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KORKÉP 

BAKS. Az önkormányzat 
július 30-án és 31 -én rendezi 
meg a X. baksi falunapokat, 
amelyre várják a községből 
elszármazottak 
jelentkezését, akik húsz, 
harminc, negyven, ötven éve 
vagy annál régebben végeztek a 
Baksi Altalános Iskolában. A 
találkozót július 30-án, 
szombaton délután 1 órától 
tart ják az iskola 
ebédlőjében. A találkozóra 
július 20-áig lehet jelentkezni 
telefonon a 62/269-220-as 
számon Fátyolné Ménesi 
Ildikónál, a 62/269-233-as 
számon feneiné Vidács 
Máriánál, vagy levélben az 
alábbi címen: Baks Község 
Önkormányzata, 6768 Baks, 
Fő utca 92. 

BALÁSTYA. A művelődési ház 
által szervezett, Művészeti és 
Szabadművelődési Alapítvány 
által támogatott nyári gyermek 
foglalkoztató táborban a 
gyerekek hétfőn 
léggömbparókát készítettek, 
kedden Szegedre kirándultak, 
szerdán sport-délelőttöt 
tartottak, ma pedig nemezeinek. 
Pénteken a Szegedi Vadasparkba 
látogatnak el, ezzel a 
programmal zárul a három hetes 
tábor. 
- Ma 17 órától tartja következő 
összejövetelét a baba-mama 
klub, melyre várják a gyerekeket 
és az anyukákat. 

BORDÁNY. Idén hatodik 
alkalommal rendezi meg a 
Kulturális és Szabadidős 
Egyesület, valamint a gyermek-
és ifjúsági önkormányzat az 
„Egérház" program keretében a 
hatodik nyári napközis- és 
faluvédő tábort általános 
iskolások számára. A 
szervezők a megszokott, 
hagyományos programokkal 
várják a gyerekeket a bordányi 
Ádám Jenő Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskolában. 
Lesznek munkacsoportok, 
számítógépes és kézműves 
foglalkozások, számháború. A 
tavalyi évben sikeres volt a 
kerékpáros túra, ezért erre idén 
is lesz lehetőség. Megfelelő 
számú jelentkező esetén -
augusztus 4-e és 6-a között -
felső tagozatosok és idősebbek 
számára kerékpártúrát 
szerveznek. Ide azok 
jelentkezését várják, akik nem 
ijednek meg a napi 20-30 
kilométeres kerekezéstől sem. A 
napközis tábor időpontja: 
július 18-22. A tábor zárónapja: 
július 23-a, aGYIN3.5 
(gyermek és ifjúsági nap). 
Jelentkezni a Bordányi Ifjúsági 
Információs Pontban (Bordány, 
Park tér 1.) lehet július 11 -e és 
15-e között. 
- A faluház a nyári szünetre való 
tekintettel a gyermekek részére 
játéktermet rendezett be, ahol 
biliárd, asztali foci, pingpong, 
darst és más ügyességi játékok 
várják az érdeklődőket. A 
faluház kivilágított parkjában 
este is igénybe vehető a 
teniszpálya, lengőteke, 
kosárlabda, tollaslabda, 
lábtenisz és a kispályás foci. A 
felsorolt eszközöket 
térítésmentesen vehetik igénybe 
a fiatalok. 

RIJZSA. A község a 2004. évi -
virágos Magyarországért 
környezetszépítő versenyen 
falu kategóriában első helyezést 
ért el. Ezért idén a község 
képviseli Magyarországot a 
tizenegy európai országot 
tömörítő Entente Florale 
világversenyen. Az európai 
virágos városok és falvak 
versenyének nemzetközi 
zsűrije ma érkezik a 
községbe. 
- A közbeszerzési eljárás 
lezárását követően 
megkezdődhet Rúzsa községben 
a szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése, amelynek 
megvalósításához Phare-CBC 
támogatásban részesült a 
település. 

Mától: mese, színház, zene az egész családnak 

A várba szól a meghívás 
Zenés bábjáték, mcsevár, mu-
sical a gyerekeknek; Várszín-
házi estek és koncertek a fel-
nőtteknek. A négynapos Sze-
gcdi Várjátckok programja ma 
kezdődik. 

Az idén már harmadik alkalom-
mal megrendezett Szegedi Várjá-
tékokon csütörtöktől vasárnapig 
kellemesen töltheti az idejét az 
óvodás korosztálytól a felnőtte-
kig mindenki. A családi prog-
ramsorozatban lesznek zenés, 
bábos és más színházi produkci-
ók, harci bemutatók, kirakodó 
vásár. Három helyszínen: a vár-
kertszínpadon, a várszínpadon 
és a vársétányon rendezik meg a 
színes forgatagot. 

A gyerekek Hófehérke és a 
hét törpe, Vízipók csodapók, 
Mazsola, Pom Pom, Szaffi, 
vagy Micimackó kalandjainak 
kedvéért látogathatnak ki. A 
felnőtteknek Gálffi László fő-
szereplésével az első este Kean, 
a színész életéről mutatnak be 
egy darabot. Óket ezen kívül 
Hernádi Judit és Hetiig Gábor 
zenés előadása, Mácsai Pál és 
Huzella Péter Villon-estje, 
vagy a Könnyű Esti Sértés szí-
nészzenekar koncertje csábít-
hatja a várba és környékére. A 
várkertszínpadon mindennap 
10 órától Farkasházy Réka, 
vagy Kancsár József mesél. Vá-
sári komédiák, harci bemuta-
tók, óriásbáb táncoltatás és a 
csodapalota mindennap várja a 
látogatókat. 

Az idei várjátékok különleges-
sége, hogy a programsorozat a 
Várszínházi estékkel bővült ki. 
Paudits Béla „Elmondani, jaj de 
fáj...,, című zenés estjét július 
16-án, a Pinceszínházból ide-
költöztetett Casanovát pedig jú-
lius 29-én mutatják be. Az ifjú-
sági és felnőtt zenés előadást, a 
Ludas Matyit először július 
17-én, majd a többi júliusi hét-
végén is megtekinthetik az ér-
deklődök 

B.F. 
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A VARJATEKOK PROGRAMJA 
Csütörtök 

10 óra: 
15 óra: 
18 óra: 

előadása 
Péntek 
10 óra: 
1 1 óra: 
15 óra: 
18 óra: 
21 óra: 

Mesevár - Kancsár József meséi 
Hófehérke és a hét törpe - bábelőadás, Óperenciás Színház 
Edmund Kean - Gálffi László főszereplésével, a Thália Színház 

Mesevár - Farkasházi Réka mesél 
Karnyóné vásári komédia - Szesz Szegedi Egyetemi Színház előadása 
Pom-Pom meséi - bábelőadás, Aranyszamár Színház 
Huzella Péter műsora - Zene, Zenegér 
Befogad és kitaszít a vi lág - Mácsai Pál és Huzella Péter 

Sétahajóval 
Csongrádra 
A rendszeres városnéző hajóutak mellett az idén 
két alkalommal - a tervek szerint jövőre gyakrab-
ban - Csongrádra is elmehetünk a 230 személyes 
sétahajóval. Először vasárnap, július 10-én indul a 
szegedi hajóállomásról, a Novotel alatti rakparttól 
a csongrádi járat (a másik a Körös-toroki napokra 
viszi majd a vendégeket augusztus 6-án). Hetente 
háromszor, szerdán, pénteken és vasárnap 17 órá-
tól egyórás szegedi „városnéző" járatokra várják az 
idén nyáron a turistákat: lefelé a Boszorkány szige-
tig, fölfelé a Maros-torokig visz a hajó - tájékozta-
tott Bíró László kirendeltségvezető. 

Van biobolt 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nemrégiben megírtuk, Szegeden végleg bezárt a 
Kiss Ernő utcai biobolt, ahol lisztérzékeny bete-
gek számára árultak különféle speciális gabona-
ipari termékeket. Az egészben az a jó hír, hogy 
maradtak még üzletek, melyekben a táplálékaller-
giások be tudják szerezni ételeik számukra létfon-
tosságú alapanyagait. 

Más üzletekben - többek között ugyanabban az 
utcában egy másikban - is meg lehet vásárolni eze-
ket a speciális termékeket. Csak ezt az egy üzletet 
zárták be, a többiben szerencsére továbbra is ki-
szolgálják a rászoruló vásárlókat. 

Ma jön a Pa-Dö-Dő 
Kétórás koncertet ad ma Sze-
geden a Pa-Dö-Dő. A tizenhét 
éves együttes két énekesnője 
már nagyon várja az esti bulit. 
Különösen Györgyi, aki gyer-
mekkorát ebben a városban töl-
tötte - óvodáskori szerelmével 
is itt találkozik. 

Ma este fél kilenctől élő kon-
certet ad az újszegedi szabadté-
ri színpadon a tizenhét éves 
Pa-Dö-Dő együttes. Mivel elő-
ző évben nem jutottak el ide, 
tavalyi turnéjukat mutat ják be, 
mellyel nagy sikerrel szerepel-
tek az ország számos váro-
sában. 

- Pontosan olyan ez a buli, 
amilyet tőlünk már megszokhat-
tak. Aki volt már Pa-Dö-Dő-kon-
certen, tudja mire számíthat, aki 
pedig nem, az jöjjön el, és nézze 
meg. Élőzenekar, eurodiszkós fí-
ling, táncosok, énekkar, és folya-
matos kontaktus a nézőkkel -
foglalta össze Falusi Mariann. 
Rajta, és az együttes másik front-
emberén, Lang Györgyin kívül 
összesen több mint húszan gon-
doskodnak majd arról, hogy a 
kétórás koncert a lehető legjob-
ban sikerüljön. 

Györgyi egyébként betegen áll 
majd színpadra: hosszú ideje 
küzd derékfájással. - Több porc-
korongsérvem is van, amik 
nyomják az idegpályákat. Nem 
fáj, csak hülyén néz ki, ahogy 
megyek - mesélte. - Annyiban 
gátol csak a koncerteken, hogy 
néha le kell ülnöm, de rendszere-
sítettünk erre egy padot, úgyhogy 
a pihenéseim szinte már a show 
részét képezik. 

A Pa-Dö-Dő fennállásának 
17 éve alatt minden évben új 
lemezzel és koncertturnéval 
jelentkezett. Pedig néhányszor 
már elbizonytalanodtak: vajon 
van-e még miről énekelniük. -
Mivel mi írjuk a dalszövege-
ket, egy idő óta rendszeresen 
kijelentjük, hogy már minden 
témát feldolgoztunk, ám mi-
kor oda kerül a sor, mégis ösz-
szegyűlik egy lemeznyi dal -
mesélte Györgyi. - Ezért nem 
merült fel soha, hogy abba-
hagyjuk, annak ellenére sem, 
hogy mindkettőnknek lenne 
lehetősége más karrierre: Ma-
rinak a dzsessz és az opera, ne-
kem pedig a színház területén. 
De nem akarunk mást csinál-
ni, ez az, amit igazán szere-
tünk. 

Lang Györgyi félig-meddig ha-
zajön ma Szegedre, gyermekko-
rát ugyanis itt töltötte. - Egészen 
pontosan a Szabadság úszóházon 
- pontosított az énekesnő, hi-
szen arra a mai napig emlékszik: 
ez errefelé egyáltalán nem mind-
egy. - A koncerteken mindig ta-
lálkozom régi ismerősökkel, 
ezért különösen szeretem a sze-
gedi bulikat. Életem első, ovis 
szerelmére most is számítok. Re-
mélem, eljön a családjával 
együtt. 

Egy másik embert is rendszere-
sen keres a tömegben, őt azon-
ban még egyetlen bulin sem lát-
ta. - Ő a régi óvó nénim, Sári né-
ni - mondta. - Sajnos nem jár 
ilyen hangos rendezvényekre, 
pedig nagyon örülnék neki, ha 
egyszer újra találkozhatnánk. 

TÍMÁR KRISZTA 

Pénteken este 2005 legjobb hangjai lépnek fel 

Megasztárok a téren 
A Csillagok útja LG Mcgasztár 
Tűrné pénteken Szegedre érke-
zik a tehetségkutató verseny, 
valamint a Jóban Rosszban cí-
mű sorozat sztárjaival. A Szé-
chenyi téren este 6-tól előbb a 
Csillagvirág Klinika dolgozói 
lépnek színpadra, majd a fiatal 
énekesek adnak kétórás, élő ze-
nekaros koncertet. 

Másodszor jönnek Szegedre a 
megasztárosok: holnap este 7 
órától a Széchenyi téren lépnek 
fel 2005 legjobb hangjai. A Csil-
lagok útja LG Mcgasztár turnéra 
azonban - mellyel az ország tíz 
nagyvárosába látogatnak el - ez-
úttal elkísérik őket a TV 2 napi 
sorozata, a Jóban Rosszban sze-
replői is. 

A program este 6 órakor a soro-
zat sztárjaival indul. Itt lesz Lé-
tay Dóra (Pongrácz Réka), aki né-
hány évig a Szegedi Nemzeti 

Egy forintért adta át a háromhektáros területet az önkormányzat 

Termálhotel Új szentivánon 
Állami és uniós támogatással, banki hitelből és magántőkéből 
épülne tcrmálhotel Újszcntivánon. A volt laktanya melletti, há-
romhektáros területet jelképes áron, egy forintért adta át a be-
fektetőnek az önkormányzat. Ha a beruházás nem készül el 
határidőre, a szántóterületet visszakapja a falu. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ami Szegednek egyelőre nem si-
kerül, Újszentivánon egy csa-
pásra megvalósulhat. Másfél 
milliárd forintért wellness-szol-
gáltatásokat nyújtó termálhotel 
és szabadidőpark épülne a volt 
laktanya mellett. Az ötlettel 
Mohos László, a beruházásra 
létrehozott Tisza-Maros 2005 
Kft. ügyvezető igazgatója keres-
te meg a település önkormány-
zatát, amely kockázatvállalás 
nélkül támogatta a terv megva-
lósítását. 

A közel háromhektáros terüle-
tet jelképes áron, egy forintért 
adták át a befektetőnek. Marti-
nák Dnre jegyző megerősítette: 
az ügyben a képviselő-testület 
döntött. A jegyző kiemelte: a te-

lepülést kár nem érheti, mert a 
határozat garanciát is tartalmaz. 
Ha a beruházás 2007. december 
31 -éig nem készül cl, a terület is-
mét az önkormányzat tulajdoná-
ba kerül. 

Az Újszentiván Termál Hotel a 
régi határőr laktanya közelében 
épülne. A helyéül kiválasztott, 7 
ezer 934 négyzetméteres szántó-
terület mezőgazdasági művelés 
szempontjából nem képvisel je-
lentős értéket. Jelenleg egy új-
szentiváni gazda termel rajta 
napraforgót. 

A befektető arra számít, hogy a 
hármas határ közelében fölépülő 
hotel megfelelő forgalmat vonz 
majd. A környéken található ter-
málvíz gyógyászati célokra is al-
kalmas. 

.Mohos László önmagáról 

annyit árult el, hogy korábban 
a vendéglátás, kereskedelem és 
építészet területein dolgozott. 
Elmondta, hogy a beruházás el-
ső ütemében a hotelkomple-
xum készül el. Ötvenhárom 
kétágyas szobát, hét lakosztályt 
és hat rehabilitációs szobát ala-
kítanak ki. A „családbarát" 
szállóban húsz szobát össze le-
het nyitni, a kisgyermekkel ér-
kezőknek még pelenkázóasz-
talt és bébi WC-t is biztosíta-
nak. Az épületben három me-
dence is lesz, pezsgőfürdővel, 
élményelemekkel. A második 
ütemben építik meg a három 
külső medencét, amelyek közül 
egyet élményfürdőzésre alkal-
mas berendezésekkel és csúsz-
dával látnak el. Készül még is-
kolai tanmedence és gyermek-
pancsoló is. 

A Tisza-Maros Kft. pályázati 
támogatásból, banki hitelből és 
magántőke fölhasználásával fe-
dezné az építkezés költségeit. 
A beruházás előkészítése fo-

lyik, a részletes üzleti tervet 
augusztus 31-ére állítják össze. 
Mohos Lászlótól megtudtuk 
még, hogy az építkezés alaku-
lását havonta frissített interne-
tes oldalon követhetjük. Az el-
k é p z e l é s e k m e g v a l ó s í t á s á n ti-
zenhét fős csoport (közgaz-
dász, jogász, turisztikai szak-
ember) dolgozik. A tervezéssel 
egy nyolctagú mérnökcsapatot 
bíztak meg. 

SZAUNA, TENISZ 
Az Újszentiván Termál Hotel 
wellness-szolgáltatások 
egész sorát nyújtaná: többek 
között szolárium, szauna, 
masszázs, edzőterem építését 
tervezik. Ezek mellett játszó-
tér, fal labda- mini golf- és te-
niszpálya állna a vendégek 
rendelkezésére. Lehet majd 
lovagolni, lengőtekézni, sőt a 
szabadban főzni Is. 

Színházban játszott, valamint 
Lengyel Tamás (Zólyom Iván), 
Fridel Fruzsina (Nemes Viola), 
Szorcsik Viktória (Judit főnővér) 
és Várdai Anikó (Rozi). Velük 
játszhatnak kvízjátékot a vállal-
kozó szelleműek. 

A megasztárosok vendégelő-
adójaként este 7 órakor a tavalyi 
verseny egyik résztvevője ad kon-
certet. Utána, 9-től lépnek szín-
padra az idei tehetségkutató dön-
tősei. A mostani koncert külön-
bözik a sörfesztiválos fellépéstől, 
hiszen élő zenekar lesz és eddig 
nem hallott dalokat is előadnak. 

Sajnos a mostani koncertről is 
éppen az a két énekes hiányzik 
majd, akik nem jöttek el június-
ban sem: Molnár Ferenc Cara-
mel és Tóth Gabriella. És való-
színűleg Bartók Eszter is távol 
marad, mert frissen műtött ked-
vesét ápolja. 

T.K. 

HÍREK 
GÉCZI JÓZSEF FOGADÓÓRÁJA 
Géczi József szocialista 
országgyűlési képviselő 
fogadóórát tart pénteken 13 és 
15 óra között az MSZP területi 
irodájában, Szegeden, a Tisza 
Lajos körút 2-4.-ben 

MŰVÉSZETI TÁBOR 
Képzőművészeti tábort rendez 
július 18-ától 29-éig a Csongrádi 
Művelődési Központ. A tíznapos 
nyári elfoglaltságot a szervezők 
azoknak az általános 
iskolásoknak ajánlják, akik 
kedvet éreznek az alkotáshoz, és 
szívesen veszik, ha képzett 
felnőttek segítik a munkájukat. 
A táborba jelentkezni a központ 
földszinti, kettes irodájában 
lehet, július 1 l-éig. 

ELAVULT MAKÓ ÚTIKÖNYVE 
Az 1999 óta beállott rengeteg 
változás, az új beruházások 
következtében mára elavult 
Makó útikönyve, amelyet újra 
kell szerkeszteni. A mintegy 1 
millió 900 ezer forint költségű új 
kiadvány támogatására a város 
pályázatot kíván benyújtani a 
DARFT-hoz. 


