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Egyes üzletekben a vevőkkel fizettetik meg a műanyag zacskó adóját 

Reklámtáska - pénzért 
vagy ajándékba? 

Kedve» ViMrtóbk! 
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A Klauzál téri Rossniannban tájékoztatják a vevőket arról, hogy nem ingyenes a reklámtáska: öt fo-
rintot kell fizetni érte Fotó: Schmidt Andrea 

Szremkó Krisztina: Az én Nagy Könyvem 

Paródia és filozófia 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtú-
rában ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyiségek, tudósok, művészek, üzletem-
berek, sportolók és újságírók vallanak leg-
kedvesebb könyvükről. A kétszázhúszszoros 
válogatott, világ-, Európa-bajnok és Világ-
kupa-győztes szentesi vízilabdázó, Szremkó 
Krisztina Rejtő Jenő Piszkos Fred, a ka-
pitány című könyvéről beszél. 
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„Ötéves koromtól négy-öt órát edzettem, úsztam és vízilabdáz-
tam, hazatérve pihenés előtt nem sok kedvem volt a nagyon 
mély gondolatok befogadásához. Ezért talán nem meglepő, hogy 
az a szerző a legkedvesebb számomra, aki a legtöbb humort és 
könnyedséget vitte írásaiba. Rejtő Jenőtől az első kötetet édes-
anyám adta a kezembe, azt hiszem, valamennyi megjelent 
könyvét elolvastam. Egyébként éppen most ünnepelhetnénk 
születésének századik évfordulóját. 

A Piszkos Fred, a kapitány kiváló példája annak, hogyan lehet 
egy valószínűtlennek tűnő alakból élő figurát teremteni két mon-
dattal, igazi krimiparódia. A történet szereplői kivétel nélkül al-
világi lények, akik között mégis létezik valamiféle játékszabály, 
valamiféle betyárbecsület. Tetszik persze Rejtő műveiben, hogy 

szerelmi szálak is futnak a tör-

PISZKOS FRED 
A KAPITÁNY 

ténetekben, a párkapcsolati le-
írások pedig mindig jól végződ-
nek. Fülig Jimmy naplója for-
májában is paródiája az irodal-
mi naplóvezetésnek, a történe-
tek leírásában jelen van nem-
csak a humor, hanem egy csi-
petnyi filozófia is - talán ennyi 
éppen elég az élethez. Olvasás 
közben egyszerűen annyit le-
het nevetni, hogy nem érde-
mes abbahagyni. Egy-egy Rej-
tő-regény befejezése szinte kéri 
a következőt - talán ennek kö-
szönhető, hogy olyan sokat ol-
vastam tőle." 

Hópárducok örökbe 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. Az Algyői Művészkör, a 
faluház és a szabadidőközpont 
szeptember 7-én és 8-án 
hagyományteremtő céllal 
megyei iparművészeti és 
népművészeti zsűrizést szervez 
a faluház színháztermében, 
lelentkezési lap a faluházban 
kérhető, ennek visszaküldési 
határideje augusztus 16., az 
alkotásokat szeptember 5-én 
gyűjtik be a szervezők. Az 
iparművészeti zsűrizés 
időpontja szeptember 7-e, a 
népi iparművészeti zsűrizés 
időpontja szeptember 8-a. A 
zsűrizést - melynek díja 800 
forint tárgyanként - a 
hagyományok háza népi 
iparművészeti osztályának 
szakemberei végzik. Az Algyő 
napja alkalmából rendezett 
kiállításra október elsején csak 
a zsűri által elfogadott, 
minősített alkotások kerülnek. 
A művészeti termékké 
minősítés általános 
szempontjai: a funkciónak való 
megfelelés, a választott 
technológia és az anyag 
összhangja, az alkalmazott 
színek és a felhasználási 
környezet harmóniája, az 
alkalmazott díszítések, a 
hordozó forma stílustisztasága, 
a két összetevő egymásnak való 
megfelelése, a tárgyban 
megjelenő új ötletek, 
gondolatok. A jelentkezéskor 
alkotásonként 250 forint 
regisztrációs díjat kell fizetni. 
Bővebb információ a 
faluházban kérhető Lázár Nóra 
kulturális főmunkatárstól az 
517-173-as vagy a 
70/249-8556-os 
telefonszámon, illetve C.álné 
Nagy Ildikó szövő népi 
iparművésztől a 268-239-as és 
a 30/473-509-es 
telefonszámon. 

BORDÁNY. Simon Zoltánnénak 
ítélte oda a Bordány Ifjúságáért 
díjat ebben az évben a Bordányi 
Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat. Az ifjúsági 
képviselő-testület 2001 -ben 
alapította a díjat, amellyel 
minden évben egy, a helyi 
közéletben részt vevő felnőtt 
tevékenységét ismerik el, aki 
önkéntes munkájával a 
leginkább hozzájárul a bordányi 
fiatalok életének jobbításához. 
- Holnap kezdődik és szombatig 
tart a homokháti tekergő, azaz a 
Bordányból induló kerékpáros 
vándortábor. 

DESZK. Hétfőn 16 órától tartja 
képviselő-testületi ülését az 
önkormányzat a polgármesteri 
hivatal tanácstermében. 
Napirenden szerepel többek 
között tájékoztató a két ülés 
között végzett munkáról, az 
önkormányzat 2005. évi 
költségvetési rendeletének 
módosítása, a 2004-2005. éves 
tanév tapasztalatainak 
értékelése, a következő tanév 
előkészítésével kapcsolatos 
kérdések megvitatása. Az egyéb 
előterjesztések között szerepel a 
Deszki Télepülés-Üzemeltetési 
Kht. 2005.1. félévi 
beszámolójának megvitatása, az 
önkormányzat szociális 
ellátásokról szóló rendeletének 
módosítása. 

MÓRAHALOM. Az 
önkormányzat felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy a 
képviselő-testület hatályos 
rendelete értelmében 
szabálysértést követ el, és 30 e^er 
forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható, aki nyílt téren, illetve 
hatósági engedéllyel nem 
rendelkező berendezésben 
veszélyes hulladékot (például 
műanyagot, gumit, olajat, 
festékeket, gyógyszereket, 
elemeket), illetve nyílt téren 
kommunális hulladékot éget. 

ÜLLÉS. Nyílt napot tart ma 9 és 
15 óra között az alkotóház. A 
résztvevők készíthetnek 
kékfestő babát, lesz 
szalmafonás, gipszfestés, 
pogácsasütés és játék. 

Egyes üzletekben már nem in-
gyenes a reklámtáska, például 
a Rossniann boltjaiban öt fo-
rintot kell érte fizetni. Vannak 
azonban olyan boltok is, ahol 
nem a vásárlónak kell állni a 
környezetvédelmi termékdí-
jat. 

Több tízezer forintos parfüm vá-
sárlása esetén is elkérnek öt fo-
rintot a reklámtáskáért a Ross-
niann üzleteiben. A vezető ezt 
azzal magyarázza, hogy a kör-
nyezetvédelmi termékdíjat a cég 

TERMÉKDÍJ 
A z idén január elsejétől, az 
európai uniós irányelveknek 
megfelelően, Magyarországon 
is környezetvédelmi termékdí-
jat kell fizetni a műanyag tás-
kák után. A termékdíj űrtarta-
lomtól függően fizetendő: 3 li-
terig darabonként 3 forint, 
3-20 liter között 10 forint, 20 
liter fölött pedig 25 forint. 

Neil Simon Mezítláb a park-
ban című világsikerű vígjáté-
kát játsszák népszerű színé-
szekkel holnaptól három es-
tén át a szegedi Anna fürdő 
udvarán. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ősbemutatóként szerették vol-
na az Anna fürdő udvarán szín-
padra állítani Pozsgai Zsolt Ha 
megjön a Kabos című vígjáté-
kát. A produkció azonban nem 
jött létre, ezért a nemrégiben 
alakult Schütz Ila Színház csa-
pata Neil Simon Mezítláb a 
parkban című világsikerű ko-
médiájával vendégszerepel Sze-
geden ezen a héten. A könnyed 
darabból emlékezetes film is ké-
szült lane Fonda és Robert Red-
ford főszereplésével. A budapes-
ti produkciót népszerű színé-
szekkel Galambos Zoltán ren-

Működő terepasztalok, élethű 
vasútmodellek, vasúttörténeti 
relikviák, dokumentumok és 
eredeti mozdonyalkatrészek 
várják az érdeklődőket a Ma-
gyar Vasútmodellezők és Vasút-
történeti Alapítvány, valamint 
a Vasútbarátok Országos Vasút-
modellező Baráti Köre Egyesü-
lete jubileumi kiállításán, a 
szegedi Gábor Dénes Szakkö-
zépiskolában. A holnap nyíló 

csak az év első öt és fél hónapjá-
ban tudta „lenyelni". 

- fanuártól egészen május kö-
zepéig a cégünk átvállalta a ter-
mékdíjat, a vásárlóknak nem 
kellett fizetniük a műanyag tás-
kákért - mondta Huszka Sándor-
né, az üzletlánc Klauzál téri bolt-
jának vezetője. - Ezt azonban 
hosszabb távon cégünk nem tud-
ta megtenni, így május 25-e óta 
5 forintot kell a szatyorért fizet-
ni. 

A Rossmannban egyre keve-
sebben kérik az ötforintos táskát. 
Év elején még hetente 2000 da-
rab szatyrot rendelt az üzlet, 
amióta fizetni kell érte, csupán 
heti 6-700 darab zacskóra volt 
szükségük. Az üzletben mindkét 
pénztárgép kijelzőjénél, illetve a 
kassza mellett is feltüntették az 
5 forintos „pluszt". 

- Jó ötletnek tartom, hogy 
nincs ingyen a műanyag zacskó -
mondta az üzletből kilépő László 
Istvánné. A nyugdíjas asszony a 
papírtáskát látná szívesen, in-
gyen vagy néhány forintért, a 
műanyagtáskát viszont drágán 

dezte. A történet főszereplői Co-
rie (Sztankay Orsolya) és Paul 
[Kautzky Armand) esküvőjük 
után egy ötödik emeleti lift, fű-
tés és berendezés nélküli New 
York-i lakásba költöznek. A kis-
sé különc Corie mindent meg-
tesz azért, hogy ügyvéd férje jól 
érezze magát új szerelmi fész-
kükben, de az események hirte-
len váratlan fordulatot vesznek, 
amikor a fiatal pár megismerke-
dik a felettük lakó bohém úriem-
berrel, Mr. Valescóval [Rács Fe-
renc), aki számos jó tanáccsal 
látja el újdonsült szomszédjait. 
Corie fejében megszületik a nagy 
ötlet, össze akarja hozni magá-
nyos anyukáját (Bencze Ilona) a 
vagány Valescóval. Hogy célját 
elérje, szervez egy görbe estét -
négyesben... 

A vígjátékot csütörtökön, pén-
teken és szombaton este 9 órától 
adják az Anna fürdő udvarán. 

tárlatot kettős jubileum alkal-
mából rendezik: harminc éve 
alakult meg az egyesület helyi 
köre, illetve ugyanekkor szün-
tették meg a Szegedi Gazdasági 
Vasutat is. Az 1927 óta műkö-
dő, a Roosevelt téri piacot a 
Szeged környéki tanyavilággal 
összekötő kisvasút történetét 
Engi József nyugalmazott köz-
lekedési üzemmérnök mutatja 
be csütörtökön. 

adná. így kevesebb szemetet ter-
melnénk. 

A DM elegánsabb megoldást ta-
lált. Józsa Mariann cégvezető el-
mondta, korábban ők is pénzért 
adták a nejlontáskát, de ma már 
az aktuális kereskedelmi szokást 
gyakorolják: ingyen adják a rek-
lámszatyrot, a költségeket pedig 
beépítik a termékek árába. A 
nemzetközi cég szem előtt tartja a 
környezetvédelmet és az egészsé-
get, így üzletükben papírtáskát is 
forgalmaznak. Ennek magas a 
gyártási költsége, ezért 25 forint 
az ára. A tartós termékek felé 
újabb lépés a pamuttáska, ame-
lyet 149 forintért vásárolhatnak 
meg a vevők. Vásárlóbarát megol-
dást alkalmaz a Douglas Parfü-
méria. Ribizsár Ágnes, a Kárász 
utcai üzlet vezetője elmondta: sa-
ját táskákat, csomagolópapírokat 
gyártatnak, s ebben vihetik haza a 
vevők a megvásárolt termékeket. 
Ráadásul az ajándékcsomagolást 
ajándékba adják - vegyünk akár 
több ezer forintos parfümöt vagy 
néhányszáz forintos szappant. 

NY. É. 

A szegedi Fool Moon vokále-
gyüttest találta idén a legjobb-
nak a grazi a cappella világ-
verseny zsűrije. Az öttagú for-
máció előtt ezzel megnyílt a 
külföldi karrier lehetősége, a 
szakmai elismerés pedig a leg-
jobbak közé emelte őket. 

Világversenyt nyert egy szegedi 
énekegyüttes: a Fool Moon hozta 
el az első díjat a Vokal Totál 2005 
elnevezésű a cappella versenyről. 
A Grazban tartott megméretteté-
sen pop kategóriában a Czutor 
Ignác, Német Miklós, Molnár 
Gábor, Rácz Gergő és Wodala 
Barnabás által alkotott formáció 
előadása tetszett legjobban a 
szakmai zsűrinek, így ők vehet-
ték át az aranydiplomát, vala-
mint az ezzel járó 1500 eurót. 

- Az előzetesen beküldött de-
mófelvételek közül a mi kategó-
riánkban nyolc csapatot válasz-
tottak ki, amely részt vehetett a 
megmérettetésen - mesélte Né-
meth Miklós. - A hószperces 
műsorra négy dallal készültünk 
- két magyarral és két külföldivel 
- , amelyeket előzőleg már bemu-
tattunk Szegeden, a Városházi 
Estéken, és nagy sikert arattunk 
velük. A szép együtthangzás és 
szólóhang, valamint a jó konfe-
rálás mellett a zsűri kiemelte: ki-
válóak voltak az átiratok. Erre 

Örökbe fogadja ma a Rádió Plusz 
a Szegedi Vadaspark hópárduc 
kölykeit, Kasmírt és Szecsuánt. 
Aláírnak egy hosszú távú megál-
lapodást is, melynek célja a park 
munkájának és eredményeinek 
népszerűsítése a szegediek köré-
ben. 

Évente körülbelül 15-20 állatot 
fogadnak örökbe jellemzően ma-
gánszemélyek, de alkalmanként 
cégek is - tudtuk meg Veprik Ró-
berttől, a park igazgatóhelyette-
sétől. A legnépszerűbb állatok a 
kispanda és a teve, de időnként 

külön büszke vagyok, mert én 
készítettem mindegyiket. 

A zenei kíséret nélkül, öt szó-
lamban éneklő szegedi együttes a 
világverseny megnyerésével a 
legjobbak közé emelkedett. Az 
ezzel járó szakmai tekintélynek 
köszönhetően várhatóan ugrás-
szerűen megnő majd a külföldi 

egy-egy érdekes rovart is válasz-
tanak a látogatók. Van már „gaz-
dája" az éji majomnak, a 
dél-amerikai tapírnak és a bóbi-
tás gibbonnak is. Magánszemé-
lyeknek legkevesebb ötezer fo-
rintba kerül az „adoptálás", ezért 
egy évre felkerül a nevük és az ál-
latról készített kép az örökbefo-
gadók fájára. Vállalatoknak 
ugyanez minimum 50 ezer fo-
rint, a cég neve 365 napig olvas-
ható az állat kifutója mellett. A 
támogatást a park a kiválasztott 
állatra költi. 

felkérések száma is. A verseny 
során szerzett kapcsolataik ered-
ményeképpen már most turnék-
ra indulnak: legközelebb csak 
szeptember végén hallhatjuk a 
városban énekelni a fiúkat, az ál-
taluk rendezendő nemzetközi a 
cappella fesztiválon. 

T.K. 

Neil Simon vígjátéka 

Mezítláb a parkban 
A társulat előtt megnyílt a külföldi karrierlehetősége 

Világversenyt nyert 
a szegedi vokálegyüttes 

Jubilál a kisvasút 


