelődési Házban. 
Darázs Sándor polgármester 
beszámol a képviselő-testület 
jogkörében a két ülés között 
kiadott döntésekről, 
utasításokról, fontosabb 
tárgyalásokról, Valamint a lejárt 
határidejű határozatok 
végrehajtásáról. Döntenek a 
falunapi rendezvényekről. 
Sándorfalva egészségügyi 
helyzetéről, a környezeti hatások 
szerepéről, valamint a helyi 
orvosi ügyelet kialakításának 
feltételeiről és lehetőségeiről 
Muhiné dr. Boruzs Ilona jegyző 
tájékoztatja a megjelenteket. A 
helyi postahivatal vezetője a 
postai szolgáltatások helyzetéről 
számol be. Ezt követően 
előterjesztések, egyéb 
bejelentések hangzanak el. 

SZEGED. Várhídiné Szabó 
Erzsébet kiskundorozsmai 
festőművész kiállítása március 
31-éig, mindennap 10-től 22 
óráig tekinthető meg a Novotel 
Szeged Szálloda Coté Jardin • 
éttermében, valamint a Huszka 
és Dankó teremben. 

MÓRAHALOM. Új, ingyenes 
„gyógyító klub" indult az 
Erzsébet Gyógyfürdőben. A 
csütörtökönként fél 4-től fél 6-ig 
tartó klubfoglalkozásokon a 
szervezők a pszichológiai 
beszélgetések egészségmegőrző 
hatására kívánják felhívni a 
figyelmet. 

HATARIDOK 
A kisszínházi rekonstrukciónak 
és az Arany János utca felőli 
28 lakásos ház felépítésének 
eredeti határideje 2005. janu-
ár 21. volt. A határidő lejárta 
előtt módosították a szerző-
dést, az átadás véghatáridejét 
április 30-ára változtatták. 
Borgói Alán, az önkormányzati 
fejlesztési iroda osztályvezető-
je arról tájékoztatott, hogy a 
három és fél hónapos határ-
idő-eltolás egyik oka a meglé-
vő épület falainak és az újon-
nan rákerült acélszerkezetű 
födémnek - csak a bontás 
után kiderült - méreteltérése 
volt. A régi falak nem zártak 
pontos derékszöget, a födémet 
át kellett tervezni. Késleltette 
továbbá a 28 lakásos ház ala-
pozását, hogy a szomszédos 
magánházban működő orvosi 
rendelőkhöz előbb utat kellett 
biztosítani. 

Dátumzavar az építkezés körül 

Fekete kőporcelán a színházban 
Április vége a szegedi kisszín-
ház és a mellette fölépült 28 
lakásos ház befejezésének ha-
tárideje. Véletlen dátumcsere 
miatt í r tunk egy hónapja - már-
ciusi átadásról. 

Alig több mint egy hónappal ez-
előtt azt írtuk, hogy az építők 
március végén átadják a kamara-
színházat, az igazság pedig az, 
hogy április végén lesz az átadás. 

- A módosított szerződésünk-
ben mindkét dátum szerepel, 
ezért történhetett, hogy véletle-
nül az egy hónappal korábbit 
mondtam a véghatáridő dátumá-
nak - mentegetőzik a fővállalko-
zó Délépítő Rt. generálfőmérnö-
ke. Mészáros András mutatja a 
szerződést: a fővállalkozónak 
március 31 -éig „a színháztechni-
kai munkák befejezéséhez a fel-
tételeket biztosítani kell", a kis-
színház és a mellette épült 28 la-
kásos ház átadásának véghatár-
ideje: április 30. 

- Az összes színháztechnikával 
kapcsolatos munka - amelyet a 
beruházó szegedi önkormányzat-
tal kötött szerződések alapján tő-
lünk független cégek végeztek -
valóban befejeződik ennek a hó-
napnak a végére. Mi több, vala-
mennyi nagyobb munkával mi is 
elkészülünk a színházban, ápri-
lisra úgyszólván csak a bútoro-
zás, a takarítás, a berendezések 
finomhangolása, kipróbálása, 
akusztikai mérések - ilyesmi ma-
rad. A 28 lakásos házban viszont 
még van teendőnk. A két létesít-
ményre - amelyek egyébként a 
szó szoros értelmében is össze-

Készül a forgószínpad 

kapcsolódnak, hiszen a színházi 
raktár átnyúlik a 28 lakásos ház-
ba - szól a szerződésünk. 

Tegnap besétáltunk a Horváth 
Mihály utcai főbejáraton - meg-
saccolni a színház készültségé-
nek mértékét. Az utcai portál 
már megújult, legföljebb azért 
marad észrevétlen, mert az üve-
gek még nincsenek megtisztítva. 
Az előcsarnokban Süli Mihály 
művezetővel bekukkantottunk a 
porvédő burkolat alá: a foyer fe-
kete kőporcelán járólapja sejtel-

mesen csillant - elegáns lesz a fa-
lak meleg, cseresznyeszínű fa-
burkolatával és az előcsarnoki 
pillérek köré épített márvá-
nyos-szürke pultokkal. Itt már 
csak a nézőket kiszolgáló büfé 
bútorait kell beépíteni és egy ki-
sebb falrészt burkolni. A lépcső-
sor márványát is fölcsiszolták, a 
napokban a csúszásgátlók is a 
helyükre kerülnek, s a húsvéti 
ünnepek éppen jól jönnek, hi-
szen két napig nem szabad ilyen-
kor a lépcsőn járni... • 

Fotó: Gyenes Kálmán 

Az öltözőkben már ott vannak a 
bútorok: szekrények, pultok, tük-
rök, s a vizesblokkokat is fölsze-
relték a szaniterekkel. A kiszolgá-
ló részekben akár takarítani le-
hetne. A nézőtér mélykék falát a 
portól védik az ideiglenes burko-
lattal, ugyanis a parkettát most 
rakják le, még az ünnep előtt lak-
kozzák, akárcsak a nézőtéri lép-
csők bükkfa járólapját. A jövő hé-
ten, kedden érkeznek a falakkal 
harmonizáló színű zsöllyék. 

- Ma estére befejezzük a szín-

pad végleges faburkolatának föl-
rakását - mutatja a művezető. A 
forgószínpad fölött öten-hatan 
dolgoznak; egyikük megkérdi 
Süli urat, leengedhetnék- e a vas-
függönyt, talán akkor nem érné 
őket a színpadon akkora huzat... 

A díszletraktárban festenek. 
Az újonnan épült balettpróbate-
rem falai már fehéren világíta-
nak - várják a hatalmas tükrö-
ket, melyek ugyancsak a napok-
ban érkeznek. 

S. E. 

Bacher Iván, Szabó Dénes is fellép a fesztivál programjában 

Karikaturistánk az Átriumban 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Tavaszi Fesztivál programsorozatának 
részeként ma 17 órakor a Kárász utcai Átrium 
üzletházban nyílik lapunk karikaturistájának, 
Németh Györgynek Az én városom című kiállí-
tása. 17.30-kor az Oskola utcai Zodiákus étte-
remben a magyar borászat kiválóságai, Bock Jó-
zsef, Figula Mihály és a Frittmann testvérek lesz-. 
nek Dlusztus Imre vendégei. 18 órakor a Szegedi 
Zsidó Hitközség dísztermében Bacher Iván 

író-újságíró szerzői estjét rendezik meg Zsidók 
és mazurkák címmel, Marik István előadómű-
vész közreműködésével. 19 órától a Tisza Szálló 
nagytermében a Kossuth-díjas karnagy, Szabó 
Dénes vezényletével az 1986-ban alakult nyír-
egyházi Pro Musica Leánykar ad koncertet rene-
szánsz és romantikus kórusművekből, valamint 
Kodály és Bartók darabjaiból. Kísérő rendezvény-
ként 19 órától a Szegedi Nemzeti Színházban az 
Éjjeli menedékhelyet, a Korzóban A nap huszon-
ötödik óráját játsszák. 

Átadták az Amaro Khert 

A gyerekek is jól érezték magukat Fotó: Karnok Csaba 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tegnap délután 5 órakor átad-
ták a nagyközönségnek a Ro-
ma Információs Szolgáltató 
Központ és Közösségi Házat , 
vagyis az Amaro Khert. Az 
eseményen megjelent Teleki 
László politikai ál lamtitkár, 
aki e lmondta: egy valódi kö-
zösségi tér jött létre, mely 
nemcsak Szegednek, hanem 
az egész régiónak fontos. Az 

eseményen a szegedi önkor-
mányzat részéről Kozma Jó-
zsef alpolgármester, és roma 
civil szervezetek képviselői is 
részt vettek. 

- Dús és színvonalas progra-
mokat várunk a közösségi háztól 
- fogalmazott Kincses Ferenc, az 
Együtt A Romákért egyesület 
munkatársa - , mert ezek segíte-
nek a romák identitástudatának 
ápolásában. 

Czutor Zsolt, az Amaro 

Kher vezetője elárulta: a ter-
vek szerint ismert roma mű-
vészeket - például Szakcsi La-
katos Bélát, a Váradi Roma 
Cafét, Pege Aladárt - h ívnak 
meg havonta két a lkalommal, 
emellet t a helyi művészek is 
bemuta tkoznak. A megnyitó 
résztvevői már tegnap este 
megismerkedtek néhány sze-
gedi művésszel, au tent ikus ci-
gányzenét, jazzt és verseket 
hal lgathat tak. 

Három nappal ezelőtt még kihalt volt a határ 

Vetik a koraiakat 
a földeken 
Késve kezdődhettek 
el a tavaszi munkák, 
de a szakemberek 
szerint néhány nap 
alatt be lehet hozni 
a lemaradást. A bel-
vizes területeket le-
számítva minde-
nüt t vetik a koraia-
kat az enyhe, nap-
sütéses időben. 

A szántóföldeken a 
hosszú ideig tartó 
csapadékos időjárás 
miatt három nappal 
ezelőttig szinte sem-
mi sem mozdult. 
Noha még mindig 
nagyon nyers a föld, 
és a szántók egy ré-
szén is áll a belvíz, a 
gazdálkodók három 
napja hozzáfogtak a 
tavaszi munkákhoz: 
készítik elő a talajt, 
vetik a koraiakat, a 
lucernát, a tavaszi árpát, a gyö-
kérmagvakat - mondta el Cserjé-
si Lajos, a Csongrád megyei föld-
művelésügyi hivatal osztályveze-
tője. A szakember szerint van 
ugyan lemaradás a munkákban, 
de az akár napok alatt is behoz-
ható. 

Az őszi kalászos gabonák meg-
határozó többsége jelentős káro-
sodást nem szenvedett a télen, 
mivel a terület nagy részét hóta-
karó borította, védelmet nyújtva 
a rendkívüli hideg ellen. Azokon 
a táblákon, ahonnan az erős szél 
a havat elhordta, vélhetően kü-
lönböző nagyságú károsodással 
kell számolni, de ennek mérté-
két csak később lehet megállapí-
tani. 

A fűtött fóliákban és az üveg-
házakban a termelők megkezd-
ték a káposztafélék és a paradi-
csom palántázását. Már szedik a 
hegyes erős paprikát és a kínai 
kelt, de rövidesen piacra szállít-
hatják a karalábét, a salátát és a 
retket is. Megkezdődött a szántó-

Dolgozhatnak a gépek is Fotó: Gyenes Kálmán 

földi zöldségek termeltetési szer-
ződéseinek megkötése: informá-
cióink szerint a felvásárlók az 
előző évinél alacsonyabb árat kí-
vánnak a termelőknek fizetni. 
Emiatt a feltételezések szerint 
csökkenhet a termőterület nagy-
sága. 

A télire betárolt zöldségfélék 
eladása most már nehézkes, hi-
szen a kínálat bőséges: a vörös-
hagyma kilóját 8-15, a sárgaré-
páét 40, a fokhagymáét pedig 
mindössze 180-220 forintos 
áron lehet csak eladni. Az almát 
már 30 forintos kilónkéúti áron 
kínálják a termelők: ez alól csák 
a 70 m m feletti Golden és Déli-
cious fajta kivétel, melyek 70 fo-
rintos áron is kelendőek. 

Még nem lehet megbecsülni, 
mekkora pusztítást okoztak a fa-
gyok a gyümölcsösökben. Febru-
árban ugyan észlelték a rügyká-
rokat a gazdák, de a fagykár mér-
tékét csak a virágzás után lehet 
pontosan kiszámolni. 

F. K. 


