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Ilyen lesz a megújult művelődési ház Illusztráció: Kónya Imre látványterve 

Már kezdettől kicsinek bizonyult az 1976-ban épült petőfitelepi 
művelődési ház, amelynek bővítésére most kerítenek sort. Az 
épülethez 220 négyzetméteres nagytermet toldanak. A klubkönyv-
tár galériával bővül. 

Csaknem harminc évig vártak a 
petőfitelepi művelődési ház és a 
benne működő klubkönyvtár bő-
vítésére, amely hivatalosan a mai 
alapkőletétellel kezdődik el. Az 
1976-ban átadott épület két ter-
me (az egyik tizenöt, a másik 
nyolcvan fő befogadására alkal-
mas) szinte kezdettől szűkösnek 
bizonyult. A bővítés már az erede-
ti tervekben szerepelt, de mosta-
náig nem tudtak rá sort keríteni. 

Jarabekné TYeplán Mariann 
hat éve vezeti a művelődési há-
zat. Az intézmény három évtize-
des működéséről elmondta, hogy 
a közösségi élet igénye mindig 
erősen élt a környékbeliekben. 
Máig sokan látogatják a klubfog-
lalkozásokat, kiállításokat és 
más rendezvényeket. A házban 
jelenleg három nyugdíjasklub, 
művészeti iskola és galambász 

ALAPKOLETETEL 
A Bartók Béla Művelődési 
Központ Petőfitelepi Művelő-
dési Háza új szárnyának 
alapkövét tegnap helyezte el 
Botka László szegedi pol-
gármester és Gila Ferenc 
önkormányzati képviselő. Az 
á tadást 2 0 0 6 február jára 
tervezik. A beruházás 1 3 0 
millió forintba kerül. 

egyesület működik, női torna 
foglalkozásokat és felnőtt tánc-
oktatást is tartanak. Bemutatják 
a közelben lakó amatőr művé-
szek alkotásait, s havonta szer-
veznek kiemelt, éppen időszerű 
eseményekhez kapcsolódó ren-
dezvényeket. 

A három évtized alatt nagyobb 
fölújítás nem volt. Az épület el-
használódott, falai megsüllyed-
tek. A helyreállítás és bővítés az 
önkormányzat kezdeményezése 
és költsége. Az átépítés terveit 
Kónya Imre készítette. A hetve-
nes évek építészeti stílusjegyeit 
viselő ház megjelenését a mai 
kor igényeihez igazítják. A főbe-
járat, előtte a kis szabadtéri szín-
paddal, a Szántó Kovács János 
utca felőli oldalra kerül. 

Az új épületszárnyban lesz a 
220 négyzetméteres rendez-
vényterem, amelynek színpadát 
a megszokottól eltérően, jobb 
rálátást biztosítva, a helyiség 
hosszanti oldalán helyezik el. A 
volt nagytermet három részre 
osztják: kiállító- és kézműves 
foglalkoztató termet, valamint 
új irodát alakítanak ki. A 
könyvtár a régi kisterem és a ko-
rábbi iroda összenyitott helyisé-
geibe költözik, területe galériá-
val bővül. 

NY. P. 
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„Rettentően sokat, válogatás nélkül olvastam fiatal koromban. 
Imádtam Vernét, Rejtőt, Merle-t. Volt olyan időszak az életem-
ben, hogy csak fantasztikus irodalmat vettem a kezembe. A kato-
naság alatt fordulatot vett az ízlésem. Akkoriban Sálingért, Scott 
Fitzgeraldot olvastam. A munkám miatt napközben rettentő so-
kat kell olvasnom, ezért otthon már erőm és időm sincs arra, 
hogy egy regényt kézbe vegyek. Mostanában ezért Nagy Iván Ma-
gyarország családai - czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal cí-
mű sorozatát forgatom. Az 1857-es kiadású, 14 kötetes gyűjte-
mény a magyar történelem kezdetétől, a X. századtól a XIX. szá-
zad végéig felöleli a magyar családok történetét. A szerző család-

kutató volt, az egész életműve 
ezekben a kötetekben van. A 
történelem bármelyik szelete 
megtalálható a könyvekben. 
Mely család tagjai hová há-
nyódtak, kikkel házasodtak, s 
milyen szerepúk volt a magyar 
történelemben. Ez mind kide-
rül a kötetekből. Volt olyan fa-
mília, amelynek az egyik fele 
labanc, a másik kuruc volt. A 
könyvek címerleírásokat is tar-
talmaznak, a heraldika, a cí-
mertan pedig nagyon érdekel. 
Ha erre rákap az ember, addig 
nem tudja letenni a könyvet, 
míg el nem olvasta azt a részt, 
amibe belekezdett." 

CZIMtnCKKKt. 
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A ReeBox 
szabályosan járt el 
Olvasói panasz alapján született Fogyasztóvédelem gyerekcipőben cí-
mű június 8-i írásunk, amelyben idéztük a panaszos mondatát: a 
sportkereskedés ki akart bújni a felelősség alól. Az írásból és a fotóból 
beazonosítható kereskedés, a ReeBox Kereskedelmi Kft. azonban 
nem hibázott, a hatályos jogszabályoknak megfelelően járt el a fo-
gyasztóval szemben. Azért utasította el a vásárló szavatossági igé-
nyét, mert a cipő hibája nem a kereskedés teljesítésére volt visszave-
zethető. A boltban megfelelően tájékoztatták a vásárlót jogairól, így 
arról is, hogy a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat. Ezért 
nem valós a vásárló kijelentése, miszerint a boltban átverték, kibúj-
tak a felelősség alól, és hogy a cipő hibás lett volna. 

KÖRKÉP Nagy Mihály: Az én Nagy Könyvem 

Magyar családok 
története 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtúrá-
ban ismert Csongrád megyei közéleti szemé-
lyiségek, tudósok, művészek, üzletemberek, 
sportolók és újságírók vallanak legkedvesebb 
könyvükről. Nagy Mihály rendőr alezredes, 
bűnügyi igazgató Nagy Iván Magyarország 
családai című könyvsorozatáról beszél. 

ALGYÓ. Kétnapos Anna-napi 
búcsút, IV. nemzetközi megyejáró 
fesztivált, nemzetközi 
néptáncgálát és népművészeti 
kirakodóvásárt rendeznek a hét 
végén Algyőn. Szombaton 10 
órától az Ősgyeviek Baráti 
Körének közgyűlése és ebédje lesz 
a faluház színháztermében. 17 
órától szentmise a templomban, 
majd 18 órától a szegedi Gárdián 
Tamara és barátai várják a 
komolyzene kedvelőit a Szent 
Anna-templomba. A tájházban 
19 órától a VOLVOX együttes 
zenél. Az ottani Anna-napi kerti 
mulatságra a belépés díjtalan. 

ÁSOTTHALOM. Ma 17.30 órai 
kezdettel rendezik meg a IV. 
megyejáró fesztivált, melyen 
külföldi csoportok (cseh, olasz, 
svéd, ciprusi, lengyel, orosz) 
néptáncaikkal szórakoztatják a 
közönséget. A fesztiválon az 
ásotthalmi Csutri gyermek 
néptáncegyüttes is fellép. A 
programot eső esetén a 
sportcsarnokban rendezik meg. 

BORDÁNY. Kezdetét vette az 
idén hatodik alkalommal 
megrendezett nyári napközis és 
faluvédő tábor, melyen 44 
táborlakó vesz részt. A Bordányi 
Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat és a Kulturális és 
Szabadidős Egyesület által 
közösen szervezett programot 
Sólyáné Sárközi Ágnes 
táborvezető nyitotta meg, 
ismertette a programot és a 
feladatokat. Az idei évben is 
csoportos foglalkozásokra kerül 
sor délelőttönként, így lehetőség 
van a gyerekeknek dekopázs-
technikával díszes cserepet, 
papírvirágot készíteni, gyöngyöt. 
fúzni. A faluvédő munkacsoport 
ebben az évben gereblyézéssel és 
takarítással foglalkozik, mig a 
Zanzi tagjai többek között 
illemtant tanulnak a hét 
folyamán. Az Info csoportban 
számítógépezéssel foglalkoznak, 
a Média munkacsoportban pedig 
a résztvevők a fényképezés és a 
videózás alapjait tanulhatják 
meg. 

DOMASZÉK. Tizenkettedik 
alkalommal rendezik meg a hét 
végén a háromnapos sörfesztivált 
Domaszéken. Ma este 7 órától 
kezdődik a játékos vetélkedő a sör 
jegyében a Presszó vendéglő 
udvarán. A Köztársaság téren 8 
órakor fellép a Bon-Bon együttes, 
9 órától élőzenés utcabálon 
szórakozhatnak a vendégek. 
Szombaton reggel 8 órakor a 
Köztársaság térről indul a lovas 
felvonulás. 10 órakor ünnepélyes 
megnyitó, fél 11-től 
aszfaltrajzverseny. Délben jó 
ebédhez szól a nóta. Délután 1 
órától a PAPSZIget tábor 
filmvetítésére várják az 
érdeklődőket, s megnyitják a 
korábbi táborokban készült képek 
kiállítását az általános iskolában. 
Délután 2 órától a Domafa és a 
Zabosfa néptánccsoport ad közös 
műsort. 3 órakor kezdődik a 
sörivó- és pizzaevöverseny, 4 
órakor az ifjúsági önkormányzat 
ad műsort, 5 órakor a művészeti 
iskola diákjainak produkcióját 
tekintheti meg a közönség. 
Negyed 7-kor kezdődik a 
traktorszépségverseny és az 
aszfaltrajzverseny 
eredményhirdetése. Este 7 órától 
fellép a The Privatcer Chebec, 8 
órakor kezdődik a Sörfeszt-kupa 
eredményhirdetése. 9 órakor 
Szűcs Judith lép fel, 10 órakor 
kezdődik a tűzijáték, melyet 
tombolasorsolás és utcabál követ. 

Bővítik a petőfitelepi művelődési házat 

Harminc évig vártak rá 

Regióra Szegedről 
Ma is jelentkezik a Regióra, az 
MTV Szegedi Körzeti Stúdiójá-
nak magazinműsora 13 órakor. 
A tartalomból: színháztörténeti 
jelentőségű Shakespeare-feszti-
vállal kezdődött idén a Shakes-
peare-évad a Gyulai Várszínház-
ban. Az ódon falak 15 év után 
végre megújultak. Hogy mit lát-
hatott a közönség az elmúlt két 
hétben a reneszánsz belső udva-
ron, és mivel várják még a néző-
ket augusztus 14-éig, kiderül a 

mai adásból. Már próbálják a szí-
nészek a Dóm téren a Csárdáski-
rálynőt, Újszegeden pedig a Já-
nos vitéz szerepel a programban 
- ezekről az előadásokról is hírt 
ad a Regióra. 

A műsor második részében 
folytatódik a szegedi gyárbezárá-
sokról szóló sorozat - ezúttal a 
Heavytex végnapjait idézi fel a 
dokumentumfilm. A nézőket 
Kiss Mónika szerkesztő várja a 
képernyők elé. 

Az operettfalu programja 
Magyarország legnagyobb ingyenes szabadtéri operettgáláját rende-
zik július 30-án - eső esetén 31-én - Kúbekházán. A hetedik alka-
lommal megrendezett operettfalu-program a napokban vált végle-
gessé. A magyar operett ünnepén este fél 9-től fellép Fischl Mónika, 
Maga Zoltán, Csengeri Ottília, Kovácsházi István, Vadász Dániel, 
Szende Szilvi, Peller Károly. Közreműködik a Budapesti Szalonzene-
kar és tánckara. A műsorvezető Bényi Ildikó, a rendező Mága Zol-
tán, a koreográfus Szamosi Iudit. Az est házigazdája Molnár Róbert 
polgármester lesz, fővédnök Újhelyi István országgyűlési képviselő. 
A rendezvényre Szegeden a Mars tér 12-es kocsiállásról indulnak 
autóbuszok, Kúbekházáról vissza a gálát követő tűzijáték, dletve az 
utcabál után. 

A Grand Café 
és a Rádió MI 
A Grand Caféból jelentkezik 
ezen a héten, a Thealter ideje 
alatt Szeged egyetlen civil rádió-
ja, a Rádió MI. Miközben a mű-
vészekkel a két műsorvezető, 
Csikós Ildikó és Hajós Eszter be-
szélget, a háttérben a kiskanál 
koppanása, a csészék csörrenése, 
beszélgetésfoszlányok, a kávéház 
hangjai hallhatók. 

A rádió főszerkesztője, Nagy 
Gábor elmondta, a MASZK 
Egyesület rendezvényét, a Theal-
tert jelentős eseménynek tartják, 
melyen ők is jelen kívánnak len-
ni, ezért választották állomáshe-
lyül a fesztivál egyik helyszínét, a 
Grand Cafét. A naponta két al-
kalommal, 13 és 16 órakor je-
lentkező egy-egy órás műsorban 
az aznapi előadásokra, progra-
mokra reflektálnak. Beszélgettek 
már Bozsik Yvette és Ladányi 
Andrea táncművésszel, Urbán 
András rendezővel. A 8 9 , 9 
MHz-en fogható, illetve az inter-
neten a www.radiomi.hu oldalon 
elérhető Rádió MI vasárnapig 
hallható a szegedi kávéházból. 
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RCNverő: ALFÖLDI ROBERT 

„Palacsintasütő" 
a színház előtt 

A szegcdi közlekedés megszokott rendjét átmenetileg fölborítják 
az útépítők. A színház előtti körforgalomból a Dózsa György utca 
felé haladó járműveket olykor tárcsával (népszerű nevén: pala-
csintasütővel) fölszerelt alkalmi jelzőőr irányítja, hogy a gépek is 
h a l a d h a s s a n a k a m u n k á v a l , a f o r g a l o m e l l e n é r e Fotó: Frank Yvette 

Szeged, Átrium Üzletház 
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