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KORKÉP 

ALGYŐ. A köztisztviselők napja 
alkalmából ma zárva tart az 
algyői polgármesteri hivatal. A 
legközelebbi ügyfélfogadási nap: 
július 4-e. 

BORDÁNY. Dancs Miklós 
képeiből nyílik kiállítás a 
bordányi faluházban július 4-én 
17 órától. A több mint harminc 
képpel jelentkező alkotó először 
mutatkozik be a bordányi 
közönségnek. A kiállítás 
augusztus közepéig látogatható 
hétköznap 13-tól 21 óráig. 

RÚZSA. Hároméves lesz a 
Rúzsai Ifjúsági Önkormányzat. 
Ebből az alkalomból várnak 
mindenkit holnap délután 2 
órától az általános iskola 
sportpályáján sportolni, 
szurkolni, kikapcsolódni. A 
focibajnokság díjazása: I—III. 
helyezett csapat mindkét 
kategóriában (férfi és vegyes 
csapat) éremben és 
tárgynyereményben részesül. 
Különdíjak: gólkirály, legjobb 
játékos, legjobb kapus, valamint 
mindkét kategóriában a győztes 
csapat vándorserleget kap. A 
rendezvény ideje alatt büfével, 
zenével, este pedig tábortűzzel 
várnak mindenkit. 

SZEGED. Az APEH Csongrád 
Megyei Igazgatósága Szeged, 
Bocskai utca 14. szám alatti 
központi ügyfélszolgálatán július 
5-én 14 órától az „Adóügyi 
kedd" rendezvénysorozat 
keretében az elektronikus 
bevallás gyakorlati kérdéseiről 
tájékozódhatnak az érdeklődő 
szakemberek és 
magánszemélyek. 
- A harmadik szegedi 
Tisza-napra várják az 
érdeklődőket szombaton a Fóka 
Szabadstrandon. Reggel kilenc 
órától a tiszai élővilággal 
ismerkedhetnek, lesz 
mikroszkópozás, kézművesek 
bemutatója, ladikok, vizi 
sportolók gyülekezője, 
halsimogatás. Tíz órától 
haltelepítés gyerekeknek, a 
résztvevők meglepetés 
ajándékokat kapnak. Fél 
tizenegytől nyilvános beszélgetés 
következik a Tiszáról, majd 
rajzoló, homokvárépítő és 
hal-madár felismerő versenyek 
lesznek. Lesz még ingyenes 
csónakázás a Tiszán, 
halászbemutató, kenu és kajak 
oktatás. Délután négy órakor a 
halászversenyen a Tiszából 
kifogott halak mérlegelése és 
fajmeghatározás, majd átkelés a 
folyón ladikon, csónakon, 
dereglyével. Öt órakor 
emlékfaültetés a Partfürdőn 
majd visszahajózás. Ez után 
következik a tábortűz gyújtás, a 
közös zenélés és a fórum a 
Tiszáról, a halászléfózés, keszeg-
és szalonnasütés a tábortűznél, 
majd tiszai városnézés 
sétahajón. Részletek a 
www.tiszanap.fw.hu internetes 
címen. 

ZÁKÁNYSZÉK. Újra kérhető 
uniós normatív támogatás a 
mezőgazdasági területek 
erdősítéséhez. A pályázatokat 
július 31 -éig fogadják el, a 
támogatási igények az ez év őszi 
és 2006 tavaszi telepítésekre 
vonatkoznak. A 

; birtok-összevonási célú 
termőföldvásárlások 
elősegítésére szeptember 30-áig 
- de minden esetben az 
adásvételi szerződés keltétől 
számított 30 napon belül - lehet 
pályázatokat benyújtani. A 
támogatás mértéke 20 százalék. 
Meghirdették a nemzeti 
hatáskörben nyújtható nem 
mezőgazdasági területekre 
vonatkozó erdőtelepítési és 
ápolási támogatást. A kérelmek 
beadási határideje: október 1. A 
pályázatok, elszámolások, 
üzleti tervek készítéséhez 
segitség kérhető a teleházban. 
További információt 
munkaidőben Császár Attila ad 
a teleházban vagy telefonon az 
590-010-es és 30/625-07-41 -es 
telefonszámon. 

Ivánovics Tünde: Ennek a tájnak a dalai a zsigereimben vannak 

Mától szabadtéri játékok 
Hároméves kora óta énekel. Ma 
már tanítja is a népzenét, és 
előadóművészként egyre föltű-
nőbb sikereket arat. Ivánovics 
Tünde (képünkön) az idei sza-
badtéri nyitó előadásán anya-
nyelvén szólal meg: dél-alföldi 
népdalokat énekel. 

- Egyszerre nehéz is, meg élveze-
tes is a szabadtéri produkciókban 
szerepelni, hiszen ezeknek az a 
sajátsága, hogy a táncokat, zené-
ket közvetlenül az előadás előtti 
napokban, intenzív próbákon 
rakjuk össze és azon melegében a 
színpadra visszük - magyarázta 
nevetve Ivánovics Tünde, aki 
már a két évvel ezelőtti Dóm téri 
néptáncprodukcióban is fellé-
pett, ma este pedig a szabadtérit 
nyitó táncjátékban, a Boldogasz-
szony vendégségben énekel. -
Úgy gondolom, jó választás volt, 
hogy Zsuráfszki Zoltán rendezé-
sében végre egy hazai, szegedi 
produkció kerül a dómszínpadra. 
Csak előnyére válhat, hogy a 
közreműködők is javarészt sze-
gedi, illetve dél-alföldi illetőségű-
ek. Éneklek én is sokféle tájegy-
ségről származó dalokat, de mint 
újvidéki, vajdasági születésűnek, 
a dél-alföldi nagytáj népdalai a 
zsigereimben vannak. Olyan ez, 

Fotó: Schmidt Andrea 

mint amikor több idegen nyel-
ven is jól beszél az ember, de 
azért a legotthonosabban akkor 
érzi magát, ha anyanyelvén szó-
lalhat meg. 

Az énekesnő körülbelül egy éve 
dolgozik együtt Fábri Géza kob-
zossal, a közelmúltban jelent 
meg közös lemezük, Mentés 
másként címmel. Moldvai csán-
gó magyar dalok vannak rajta -
másként. Az autentikus moldvai 
dalokat a művészek „újraénekel-
ték", a letűnt világot mai önma-

gukhoz egyénítettek, így közve-
títve azt a jövőnek. 

- Sokfelé kipróbáltuk, mielőtt 
felvettük, méghozzá szélsőséges 
helyszíneken. Például utcai vá-
sárban. Nagyon örültem, hogy 
ott is megálltak az emberek, 
meghallgatták. És igen messzire 
is elvittük, Kína legészakibb tar-
tományába, Ujguriába. Mint is-
mert, a keleti eredetelmélet sze-
rint a magyarság innen indult az 
útjára a Kárpát-medence felé. Az 
ujgurok, akik nem tudnak ma-
gyarul, a mi zenénket a maguké-
nak érezték. De olyan kifino-
mult helyeken is felléptünk a le-
mez anyagával, mint a Nemzeti 
Színház, vagy a Zeneakadémia. 
A legnagyobb sikernek könyvel-
tük, hogy bár a szakmai közön-
ség ismeri a moldvai zenét, min-
denki azt mondta: ez valami tel-
jesen új! Az igazi kritikusunk 
azonban a nővérem másfél éves 
kisfia: végigtáncolta az egészet és 
azóta nem is hajlandó mást hall-
gatni. 

A következő lemezük már ké-
szül - rengeteg ötletük van. Alig-
hanem nagy szerencséje a magyar 
népzene kedvelőinek, hogy a két 
vajdasági születésű művész egy-
másra talált - Magyarországon. 

S. E. 

Ajándékokkal, nyereményjátékkal is népszerűsítik a szabadtérit 

Kultúrkommandó 
Szeged belvárosában 

A járókelők érdeklődve fogadják az újszerű kulturális propagandát Fotó: Schmidt Andrea 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Új módszerrel is népszerűsítik a szabadtéri prog-
ramját Szeged belvárosában. Akcióba lépett a kul-
túrkommandó: késő délutánonként két ifjú hosz-
tesz járja az utcákat, megállítja az embereket, és 
szabadtéris táskával, szórólapokkal, tollal és más 
apró ajándékokkal lepi meg őket, miközben a Dóm 
téri produkciókról is információkat ad. Herczeg Ta-
más, a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szer-

vező Kht. marketingvezetője elmondta: fontosnak 
tartják, hogy ne csak a tömegkommunikációs esz-
közök közvetítésével, hanem személyesen, közvet-
lenül is megszólítsák és tájékoztassák a potenciális 
közönséget. Hogy még sikeresebb legyen a kam-
pány, nyereményjátékot is indítottak: a szabadtéri-
vel kapcsolatos kérdésekre helyesen válaszolók kö-
zött belépőjegyeket sorsolnak ki. A tapasztalatok 
szerint az emberek szívesen megállnak, érdekli 
őket a szabadtéri programja. 

Molnár Gyula: Az én Nagy Könyvem 

Természetszeretet 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyv-
tár segítségével a maga Nagy Könyv-já-
tékát: az izgalmasnak ígérkező szellemi 
kalandtúrában ismert Csongrád megyei 
közéleti személyiségek, tudósok, művé-
szek, üzletemberek, sportolók és újság-
írók vallanak legkedvesebb könyvükről. 
Molnár Gyula biológus, ornitológus Fe-
kete István Tüskevár című könyvéről 
beszél. 

„Gyermekkorom kedves olvasmánya, Fekete István Tüskevár 
című regénye egész életemben elkísér. Nem számoltam, de 
legalább tizenötször olvastam már, olykor többéves szünetek-
kel, fölnőtt koromban is újra elővettem. Sok okból szeretem. 
Azért is, mert kisfiú koromban csaknem ugyanolyan módon 
szerettem meg a természetet, mint Radó Gyula, azaz Ttxta-
jos. Annyi különbséggel, hogy az én életemben Matula bácsi 
szerepét egy volt tanyasi tanító, Tárnok Nándor töltötte be a 
Madách utcai általános iskolában. Annyi szeretettel mesélt a 
természetről, madarakról, falusi életről, hogy tanításai örök-
re nyomot hagytak bennem. Fiatal koromban még találkoz-
tam hasonló, bölcs, nádi vagy parasztemberekkel - keveset, 
de fontosat szóltak, akár csak Matula bácsi. 

A könyvet szükségtelen bemutatni, mindenki ismeri, ha 
máshonnan nem, hát a televízióban sokszor levetített film-
sorozatból. Örülök, hogy újraforgatják, annak különösen, 
hogy éppen Csongrádot választották helyszínül. Fekete Ist-
ván talán a legkiválóbb természeti író, ragyogó megfigyelő, 

olyan biológiai tudással, ame-
lyet csak az értékelhet igazán, 
aki végigjárja a könyveiben leírt 
helyszíneket. A természet válto-
zatosságát, szineit, hangulatait 
úgy írta le, hogy olvasás közben 
még az illatokat is érezni lehet. 
Főiskolás tanítványaimat - akik 
ugyancsak Fekete István műve-
in nőttek föl - rendszeresen el-
viszem a Tüskevár helyszínére, 
a Kis-Balatonra, a Diás-szigetre, 
ahol a Rákosi-korszakban oda 
száműzött író élt és alkotott. A 
kunyhó ma emlékház." 

Mórahalmi sokadalom 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Második alkalommal rendezik meg Mórahalmon a homokháti soka-
dalmat. A fesztivál ma Zanzibár-koncerttel, pálinkakóstolással és bog-
rácsgulyással veszi kezdetét. Július elsején, pénteken délután négy óra-
kor a fogatos felvonulással kezdődik a két hét végén át tartó rendez-
vénysorozat. A fesztivált tavaly rendezték meg először, amit a nagy si-
kerre való tekintettel idén ismét megtartanak. A július első és második 
hétvégéjére szervezett színes rendezvények, koncertek között fürdő-
programok várják az érdeklődőket. Július elsején a városnapon a köz-
tisztviselőket köszönti a város, majd este 2 ezer adag ingyen bográcsgu-
lyásra várják a látogatókat. Szintén ezen a napon Mórahalom első em-
bere, Nógrádi Zoltán receptje szerint készített ágyaspálinkát is lehet 
kóstolni. A sokadalom szombaton aratóünneppel folytatódik. Vasár-
nap 18 órától a tízéves évfordulóját ünneplő Mórakert szövetkezet jubi-
leumi műsorát tekinthetik meg az érdeklődők, amit homoki borkósto-
ló követ. A programok sorát 21 órától utcabál zárja, amin a Drink Pat-
hers muzsikál. A sokadalom a jövő hét végén folytatódik. 

Nyári fesztivál Kisteleken 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nyári fesztivált rendeznek pénte-
ken és szombaton Kisteleken. Ma 
délután kettőtől kirakodóvásár 
lesz, a gyerekek kipróbálhatják a 
forgókat, csúszdákat, ugrálóvárat, 
indulhatnak kerékpáros akadály-
versenyen. A rendőrség munka-
társai folyamatos drogellenes tá-
jékoztatót adnak az érdeklődők 
számára. A Rendezvényházban 
16 és 17.30 óra között Faludy 
György tart előadást. A táncgála a 
Sportcsarnokban 19 órakor kez-
dődik, majd amatőr zenekarok - a 
Tóth-Bagi Band, a WYE és a Fade 
Out - koncerteznek. Holnap reg-

gel fél kilenckor férfi kispályás 
labdarúgó tornával folytatódik a 
rendezvény, később aszfaltrajz-
verseny, arcfestés, hennafestés 
várja az érdeklődőket. Kettő és 
négy óra között veterán motoro-
kat csodálhatnak, majd szkander-
verseny és aikidóbemutató követ-
kezik. A pusztamérgesi lányok 
ugrókötéi-bemutatója után a 
Grimm-busz Színház tart elő-
adást. A rendezvényházban vál-
lalkozói fórum kezdődik négy 
órakor, később az Aranypódium 
tehetségkutató műsorában lehet-
nek nézők és szereplők. Fél hét-
korgyermekszépségverseny, majd 
utcabál következik. 

Kuncze Gábor az egészségügyiek hivatástudatát dicsérte 

„Magántőke kell a kórházakba!" 
Nem vártak varázslatot a 
szentesi kórház dolgozói 
Kuncze Gábor tegnapi lá-
togatásától, de azt mond-
ták, jólesett nekik, hogy 
kíváncsi volt a vélemé-
nyükre az egészségügy át-
alakításával kapcsolatban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az SZDSZ elnöke a párt 
programjábaij megfogal-
mazott javaslataikból azt 

emelte ki a sajtótájékozta-
tón: a több-biztosítós mo-
dellt kívánják bevezetni, 
amely szerint a társaságok 
versenyeznek a biztosítot-
tak kegyeiért. A szabad de-
mokraták szerint az egész-
ségügy tarthatatlan helyze-
tére a gyógymódot a finan-
szírozási rendszer átalakí-
tása jelentheti. Ha ezt nem 
lépik meg - mondta a kor-
mánypárti politikus - , 
csak tüneti kezelésről lehet 

beszélni. Kuncze úgy véli, 
hogy az egészségügyben 
több pénzre van szükség, 
ezért a magántőkét is be 
kell vonni. Ennek hiányá-
ban - mint fogalmazott az 
elnök - kifullad az egész-
ségügyi rendszer, mivel fel-
éli tartalékait. 

A szentesi kórházban 
szerzett benyomásairól 
lapunk kérdésére azt vá-
laszolta Kuncze Gábor, 
hogy nagy erőfeszítéseket 

tettek a dolgozók a 
2002-ben „megroppant" 
finanszírozási rendszer 
helyreállítása érdekében. 
Ennek ellenére az intéz-
mény pavilonos elhelyez-
kedése, illetve az elma-
radt felújítások gondot je-
lentenek. A pártelnöknek 
az a véleménye, hogy az 
egészségügyi dolgozók hi-
vatástudata tartja műkö-
désben a szentesi kórhá-
zat. 

Mindszenti napok 
Mától várja az érdeklődőket a mindszenti napok ren-
dezvénysorozata. A háromnapos programon a lovak 
és a lóerők találkozója lesz. A háromnapos programot 
délután 4 órakor nyitják meg. Este 9 órától lampio-
nos csónakfelvonulásra invitálják a nagyközönséget. 
Utána tűzijáték, este 11-től a Bon-Bon együttes kon-
certje zárja a napot. 

Holnap délelőtt a motorosok, az íjászok egyaránt sze-
rephez jutnak. A lovaspályán, délután 1 órától kezdődik 
a maratonhajtás. A Mindszentről elszármazottak 10 
órától gyűlnek össze a a városháza dísztermében. Este 9 
órától a United együttes lép fel 

Vasárnap reggel 8 órakor horgászversennyel indul a 
nap. Délelőtt 10 órától szentmisét tartanak a római ka-
tolikus templomban, a misét a Kossuth rádió közvetíti. 
A lovasbemutatók délelőtt 10 órától folytatódnak. 

http://www.tiszanap.fw.hu

