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Gördeszkás és bmx-es tavaszi rajzás 

Az extrém dühöngő hiánya 
Dollárpapa-premier 
A gyásznap miatt elhalasztották Gábor Andor Dollárpapa című ko-
médiájának tegnapra tervezett bemutatóját, ezért a premiert ma este 
tartják meg. A címszerepet Székhelyi József alakítja a megbetegedett 
Király Levente helyett, a további főbb szerepekben Fekete Gizit, Pata-
ki Ferencet, Szilágyi Annamáriát, Jakab Tamást, Papp Gabriellát, 
Márkus fuditot és Katona Jánost láthatja a közönség. A produkciót 
Bal József rendezte, a díszletet Juhász Katalin, a jelmezeket Papp Janó 
tervezte. A ma esti előadásra a Nemzeti Premier-bérletek érvényesek. 
A Jávor Pál-bérlet 15 órára meghirdetett előadása elmarad, pótlására 
május 21 -én, szombaton 15 órakor kerül sor. A Dollárpapa-bemutató 
megváltozott időpontja miatt természetesen a Kucó mindkét mai, 
nagyszínházi előadása is elmarad, a jegyeket a színházi jegyirodában 
visszaváltják. 

Szavalóverseny, koszorúzás, versünnep Szegeden 

József Attilára 
emlékeznek 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. Legutóbbi ülésén 
döntöt t arról a 
képviselő-testület, hogy - több 
javaslat közül - a Valcol Kft. 
600 ezer forintértékű, 2 
méterszer 3 méter 50 
centiméteres, át látszó falú, 
padokkal fölszerelt, modern 
utasváró szerkezetét építteti 
föl a 47-es úti 
buszmegállóban. 

ÁSOTTHALOM. Ásot tba lmon a 
Határ- ta lan kapcsolat 
keretében ta r t ják az első 
Halom-találkozót . Ma 
Királyhalom és Mórahalom 
képviselői lá togatnak el a 
településre. 14 órakor közösen 
fát ü l te tnek a Szent István 
parkban, majd a művelődési 
házban mindhá rom település 
néptánccsoport ja i , 
népdalénekesei, 
népmesemondói 
muta tkoznak be. A 
program vendége Berecz 
András mesemondó, 
népdalénekes, az 
egyszemélyes folk t eá t rum 
kiemelkedő alakja. Az estét 
táncház zárja. Mindenki t 
szeretettel várnak. A 
programot az Európai Unió 
pénzügyi támogatásban 
részesíti . 

PUSZTAMÉRGES. Ma délután 
4 órától a Szomszédoló 
programsorozat keretében 
Forráskút Pusztamérgesen 
mutatkozik be. Fellépnek az 
iskola színjátszói, az Őszirózsa 
Népdalkör, a Fikusz, a Juharfa 
együttes és az iskola diákjai -
verssel, tátika produkcióval, 
jelenettel. A színpadi műsor 
után Nagy Gábor zenész 
gondoskodik a 
szomszédmulat ta tó est további 
jó hangulatáról, az előtérben 
pedig a Pusztamérgesi söröző 
várja vendégeit büfével. 
Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak. 

RÖSZKE. A röszkei 
nyugdíjasklub 
megalakulásának 30 éves 
évfordulója alkalmából 
rendeznek ünnepséget ma 
délelőtt fél 11 -tói a röszkei 
művelődési házban. 
Köszöntőt mond Magyari 
László polgármester, va lamint 
a nyugdíjasklubok vezetője -
Németh Ferdinándné és Márki 
Antalné. Ezt követően a 
röszkei Vadrózsa 
néptánccsoport , a Röszkei 
Dívák adnak műsor t , az 
ünnepel teket „Hasí tó" nóták 
köszöntik. Az alapftó és a 25 
éves tagsággal rendelkező 
nyugdíjas klubtagokat , 
valamint a más településekről 
vendégként érkező 
nyugdíjasklubok csoport ja i t 
díszoklevéllel a jándékozzák 
meg. Röszkén a legidősebbek 
is aktívan részt vesznek a 
közösség életében, az 
ünnepek, műsorok, a 
hagyományőrző rendezvények 
szervezésében, amiér t hálás is 
a falu közössége. Az 
ünnep mot tó ja : „Úgy szőni a 
gyolcsot, hogy a szálat a 
szívedből húzod, min tha azt a 
gyolcsot az viselné majd , 
akit szeretsz!" 

RIIZSA. A k ö z s é g k ö n y v t á r a 
április 11 -étól a Telcházban 
működik. Változatlan nyitva 
tartással , 8 .30 és 16.30 között 
várják a látogatókat . 

ZSOMBÓ. Ma délelőtt 9 
órakor, a Zsombói Hétpróba 
idei első próbáját te l jes í thet ik 
a jelentkezők. Kerékpárostúra 
keretében Sziksóstóra 
tekernek ki és vissza a 
hétpróbások, az útvonal 
hossza körülbelül 18 
kilométer. Gyülekezés a 
zsombói Kós Károly Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
előtt fél 9-től. Minden 
érdeklődőt - nem csak 
zsombói lakosokat -
szeretettel várnak a 
szervezők. 

A gördeszkás, bmx-es fiatalok 
hivatalosan Újszegeden a Játé-
kok Kertjében hódolhatnak 
kedvenc hobbi juknak. De a 
szegedi lakótelepekről inkább 
a Belvárosba mennek és a lép-
csőkön, szökőkutak percmén 
gyakorolnak. Szegeden a közel-
jövőben nem, Algyőn viszont 
tervezik ú j extrém pálya építé-
sét. 

A stresszes iskolai délelőtt után a 
fiatalok egy része kedvenc hobbi-
jának, az egyre népszerűbb a gör-
deszkázásnak, görkorizásnak 
vagy a bmx-kerékpározásnak hó-
dol. 

- Többen is lennénk, ha a felté-
teleket biztosítanák - mondja 
Szilas László a Népligetben, a Já-
tékok Kertjében, ahol minden 
igényt kielégít a biciklis krossz-
pálya, vagy a gördeszkásoknak 
kialakított terület. Haveri társa-
ságok rendszeresen járnak ide, 
de ez csak egy része azoknak, 
akik kedvelik ezt a látványos, bá-
mulatos ügyességet kívánó, de 
nem veszélytelen elfoglaltságot. 
A ligetben jól megférnek egymás 
mellett a kicsik és nagyok: a ko-
sarasok, a deszkások nem zavar-
ják a hintázó, csúszdázó oviso-
kat. 

- Kialakult a rend, mindenki 
tudja, mi az íratlan szabály. Jó 
hogy elkészült a Játékok Kertje, 
mert eddig én is lépcsőkön, kor-
látokon, magam eszkábált ugra-
tókon bicajóztam. Azt is látom, 
hogy nagyon sokan nem jönnek 
ki Újszegedre, hanem továbbra 
is az Árpád téren, a Somogyi-
könyvtár elótt, az árvízi emlék-
műnél, a Stefánián, a Múzeum 
előtt élnek szenvedélyüknek - vi-
lágosít fel foó Marci, majd bemu-
tat néhány bmx-es figurát. 

Hihetetlenül ügyesek a fiúk, de 
azok is elkápráztatnak mutatvá-
nyaikkal, akik az említett helye-
ken gördeszkáznak. Minden le-
hetséges helyen kipróbálják ké-
pességeiket. Azzal egyáltalán 
nem foglalkoznak, hogy megron-
gálják a lépcsőket, a szökőkuta-
kat, és a virágágyásokat. 

- Mi maga, parkőr? - kérdezi 
az egyik cingár srác. - Húzzon 
innen, ne kérdezősködjön. In-
kább azt intézze el, hogy legyen a 

Hétvezér-
viadal 
Íjfeszítő és nyílröptető viadalt 
rendez a szegedi Sasíjászok No-
mád Hagyományőrző Csoportja 
az Ópusztaszeri Nemzeti Tör-
téneti Emlékparkban szomba-
ton. A Dél-keleti Gyepű harma-
dik toborzó-válogató versenyén 
az ország különböző részein élő 
történelmi íjászok mérik össze 
tudásukat, tisztelegve az ősök 
és a hét vezér emléke előtt. Az 
íjászok 7 és 49 méter közötti tá-
vokban mérettetik meg magu-
kat. A verseny nevezési díja fel-
nőtteknek 700, gyermekeknek 
500 forint. A viadalon bárki 
részt vehet. Nevezni kizárólag 
nem középlövó pusztai nomád 
íjakkal (szkíta és különböző 
merevszarvú íjakkal), favesz-
szókkcl, természetes tollazással 
lehet, gyermek (14 év alatti 
fiú-lány), felnőtt (férfi-nő) kate-
góriában. A versenyen való 
részvétel feltétele az íjhoz illő 
korhű viselet, de min imum vá-
szoning és -nadrág. Férfiak szá-
mára süveg és öv viselése köte-
lező. A gyermekek történelmi 
viselet nélkül is versenyezhet-
nek. Kategóriánként az első há-
rom helyezett érmet, a legtöbb 
pontot elérő versenyző ajándé-
kot kap. A régióból (Bács-Kis-
kun, Békés, Csongrád) legjob-
ban szereplő harcosok közül ke-
rülnek ki azok, akik képviselik 
a Törzsek Viadalán a Délkeleti 
Gyepűt. Nevezni 8 és 10 óra kö-
zött lehet, a verseny fél 11 -kor 
kezdődik, eredményhirdetés 
délután 2 órakor várható. 

ALGYŐN ÉPÜL 
g H Algyőn, a Tiszavirág utcában 150 

négyzetméteres területen alakíta-
nak ki gördeszkás pályát. A beke-
rített téren bárki biztonságosan 
űzheti az akrobatikus sportágat. 
Piri József polgármester elmond-
ta, hogy a két és fél millió forintos 
beruházás saját erőbői készül. Az 
extrém parkot a falunapon, május 
elsején adják át. 

lakótelepeken is olyan hely, ahol 
összejöhetünk és gördeszkázha-
tunk! Ha milliós játszótérre te-
lik, akkor extrém pályákra miért 
nem? - érdeklődik lehiggadva a 
kamasz. 

A szegedi Korzó moziban mu-
ta tkoznak be három napon át 
a X V . országos gyermek és if-
júsági Néptáncfeszt ivál részt-
vevői. 

A fiatalok négy bemuta tó 
előadáson ropják a táncot , a 
megnyitóval egybekötött első 
előadást tegnap este tartot-
ták. 

Pénteken két előadáson 
szegvári, kiszombori, szegedi, 
isztambuli , makói , vásárhe-
lyi, budapest i és balassagyar-
mat i tánccsoportok muta t -
koztak be. Ma délelőtt 10 órá-
tól a Csongrád megyei telepü-
lések csoportjai mellet t kalo-
csaiak, kecskemétiek és máté-
szalkai táncosok lépnek szín-
padra, vasárnap pedig isa-
szegiek és székesfehérváriak 
is. 

A gálaműsort vasárnap dél-
előtt 10 órától rendezik meg a 
Szegedi Nemzet i Színházban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Lapunk on-line kiadásának fóru-
mán megdöbbent olvasóink szá-
moltak be egy esetről, ami pén-
tekre virradóra történt Szeged 
Baktó városrészében. A hozzá-

A kérdését továbbítjuk az ön-
kormányzat kabinetfőnökéhez. 
Solymos László elmondja, hogy a 
közel jövőben nem tervezi a vá-
ros a Játékok Kertjéhez hasonló 
parkok építését, a képviselői 
alapból a játszótereket újítják fel. 
A kabinetfőnök azt szeretné, ha 
az extrém sportokat űzők a Bel-
városból kiszoknának az újszege-
di ligetbe. Hegedűs Imréné, a 
Csongrád Megyei Szabadidő-
sport Szövetség elnöke is úgy 
gondolja, hasznos lenne ilyen 
célra pályákat kialakítani, azon-
ban a szövetség pénz szűkében 
csak javasolhatja ennek szüksé-
gességét. 

CS. G. L. 

szóló tudomása szerint éjjel vala-
ki belőtt egy kerítésen, megsebe-
sítve a házőrzőt. A kutya hosszú 
perceken át szenvedett, majd el-
pusztult. M. Toronykőy Márta, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság sajtóreferense elmondta, 

József Attila születésének cente-
náriuma alkalmából a Szegedi 
Tudományegyetem Kulturális 
Irodája szavalóversenyt hirdetett 
a hallgatók, oktatók, dolgozók, 
valamint a város felnőtt polgárai 
számára. A versenyt ma délelőtt 
9 órától az egyetem Dugonics té-
ri aulájában rendezik meg. Vasár-
nap délelőtt 10 órakor kezdődik 
az önkormányzat és az egyetem 
megemlékező ünnepsége József 
Attila Dugonics téri szobránál, 
ahol beszédet mond Kozma Jó-
zsef alpolgármester és Berta Ár-
pád, a bölcsészkar dékánja. Köz-
reműködik a Fricsay Ferenc Vá-
rosi Koncert-fúvószenekar Blu-
menschein Gábor karnagy ve-
zényletével, a Szegedi Egyetemi 
Énekkar (művészeti vezetők: 
Száz Krisztina és Egri Ágnes), va-
lamint a József Attila szavalóver-

a rendőrjárőr még aznap este ki-
ment a helyszínre, ahol megálla-
pította, hogy az ebet egy fém-
tárgy sebesítette meg. 

A jószág tulajdonosa eddig 
nem tett feljelentést. Amennyi-
ben két napon belül sem teszi ezt 
meg, a Szegedi Rendőrkapitány-
ság hivatalból indít eljárást isme-
retlen tettes ellen. 

seny győztese. A megemlékezést 
koszorúzás zárja. A Móra Ferenc 
Múzeum a költészet szertartásá-
ra, a szavak igézetében töltött es-
tére várja vendégeit vasárnap 20 
órára a múzeum lépcsőjére. Jó-
zsef Attila, Juhász Gyula, Radnó-
ti, Babits és Kosztolányi verseit a 
legnagyobb magyar színművé-
szek felvételeiről hallgathatják 
meg az érdeklődők. Ülőpárnákat 
korlátozott számban biztosíta-
nak, zord idő esetén a programot 
a diszteremben tartják meg. 

Makón vasárnap 10 órakor 
avatja föl a gimnázium előtt, ú j 
helyen Tar István József Atti-
la-szobrát Bozóki András kultu-
rális miniszter és Búzás Péter 
polgármester. Ezután a Hagyma-
házban versünnep kezdődik, 
majd Eperjes Károly Kossuth-dí-
jas színművész ad műsort. 

HÍREK 
KÖZGYŰLÉSI KÖZVETÍTÉS 
A Városi Televízió Szeged ma 
délelőtt 9 órától élő, egyenes 
adásban közvetíti a szegedi 
városházáról a közgyűlés 
munkáját. 

NÉPSZAVAZÁS VASÁRNAP 
Vasárnap reggel 6 és este 7 óra 
közt adhatják le voksaikat a 
szikáncsiak és a barattyosiak, az 
előbbi tanyaközpontban a 
Vásárhelytől való elszakadásról, 
míg az utóbbiban a városhoz 
való csatlakozásról 
nyilvánítanak véleményt a 
lakók. Szikáncson az iskolában 
és a Zöld Forrás 2001. Kft. 
makói országúti telephelyén 
működik majd a szavazókör, míg 
a barattyosiak - mivel a település 
most Mártélyhoz tartozik - a 
mártélyi községházán 
szavazhatnak. 

GOLYÓNYOMOK 
TISZASZIGETEN 
A hét elején értesítet te a 
tiszaszigeti gátőr a 
határőrökön keresztül a 
rendőrséget, hogy a gátőrház 
közelében lévő zsilip 
fémszerkezetén lövésre utaló 
nyomokat talált. A rendőrök a 
helyszínen megállapították, 
hogy a nyomok régiek, nem a 
közelmúltban keletkeztek. A 
Szegedi Rendőrkapitányságon 
ismeretlen tet tes ellen 
rongálás miat t indult eljárás. 
Azt, hogy pontosan mi 
tör ténhete t t a tiszaszigeti 
zsilipnél, szakértő 
bevonásával vizsgálja a 
rendőrség. 

Többen is lennének, ha a feltételeket biztosítanák Fotó: Scmidt Andrea 

MDF: sokba kerül 
Solymos kinevezése 
A szegedi közgyűlés MDF-
MKDSZ frakciója ellenzi a ne-
gyedik alpolgármester kinevezé-
sét. Kalmár Ferenc frakcióveze-
tő-helyettes tegnapi sajtótájé-
koztatóján elmondta: Solymos 
László a maga 28 évével nem 
csupán fiatal még a felelősségtel-
jes poszthoz, de sokba is kerül a 
városnak. Számítása szerint az 
újabb alpolgármester havi egy-

millió forinttal terheli meg az 
önkormányzat kasszáját. Mind-
eközben - hangsúlyozta a keresz-
ténydemokrata politikus 
2002-höz képest duplájára, 13 
milliárd forintra nőtt Szeged hi-
telállománya. A Fideszhez ha-
sonlóan az MDF-MKDSZ frak-
ció is kérni fogja a közgyűlésen 
Székhelyi József színházigazgató 
leváltását. 

Meglőttek egy kutyát Baktóban 
Ismeretlenek péntekre virradó éjjel belőttek egy baktói ház ke-
rítésén és megsebesítettek egy kutyát. 

Délután a résztvevők a színpaddal ismerkedtek Fotó: Schmidt Andrea 

Nyolcszáz táncos Szegeden 
MUNKATÁRSUNKTÓL 


