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Játszótérrongálás: három helyen 800 ezer forint kár 

Ez meggyújtotta, amaz szétrúgta 
A korszerű játszótereken is több száz ezer 
forintos pusztítást végeztek a vandálok Sze-
geden. A károk javítása folyamatos, a költ-
ségvetés szűkös - és még a minisztériumi 
felmérésérc is költeni kell. 

- Vasárnap délelőtt még hintáztak a gyerekek 
a Vajda utcai játszótéren, mostanra elvitték a 
hintát - kereste meg szerkesztőségünket a 
szegedi nagymama. Kerecsényiné Ágnes két 
unokájára vigyáz a nyári szünetben, és mivel 
a kicsik nagyon kedvelik a két közeli játszóte-
ret, felváltva jártak a Vajda utca Szilléri és a 
Kereszttöltés utcai végébe. Eddig. 

- Hidunk róla, és amint lehet, helyreállít-
juk a vandálok okozta károkat. A Vajda utca 
egyik oldalán a műanyag mászóhengert ol-
vasztották meg a rongálok, a másik feléről a 
hintát vitték el: a kár összesen 420 ezer fo-
rint - sorolta az utóbbi hetek termését Ko-
vács János, a Szegcdi Környezetgazdálkodási 
Kht. közterület-fenntartási igazgatóhelyette-
se. A Kodály Zoltán téren további 350 ezres 
kárt okoztak a fajátékokat szétverő huligá-
nok. 

A szegedi játszóhelyeket a hónap végéig 
mérik fel a kht. munkatársai a gazdasági mi-
nisztérium felhívására 4 millió forintért -
tudtuk az igazgatóhelyettestől. A minisztéri-
umi előírások szerint dől el, melyik játszóte-
ret szüntetik meg, melyiket újítják fel az uni-
ós szabványoknak megfelelően, és melyiket 
kell karbantartani. 

- A városban 19 játszótér felel meg az euró-
pai elvárásoknak, további 14 játszóhelyet 
szabványosítottunk, vagyis korszerű homo-
kozó és hinta készült. Idén 50 millió forintot 
költünk játszóterekre - folytatta Kovács Já-
nos. - A költségvetésből már elkészült az új 
Csongrádi sugárúti játszótér a Dugonics te-
metőnél, és épül egy második is a József Atti-
la sugárút-Pósz Jenő-Tarján széle utca kere-
tezte zöldterületen. Ütemesen haladunk, ha 
nem a károk elhárítására megy el a pénz. Sok 
bejelentést kapunk kutyákról is, ám a táblák 
jelzése ellenére sokan a gyerekek közé viszik 
sétáltatni az ebeket. Ehelyett inkább a kutya-
futtatókat ajánlanám a gazdiknak, mint ami-
lyet például a Hajlat, a Puskás utcában, vagy 
a Római körúton, a híd lábánál alakítottunk 
ki. 

DOMBAI TÜNDE A Vajda utcai játszótér mászóhengerét is megrongálták a vandálok Fotó: Miskolczi Róbert 

Arthur Miller tragikomédiája az Anna fürdő udvarán 

Lefelé a hegyről, egy bigámia története 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. Holnap délután 2 és 5 
óra között Karsai Lászlóné és 
Gubacsi Ede önkormányzati 
képviselő tart fogadóórát a 
polgármesteri hivatalban. 

DESZK. Tárgyalássorozat 
kezdődött az utóbbi hetekben a 
deszki és a törökkanizsai (Novi 
Knezevac) önkormányzat között, 
melynek célja a közös történelmi 
hagyományok, a több éve 
kialakult jó viszony fenntartása 
és erősítése, valamint egy hosszú 
távú hivatalos kapcsolat 
kialakítása. A 
keretmegállapodás az ünnepi 
képviselő-testületi ülésen 
született meg, ez alapján 
megindulhat a két település 
széles körű együttműködése. A 
baráti együttműködéshez a 
Tisza-Maros Szög 
Önkormányzati Társulás is 
csatlakozni kíván. A cél az, hogy 
az önkormányzatok elősegítsék 
a települések, azok lakóinak 
kölcsönös megismerését, hogy a 
települések hivatalos 
intézményei, a kulturális, sport, 
egyházi, oktatási, ifjúsági 
szervezetek kapcsolatban 
legyenek egymással, hogy 
közösen nyújtsanak be 
pályázatokat és a települések 
által szervezett ünnepeken 
kölcsönösen részt vegyenek. 

PUSZTASZER. Augusztus 19-e 
és 21 -e között rendezik meg 
Pusztaszeren a Dr. Csizmazia 
György Országos 
Természetfilm-fesztivált, 
amelynek célja, hogy országos 
bemutatkozási fórumot és 
konzultációs lehetőséget 
biztosítson azon amatőr és 
professzionális 
filmkészítőknek, akik 
alkotásaikkal a természeti 
értékek bemutatását és 
védelmét szeretnék szolgálni. 
Pályázni négy kategóriában 
lehet: 1. Növények és állatok 
élete, 2. Kárpát-medence tájai, 
3. A négy őselem (tűz, víz, 
föld, levegő), 4. 
Kalandsportok. A jelentkezési 
lapok letölthetők a község 
hivatalos honlapjáról, a 
www.pusztaszer.hu portálról. 
Nevezési díj nincs, a nevezési 
határidő július 15-e. A 
nevezéseket a polgármesteri 
hivatalba kérik eljuttatni a 
következő címre: 6769 
Pusztaszer, Kossuth Lajos utca 
45. Az augusztusban 
Pusztaszeren rendezett 
versenyen szakavatott zsűri 
értékeli a beérkezett 
pályaműveket. A fesztivál 
zárónapján egy fődíjat, egy-egy 
kategóriadíjat, és három 
szakmai különdíjat osztanak 
ki. Bővebb felvilágosítás 
Csabai Ferenc 
projektmenedzsertől kapható 
a 06/70-267-9684-es 
telefonszámon, vagy a 
csabaif@netposta.net 
elektronikus címen. 

RÚZSA. Ma délután 2 és 4 óra 
között a művelődési házban 
újruha és aprócikkvásárral 
várják az érdeklődőket. 

ÜLLÉS. Okmányirodai 
alközpont nyílik a településen 
július 1-jén. Az ünnepélyes 
megnyitót június 28-án 
délután két órakor 
tartják. 

ZÁKÁNYSZÉK. Július 5-én 9 és 
14 óra között véradás lesz 
Zákányszéken a művelődési 
házban. Azért hívják össze 
a véradókat erre az 
időpontra, hogy az 
egészséghét idejére tervezett 
októberi véradásig elteljen a 
kötelező 3 hónap. 
- A képviselő-testület soron 
következő rendes ülését 
csütörtökön 16 órától tartják 
a polgármesteri hivatal 
nagytermében. Az ülés fő 
témaköre: beszámoló az 
önkormányzat fcladatellátási 
területeiről, valamint a 
Lengyel-Gazda Kht. 2004. évi 
tevékenységéről. 

Somogyi: 
nyári 
szünet lesz 
A nyári szünet idejére, július 
4-én két hétre bezár a szegedi 
Dóm téri Somogyi-könyvtár 
központi épülete. A zárás alatt a 
könyvtár mellett a levéltár sem 
fogad látogatókat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szokásos nyári szünet miatt 
július 4-étől két hétig zárva 
lesz a Somogyi-könyvtár köz-
ponti épülete - tájékoztatta 
lapunkat Szókefalvi-Nagy Er-
zsébet, a közgyűjtemény igaz-
gatója. Ezalatt sem a könyv-
tár, sem a megyei levéltár 
nem fogadja a látogatókat, ol-
vasókat, kutatókat. 

Érdemes a kikölcsönzött kö-
teteket július 2-áig visszavinni 
a könyvtárba, bár az új kölcsön-
zések lejáratának határidejénél 
a számítógépes program figye-
lembe veszi a zárás időtarta-
mát. 

A nyári szünet után nyílik a 
könyvtár aulájában a Hess 
Andrástól Landererig - német 
hatások a magyar könyves 
kultúrában címmel rendezett 
kiállítás. A válogatás a Somo-
gyi-könyvtár muzeális alapít-
ványi gyűjteménye ritkaságai-
nak tükrében mutatja be a 
magyar és német nyomdászat, 
könyvkiadás, könyvművészet 
kapcsolatát négy évszázad 
könyvtermésében. 

Július 18-ától a nyári nyitva-
tartási rend szerint várja a lá-
togatókat a könyvtár és a 
Csongrád Megyei Levéltár. A 
szünet idején a működő fiók-
könyvtárak megszokott szol-
gáltatásaikkal, az ismert nyit-
vatartási rend szerint fogadják 
az olvasókat. 

A bigámiáról szól Arthur Miller 
Lefelé a hegyről című tragiko-
médiája, amit Sándor János ren-
dezésében, Incze József fősze-
replésével csütörtökön mutat-
nak be és vasárnap estig ját-
szanak az Anna fürdő udvarán. 

Lyman Felt épp annyira sikeres 
és gazdag, hogy ne legyenek két-
ségei önmaga felől. Egy téli éjsza-
kán nekivág egy veszélyes hegyi 
útnak, és baleset éri. A kórház-
ban kómából ébred, élete már 
nincs közvetlen veszélyben. 
Agyánál megjelenik Theo, a fele-
sége, aztán váratlanul egy másik 
nő is... 

- Egy bigámia története a da-
rab. Arthur Miller szokásos stí-
lusától, a csehovi realizmustól 
elütően nem realista, hanem in-
kább expresszív látásmódot tük-
röző, jövőbe, jelenbe és múltba 
kalandozó színmű - mondja 
Sándor János rendező, aki szerint 
ha a szívünkre tesszük a kezün-
ket, legalább egyszer az életben 
mindnyájunknak megvillant az 
agyában: mi lenne, ha egyszerre 
két embert szerethetnénk. -
Nem csapongásokra gondolok, 
hanem arra, ha valaki két nővel 
is komolyan el tudná képzelni az 
életét. Miller kitalált egy olyan 
helyzetet, ahol a főhős ezt meg-
valósítja, amiből persze őrületes 
bonyodalmak támadnak. Továb-
bi részleteket nem árulok el, 
mert az olyan lenne, mintha egy 
kriminél megmondanám, ki a 
gyilkos. Beugrással az utolsó pil-
lanatban vettem át a produkciót, 
mert Markovits Bori, aki eredeti-
leg rendezte volna, kórházba ke-
nik. Az Anna fürdő udvarán ne-
héz dolgunk lesz, mert ez egy 
olyan darab, ami rendes próba-
időszakot és különleges techni-
kát igényelne. Utóbbi helyett sa-

játos játékmódot kellett kitalál-
nunk, amelynek begyakorlásá-
hoz szükségünk lett volna igazi 
próbateremre. A színházban 
kezdtük a munkát, de a körül-
mények úgy hozták, hogy onnan 
el kellett jönnünk. Köszönetet 
kell mondanom a Bálint Sándor 
Művelődési Ház vezetőjének, 
Kiss Ernőnek, aki befogadott 
bennünket - hangsúlyozza Sán-
dor János, aki az utóbbi években 
kevesebbet rendez Szegeden, a 
következő évadban viszont a 
Hamlet állítja színpadra Buda-
pesten. 

- Dobos Kati hívott fel, akivel 

még a színművészeti főiskoláról 
ismertük egymást, hogy volna-e 
kedvem ehhez a darabhoz. 
Szilágyi Tibor, aki igazgatóm a 
Soproni Petőfi Színházban, ko-
rábban nagy sikerrel játszotta ezt 
a szerepet, ezért kihívásnak érez-
tem, hogy én is megcsináljam -
mondja a Lyman Feltet alakító 
Incze József, aki sohasem talál-
kozott még Sándor Jánossal, vi-
szont úgy érzi, most rögtön egy 
hullámhosszra kerültek, nagy-
szerűen tudnak egymással dol-
gozni. - Borzasztóan nehéz a 
szöveg, elképesztően rövid a pró-
baidőszak, ezért éjjel-nappal 

HÍREK 
FRONTÁLISAN ÜTKÖZTEK 
Frontálisan ütközött két autó 
tegnap délután az 55-ös úton 
Domaszék és Mórahalom 
között. A balesetet egy 
szabálytalanul előző 
személykocsi okozta, a jármű 
vezetője ugyanis nem tudta 
befejezni a manővert, és 
összeütközött a szemből 
szabályosan érkező autóval. A 
balesetben egy ember súlyos 
sérüléseket szenvedett. A 
helyszíni szemle idejére az utat 
teljes szélességében lezárták, a 
forgalmat elterelték. 

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG 
RÚZSÁN 
Nyolc új önkéntes tűzoltóság 
létesítéséről írt alá 
megállapodást tegnap 
Budapesten az Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság. Közülük az egyik 
a Csongrád megyei Rúzsán 
alakul, működését 
előreláthatólag idén 
decemberben kezdi meg. Papp 
János a község polgármestere 
elmondta, hogy már évek óta 
tervezik a helyi tűzoltóság 
létrehozását, igyekeznek 
biztosítani a szükséges 
feltételeket. Fontos feladatnak 
tartja, hogy Rúzsa is 
hozzájáruljon a „fehér foltok" 
számának csökkentéséhez. 

A HARVARD GLEE CLUB 
SZEGEDEN 
A Szegedi Tudományegyetem 
Kulturális Irodája rendezésében 
holnap 19 órakor az egyetem 
aulájában (Dugonics tér 13.) a 
Harvard Glee Club, azaz a 
Harvard Egyetem Férfikara ad 
ingyenes koncertet. A hatvantagú 
együttes a legrégebbi egyetemi 
kórus az Egyesült Államokban, 
2008-ban ünnepli majd 
alapításának 150. évfordulóját. 
Az énekkar európai turnéja 
keretében látogat el hozzánk, 
Kecskeméten, a budavári 
Mátyás-templomban lép még föl. 

csak ezzel foglalkozom. A bigá-
mia kérdése, amit Miller boncol-
gat, furcsa dolog. Velem is előfor-
dult már, hogy egyszerre két nőt 
szerettem. Meg kellett küzde-
nem azzal, hogy mindkettőjük-
nek jót akartam, egyiküket sem 
szerettem volna megbántani. 
Egy ilyen helyzet lelkileg nagyon 
megviseli az embert, hacsak nem 
egy szélhámos. Hosszú távon 
nem is tartható fönn, 
előbb-utóbb úgy is minden kide-
rül. Hallatlanul érdekes a darab, 
ajánlom mindenkinek az elő-
adást. 

H.ZS. 
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