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Javítják 
a 43-as utat 
Előfordul t , hogy húsz perce t is 
várakozni kel let t a Ferencszál-
lásnál fe lmar t ú t t e s t ú j raasz-
fal tozása m i a t t , m iközben meg-
indu l t visszafelé a Román iábó l 
Nyugat -Európába t a r tó vendég-
munkás -á r ada t . A r ekons t ruk -
ciót ráadásul félbe kel le t t hagy-
ni - sürgősebb volt egy más ik 
ú t szakasz javítása. 

Augusztus utolsó hetétől megin-
dult „visszafelé", azaz Nyugat-Eu-
rópa irányába az a román vendég-
munkástömeg, amelynek megje-
lenése növeli a balesetveszélyt 
ezen az úton. Éppen ezekben a he-
tekben kezdtek az útvonal bizo-
nyos szakaszainak felújításához. 

- Szegedre szerettem volna be-
jutni busszal, de a várakozás miatt 
ma jdnem lekéstem a találkozó-
mat - mondja a Makón élő Balázs 
Mária, akinek a múl t héten több-
ször is a megyeszékhelyen kellett 
ügyet intéznie. - N e m számítot-
t am nagy késésre, így nem men-
tem korábbi járattal, pedig úgy job-
ban jártam volna, mert Ferencszál-
lásnál akkora sor tömörült össze, 
hogy nem is láttuk a végét. Azt hit-
tük: baleset történt, de kiderült, 
hogy az útfelújítás miatt kellett vá-
rakoznunk csaknem húsz percet. 

A munkások egyébként' né-
hány nap alatt végezhettek volna 
az egy kilométeres szakasz teljes 
útburkolatcseréjével, á m néhány 
napja levonultak, és a felmart 
aszfalton félpályás útlezárással 
haladhat lépésben a forgalom. 
Ez, persze sokszor n e m zavarta a 
külföldi rendszámú járműveket, 
amelyek sofőrjei, ha kevesen lát-
ták, ötvennel-hatvannal is neki-
vágtak a bordás út testnek, n e m 
kímélve autó juk fu tóművét . 

- Amin t a közbeszerzési pályá-
zatot megnyertük, megkezdtük 
az útszakasz felújítását. Annak 
érdekében, hogy minél hamarabb 
jó útfelületen közlekedhessenek 
azok, akik ezen a szakaszon át-
haj tanak, sajnos várakozni kell -
mond ta lapunknak Rigó Mihály, 
a Csongrád Megyei Állami Köz-
útkezelő Kht. műszaki igazgató-
ja. Hozzátette: a közel egy kilo-
méteres szakasz felújításán jelen-
leg azért nem dolgoznak, mert a 
kivitelező egyszerre több m u n k á t 
is végez, és mos t sürgetőbbnek 
ítélte meg a Vásárhely és Kardos-
kút közötti útszakasz burkolatá-
nak befejezését. Á m napokon be-
lül befejezik a ferencszállási sza-
kasz munkála ta i t is. 

I.SZ. 

A székely-szász-angol-skót utcazenész Anglia és Magyarország között ingázik 

Zaránd, a Kárász utca nyenyerése 
Schullcr Zaránd , a magyar származású angliai tekcrőlantos ú j szí-
nekkel gazdagít ja Szeged sétá lóutcájá t . A diplomás, négy nyelven be-
szélő utcai muzsikussal a ket tős életéről, szeretet t hangszeréről és a 
városhoz fűződő viszonyáról beszélget tünk. 

- Fekete teát kérek egy kevés hi-
deg tejjel! - adja le a rendelést 
Zaránd, a székely-szász-an-
gol-skót utcazenész. - Nekünk , 
angoloknak a tea olyan, m i n t itt 
a kávé. N e m megy s e m m i nélkü-
le. Ráfér a frissítő: tegnap ünne-
pelte ha rmincha rmad ik szüle-
tésnapját . Attól eltekintve, hogy 
tejjel issza a teát, egészen „ma-
gyarul" viselkedik és kiválóan 
beszéli a nyelvünket. 

Nem szabad, sündisznó, 
vigyázz! 

Zaránd édesanyja Észak-Angli-
ában született, édesapja pedig 
1956 u tán vándorolt ki Erdélyből 
Kanadába. Egy világ körüli utazás 
alkalmával találkoztak. - Angliá-
ban nőt tem föl, gyerekkoromban 
csak néhány szót t ud tam magya-
rul: „nem szabad, sündisznó, vi-
gyázz" - mesél a nyelvünkkel va-
ló találkozásáról. Később egy lon-
doni egyetem magyar szakán pó-
tolta hiányosságait, majd megis-
merkedett a barátnőjével, Timi-
vel, aki Szegeden tanul - innen a 
kötődése a városhoz. Azóta sok-
szor jön Magyarországra. 

- Szerencsém van, mert az ang-
liai munkahe lyem több hónapra 
is elenged - beszél ot thoni mun-
kájáról Zaránd. - Egy ideiglenes 
munkaközvetí tö-irodának dolgo-
zom, mint kamionsofőr. Ha szó-
lok nekik, hogy holnap elmegyek 
és nem tudom, mikor jövök visz-
sza, azt mondják, jól van Zaránd, 
hívjál, amikor újra itt leszel. Ma-
gyarországon nincs ilyen. Ezért 
lettem utcazcnész... Zaránd több 
hangszeren is játszott, míg Szege-
den rátalált első tekerőlantjára. 
Autodidakta módon tanul t meg 
muzsikálni rajta és azóta megvál-
tozott az élete. - Ahogy egyre töb-
bet vagyok itt, „mögtetszött" ez a 
város és az emberek, talán én is 
nekik. Része lettem a Kárász ut-
cának - próbálkozik mosolyogva 
a szegedi „ózéssel". 

Gyere, itt az ágy, aludj itt! 
Az utcazenész nem szívesen 

beszél arról, mennyi t keres a te-
kerőlanttal, de azt elárulja, hogy 
horvátországi nyaralásuk során 

csak ebből éltek. Egy zenélésből 
három napi szállást és egy étter-
mi vacsorát is ki tudtak fizetni. 
Magyarországon nem ilyen jó a 
kereset. - Találkoztam tekerösök-
kel, akik azt mondták , nincs em-
ber Magyarországon, aki csak a 
nyenyeréből él - meséli Zaránd. 

A Kárász utca tekerősének külön 
elmélete van arról, hogy miben kü-
lönbözik az angolok és a magyarok 
mentalitása. Szerinte mi olyanok 
vagyunk, mint az őszibarack, az 
angolok pedig az ananászhoz ha-
sonlítanak. - A magyar ember: 
„Szia! Gyere, itt az ágy, aludj itt! 
Egyél! Mit kérsz? Mit hozhatok?" 
Aztán beszélgetsz kicsit vele, és 
nem enged közel magához. Ke-
mény magja van, mint az ősziba-
racknak - avat be az elméletébe 
Zaránd. - Az angolok viszont tüs-
kések, mint az ananász. De ami-
kor az ananászt betörted, akkor 
nagyon finom, és meg lehet enni 
az egészet. Először visszafogottak, 
de aztán megnyílnak. 

Republika Zaranska 
Zaránd otthona, Reading 70 ki-

lométerre van Londontól. Akko-
ra, min t Szeged, s ugyanúgy két 
folyó, a Temze és a Kennet talál-
kozásánál fekszik, min t a csong-
rádi megyeszékhely. Van ott egy 
zenekara, a Mangalica (Orkestar 
Narodna Republika Zaranskaj, de 
mivel keveset van ot thon, nálunk 
is alakított egy Mangalicát. - Egy 
nagybőgős barátommal, Hatvani 
Zsolttal szoktam fellépni. Hétvé-
gén a paprikafesztiválon találkoz-
tunk egy búval, aki darbukán, egy 
törők ütőshangszeren játszik. El-
kezdtünk hárman zenélni a Ká-
rász utcán, aztán a szervezők fel-
hívtak minket a fesztivál színpa-
dára - mesél legutóbbi élményé-
ről. A zenekar nevében szereplő 
„Republika Zaranska" Zaránd el-
képzelt országa. A Magyarország, 
Románia, valamint Szerbia és 
Montenegró közötti hármas ha-
tárnál terül el. Rendelkezik turis-
taprospektussal - Zaránd tervezte 
egy grafikai programmal - , ami t 
koncerteken osztogat. - Magyar 
változata még nincs, de „rossz-
magyarul" fogom megírni, ahogy 
itt írják az angol prospektusokat, 

Schul ler Za ránd : Az e lképzel t ország, Republ ika Za ranska t u r i s t a p r o s p e k t u s á t „ ros szmagyaru l " fo-
gom megí rn i Fotó: Frank Yvette 

étlapokat - mondja kajánul. - Mi-
ért nem szobiak nekem, hogy lek-
toráljam? Tényleg! Micsoda lehe-
tőségem van, hogy m u n k á t talál-

jak, most, hogy megjelenek a Dél-
magyarországban! Tessék embe-
rek! Itt vagyok én! Adjatok nekem 
munkát ! Beszélek négy nyelven, 

értek az emberekhez, tele vagyok 
jó ötletekkel! Csak éppen szabad 
szeretek lenni... 

FAZEKAS GÁBOR 

Téged is vár az Akrobat! 
Tánc közben szabadabbnak, frissebbnek, boldogabbnak 
érezzük magunkat, ráadásul a mozgás által 
megszabadulhatunk a feszültségtől, a stressztől. 
Kortól, nemtől, tánctudástól függetlenül bárki bármikor táncra 
perdülhet! S ha mindezt tudatosan szeretnéd csinálni, 
akkor itt az ideje, hogy Te is csatlakozz az Akrobat csapatához! 

Az Akrobat Originál Dance School profilja az országban egyedülállónak 
tekinthető. A 9 éve működő, jelenleg az országban 13 helyen működő 
tánciskola elsősorban a modern színpadi show-tánc tanítását vállalta 
tel. A fiatalok lelkivilágához, szabadságszeretetéhez ez a műfaj áll 
legközelebb. Változatosságával könnyen magával ragadja a testet és 
a lelket, legyen szó akár klasszikus mű modern feldolgozásáról, vagy 
bármely ma hódító popzenéről. 
A tánciskolát a kezdetekben elsősorban fiatalok választották, az utóbbi 
években viszont egyre több idősebb, illetve apró gyermek Is beiratkozik 
a különböző tanfolyamokra. Az apróságokat már 3 éves kortól várják 
táncelőkészftő (mozgáskoordinációs) órákra, ahol elsajátíthatják a 
megtelelő alapokat a későbbi tánctanulás megkezdéséhez. A táncosok 
egy dologban azonban egyetértenek. A tánc megváltoztatta életüket: 
leipörgeti és ragyogóbbá teszi a mindennapjaikat! 
Csoportjaik felosztása életkor és tudásszint szerint történik, így 
mindenki megtalálja a számára megfelelő intenzitásút, úgymint Manó 
(4-6 éves), Gyerek (7-10 éves), Tini (11-15 éves) és Felnőtt (16-25 
éves és 25 felettiek), nehézség szerint pedig 5 különböző szintű 
csoportban. Ha valaki felnőtt fejjel mutat érdeklődést a tánc iránt, akár 
teljesen kezdő szinten, arra is van lehetőség! Esti időpontokban a 30 
éven felüliek számára kondicionáló tánctréninget tartanak! 

Helyszín: Akrobat Szeged A K R O B A T 
Forma 1 Fitnesz és Tánc Stúdió u 
Szeged, Attila u. 17-19. (Mix Üzletház) 
Beiratkozás: 2005. szept. 12., hétfő és 15., csütörtök, 17-19 h 
Információ: 20/411-8693, 20/999-5700, www.akrobat.hu 

ÁLOMAUTÓK HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN g 
10 ezer lóerő közel 1 mill iárd forint értékben 

Szombaton nyitja meg kapuit Hódme-
zővásárhelyen a Sport & luxusautók Ki-
állítása. A Városi Sportcsarnokban közel 
1 milliárd forint értékű gépcsoda várja 
az autók szerelmeseit. 

A látogatók olyan autókülönlcgcssé-
gekkcl találkozhatnak, min t a Párizsi 
vagy a Genf i Autószalonon. Egy-egy 
modell igazi esztétikai élményt nyújt , 
divatot, kultuszt teremt, életfilozófiát 
tükröz. Ez. különösen akkor igaz, ha ezek 
egyedi gyártású, magas presztízsű autók. 
Ebbe a kategóriába tartozik a szalon 
sztárvendége, az utcai sport-
autók királyaként emlege-
tett Eerrari, melynek leg-
újabb modellje az Einzo 
Ferrari, és a legendás 
Ferrari F 5 0 is jelen 
lesz a bemutatón. 

Az autó, amelye t , 
nem kell senkinek be-
mutatni, az autó, me-
lyet kortól, nemtől és érdeklődési körtől 
függetlenül bárki (elismer, hiszen az egész, 
világon a gazdagság, a fényűzés és az erő 
megtestesítője. Igen, ez a Ferrari, amely 
mára fogalommá vált. A kiállításon lát-
ható F50-cs mindenben megfelel az au-
tótól kialakult képnek. Fantasztikus for-
ma, 5000 cm'-es motor, 550 lóerő tel-
jesítmény, természetcsen minde-z. tűzpi-
rosban. Eddig ebből a típusból 349 da-
rabot adtak el a világon, mclyte az egyik 
magyarázat a csaknem 120 millió fo-
rintos vételár. Ha az ára nem is jön ösz-
szc, egy fénykép erejéig - amelyre a ki-
állításon lehetőség van - mindenkép-
pen érdemes a volán mögé ülni. 

A tervezők legújabb típusuknál sem 

bíztak semmit a véledenre. A Ferrari leg-
iíjabb zászlóshajója, az Enzo Ferrari egye-
di formájú megjelenésével már álló hely-
zetben is légszomjat vált ki szemlélőjéből, 
megdöbbentő domborulatait egyenesen 
Formula-1 -es testvéreitől kölcsönözte. A 
brutális erejű közúti versenyautó 6000 
cm'-es motorját a benne rejlő 660 lóerő 
3,65 másodperc alatt repíti 100 km/h-
s tempóra. Az Fnzo fejlesztésében aktí-
van részt vett Michael Schumacher is. A 
bctontorpedóból mindössze 399 db ké-
szült, amely már jóval az értékesítés kez-

dete előtt elfogyott . . . 

N e m kevésbé látványos 
része a kiállításnak a Pagani 
Z o n d a C D S . A világon 
mindössze 4 6 példányban 
előforduló csodajárgány bel-

, sejében egy V12-es, 7 3 0 0 
cm'-es A M G Mercedes mo-
tor dübörög. A 100 km/h el-

éréséhez ezzel az autóval mind-
össze 3 ,3 mp-re van szükség. 

Az Aston Mart in Vanquish szintén a 
bemutató jeles résztvevője, mely ango-
losan elegáns, mégis agresszív megjelené-
sével még a híres 007-es ügynököt is le-
vette a lábáról. Fenti modellek mellett lát-
ható lesz még egyedi megrendelésre ké-
szült I ambotghini Murcielago, valamint 
az olaszok másik büszkesége, a Bugatti 
F.B 110SS.. . Ha a látvánnyal nem tud-
tak betelni, ráadásként meg is hallgathat-
ják, hogy muzsikálnak ezek a fantaszti-
kus motorok. 

A kiállítás s zomba ton és vasárnap 
10-től 18 órá ig várja a lá togatókat a 
Városi Spor t c sa rnokban . 

Midiatámogató: hirdető 
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