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KÖRKÉP 

ALGYŐ. Az iskolakezdéshez 
igazodva a szeptemberi havi 
bérleteket szeptember 2-án és 
szeptember 5-én árusítják 9 és 
17 óra között a polgármesteri 
hivatalban. A szeptember 
hónapra vásárolt diákbcrletek 
augusztus 27-étől érvényesek. 
-Augusztusban nem tartottak 
fogadóórát a képviselők. A 
legközelebbi fogadóóra 
szeptember 7-én lesz a 
polgármesteri hivatalban, ekkor 
Hctczeg |ózsef és Süli Zakar 
Mariann képviselő, valamint 
Piri József polgármester várja az 
algyőieket. 

BORDÁNY. Megkezdődtek az 
Erkel utcai útépítés előkészítő 
munkálatai. Az augusztus végérc 
elkészülő szilárd útburkolat 
várható költsége körülbelül 6,7 
millió forint, amelyhez a 
Csongrád Megyei 
Területfejlesztési Tanács 5 millió 
forintos pályázati támogatást 
biztosított. 
- A faluházban szeptember 
10-éig tekinthető meg Szabó 
Zoltán második világháborús 
katonai eszközükből, hadi 
ruházatból összeállított 
kiállítása. A gyűjtemény több 
nemzet hadseregének használati 
tárgyait mutatja be korhű 
módon és eredeti állapotban. A 
bemutató hétköznapokon 13-tól 
21 óráig látogatható. 

DESZK. Szeptember 9-e és 11 -e 
között rendezik meg a deszki 
falunapot, nemzetközi kulturális 
és gasztronómiai találkozót. A 
háromnapos rendezvényen 
kiállítások, koncertek, versenyek 
várják a résztvevőket. 

DOMASZÉK. Az általános 
iskolában az első tanítási nap 
szeptember 1 -je, csütörtök. A 
tanévnyitó ünnepséget is holnap 
tartják 8 órától a 
sportcsarnokban. 

MÓRAHALOM. Ma 14 órától 
ülésezik a város 
képviselő-testülete a 
polgármesteri hivatal 
tanácskozótermében. 
Nógrádi Zoltán polgármester 
beszámol a két ülés közti 
tevékenységről, a fontosabb 
tárgyalásokról, az 
önkormányzati szervezetet és a 
lakosságot érintő fontosabb 
eseményekről, a lejárt idejű 
határozatokról, továbbá az 
önkormányzat 2005. évi 
költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról. Módosítják a 
2005. évi költségvetésről, a 
2004. évi zárszámadásról 
szóló, a gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályaira 
vonatkozó rendeleteket. 
Döntenek a lakásépítés, vásárlás 
helyi önkormányzati 
támogatásra benyújtott 
pályázatokról is. 

- Augusztus 29-étől 31 -éig és 
szeptember 5-étől 7-éig 9 és 15 
óra között tüdőszűrésre várják a 
mórahalmiakat. Idén új 
helyszínen, az Aranyszöm 
Rendezvényház udvarán találják 
meg a szűrőbuszt. A szűrésre a 
taj-kártyájukat hozzák 
magukkal. 

ÚJSZENTIVÁN. Ingyenes 
képzés indul fiataloknak 
szeptemberben. Az újszentiváni 
ifjúsági irodában szeptember 
10-én és 17-én 
weblapkészítéssel kapcsolatos 
tréninget tartanak, szeptember 
24-én és 25-én pedig Ifjúság 
2005-2006-os pályázatírói 
tréninget szerveznek a deszki 
faluházban. Érdeklődni, illetve 
jelentkezni a 
mmtanfolyam@vipmail.hu, 
vagy a 20/204-87-60-as 
telefonszámon lehet. 

VÁSÁRHELY. A regionális 
fejlesztő és információs centrum 
ünnepélyes átadását, valamint 
az intézmény tanévnyitóját ma 
délután 5 órától tartják meg a 
Szántó Kovács János Általános 
Iskolában, a Szék utca 5. szám 
alatt. 

A musical a favorit, az operett megnyerte a fiatalokat is 

Kassza- és közönségsiker 
volt a szabadtéri játékok 

A sikeres jegyaukció szervezői és az adomány fogadói. Szetey András főszerkesztő, Túri Sándor és Kato-
na Márta, a gyermekgyógyászati centrum vezetői és Bátyai Edina fesztiváligazgató Fotó: Karnok Csaba 

A tervezetthez képest majdnem 
hatvanmillióval több bevételt 
könyvelhet el a Szegedi Sza-
badtéri Játékok vezetősége. A 
pénzügyi siker látogatószám-re-
korddal is járt: mintegy het-
venezren látták a Dóm téri és az 
újszegedi előadásokat. A legna-
gyobb közönségsiker: a Rómeó 
és Júlia. 

A Szegedi Szabadtéri Játékok 
idei szezonját értékelte tegnap 
a fesztivál menedzsmentje. 
Eszerint: soha még ennyi láto-
gató nem érkezett a Dóm téri 
előadásokra. Az eredetileg ter-
vezett 185 helyett 243 millió 
forintos bevételt sikerült elér-
ni. A Játékok szervezői a nép-
szerű, egyben nívós előadások-
nak, valamint a korán kezdett 
és megújított jegyértékesítés-
nek tulajdonították a jelentős 
sikert. Pászti Ágnes, az önkor-
mányzat kulturális tanácsnoka 
hangsúlyozta, hogy jó ötlet volt 
leválasztani a szabadtérit a kő-
színházról - mint azt az ered-
mények mutatják. 

Kesselyák Gergely művészeti 
igazgató kiemelte, hogy az idei 
évadban sikerült olyan „népszín-
házat" csinálni, amit mind a kö-
zönség mind a kritikusszakma 
egyöntetű elismeréssel övezett, 

vagyis bebizonyosodott, hogy 
összeegyezethető egymással a 
kétféle siker. A Csárdáskirálynő 
kapcsán örömét fejezte ki, hogy 
Alföldi Róbert operettrendezése 
a fiatalokat is behozta a csillagte-
tős színházba. A dómszínpadi 
előadások „szüneteiben" az új-
szegedi szabadéri színpadon ját-
szott János vitéz sikere pedig iga-
zolta az új játszóhely létjogosult-
ságát. 

Bátyai Edina, a Szegedi Sza-
badtéri Játékok és Fesztivál 
Szervező Kht. igazgatója a tuda-
tos felkészülést, a magas szintű 
művészi teljesítményt és a sze-
rencsét egyaránt az elmúlt évad 
alapfeltételei közé sorolta. -
Mindig Isten kezében voltunk, 
de a sok közös ima, úgy látszik, 
segített - utalt az igazgató az 
előadások kiszolgáltatottságára 
- az időjárásnak. Bátyai el-
mondta, a közel hatvanmilliós 
pluszbevételből fedezték az új-
szegedi színpad, a saját produk-
ciók költségeit és a Rómeó és 
Júlia pótelőadását, így a kasszá-
ban 15-18 millió forint többlet 
maradt, amit műszaki felújítá-
sokra és a jövő évi műsor elő-
szerződéseinek megkötésére 
szeretnének költeni. A 2006-os 
üzleti terv ugyan készen van 
már, de csak a szeptember 23-i 

HETVENEZER 
Az előadások látogatottságá-
nak átlaga 8 7 % - o s volt, ami 
hetvenezer nézőt jelent a 
majd két hónapos fesztivál 
alatt. A legsikeresebb elő-
adásra, a Rómeó és Júliára 
közel harmincezren váltottak 
jegyet. Az óriási érdeklődés 
miatt két előadásra még 1100 
sétálójegyet is eladtak. A 
Csárdáskirálynő három elő-
adása szintén telt házzal 
ment, mintegy tizenkétezer 
nézőt vonzott. 

Károlyi Sándor: Az én Nagy Könyvem 

Helyet a világban 
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. Károlyi Sándor, az 
apátfalvi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke Erich Maria Remarque A Diadalív 
árnyékában című regényéről beszél. 

„Háromszor is elolvastam Remarque-nak ezt az alkotását, 
így mondhatom, hogy ez az egyik legkedvesebb könyvem. 
Utoljára talán egy évtizede nyitottam ki, de a történet és a 
szereplők mégis mindmáig elevenen élnek a fejemben. A 
könyv számomra mindenekelőtt a házasságról, a férfi-nő 
kapcsolat legmélyebb rétegeiről szól, és ebben az is benne 
foglaltatik, hogy hogyan lehet elveszíteni, vagy megtartani 
egy igazi asszonyt. A főhős párkapcsolata körül szövődik a 
cselekmény, és nyilvánvaló: a nők számára sokkal fontosab-

bak a biztos anyagi körülmé-
nyek, mint a férfiak számá-
ra, akik könnyebben lemon-
danak igényeikről, ha a szük-
ség úgy hozza. A férfinak 
fontos feladata, hogy a meg-
felelő környezetet biztosítsa. 
Ha ez nincs így, szétzilálódik 
a hétköznapi hősök élete is. 

A másik nagy tanulság volt: 
a regény főszereplője folyama-
tosan keresi a helyét a világ-
ban, nem statikus szereplője 
az életnek, a történetnek, ez 
nincs másképp az én életem-
ben sem. A regényben megje-
lenő sorsok döbbenetes, élő 
példaként állnak mindannyi-
unk előtt." 

A Diadalív 
árnyékában 

Rj inópa 

közgyűlésen tárgyalják. Infor-
mációnk szerint a Csárdáski-
rálynőt visszahívnák jövőre, és 
Erkel Bánk bánja is biztos befu-
tónak tűnik. 

A szabadtéri igazgatója megkö-
szönte lapunk segítségét a jóté-
konysági jegylicitben, amelynek 
révén ötszázezer forintot adhat-
tak át a Szegedi Gyermekgyó-
gyászati Centrumnak. Ennek ve-
zetői elmondták, a támogatással 
lehetővé vált, hogy külön kórter-
met hozhassanak létre a kora-
szülött szívbeteg gyerekek szá-
mára. 

TOMBÁCZ RÓBERT 

Kétszázötven 
olvasónk a moziban 

Az országos bemutató előtt - tegnap kétszázötven boldog előfize-
tőnk nézhette meg Russell Crowe és Renée Zellweger főszereplé-
sével A remény bajnoka című színes, feliratos amerikai mozifil-
met a Szeged Plazában. A lapunk által meghirdetett játékon kisor-
solt szerencséseket az este nyolcórás vetítés előtt munkatársaink 
várták a moziban. A közönséget Pap Klára, kiadónk igazgatója kö-
szöntötte Fotó: Miskolczi Róbert 

Felújították a Hajnóczy Utcai Óvodát-A kastélybeliek szívesen látják a vendéget 

Miénk a vár, tiéd a marcipános torta 
Valódi várral, lélegzőfallal, csúszásgátló betonnal fedett futó-
versenypályával, új festéssel várja óvodásait a Hajnóczy Utcai 
Óvoda. A tegnapi játszódélutánon a kicsiket kértük meg arra, hogy 
mutassák be birodalmuk újdonságait. 

Volt, hogy bezárás fenyegette, és 
volt, hogy a 110 éves épület mál-
ló vakolatú fala okozott gondot. 
Tegnap viszont megújult külső-
vel és udvarán egy várral fogadta 
az óvodásokat és szüleiket a Haj-
nóczy Utcai Óvoda: játszódél-
utánon avatták fel. Az ovisok szí-

vesen vállalkoztak az idegenve-
zetésre, de előbb udvariasan - és 
egyszerre - bemutatkoztak. Kris-
tóf, a leggyorsabb, Roli, aki még 
Kristófnál is gyorsabb, a Tűzoká-
dó Sárkány és Viven Királynő 
először a téglából épített, tor-
nyos, ablakos várhoz vezetett, 

A Hajnóczy utcai vár védői Fotó: Miskolczi Róbert 

amelyben egy egész udvartartás 
elfér: uralkodók, azok hozzátar-
tozói sőt az ostromló csapat is. 
Megtudtuk, itt katonásat, király-
nőset lehet játszani, és az ellen-
ség szerepére is mindig akad vál-
lalkozó. És hogy mi a királynő 
dolga? A szőke Vivien szerint az, 
hogy üdítőitalt szolgáljon fel az 
egyes számú királykisasszony-
nak. 

Az országnak királya is volt, a 
rollerezö Marci, aki amellett, 
hogy bálokat rendez, védelmezi 
is az országát. És biztos, hogy a 
királyok rollerrel közlekednek? 
Marci csak mosolygott a provo-
katív kérdésen. 

Az ostromlók feladták hamar a 
küzdelmet, de nem a lekvár ju-
tott nekik, hanem hal és marci-
pántorta. Bár az étel műanyag 
volt, a kiszolgálásra nem lehetett 
panasz. 

A gyerekek megmutatták a fa-
lakra festett kedvenceket: a mó-
kust, a kisvakondot, a verebet, a 
sündisznót. Elkísértek az óvodai 
iskolaterembe is, ahol időnként 
matematikaórát tartanak, más-
kor bogarakat keresnek, vagy el-
felejtőset játszanak. Mit? A ki-
csik hitetlenkedve kérdezték: ti 

nem hallottatok még az elfelej-
tés játékról? Az iskola és beren-
dezési tárgyai nem újak - „min-
dig is ilyen volt, egész nap" - de 
azért szeretnek itt játszani. 
Ahogy a csúszdán, mozgó hídon, 
mászókán is, vagy a csúszásgátló 
betonon, ahol motor- és futóver-
senyeket rendeznek - mivel a 90 
óvodás között sok a fiú. Az óvo-
davezető elárulta, legközelebb az 
épület pincéjét újítanák fel - tor-
naszobának. 

Kifelé indultunk, Marci, a ki-
rály búcsúzóul megsúgta: - A ki-
rályok igazából nem rollerrel jár-
nak, hanem lovas hintóval! 

GONDA ZSUZSANNA 

MAJDNEM HÁROMMILLIÓ 
- A szülők 150 ezer forinttal, Tóth 
Károly önkormányzati képviselő 
200 ezer forinttal, az önkormány-
zat pedig 2,5 millió forinttal járult 
hozzá a felújításhoz, melynek so-
rán az óvoda lélegzőfalat, újrabe-
tonozott udvart, új festést kapott -
tájékoztatott Szeri Istvánné a tag-
óvoda vezetője. A szülők ezenkívül 
dizájnfestéssel, bábokkal, játé-
kokkal gazdagították az intéz-
ményt. 

HÍREK 

JOGI SEGITSEG 
AZ ÁR-ÉS BELVÍZ-
KÁROSULTAKNAK 
Ingyenesen nyújt jogi segítséget 
az árvíz, belvíz sújtotta 
területeken élő rászorultaknak 
az Igazságügyi Minisztérium 
Pártfogó Felügyelői 
és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 
Csongrád Megyei Hivatalának 
Jogi Segítségnyújtási 
Osztálya. Az ügyfeleket 
szerdán 18 óráig, más 
munkanapokon ügyfélfogadási 
időn túl is a teljes hivatali 
munkaidőben egyeztetett 
időpontban fogadják. Az iroda 
címe és telefonszáma: Szeged, 
Tisza Lajos körút 2-4. földszint 
12., 13., 62/554-762, 
62/554-763 

SZEMKÖZT 
PODOLCSÁK ANDRÁSSAL 
Ma este fél 8-kor 
ismét jelentkezik 
a Városi Televízió Szegedben a 
Szemközt, a VTV és a 
Délmagyarország közös műsora. 
A vendég ezúttal Podolcsák 
András, a Szegedi Repülőtér 
vezetője lesz, akivel a 
közelmúltbéli légi balesetekről 
beszélget Márok Tamás, a VTV 
szerkesztő-riportere és Szabó C. 
Szilárd, a Délmagyarország 
újságírója. 
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