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Az fővárosi Andaxínház bemutatója a régi zsinagóga kertjében Fotó: Frank Yvette 

A közelgő Bcckctt-centenáriumra is gondolva a 
szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Godot-ra 
várva című produkciója nyitotta tegnap a régi zsi-
nagógában a kettős alternatív színházi fesztivált. 
Előtte az Andaxínház mozgásművészeti kedvcsiná-
lóját (képünkön) láthatta a megnyitóra összegyűlt 
közönség, majd Balog József, a MASZK Egyesület 
elnöke köszöntőjében elmondta: a tizenötödik al-
kalommal megrendezett Thealteren eddig több 
mint harminc ország, összesen háromszáz produk-
ciója vendégeskedett. Harmadszor ad otthont Sze-
ged a Thealterrcl párhuzamosan zajló Alternatív 
Színházi Szemlének. A kettős fesztivál költségei-

nek egyharmadát ma már a város önkormányzata 
állja. A rendezvényt ugyancsak támogató Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériumának államtitká-
ra köszöntő levelében Magyarország legfontosabb 
kortárs színházi fesztiváljának nevezte a szegedit. 
Ma 16.30-tól a Cengiz Özek Árnyszínház előadá-
sával folytatódik a program a Kövér Béla Bábszín-
házban, 19 órától az orosz BlackSkyWhite Színház 
Triada című produkcióját láthatják a nézők a régi 
zsinagógában. 20.30-tól Urbán András Társulata 
játszik a régi Hungáriában, 22 órától pedig a Bozsik 
Yvette Társulat adja elő a Tüzes Angyalt a Korzó 
moziban. 

Jól fogynak a jegyek a Makói Muzsikára 

Bővül a Hagymaház 
szabadtéri színpada 
Kétszáz négyzetméterrel bőví-
tik a makói Hagymaház sza-
badtéri színpadát a Makói Mu-
zsika című programsorozat 
egyik előadása, a Jézus Krisztus 
Szupersztár című rockopera 
kedvéért. A mesterek már dol-
goznak a helyszínen. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Három helybeli mester ajánlatát 
mérlegelve a Közművelődési Kht. 
Szabó Sándort és fiát bízta meg az-
zal, hogy a Hagymaház félköríves 
szabadtéri színpadát egészítse ki, 
hogy hozzá lehessen illeszteni a 
kiegészítő színpadelemeket. A 
mesterek tegnap kezdtek a mun-
kához. A színpadot négyszögletű 
alaprajzúvá kiegészítő építményt 
egyébként a fesztivál zárását köve-
tően elraktározzák, így később 
sem lesz akadálya a színpad bőví-
tésének - jelentette be tegnap dél-
előtt Bálint Márta, a szervező Köz-
művelődési Kht. igazgatója, illetve 
a város polgármestere, Búzás Pé-
ter a szabadtéri színpadnál. 

" Később sem 
lesz akadálya 
a színpad-
bővítésnek 
Bálint Márta Igazgató 

A Makói Muzsika címmel meg-
hirdetett zenei hét július 30-án, 
szombaton a makói születésű, 
nemzetközi hírű Zongoraművész, 
Szentpéteri Csilla koncertjével in-
dul, aki Makón még soha nem lé-
pett fel zenekari kísérettel - a kon-
certet ráadásul a művésznőtől 
megszokott fényparádé teszi lát-

ványossá. A második előadásra 
augusztus 2-án, szerdán kerül sor: 
három operaénekes, Felber Gabri-
ella, Molnár András és a Makóhoz 
ugyancsak szorosan kötődő Busa 
Tamás tart Verdi-Wagner gálaes-
tet. Ugyancsak kuriózum lesz a 
három tagú Princess hegedűvirtu-
óz-együttes augusztus 5-i fellépé-
se. Ők jártak már Makón, élőben 
viszont még nem játszottak. A 
legkülönlegesebb produkciónak 
az augusztus 7-i záró előadás ígér-
kezik: Webber Jézus Krisztus Szu-
persztár című rockoperáját adják 
elő - ennek kedvéért kell a színpad 
méretét megnövelni. 

A fesztivál megrendezését a ma-
kói önkormányzat 9,9 millió fo-
rinttal támogatta - ennek köszön-
hető, hogy a belépőket jelképes, 
kétszáz forintos áron lehet meg-
váltani. Két héttel a fesztivál kez-
dete előtt egyébként a jegyek het-
ven százaléka már elkelt, és meg-
lepően szépen fogytak a fajsúlyo-
sabb kikapcsolódást ígérő Ver-
di-Wagner estre szóló biléták is. 
Jegyeket azonban nemcsak vásá-
rolni, hanem nyerni is lehet, még-
hozzá a lapunkban, illetve a Hir-
dető ingyenes hirdetési újságban 
időről időre megjelenő rejtvények 
megfejtésével. 

A PROGRAM 
Július 30., szombat, este 8 
óra: Szentpéteri Csilla kon-
certje. 

Augusztus 2., szerda, este 
8 óra: Verdi-Wagner gálaest. 

Augusztus 5., péntek, es-
te 8 óra: Princess-koncert. 

Augusztus 7., vasárnap, 
este 8 óra: Jézus Krisztus 
Szupersztár. 

KINEVEZTEK A BUNUGYI 
IGAZGATÓT 
Bene László rendőr vezérőrnagy, 
az Országos 
Rendőr-főkapitányság vezetője 
július 16-i hatállyal kinevezte a 
Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság bűnügyi 
igazgatójának, 
főkapitány-helyettesnek Nagy 
Mihály rendőr alezredest. A 
kinevezési ünnepség a tegnapi 
állománygyűlésen volt. Nagy 
Mihály alezredes hangsúlyozta: 
30 éves pályájának újabb 
állomásán folytatni kívánja az 
elődei által megkezdett munkát. 

ROCKZENEKAROK A SZIKIN 
Fiatal rockegyüttesek kapnak 
bemutatkozási lehetőséget a 
Sziki rock (fürdő-) show-n 
csütörtökön: délután 2 órától 
este 8-ig váltják egymást a 
színpadon a zenekarok. A 
rendezvény az Aranypódium 
tehetségkutató sorozat 
folytatása, ezúttal rock műfajban 
jeleskedők mutathatják be 
tudásukat. A Sziki rock (fürdő-) 
show második fordulóját 
augusztus 11 -én rendezik. A 
föllépési lehetőségre váró 
együttesek a plesi@freestart.hu 
elektronikus levélcímre 
küldhetnek rövid bemutatkozó 
anyagot. 

Megnyílt tegnap új helyén Mó-
rahalom egyetlen gyógyszertá-
ra, az Ezüstkehely patika. Ki-
alakítását a gyógyszerésznő cs a 
városvezetés vitája előzte meg. 

Tegnaptól új helyre, a gyógyfür-
dővel szembe költözött Móraha-
lom egyetlen gyógyszertára, az 
Ezüstkehely patika. Mint arról 
korábban beszámoltunk, a pati-
ka eredeti helyén nem maradha-
tott, mivel az önkormányzat a 
gyógyszertárral kötött - idén au-
gusztusig érvényes - szerződését 
nem kívánta meghosszabbítani. 
A város fejlesztési terveinek 
megfelelően az Ezüstkehelynek 
költöznie kellett, mivel az épü-
letre szükség van az új Humán 
Szolgáltató Központhoz. Ebben 
viszont csak az orvosi rendelők 
kapnak helyet. A gyógyszerész, 
Némethné Engj Etelka és a vá-
rosvezetés nem tudott megálla-
podni arról, hogy hová költözzön 
az Ezüstkehely. A gyógyszerész a 
rendelők közelében szerette vol-
na kialakítani a patikát, az ön-
kormányzat viszont közölte, 
nincs a közelben megvásárolható 
ingatlan. Elmondták azt is, a pa-
tika magánvállalkozás, melyet 

nem kötelessége támogatni a vá-
rosnak, de megígérték, hogy 
mindenben segítenek Németh-
nének. 

Az új patika épületét most bér-
li az Ezüstkehely, a házban ko-
rábban élelmiszerbolt működött. 

- Pénteken még nyitva voltunk 
a régi helyünkön, hétfő reggel pe-
dig már itt, a Szegedi úton várjuk 
az ügyfeleket - mondta Németh-
né tegnap. A modern, fémvázas 
gyógyszertárolóval ellátott, tágas 
patikában még beszélgetősarkot 
is kialakítottak, hogy a beteg 
négyszemközt kérdezhesse a 
gyógyszerészt. 

Némethné Engi Etelka bár elé-
gedett az új, korszerű gyógyszer-
tárral, nem mondott le eredeti 
terveiről, és később saját telken, 
saját ingatlanban alakitana ki 
patikát. 

Nógrádi Zoltán, a város polgár-
mestere elmondta, örül annak, 
hogy szép, rendezett és kulturált 
körülmények között tudja fogad-
ni új helyén a patika a betegeket. 
Hozzátette, szerencsére a gyógy-
szerész és az önkormányzat kö-
zött békésen rendeződött a hóna-
pokon át tartó vita. 

g . zs . 

Szép, korszerű, de nem az enyém, csupán bérlem - mondja Né-
methné Engi Etelka Fotó: Káinok Csaba 

Számlán gyűjtik az adományokat 

Védett lehet a paprikaharang 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Újabb mentőakció indult a beol-
vasztásra váró szegedi paprikaha-
rang megmentésére. Megírtuk, 
hogy a harangöntő a réginek az 
árát beszámította az új harang 
költségeibe, s nyersanyagként fog-
ja fölhasználni a paprikaharangot. 
A régi harang kiváltásaként a sú-
lyának megfelelő új nyersanyagot 

kellene megvásárolni. Ez mintegy 
1,2 millió forintba kerül. Vörös 
Gabriella múzeumigazgató kez-
deményezte a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatalnál a paprikaha-
rang védetté nyilvánítását. A tör-
vény szerint „a védetté nyilvání-
tott kulturális javak tulajdonosa 
köteles a javakat épségben fenn-
tartani, őrzésükről, szakszerű ke-
zelésükről és megóvásukról gon-

doskodni." Vagyis ha a hivatal vé-
delem alá veszi a harangot, akkor 
már nem lehetne beolvasztani. 

Hivatalosan is megindulhat a 
harang kiváltására a pénzgyűjtés, 
a Múzeumi Tudományért Alapít-
ványért fogja össze. Az alapítvány 
számlaszámára (11100403-
19083852-10000001), a szerve-
zők kérik, hogy közleményként 
tüntessék fel a harang szót. 

K Ö R K É P 

ALGYŐ. A Csongrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése - Piri 
József és Gonda János, két 
megyei képviselő közösen 
benyújtott javaslatára - júniusi 
ülésén a Móra Ferenc 
Népszínházat közösségi Alkotói 
Díjban részesítette. A díj a térség 
legmagasabb elismeréseként 
azoknak adományozható, 
akiknek tevékenysége a 
megyéhez kötődően kiemelkedő 
jelentőségű, és hozzájárul a 
megye jó hírnevének 
öregbítéséhez. Az Alkotói Díj 
éremből, oklevélből és 
pénzjutalomból áll, amelyet a 
megyei közgyűlés elnöke ad át 
minden év augusztus 20-án a 
Szent István-napi ópusztaszeri 
ünnepségen. 

BORDÁNY. Szombaton délután 
öt órától rendezik a GY1N 3.5 -
gyermek- és ifjúsági napot 
Bordányban. A tervezett program 
szerint a Kusza játszóházban a 
fiatalok különböző ügyességi 
feladatokat próbálhatnak ki este 
hét óráig. Ezután átadják az Év 
lekvárja-díjat, valamint 
megtartják a Tfeleház-biip 
ajándéksorsolást. Negyed 
nyolctól a Kulturális és 
Szabadidős Egyesület tagjai által 
a Szúnyoglövő táborban készített 
filmeket és fényképeket láthatják 
órásvászonra kivetítve, majd 
átadják a Bordány Ifjúságáért 
díjat. A Tábor TV azaz a hét 
eseményeinek bemutatása 
19.45-kor kezdődik, majd a 
Bordányfilm új produkcióját, a 
Delete-et láthatja a közönség. A 
program zárásaként 21 órától a 
Le a fejjel! című filmet nézhetik 
meg a látogatók. 

MÓRAHALOM. A Mórahalmi 
Alapfokú Művészeti Iskola 
fúvószenekara július 26-áig az 
olaszországi Pescarában 
turnézik, elkíséri a zenekart a 
makói mazsorettcsoport is. 
A Mezőőri Szolgálat kéri a 
külterületi 
ingatlantulajdonosokat, hogy a 
földterületük mellett lévő 
fasorokat tisztítsák meg, mivel a 
kombájnosok nehezen tudnak a 
benőtt fáktól a dűlőutakon 
közlekedni. Eddig már több 
földtulajdonos kapott 
felszólítást, ugyanis a 
kombájnosok folyamatosan 
jelentik a mezőőri szolgálatnak, 
hogy mely utakon tudnak 
nehezen közlekedni a 
járművekkel. 

ZÁKÁNYSZÉK. A 
képviselő-testület legutóbbi 
ülésén kinevezte a Zákányszéki 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
igazgatóját. A következő 5 évre a 
jelenlegi igazgatót, Dcme 
Józsefnét bízta meg az intézmény 
vezetésével. A képviselők 
elfogadták az általános iskola, az 
óvoda, a művelődési ház és 
könyvtár, a gondozási központ, 
az 1 -es és 2-es számú háziorvosi 
körzet, a fogorvos, valamint a 
polgármesteri hivatal 
beszámolóját. Módosították az 
önkormányzat idei 
költségvetését, a 2004. évi 
zárszámadási rendeletet, 
valamint a helyi szociális 
rendeletet. Döntöttek arról, hogy 
az állatfclvásárlót december 
31 -éig ebben a formában 
működtetik tovább, változatlan 
díjakkal. Módosították az iskola 
alapító okiratát, mert az 
intézmény új nevet vett fel. A 
testület módosította az 
önkormányzat 

minőségirányitási programját, 
valamint felülvizsgálta és 
aktualizálta az ifjúsági 
koncepciót. Jóváhagyta a Borszék 
Város Önkormányzatával 
fennálló testvér-települési 
megállapodást. A 
Szeged-Csanádi Egyházmegye 
Kalendáriuma megjelentetéséhez 
18 ezer forint támogatást 
biztosított. A képviselő-testület 
soron következő ülését 
szeptember 29-én délután 4 
órától tartják a polgármesteri 
hivatal nagytermében. 

A Thealter költségeinek harmadát a város állja 

A szabadkaiakkal nyitott 
Délelőtt hatvanan nem vették fel a munkát 

Nyomdasztrájk: 
a helyzet változatlan 
A Szegedi Kossuth Nyomda Kft.-ben múlt hét szerda óta áll a gyártás, 
a dolgozók sztrájkba léptek, mivel a vezetés csaknem kéthavi munka-
bérükkel maradt adós. Hári Ferenc, a sztrájkbizottság elnöke azt 
mondta, addig nem veszik fel a munkát, amíg legalább a májusi fize-
tésüket meg nem kapják. De a júniusi járandóság kifizetésére is csak 
csütörtökig adtak haladékot a dolgozók. Tegnap mintegy hatvanan 
sztrájkoltak délelőtt, délutános műszakot már nem is indítottak. A 
dolgozók másik fele - szintén közel hatvan ember - szabadságon vagy 
táppénzen van. így nem készülhettek el a tegnapra határidős mun-
kák: az ügyvezető igazgató a múlt héten arra hivatkozott, ha késnek, 
nagy anyagi kárt okoznak a cégnek és késleltetik a kifizetéseket. Né-
very Tiborral tegnap csak telefonon beszéltek a nyomdászok: a mene-
dzser kérdésekre válaszolva azt mondta, megpróbálja előteremteni a 
pénzt. A dolgozók hangulata napról napra romlik a Kossuth nyomdá-
ban. 

Az Ezüstkehelyben beszélgetősarok is van 

A mórahalmi patika 
új helyre költözött 

mailto:plesi@freestart.hu

