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KÖRKÉP 

BORDÁNY. A megújult községi 
könyvtár ma délután 3 órától 
ismét várja olvasóit. 

DESZK. Ma a deszki óvodások 
Ópusztaszerre kirándulnak. A 
madarak, fák napját ünneplik 
meg együtt a gyermekek, 
valamint a hagyományápolás 
keretében régi korok kultúrájával 
ismerkednek meg. A program a 
szülők támogatásával valósul 
meg. 

KISTELEK. A 
rendezvényházban ma délután 3 
órától tartja találkozóját a 
baba-mama klub. Délután 5 
órától a Krisztus Szeretete 
Egyház tartja összejövetelét. A 
kisteleki sportcsarnokban este 6 
órától tömegsport napra várják a 
sportolni vágyókat. Sportolási 
lehetőségek: aerobik, 
tollaslabda, pingpong, 
falmászás, csocsó. 

MÓRAHALOM. Május 13-ától 
már a nyári szezonnak 
megfelelően üzemel az Erzsébet 
Gyógyfürdő. Az intézmény 
mindennap 9 órától 19 óráig 
fogadja a látogatókat. A 
vendégek használhatják a 
családi csúszdás 
élménymedencét, a csúszdás 
gyermek- és bébipancsolót, 
valamint a tan- és 
élménymedencét. 

RÚZSA. A művelődési házban 
ma délelőtt 9 és 11 óra között 
bálaruha vásárt, délután 2 és 5 
óra között cipő- és újruhavásárt 
tartanak. 
- A május 22-én megrendezésre 
kerülő állat- és kirakodóvásár 
virágvásárral, kertészeti 
termékek és eszközök 
árusításával bővül. Várják 
mindazon vállalkozókat, 
termelőket, akik 
virágtermesztéssel, kertészeti 
termékek és eszközök 
árusításával, előállításával 
foglalkoznak. Ez alkalommal a 
fenti termékek árusainak 
helypénzt nem kell fizetni, 
csupán a járművek parkolási 
díját kell megtéríteni. A 
virágvásárt a vásártéren rendezik 
meg, az árusoknak külön helyet 
biztosítanak. 

SZEGED. A Százszorszép 
Gyermekházban május 30-áig 
tekinthető meg a zseníiia 
munkák kiállítása Laczikné 
Csehpál Éva gyűjteményéből. 

SZŐREG. Május 21 -én délután 
1 órától rendezik meg az 
általános iskolában az 1955-ben 
végzett diákok 50 éves 
találkozóját. Jelentkezni lehet 
Hegedűs Györgynénél, telefon: 
62/405-354, valamint Prágai 
Mihálynál, telefon: 
70/261-7303. 

ZÁKÁNYSZÉK. A 
képviselő-testület Zákányszék 
Község Díszpolgára cím 
adományozásával ismeri el azok 
érdemeit, akik Zákányszék 
község szellemi, anyagi 
gyarapodásáért példaértékűen 
dolgoztak, a közélet, a gazdaság, 
a tudományok, a kultúra és a 
művészetek, a gyógyítás, az 
oktatás-nevelés területén 
maradandó alkotó, kiemelkedő 
humánumú, közmegbecsülést 
szerzett polgároknak, akik 
kimagasló eredményességű 
munkásságukkal hozzájárultak 
a település fejlődéséhez. A 
díszpolgári cím 
adományozására ajánlással 
élhet valamennyi zákányszéki 
választópolgár. Az ajánlásokat 
indoklással együtt zárt 
borítékban május 31-éig lehet 
eljuttatni az előkészítő 
bizottsághoz, illetve annak 
bármely tagjához. Ezek alapján 
a bizottság ajánlólistát terjeszt a 
képviselő-testület elé. 

KISZOMBOR. Holnap reggel 
8-tól 11 óráig kiszállásos véradó 
napot tart a község művelődési 
házában a makói kórház 
vértranszfúziós állomása. 

A színháznak továbbra is szüksége lenne az egykori mozira 

Próbaterem lesz a Korzóból? 
A Szegedi Nemzet i Színház ve-
zetése a kisszínház átadása 
u tán is ragaszkodik a Korzóhoz, 
ami pótolhatja a hiányzó pró-
batermet. A kulturális ügyekért 
felelős tanácsnok, Pászti Ágnes 
támogatja az elképzelést. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Stúdiószínházi játszóhelyként is 
megszerette a közönség az elmúlt 
években a Széchenyi tér sarkán 
álló egykori mozit. A Korzóban 
olyan sikeres produkciókat ját-
szottak, mint a Kopogós römi 
vagy a Teljes napfogyatkozás. A 
kisszínházat májusban átadják, 
így felvetődik a kérdés: milyen jö-
vőt szánnak a Korzónak, amely-
nek hasznosítására korábban 
sokféle elképzelés létezett. 

- Szükségünk van rá továbbra 
is, mert sem a nagyszínházban, 
sem pedig a kamaraszínházban 
nincs próbatermünk. A produkci-
ók előkészületei nem tudnak 
máshol megtörténni. Szakmai 
kérdés a Korzó, nem egy „luxéria" 
- mondja Székhelyi fózsef, a Sze-
gedi Nemzeti Színház főigazgató-
ja. A direktor persze nemcsak 
próbákat tartana a felújított előte-
rű játszóhelyen, hanem olyan jel-
legű rétegelőadásokat, kísérlete-
ző, szobaszínházi bemutatókat is, 
amelyek a sokkal nagyobb befoga-
dóképességű színházakban nem 

Az egykori mozi ideális háttérbázisa lehetne a színháznak Fotó: Frank Yvette 

valósíthatók meg. Novemberben 
vendégjátékra hivatalosak a lódzi 
nemzetközi fesztiválra A nap 25. 
órája című Enquist-darabbal és 
Mrozek A nyílt tengeren című ab-
szurdjával - ezeket addig is ott 
szeretnék játszani. 

- Átalakult a közönség igény-
szintje. Évtizedekkel ezelőtt akár 
ötvenes szériákat is meg lehetett 
csinálni egy produkcióból, ma 
pörgősebb, gyorsabban változó 
világban élünk. A nézők szeret-
nének minél változatosabb elő-

adásokat látni. Miután a mi 
megrendelőnk a közönség, nem 
próbálhatunk meg egy évtizedek-
kel korábbi szokásoknak megfe-
lelő struktúrát fenntartani. Ha át 
tudunk állni, akkor életben ma-
radunk, ha nem, akkor múze-

ummá válunk - hangsúlyozza 
Székhelyi. 

- Egyelőre nincs a Korzó sorsá-
ról önkormányzati döntés, de az 
a személyes véleményem: szak-
mailag indokolt, hogy a volt mo-
zi továbbra is a színház kezelésé-
ben maradjon - mondja Pászti 
Ágnes, az önkormányzat kultú-
ráért felelős tanácsnoka. - Húsz 
évvel ezelőtt úgy építették át a 
nagyszínházat, hogy nem alakí-
tottak ki benne próbatermet. A 
felújított kisszínházban sem 
lesz, teljesen normábs, hogy a 
balettegyüttes speciális próbater-
mét csak a táncosok használhat-
ják majd. Viszont az operatago-
zatnak és a prózának is szüksége 
van egy megfelelő helyre, ahol 
próbálhat. Pesten, az Operaház 
mellett is működik egy üzemház 
erre a célra. 

A tanácsnok szerint az önkor-
mányzatnak nem jelent plusz-
költséget, ha a Korzót továbbra is 
éves költségvetése terhére a teát-
rum bérli, mert öt évre szóló rop-
pant előnyös szerződést kötöttek 
a Kincstári Vagyonigazgatóság-
gal. Az egykori mozit korábban a 
balettegyüttes is szerette volna 
megkapni, és Kortárs Zónaként 
önállóan üzemeltetni. Erre már 
nincs szüksége, hiszen a kisszín-
házban ideális körülmények kö-
zött dolgozhatnak majd a tánco-
sok. 

Júliusban indulhat a Szent István téri rekonstrukció 

A víztorony felújításával 
kezdik a munkálatokat 
A közbeszerzési eljárások lezárása után, vár-
hatóan júliusban kezdődik a szegedi Szent István 
tér felújítása. Előbb a víztornyot állítják helyre, 
ezután következik a tér többi része. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Július közepén írhatják alá a szegedi Szent István tér 
felújításáról szóló szerződéseket - válaszolt kérdé-
sünkre Solymos László városüzemeltetési alpolgár-
mester. Az uniós támogatással megvalósuló, össze-
sen 1 milliárd 254 millió forintos beruházás tervdo-
kumentációjának elkészítésére a budapesti VÁTI 
Kht. kapott megbízást. A munka befejezését eredeti-
leg erre az évre ütemezték, de a legapróbb részletekig 
kidolgozott dokumentáció elkészítése, valamint a 
közbeszerzési eljárás tovább tartott a tervezettnél. -
Szeged nincs késésben az Európai Unió Phare Or-
pheus programjában résztvevő településekhez ké-

pest: valamennyien az előkészítésnek ugyanebben a 
szakaszában tartanak - szögezte le az alpolgármes-
ter. 

Az Európai Unió egymilliárd forinttal támogatja 
a szegedi Szent István tér rekonstrukcióját, amely-
nek keretében fölújítják az országosan is kiemelke-
dő ipartörténeti műemlékként számon tartott, vas-
beton szerkezetű víztornyot, a teret díszburkolattal 
rakják ki. A víztorony állandó kilátó lesz, a régi piac 
helyett új épül, a tér nagyobb részét parkosítják. 
Kerékpárút is épül, s fölújítják az úthálózatot is. A 
Vidra utcát lezárják a járművek elől: sétálóutca-
ként köti majd össze a teret a Belvárossal. A hasz-
náltcikk-piacot a Cserepes sorra helyezik át, s meg-
felelő területet keresnek a jelenleg a Szűcs utca ol-
dalán állomásozó tehertaxisoknak is. 

A beruházás a víztorony felújításával kezdődik, 
ez a munkaszakasz várhatóan tíz hónapig tart. A 
tér rekonstrukciójával ennél hamarabb végeznek -

Elballagtak az orvostanhallgatók 

Diplomakoncertek 
Az Alapítvány a szegedi zsinagógáért szervezésében ma délután 4 
órától Diósi Tamás, majd fél 6-tól Kovács Levente orgonaművész-ta-
nári diplomakoncertjét rendezik meg a zsinagógában az épület re-
konstrukciója javára. Közreműködik Andor Csilla (ének) és Schmidt-
mayer Helga (hegedű). 

A műsort Csanádi László DLA orgonaművész, a hallgatók tanára 
ismerteti. A koncerteken többek között Bach, Händel, Mozart, Men-
delssohn és Prokofjev művei csendülnek fel. Ezzel a hangversennyel 
kezdődik a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Főiskolai Ka-
rának nyilvános diplomakoncert-sorozata. A hangversenyeket június 
11-éig a zsinagógában, az alsóvárosi ferences templomban és a Fri-
csay Ferenc hangversenyteremben rendezik meg. Néhány kiváló te-
hetségű hallgatót a Szegedi Nemzeti Színház Zenekara, a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar, illetve a kar Vántus István Szimfonikus Zene-
kara kísér. 

A magánének tanszék hallgatói június 2-án este 7 órától Legendák 
a szerelemről címmel operagálát tartanak Koczka Ferenc karmester 
vezényletével a Szegedi Nemzeti Színházban. 

Múzeumi világnap 
raktáravatóval 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A múzeumi világnap alkalmából 
ma 11 órakor felavatják a szegedi 
Móra Ferenc Múzeum új raktár-
bázisát a Boross József utca 6. 
szám alatt. Köszöntőt mond 
Frank József, a megyei közgyűlés 
elnöke és Vígh Annamária, a 
Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériumának főosztályvezető-
je. A létesítményt Kócziánné 
Szentpéteri Erzsébet, az Orszá-
gos Műszaki Múzeum főigazga-
tója avatja fel. A négyszintes, 
3300 négyzetméter alapterületű 
raktárbázis kialakítására a me-
gyei önkormányzat összesen 
több mint 300 millió forintot 
költött. A megyei önkormányzat 
négy éve 196 millió forintért vá-
sárolta meg a raktárépületet, 
amelyben korábban bútoráruház 
és üzletközpont is működött. A 

Délépítő Rt. közel százmillió fo-
rintért teljesen felújította az épü-
letet. A rekonstrukció keretében 
korszerű vagyon- és tűzvédelmi 
rendszert, központi fűtést szerel-
tek fel, kicserélték az összes nyí-
lászárót, felújították a vizesblok-
kokat. Az új raktárbázis - amit 
mostanra már teljesen birtokba 
vettek a muzeológusok - nyitot-
tabban működhet majd, mint a 
korábbi, katasztrofális állapotú 
algyői telephely. A felújított épü-
letben rendhagyó múzeumi be-
mutatókat rendezhetnek, iskolai 
csoportokat is fogadhatnak. 
Szerdán, a világnapon a Csong-
rád megyei múzeumi szervezet 
valamennyi kiállítása ingyen lá-
togatható. 

Mától május 29-éig minden 
múzeumi kiadvány 50 százalé-
kos kedvezménnyel vásárolható 
meg a megyében. 

Több min t százötven szegedi orvosegyetemista in te t t búcsút szombaton az alma maternak. A Szege-
di lüdományegyetem végzős fogorvos- és orvostanhallgatói a hagyományoknak megfelelően körsétát 
te t tek a klinikakertben, majd a Dóm téren búcsúztak el az intézménytől Fotó: Frank Yvette 

Vásárhelyi 
Jelentős megtakarításra számít a 
vásárhelyi közgyűlés azzal a köz-
beszerzési eljárással, amelyet a li-
beralizált villamosenergia-piac -
ról való beszerzésre ír ki. Hódme-
zővásárhely jelenleg nem a tény-
leges fogyasztás, hanem a kihe-
lyezett fogyasztók teljesítménye 
alapján fizeti a közvilágítás szám-
láját. A város ezért nagyfogyasz-
tóként ki akar lépni a liberalizált 

áram 
villamosenergia-piacra. Közbe-
szerzési eljárást indítanak az 
áram beszerzésére. A nagy tételt 
jelentő közvilágításnál a feszült-
ségszabályozás és a tényleges fo-
gyasztás mérhetővé tétele jelent 
majd takarékosságot. A távlati 
tervek között szerepel, hogy a vá-
ros ipari üzemeit, majd a lakossá-
got is bevonják az olcsóbb áram-
ból részesülők körébe. 


