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KÖRKÉP 

ALGYŐ. A faluházban ma 
délután 5 órakor kezdődik a 
Yumeiho Egészségmegőrző Klub 
szervezésében a Yumeiho 
gyakorlő nap bemutatóval, 
szaktanácsadással és 
mozgásterápiával. 
Programvezető: Faragó Katalin. 
Az érdeklődők csereruhát 
vigyenek magukkal, az átöltözési 
lehetőséget a szervezők 
biztosítják. A masszázs 
önköltséges. 
- A köztisztviselők napja 
alkalmából július 1 -jén pénteken 
zárva tart az algyői polgármesteri 
hivatal. A legközelebbi 
ügyfélfogadási nap július 4-e, 
hétfő. 

ÁSOTTHALOM. Mangalica 
gasztronómiai központ nyílik 
ma a településen. A központot 
Petró Ferenc, Ásotthalom 
polgármestere nyitja meg 9 óra 
30 perckor. A résztvevők 
számára Nagyné Czanka Valéria, 
a Miniszterelnöki Hivatal 
munkatársa bemutatja a 
homokháti célprogramot. 
Horváth Mariann a homokháti 
agrártermékek térségi 
vendéglátóhelyeken történő 
bevezetéséről beszél, majd 
mangalicatermékek és 
homokháti agrártermékek 
bemutatója és kóstolója 
következik. 

BORDÁNY. A Kulturális és 
Szabadidős Egyesület az Európai 
Bizottság Ifjúság 2000-2006 
programjára benyújtott pályázatát 
a Nemzetközi Programok Tanácsa 
május 18-án támogatásra 
javasolta, melyet az ifjúsági, 
családügyi, szociális és 
esélyegyenlőségi miniszter 
jóváhagyott. Ennek megfelelően 
július 1 -jén kezdetét veszi 
Bordány eddigi legnagyobb ifjúsági 
projektje, melynek keretében 
bolgár, litván és görög fiatalokat 
fogad a Kulturális és Szabadidős 
Egyesület. A Játszd el gondolataid 
- interkulturális hidak építése 
című projekt keretében a négy 
nemzet fiataljai megismerik 
egymás kultúráját, hagyományait, 
szokásait, különösen a szociális és 
földrajzi okok miatt hátrányos 
helyzetű népcsoportokat. A 
különböző művészeti ágakat 
kedvelő fiatalok megfogalmaznak 
egy mindegyikük helyzetét 
jellemző közös mottót, melyet egy 
színpadi művel fejeznek ki. A 
produkciót a zárónapon adják 
majd elő. 

RÚZSA. Az ifjúsági 
önkormányzat és a 
Nagycsaládosok Egyesülete egész 
napos kirándulást szervez a 
Gyopárosi Élmény- és Rarkfürdőbe 
július 16-án. Indulás: reggel 7 
órakor a teleház elől, gyülekező 
6.30 és 7 óra között. Jelentkezni a 
teleházban lehet. Tizennégy éven 
aluli gyerekek csak felnőtt 
kísérettel vehetnek részt a 
kiránduláson. 

SÁNDORFALVA. A művelődési 
házban ma 9 és 15 óra között 
véradásra várják a település lakóit. 

SZEGED. Lakossági fórumot 
tart a lózsef Attila Általános 
Iskolában (lila Iskola) ma 17 
órától Pintér Ferenc 
önkormányzati képviselő, 
Újhelyi István országgyűlési 
képviselő és Kovács János, a 
Környezetgazdálkodási Kht. 
igazgatóhelyettese. A fórum 
témája: a kettes választókerület 
fejlesztésének aktuális kérdései, 
különös tekintettel a közösségi 
park és játszótér kialakítására. 

ÜLLÉS. Okmányirodai alközpont 
nyílik a településen holnap. 

ZÁKÁNYSZÉK. A Zákányszéki 
Gazdakör őszibarack 
fajtabemutató sorozatot rendez. A 
bemutató fő célja, hogy új fajtákkal 
ismerkedjenek meg áz érdeklődők, 
ugyanakkor a régiekről se 
feledkezzenek el. A kiállított fajták 
a Nyárfás borozóban tekinthetők 
meg minden héten vasárnap 9 és 
11 óra között. 

Dobrev Klára 
Röszkén 
tanácskozott 
Egészségmegőrzést népszerűsítő 
körútján Röszke után Szegedre 
látogatott tegnap Dobrev Klára, 
Gyurcsány Ferenc miniszterel-
nök felesége. A miniszterelnök-
né Röszkén 27 település polgár-
mesterével, intézményvezetőjé-
vel arról tanácskozott, hogy mi-
lyen módon tudják a helyi tele-
pülések, iskolák, nyugdíjasklu-
bok tagjaikat abban segíteni, 
hogy egészségesebben éljenek. 

- A nagy országos kampányok 
mellett meg kell találni azokat a 
színtereket, ahol az emberek 
meg tudják fogni egymás kezét -
mondta Dobrev Klára. Hangsú-
lyozta: évekkel tudja meghosz-
szabbítani egy ember életét, ha 
azt tapasztalja, hogy a közösség, 
amelyhez tartozik, törődik tagja-
inak egészségével. 

EPIACTÉR 
A Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara a 
romániai Temes megyei 
kamarával karöltve létrehozta az 
epiacteret. Az új elektronikai 
szolgáltatás célja, hogy elősegítse 
a gazdasági információkhoz és 
szolgáltatásokhoz való 
hozzájutást. A Link To 
Business nevű epiactér lehetővé 
teszi különböző keres-
kínál adatbázisokon való 
megjelenést és 
partnerkeresést. 

TISZTÚJÍTÁS 
AZ ÉPÍTÉSZEKNÉL 
Megtartotta tisztújító 
közgyűlését a Csongrád Megyei 
Építész Kamara június l-jén. 
Elnöknek újra Tarnai Istvánt 
választották, az alelnökök: Kiss 
Lajos, Koczor György és Szilágyi 
Ferenc építész. 

Tizenkét év után bezárt Szeged egyetlen 
boltja, ahol a lisztérzékenyek számára árul-
tak különféle speciális gabonaipari termé-
keket. A kis üzletet az eladó tovább szeretné 
működtetni, erre azonban úgy tűnik, szinte 
semmi esélye. 

Ma már nem nyitott ki a Kiss Ernő utcai bio-
bolt: 12 év után bezárt Szeged egyetlen olyan 
üzlete, amely lisztérzékenyek, cukorbetegek 
és allergiások számára biztosított speciális 
gabonaipari termékeket. Az ok rendkívül 
prózai: a tulajdonost, a Dél-Gabona Rt.-t fel-
számolták, s a cég jogtulajdonosa nem akarja 
tovább fenntartani a boltot, ezért a helyiséget 
vissza kell adni a szegedi Ingatlankezelő és 
Vagyongazdálkodó Rt.-nek. 

A kis üzlet alkalmazottja, Bajor ]ózsefné 
ottjártunkkor is éppen a könnyeit törölgette. 
Azt mondta, nem attól fél, hogy ennyi év 
után munkanélküli lesz, hanem azért sír, 
mert nagyon a szívéhez nőtt a bolt. 

- Jó lenne tovább üzemeltetni a boltot, 
mert nagy szükség van egy ilyen szolgáltatás-
ra a városban - jelentette ki a boltos. - Több 
vásárlómról is kiderült: a klinikákról küldték 
ide őket az orvosok, mert sok, a speciális ét-
rendhez szükséges terméket csak itt kaphat-
tak meg. 

Bár az utolsó nyitvatartási napon a polcok 
már meglehetősen hiányosan voltak feltölt-
ve, mégis látszott: sokféle diétához lehetett 
az apró boltocskában alapanyagokat vásárol-
ni. Legalább tízfajta lisztet számoltunk ösz-
sze, de volt itt teljes kiőrlésű müzli, különle-
ges péksütemények, laktózmentes tej, cukor-
mentes édesség, valamint többféle bioter-
mék, meg csírák, és magvak is. Ráadásul a 
déli órákban is folyamatosan jöttek-mentek 
a vevők. 

- Sokan felháborodtak, mikor megtudták, 
hogy bezárunk - mesélte az eladó. - Volt, aki 
azt mondta: ha megszűnik a biobolt, aláírás-
gyűjtésbe kezdenek. Én mindenesetre kivál-

tottam a vállalkozói igazolványomat, hogy 
jogilag is készen álljak a folytatásra, ha az il-
letékesek úgy gondolják, nem szabad meg-
szűnnie ennek az üzletnek, és tovább mű-
ködtethetem. 

Az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó 
Rt.-t azonban kötik a jogszabályok. - Bár-
mennyire is sajnáljuk, nem vehetjük figye-
lembe a hölgy kérelmét - fogalmazott Soós 
Ferenc kezelési igazgató. - Az üzlethelyiséget 
várhatóan egy hónapon belül megpályáztat-
juk, hiszen olyan helyen van, amelyre bizto-
san sok jelentkező lesz. Természetesen a bio-
bolt eladója is licitálhat, de a határozatlan 
idejű bérleti jog azé lesz, aki a legtöbbet fizeti 
érte. 

Tizenkét év után tehát a kis üzlet valószí-
nűleg véglegesen bezár, tizenöt napon belül 
pedig teljesen ki is kell üríteni a helyiséget. 
Ezen pedig az aláírásgyűjtés sem változtathat 
semmit. 

TÍMÁR KRISZTA 

Az értékes üzlethelyiségre várhatóan pályázatot hirdetnek 

Bioboltvég a Kiss Ernő utcán 

Tizenkét év után vett búcsút vevőitől a bolt Fotó: Frank Yvette 

Ezen a napon zárva lesznek a hivatalok 

Péntek: 
köztisztviselők napja 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A közigazgatásban munkaszüneti napnak számít júhus elseje, a köz-
tisztviselők napja. Ezért e napon a hatósági ügyfélfogadás is szünetel 
minden olyan intézményben, ahol közalkalmazottak dolgoznak. 
Ilyen intézmény például az APEH, az önkormányzati hivatal, az 
ANTSZ, a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal. 

A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete 
1996-ban kezdeményezte, hogy a köztisztviselői törvény 1992. júhus 
1-jei életbelépésének emlékére hazánkban július 1-je legyen a köz-
tisztviselők napja. Ezen a napon 1997-ben ünnepeltek először a köz-
igazgatásban dolgozók. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 
2001 -es módosítása hivatalosan is ünnepnappá, az érintettek részére 
pedig munkaszüneti nappá tette júhus l-jét. A szegedi önkormány-
zat dolgozói a szegedi Partfürdőn ünnepelnek majd. A köztisztviselők 
napja alkalmából csütörtökön két Csongrád megyei dolgozónak bel-
ügyminiszteri elismerést adnak át. 

Nem lehet lovat tartani 
üdülőövezetben 
Nem lehet lovakat és egyéb ál-
latokat tartani a sziksóstói üdü-
lőövezetben - állapította meg 
egy bejelentés nyomán a szegedi 
polgármesteri hivatal illetékes 
irodája. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nemrégiben költözött a szik-
sóstói Muskotály utcába egy 
bácsalmási házaspár. A három-
tagú család, mint azt lapunk-
ban néhány napja megírtuk, az 
üdülőövezetben lévő telkükön 
két lovat és több tucatnyi szár-
nyast is tart. Az új ingatlantu-
lajdonosokat a szomszédok 
többször-figyelmeztették, hogy 
az övezetben nem lehet haszon-
állatot tartani, egyúttal kérték, 
az elviselhetetlen bűz miatt ke-
ressenek más helyet az állatok-
nak. Mivel nem tudtak dűlőre 

jutni, a környéken lakók beje-
lentést tettek a szegedi önkor-
mányzatnál, és kérték a hiva-
talt, kötelezze a telek tulajdo-
nosát az állattartás megszünte-
tésére. 

A Bácsalmásról Sziksóstóra 
költözött házaspár egyébként 
többek között arra hivatkozott, 
hogy az ingatlan előző tulajdono-
sa azt mondta nekik, tarthatnak 
haszonállatot. A volt tulajdonos 
ezt azonban határozottan cáfol-
ta. 

- Az ügyben tegnap kaptuk 
kézhez a polgármesteri hivatal 
általános igazgatási iroda határo-
zatát, ami arra kötelezi szomszé-
dunkat, hogy „mindennemű ha-
szonállat tartását szüntesse 
meg" - tájékoztatta lapunkat a 
volt bácsalmási család két köz-
vetlen szomszédja, Alföldi József 
és Fehérvári László. 

Az Anconai szerelmesek szereplőgárdája újabb 
premierre készül: A szabin nők elrablása című 
z e n é s b o h ó z a t o t mutat ják be p é n t e k e n a Ságvári 
gimnázium udvarán. 

A szabin nők elrablása című népszerű színdarab a 
19. század végén született, ebből írt Kellér Dezső egy 
20. századi színpadra alkalmazott bohózatot, amit 
Szenes Iván dalszövegei, Horváth Jenő melódiái 
tesznek még színesebbé. Olyan népszerű dalok, kup-
lék csendülnek fel benne, mint a Mások vittek rossz 
utakra engem... vagy a Róza, magában túlteng a pró-
za... 

A darab főszereplője Bányai Márton, egy kisváro-
si gimnáziumi tanár - Rácz Tibor alakítja - , aki 
még fiatal korában írt egy antik témájú színdarabot 
A szabin nők elrablása címmel. A kisvárosba ellá-
togat Rettegi Fridolin (Borovics Tamás játssza) és 
színtársulata. A színidirektornak az az ötlete tá-
mad: a garantált a siker érdekében egy helyi notabi-
litás darabját kellene bemutatniuk. Tudomást sze-
rez róla, hogy Bányai tanár úr írt egy színművet... 

- Jutalomjáték ez a darab a színészek számára, 

akik mindenféle vígjátéki eszközt, kabaréból isme-
rős megoldást felvonultathatnak. Azt gondolom, 
az Anconai szerelmesekkel már bizonyítottuk, 
hogy az igényes szórakoztatásban hiszünk - mond-
ja Megyeri Zoltán színművész, akinek pályafutása 
során ez a huszadik rendezése. Tavalyi sikeréből, az 
Anconai szerelmesekből már közel negyven elő-
adást tartottak Szegeden és országszerte. 

A jegyeket különben a gimnázium udvari bejá-
rata előtt felállított ekhós szekérnél árulják majd 
délutánonként 4 órától - nemcsak erre a produk-
cióra, hanem a többi fürdőudvari programra is. A 
bohózatban a szegedi társulat színe-javát láthat-
ja a közönség, a már említetteken kívül Fekete 
Gizit, Vajda Júliát, Szilágyi Annamáriát, Gömöri 
Krisztiánt, Janik Lászlót, Papp Gabriellát, Perjési 
Hildát és Boncz Ádámot. A zenét színházi mu-
zsikusokból alakult alkalmi kisegyüttes élőben-
szolgáltatja. A szegedi művészek remélik, a kö-
zönség ugyanolyan jól fogadja majd az öt alka-
lommal műsorra kerülő produkciót, mint az An-
conai szerelmeseket. 

H.ZS. 

A Megyeri Károly Vándorszínház a Ságvári udvarán mutatja be a zenés bohózatot 

A szabin nők elrablása 

Perjési Hilda, Fekete Gizi és Borovics Tamás a próbán Fotó: Schmidt Andrea 


