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Az idén sokszor volt telt ház a Dóm téren Fotó: Frank Yvette 

RUGALMAS ES PROFI 
- Nagyon elégedett vagyok, hiszen már az első évad bebizonyította: jó 
döntést hoztunk, amikor tavaly ősszel szétválasztottuk a színházat és a 
szabadtéri játékokat - mondta érdeklődésünkre Botka László. A polgár-
mester szerint a nézőszám és a bevétel tekintetében rekordot döntött a 
kht., amely rugalmasan és profi módon működtette a fesztivált. Botka 
László szerint így kell dolgoznia egy közhasznú társaságnak, mert ma m á r 
egyre több nyári fesztivállal kell versenyre kelni. 

A Népművészet Ifjú Mestere 
díjjal tüntették ki az Ünnepen a 
szegedi Rozsdamaró zenekart. 
A magyar népzenét játszó 
együttes táncházakban és nép-
tánccsoportok kísérőjeként is 
muzsikál. Nyáron itthon és kül-
földön is sok helyen fölléptek, 
lemezük tavaly decemberben je-
lent meg. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Rangos állami elismerést ka-
pott a szegedi Rozsdamaró ze-
nekar: augusztus 20-án a Nép-
művészet Ifjú Mestere díjat 
vehette át Nagy Gábor, a zene-
kar brácsása, furulyása és du-
dása. Ót már másodszor érte e 
megtiszteltetés: 1999-ben 
ugyanezzel a díjjal tüntet ték 
ki. 

A Rozsdamaró mindössze öt 
éve alakult Szegeden tanuló diá-
kokból. Tagságuk azóta is váltó-

LEMEZ, FÖLLÉPÉS 
A Rozsdamaróval lemezfel -
vétel is készült már : 
2 0 0 2 - t ő l az évente kiadott 
népzenei antológiákon is 
muzsikálnak. Önálló l eme-
zük tavaly decemberben j e -
lent meg, Egykor és most. . . 
c ímmel . Tavasztól több mint 
húsz a lka lommal léptek föl. 
N e m csak hazai közönség-
nek játszottak: megismerték 
őket Lengyel-, Olasz- és Gö-
rögországban, va lamint Bel -
g iumban is. 

Szeptembertől száműzik az 
egészségre káros élelmiszereket 
az iskolai büfékből. így nem 
árulhatnak cukorkát, csokolá-
dét, cukros-szénsavas üdítő-
italt és chipset. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az iskolai büfék kinálata az év 
elején került az érdeklődés kö-
zéppontjába. Februárban még azt 
tervezték: kormányrendeletben 
határozzák meg, mi árusítható és 
mi nem az iskolai büfékben. Bő 
egy héttel a tanév kezdete előtt 
úgy látszik: az egészséges büfés 
ellátást két irányból akarják meg-
oldani. Egyrészt az Országos Élel-
miszer-biztonsági és Táplálko-
zástudományi Intézet (OÉTI) 
ajánlást készített az egészséges 
élelmiszerekről, a szakminiszté-
riumnál pedig rendelettervezet 
készült. Eszerint az iskolák csak 
azokkal a büfékkel köthetnek 
majd szerződést, amelyek kínála-
táról az iskola-egészségügyi szak-
ember és a szülők közössége is ki-
mondja: megfelel az ajánlások-
nak. A szabályozás tanévkezdésig 
lép hatályba. 

A kormány július közepén in-
dított, hat hetes SMS-kampá-
nyának záró kérdésével is azt fii-
tatja: egyetértünk-e azzal, hogy 
az iskolai büfékben ne lehessen a 

zatlan: Nagy Gábor mellett Lip-
ták Dániel prímás és Horváth 
Adám bőgős alkotja a magyaror-
szági és erdélyi falusi bandákra 
jellemző hármas fölállást. Gyak-
ran csatlakoznak hozzájuk ven-
dégzenészek: többek között Pol-
gár Lilla, Ivánovics Tünde és Já-
nos Hajnalka énekesek, Fábri 
Géza kobzos, Mészáros János és 
Papp Endre kontrás, Pribojszki 
Ferenc cimbalmos, Barcza Zsolt 
és Lunka Aladár harmonikás is 
muzsikált már velük. 

„A Rozsdamaró zenekar ma-
gyar népzenét játszik. Nevezhet-
nénk ezt, ha úgy tetszenék, ha-
gyományos zenének, népi tánc-
zenének, parasztzenének, falusi 
cigányzenének, illetve, ami a jel-
zőket illeti, Kárpát-medenceinek, 
kelet-közép-európainak, magyar-
országinak és romániainak, vagy 
akár poszt-osztrák-magyar-mo-
narchiainak is" - olvasható az 
együttes honlapján (www.rozsda-
maroband.hu). Arra törekszenek, 
hogy megőrizzék a népzene tánc-
kísérő-talpalávaló jellegét és szó-
rakoztató szerepét. 

Nagy Gábor az elismerés előz-
ményeiről elmondta: a cím el-
nyerésérc kiírt pályázaton a Bé-
kés megyei Eleken élő románok 
tánczenéjéről írt kutatási anya-
gukkal vettek részt. A verseny 
második fordulójában rendezett 
meghallgatáson a román mellett 
erdélyi népzenét is játszottak. A 
kitüntetést természetesen öröm-
mel fogadták. Legközelebb a sze-
gedi paprikafesztiválon játsza-
nak, szeptembertől a JATE-klub 
és a Tamási Áron Klub táncháza-
iban húzzák a talpalávalót. 

gyermekek egészségére káros 
élelmiszereket árulni? 

Az Országos Élelmiszer-bizton-
sági és Táplálkozástudományi In-
tézet (OÉTI) ajánlása 19 oldalban 
foglalja össze, milyen legyen az is-
kolai büfék kínálata. A cukrozott, 
szénsavas üdítőitalok helyett ros-
tos gyümölcs- és zöldségleveket, 
ásványvizet ajánlanak. A zsira-
dékban gazdagabb, fehér lisztből 

Minden idők legsikeresebb sza-
badtéri évadját zárták a hét vé-
gén. A nézőszám és a bevétel 
tekintetében rekordot döntöt-
tek. Botka László polgármester 
szerint jó döntés volt, hogy szét-
választották a színházat és a 
szabadtéri játékokat. 

A Kerényi Miklós Gábor rendezte 
Rómeó és Júlia című musical 
minden este telt házzal ment -
igazi közönségsiker volt. Mint 
ahogy a Nabucco és a Csárdáski-
rálynő is. Eredetileg hat előadást 
terveztünk a Rómeóból - mondta 
lapunk érdeklődésére Bátyai Edi-
na - , de olyan nagy volt az érdek-
lődés, hogy egy hetediket is be kel-
lett iktatnunk. A Szegedi Szabad-
téri Játékok és Fesztiválszervező 
Közhasznú Társaság ügyvezetője 
elmondta: a musical két előadá-
sán 800-800 sétálójegyet adtak el. 

készült, linzer-, leveles- illetve va-
jastészta alapú sütemények he-
lyett a különböző töltelékkel ké-
szült rétesek, piték, piskóták illet-
ve túrós, diós, mákos pékáruk so-
rát látnák szívesen a büfék polca-
in. A csokoládékat, cukorkákat 
müzli szeletekkel, aszalt és friss 
gyümölcsökkel, kompóttal, befőt-
tel, tejdesszertekkel váltanák ki. 
Száműznék a divatos chipset, sós 

Az igazgató elégedett az idei évad-
dal, pontos adatokkal - mint 
mondta - csak a jövő héten tud 
szolgálni. Bátyai Edina hangsú-
lyozta: kollégái áldozatos munkát 
végeztek, és - bár nem volt igazi 
nyár - az időjárás is kegyeibe fo-
gadta a dómszínpadi sorozatot. 

A bevétel minden reményüket 
felülmúlta. A játékok kezdetekor 
185 millió forinttal terveztek. 

Fotó: Miskolczi Róbert 

ropit és a magvakat, helyettük a 
szezámmagos ropik, a pattogatott 
kukorica, a puffasztott gabona-
szelet, és a natúr olajos magvak 
kerülnek a büfékbe. 

- Érvényes szerződésünk van 
az iskolai büfé üzemeltetőjével -
mondta Péterné Szabó Irén, a 
szegedi Csonka szakközépiskola 
igazgatója - , az új irányelvekről 
hamarosan egyeztetünk. Más in-

- Noha a bevétel jócskán a terve-
zett felett van, növekedtek a ki-
adásaink is a pluszelőadással, a 
DVD-felvétellel és az újszegedi 
szabadtéri színpad előadásainak 
finanszírozásával - mondta Bá-
tyai Edina. Az ügyvezető szerint 
az agresszív reklámkampány 
megtette hatását. Idén a reklám-
ra és a marketingre költségveté-
sük 5 százalékát fordították, jö-

tézményekben is hasonló a hely-
zet, a Kiss Ferenc szakközépisko-
lában sem tárgyaltak még a bü-
féssel, mondta Mészáros Tiborné 
igazgatóhelyettes, de erre hama-
rosan sort kerítenek. A Weöres 
Sándor Általános Iskolában ko-
rábban sem árulhatott a büfés 
kólát, szotyolát és rágógumit. Az 
iskola vezetője, Szabó Lászlóné 
azt mondta: a napokban egyez-
tetnek az üzemeltetővel arról, 
hogy a rendelethez kell igazítani 
a kínálatot. 

gyermekbarát büfé 

I H A Népegészségügyi Kormánymegbí-
zotti Iroda, az Egészségügyi Minisz-
tér ium és az Oktatási Minisztér ium 
pályázatot hirdet azza l a céllal, 
hogy gyermekek egészséges fejlő-
dését elősegítő táplálkozás szemlé-
letének kialakítása és megvalósítá-
sa legyen az elsődleges szempont 
a z iskolai büfék kínálatának össze-
áll í tásában. A Gyermekbarát büfé 
címre pályázhatnak az általános és 
középszintű oktatási intézmények a 
büfé üzemeltetőjével közösen szep-
tember 1 6 - á i g A cím elnyerői között 
értékes ajándékokat sorsolnak ki, a 
fődíj 500 ezer fo r in t melyet a Nép-
egészségügyi Kormánymegbízotti 
Iroda ajánl fel. A pénz a gyermekek 
egészségét közvetlenül szolgáló cé-
lokra használható fel. 

vőre azonban 10-re szeretnek ezt 
feltornázni. Tervezik, hogy 
2006-ban visszahozzák a Dóm 
térre a közönség és a szakma kö-
reiben is nagy sikert aratott 
Csárdáskirálynőt. A kht. jövő évi 
üzleti tervét várhatóan szeptem-
berben tárgyalja és fogadja el a 
közgyűlés, ezután azonnal elkez-
dik a szervezést. 

- A vendéglátást és a beléptető 
rendszert mindenképpen fejlesz-
teni kell jövőre. Mindemellett 
több műszaki beruházást is meg-
valósítunk, kicseréljük például a 
nézőtér járólapjait, és felújítjuk a 
szociális helyiségeket a színpad 
alatt. A Páholy című újságból, 
amelynek a kiadói joga május-
ban került hozzánk, társasági la-
pot szeretnénk csinálni. Van te-
hát feladat bőven - foglalta össze 
a tennivalókat Bátyai Edina. 

sz. c. sz. 

Önkéntesek 
az Elet 
Vonalban 
Telefonon, szakszerű és jó szóval 
segítenek a rákbetegeknek az er-
re kiképzett szolgálat tagjai. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ingyenesen hívható az a telefo-
nos lelkisegély-szolgálat, amely 
rákbetegeknek és hozzátartozó-
iknak nyújt segítséget a betegség 
elfogadásához, megéléséhez. A 
hívásokat 20-30 szakképzett ön-
kéntes ügyelő fogadja. Ok ötven-
órás képzést kaptak, mely során 
megismerkedtek a betegség orvo-
si, pszichológiai vonatkozásai-
val. 

- A betegek sokszor nem tud-
nak, nem akarnak beszélni hoz-
zátartozóikkal, orvosaikkal a be-
tegségükről. A lelkisegély-szolgá-
lat munkatársaival a kínos vagy 
fájdalmas élményeket is meg-
oszthatják - mondta Rózsa Ildi-
kó, pszichológus, az Élet Vonal 
koordinátora. Hozzátette: évente 
Magyarországon 30 ezer új rák-
beteget diagnosztizálnak. A bete-
gek első reakciója a diagnózis 
után többnyire a sokk és a hitet-
lenkedés. Ez rendkívül nehéz 
szakasz, melyet csak még nehe-
zebbé tesz, ha magukba fojtják 
érzéseiket. A hozzátartozónak, 
aki kénytelen végignézni a szere-
tett személy szenvedését, szin-
tén segítenek az Élet Vonal mun-
katársai. 

A legtöbben Budapestről tele-
fonálnak, és sokan többször is 
tárcsázzák a szolgálat számát, 
hogy beszámoljanak a kezelések-
ről, érzéseikről, gyógyulásukról. 

Az Élet Vonal munkanapokon 
9 és 17 óra között hívható a (06) 
80/204-084-es telefonszámon. 

Nagy Gábor, Horváth Ádám és Lipták Dániel Fotó: DM/DV 

Harangjáték bábokkal 
Harangjáték bábokkal címmel rendez kiállítást 
Balikó András szobrászművész alkotásaiból a 
Bartók Béla Művelődési Központ. A holnap 18 
órai kezdettel nyíló kiállításon Darázs József 
képzőművész beszél pályatársa munkáiról. A 

szentendrei illetőségű szobrász tíz, keretbe fog-
lalt kőképpel és ugyanennyi kisplasztikával mu-
tatkozik be a Vörösmarty utcai B Galériában. A 
tárlat szeptember 23-áig tekinthető meg, mun-
kanapokon 10-től 18 óráig. 

A kormány SMS-kampányának záró kérdése az iskolai büfék kínálatáról szól 

Csokoládé, cukorka, chips, kóla - viszlát! 

Szeptembertől alaposan megváltozik az iskolai büfék kínálata 

A Népművészet Ifjú Mestere díjat kapták 

Jól muzsikált 
a szegedi Rozsdamaró 

Telt házasok: Nabucco, Csárdáskirálynő, Rómeó és Júlia 

Rekordbevétel a szabadtérin 


