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Soványodó ünnepi program 
Az e lmúlt öt évben egyre kar-
csúbb lett az augusztus 20-i 
rendezvénysorozat Szegeden. 
Ezt a szervező Almadin Üzle-
tek Kft. ügyvezető-tulajdonosa 
is elismeri. 

Mindössze öt zenekart -
One-éed, Péter Pán, NSZK, Fade 
Out - léptet fel az idei szegedi au-
gusztus 20-i rendezvényen a 
szervező Almadin Üzletek Kft. A 
város szervezte, 9 órakor kezdő-
dő tűzijáték után a Volvox mu-
zsikál, majd utcabállal zárul a 
Szent István-nap a rakparton. 

Az elmúlt öt esztendőben egy-
re rövidült az augusztus 20-i 
programsorozat. Ezt a cég tulaj-
donosa, Ludányi Márton sem 
vitatja. Még 1999-ben keresték 
meg az önkormányzattól azzal, 
vállalják a városi rendezvények 
szervezését. 2000-től megkap-
ták rendezvények szervezésére 
a Dugonics teret - ők működte-
tik az időszakos vásárokat és a 
sörteraszt a szökőkút mellett - , 
valamint szervezik és bonyolít-
ják le az augusztus 20-i progra-
mot. Öt évvel ezelőtt az önkor-
mányzat illetékes bizottságá-
nak jóváhagyása után a mosta-

ni Városkép Kft. jogelődje - a 
Szegedi Nemzetközi Vásár és 
Piacszervező Kft. - kötött szer-
ződést az Almadinnal. Ludányi 
azt mondta, globálisan kezelték 
a programszervezést, egymagá-
ban az augusztus 20-i rakparti 
rendezvény ugyanis nem volt 
rentábilis. Több lábon állva 
azonban megpróbáltak jól gaz-
dálkodni. 2000-ben még 
monstre, ötnapos fesztivált 
szerveztek, ám egyre rövidebb 
lett a programsorozat, míg vé-
gül tavaly a kiskörút felújítása 
miat t már csak egy napra kap-
ták meg a rakpartot. 

Az augusztus 20-i fieszta kró-
nikus fogyásának azonban nem 
csupán ez az oka: Ludányi állítá-
sa szerint az önkormányzat csak 
éjfélig engedte meg nekik, hogy 
zenés rendezvényt tartsanak. A 
városlakóktól is rengeteg kritika 
érte őket, így hát feladták: nem 
terveznek hajnalig tartó rendez-
vényeket, nem hívtak sztárven-
dégeket sem. Az idei program -
amely szintén egy napos lesz - az 
előzetes becslések szerint 1,5-2 
millió forintot emészt majd fel. 

A Városkép Kft. ügyvezetője, 
Szélpál Gábor úgy látja: az ünne-

pi hétvégén minden turista talál 
magának kedvező kikapcsoló-
dást a városban - grillfesztivál, 
szabadtéri játékok, 100 évesnél 
idősebb veteránjárművek talál-
kozója - , az viszont tény, hogy a 
rakparti rendezvény kilóg a sor-
ból - szegényességével. Szerinte 
a rakpart adottságait a Szent Ist-
ván-napi rendezvényen koránt-
sem használják ki, pedig lehetne 
vízi- és légi parádét is szervezni a 
koncertek mellé. Ráadásul a 
sztárvendégeknek nem kötelező 
éjjel fellépni, adhatnának kon-
certet este 8-kor is. A város nem 
gátolja a zenés rendezvényeket, 
kiváló példa erre például az au-
gusztus végi Szegedi Ifjúsági Na-
pok, vagy a Szeged napján kínált 
zenés rendezvények. Az ügyveze-
tő szerint a minőségi programok 
felé kellene a rakparti rendez-
vénynek is elmozdulnia. Jövőre -
ha lehetőséget kap - a Városkép 
Kft. szívesen megvalósítaná ter-
veit augusztus 20-án. 

Az Almadin szerződése idén 
jár le. Ludányi Márton kijelen-
tette: nem valószínű, hogy cége 
jövőre is felvállalná a rendezvény 
szervezését. 

NYEMCSOKÉVA 

ELKÖLTÖZÖTT 
A GYERMEKPSZICHIÁTRIA 
A Szegedi Tudományegyetem 
Gyermekklinika és 
Gyermek-egészségügyi Központ 
Ifjúsági és Gyermekpszichiátriai 
Gondozó a Stefánia utca 2. szám 
alól átköltözött Újszegedre, a 
volt gyermekkórház területére. 
Új címe: Szeged, Temesvári 
körút 35., telefonszáma: 
592-900. A rendelési idők 
változatlanok. 

CSALÓT KERESNEK 
A Szegedi Rendőrkapitányság 
folytat büntetőeljárást az 
ismeretlen helyen tartózkodó, 
szlovák állampolgárságú Sárközi 
Jarmila ellen. A 36 esztendős 
nőt azzal gyanúsítják, hogy még 
2003 decemberében egy szegedi 
férfitől társával 2 millió forintot 
kért kölcsön. A gyanúsítottak 
még az nap a pénzzel nyom 
nélkül eltűntek. Az asszonyt 
több rendőrkapitányság is keresi 
hasonló bűncselekmények 
miatt. Sárközi Jarmila 
körülbelül 170 centiméter 
magas, közepes testalkatú. 
Vállig érő, szőke haja van, 
szeme színe barna. Különös 
ismertetőjele nincs. 

A jótékonyságnak is jutot t hely a Rómeó és Júlia előadásain 

ház nagy rajongója. Azt tervezi, jövő nyáron a 
Csárdáskirálynőre is eljön Szegedre. 

- Már lemondtunk róla, hogy megnézzük a 
Rómeó és Júliát, mert elfogytak a jegyek, 
amikor észbe kaptunk. Neppertől semmi-
képp sem vásároltam volna, így viszont a jó-
tékonysági cél is motivált, amikor a felesé-
gemmel megbeszélve beszálltam a licitálásba 
- meséli Szegedi Attila szegedi informatikus, 
aki szerint az aukció utolsó fél órája volt a 
legizgalmasabb. 

Izgalmak a végjátékban 
-Akkor licitálták felül az ajánlatomat. Elő-

ször arra gondoltam, valamelyik alacsonyabb 
összegen álló másik jegypárra licitálok, de vé-
gül maradtam a kiszemelt két széknél, és 
megadtam értük a 60 ezer forintot, hiszen a 
belépők árát úgyis nemes célra fordítják. 
Ugyancsak 60 ezer forinttal nyert a Mini-
mal-Szeged Kft. tulajdonosa, Tóth János, aki 
azt mondja, könnyebb szívvel fizet magas 
árat a jegyekért, mert biztos benne, hogy jó 
helyre kerül a pénz. 

Dr. Katona Márta egyetemi tanár, a „Szege-
di gyermekszívek gyógyulásáért" Alapítvány 
kuratóriumának elnöke meghatódva fogadta 

Fotó: Kantok Csaba 

az aukció végeredményét. - Hálás vagyok az 
ötletgazdának, Bátyai Edinának a kezdemé-
nyezésért. Túri Sándor professzorral, a gyer-
mekklinika igazgatójával megállapodtunk, 
hogy egy régi problémát igyekszünk megol-
dani a pénz felhasználásával: a nagy kórter-
münkből műanyag válaszfalak beépítésével 
négy kisebbet alakítunk ki, ami ápolási 
szempontból sokkal előnyösebb lenne. A 
munkálatok persze jóval többe kerülnek, 
ezért az alapítvány meglévő forrásaival és to-
vábbi adományokkal is kiegészítjük a sza-
badtéritől kapott pénzt. 

A NYERTES LICITÁLÓK 
a Za-Co Kft. 90 ezer forint 

Szegedi Attila 60 ezer forint 
Minimal-Szeged Kft. 60 ezer forint 
Dóka Tamás 50 ezer forint 
Dympex Kft. 40 ezer forint 
Limit Kft. 40 ezer forint 
Miszori Attila 40 ezer forint 
Polgár Borászat 30 ezer forint 
Tóth Géza, Rádió 88 30 ezer forint 

The Cuie, Alphaville, film, színház, muzsika 

Egy hét múlva: SZIN 
Egy hét múlva megnyitja kapuit a zenei és művészeti zarán-
dokhellyé átlényegülő Partfürdő. A Szegedi Ifjúsági Napok négy-
napos rendezvénysorozatára tízezreket várnak. 

Királyválasztás Szegeden 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tréfás vetélkedőt és királyválasztást rendez hagyományteremtő céllal 
augusztus 20-án a Rádió Plusz a Délmagyarország és a Déli Apró tá-
mogatásával. Délután 4 órától a Huszár Mátyás rakparton négyfős 
csapatok - melynek tagjai egy István keresztnevű kapitány és három 
apródja - mérkőznek egymással. A versenyzők többek között rene-
szánsz karaokeban, sárkányetetésben, dárdahajításban mérik össze 
erejüket. A legsikeresebb csapat Istvánja egy évig viselheti a Szeged 
királya címet. A versenyre még elfogad jelentkezéseket a rádió, a 
62/635-635-ös telefonszámon. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tizenkét helyszín, film, színház, muzsika, civil park, több mint negy-
ven koncert, elektrobuli, néptánc, cselló, harsona, The Cure, Alpha-
ville, Soma Mama Gésa, Farkas Bertalan. Röviden, tömören, a teljes-
ség igénye nélkül ez az idei Szegedi Ifjúsági Napok, amely egy hét 
múlva, augusztus 24-én szerdán indul, hogy kellemes hangulatban 
eltöltött négy nappal búcsúztassa az idei nyarat. 

A fesztivál idei két legütösebb koncertje nyilvánvalóan a The 
Cure-é és az Alphaville-é lesz - előbbi zenekar slágereit a mai fiatalok 
is kívülről fújják, míg a német csapat inkább a 30-as generáció köré-
ben ismert és szeretett. Nagy számú közönségre tarthat számot a 
Cybergyerekkel rendkívül gyors népszerűséget kivívott Kistehén 
tánczenekar, de biztosan tömegek lesznek majd kíváncsiak a Jamie 
Winchester-Hrutka Róbert duóra is. A Kispál és a Borz nélkül már 
nem is lehet fesztivált rendezni, így természetes, hogy ők is itt lesz-
nek. Ahogyan a Nyers is - igaz, a szegedi banda itt búcsúzik el a kö-
zönségtől, és az együtt átzenélt több mint egy évtizedtől. Utolsó kon-
certjüket adják ugyanis a SZIN-en, mielőtt végleg szétválnak útjaik. 

NY. É. 

Ki kell cserélni az újszegedi transzformátorállomást 

Holnap fél napra 
bezár a Ligetfürdő 
Áramszünet miat t zárva tart a 
Ligetfürdő holnap reggel 6-tól 
délután 2 óráig. A vakok in-
tézeténél lévő transzformátort 
kell nagyobbra cserélni, mert a 
SZUE élménymedencéje és a 
SZIN áramfelhasználása együt-
tesen túl sok lenne. 

Az új, élményelemekkel fölsze-
relt medence és a Szegedi Ifjúsági 
Napok együttes áramfelhaszná-
lását a transzformátor nem bírná 
ki. Ezért csütörtökön délelőtt az 
áramszolgáltató egy új, nagyobb 
áramátalakítót helyez el a Toron-
tál téren. A SZUE 2-es medencé-
ben működő szivattyúk, élmény-
elemek jóval nagyobb teljesítmé-
nyűek, mint korábban. A már át-
adott és tervezett vízforgatós me-
dencék 300 kilowatt teljesít-
ményt kötnek le. Tavaly ugyan 
már cserélték a trafót a Torontál 
téren, előtte egymagában a SZIN 

megrendezésére sem volt elég 
elektromos kapacitás. Közben 
átadták az élménymedencét, így 
a SZIN-t megint nem bírná a tra-
fó. 

Lakó Gábor fürdővezető el-
mondta: az élménymedence át-
adása után a Ligetfürdő első hét-
végéje jól sikerült, a forgalom 
másfélszeresére nőtt. Majdnem 
fölbillent a strand, mindenki az 
új medencébe igyekezett -
mondta. A borongós idő ellenére 
hétfőn is sokan voltak, ezen a 
napon látszott igazán, mennyi-
vel nagyobb az érdeklődés. Az él-
ménymedence hőmérséklete ál-
landó, a Dóra-kút hőenergiájával 
34 fokon tartják a forgatott víz 
hőfokát, így hűvösebb időben is 
használható. A csúszdák nem 
működnek, ha borongós az idő, 
de egy gombnyomással igény 
szerint indíthatók. 

M. B.I. 

A legkisebbeknek is kedvenc helye az újszegedi fürdő Fotó: Frank Yvette 

Félmilliós segítséggel zárult a Rómeó és Júlia jegyeiért indított aukció 

Jobb körülmények 
a klinikai újszülötteknek 
Sikerrel zárul t az a jótékonysági aukció, 
ami t lapunk támogatásával és közremű-
ködésével h i rdete t t meg a Szegedi Sza-
badtéri Játékok a gyermekklinika alapít-
ványa javára. A Rómeó és Júlia három 
előadására árverésre bocsátot t ki lenc pár 
jegy összesen 440 ezer for in tér t kelt el. 
További felajánlásokkal félmillióra egé-
szí te t ték ki az összeget, amit á tadnak az 
alapítványnak. 

A Rómeó és Júlia Dóm téri előadásaira már 
hónapokkal a játékok kezdete előtt elfogyott 
minden jegy. A legjobb helyekre szóló 9500 
forintos belépőjegyeket 20 ezerért is kínálták 
a nepperek. Bátyai Edina, a szabadtéri játé-
kok igazgatója a nagy érdeklődést látva azt 
találta ki, hogy az augusztus 18-i, 19-i és 20-i 
előadásokra a hatszemélyes igazgatói páholy 
helyeit árverésre bocsátják a gyermekklinika 
„Szegedi gyermekszívek gyógyulásáért" Ala-
pítványa javára. 

A jó cél felhajtóereje 
Lapunk honlapján múlt héten kedden in-

dult az aukció, a jegyeket párosával 30 ezer 
forintról indították, a licitlépcső 10 ezer fo-
rint volt. Ismert politikusok, közéleti szerep-
lők is részt vettek az árverésen, ami a tegnap 
délelőtti zárás előtt vált izgalmassá, amikor 
sorra felüllicitálták egymást az érdeklődők. 
Mind a kilenc pár jegy elkelt, akadt, aki 90 
ezer forintot is adott az egyikért. Összesen 
440 ezer forint gyűlt így össze. A budapesti 
Peller Mária, akinek az ajánlatát az utolsó 
pillanatban licitálták felül, az árverésen kívül 
felajánlott 30 ezer forintot az alapítvány ja-
vára. Az így 470 ezer forintra emelkedett ösz-
szeget a szabadtéri vezetése félmillió forintra 
egészíti ki. 

- Sikeresnek értékelem az akciót, bár kicsi-
vel nagyobb végösszegre számítottunk. De 
így is örülök, hogy minden jegy elkelt, és egé-
szen magas árat is fizettek némelyikért. A 
kultúra és a segítő szándék jól összekapcsoló-
dott, jövő nyáron is tervezünk hasonló árve-
rést - árulta el Herczeg Tamás, a szabadtéri 
marketingvezetője. 

Tizenkettedszer is megnézik 
- A Budapesti Operettszínházban eddig tíz-

szer néztük meg a Rómeó és Júliát a feleségem-
mel. A múlt pénteki Dóm téri premierre is el-
mentünk. Csodálatos élményben volt ré-
szünk, fantasztikus azon a monumentáhs 
színpadon a produkció. Tizenöt-húsz éve jár-
tam legutóbb Szegeden, kellemes volt most sé-
tálni egy kicsit a városban. A szabadtéri játé-
kok honlapján olvastam a jótékonysági aukci-
óról, rögtön eldöntöttem, hogy ücitálok, és újra 
elmegyek Szegedre - mondta a komáromi Za-
hováry Zoltán, aki 90 ezer forintot ajánlott a 
két belépőjegyért. A 37 éves vállalkozó egy 
szolgáltató cég tulajdonosa, és az operettszín-


