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KÖRKÉP 

b o r d á n y . A faluházban 
kedden megkezdte második 
féléves foglalkozásait a 
bordányi Nefelejcs 
Nyugdíjasklub. Sokan 
elmondták, hogy nagyon 
várták már a találkozást, mert 
a nyári szünet nagyon 
hosszúnak tűnt . Az első 
megbeszélésen meghatározták 
az év további eseményeinek 
időpontjait . Döntöt tek a 
nyugdíjas találkozókról és 
kirándulásokról. A nyugdíjas 
klub minden kedden délután 2 
órától tartja foglalkozásait, 
melyekre minden érdeklődőt 
szeretettel várnak. 

d e s z k . A falunapi program 
ma reggel 7 órakor 
horgászversennyel kezdődik, 
melynek helyszíne az 1 -es tó. 
8 órakor kezdődik a III. Szalma 
Zoltán kézilabda emléktorna a 
sportcsarnokban. 11 órától 
gyermekparadicsom: 
szabadtéri játszóház, 
arcfestés, ugrálóvár, 
labirintus, valamint 
í jászbemutató a 
szabadidőparkban. Délben 
rendezik meg a horgászverseny 
eredményhirdetését az l -es 
tónál. A szabadidőparkban fél 
1-től Jó ebédhez szól a nóta!, 
majd 1 órától megnyílik az 
ízek, italok utcája, s kezdetét 
veszi a polgármesterek VI. 
nemzetközi főzőversenye, az I. 
ágyaspálinka-fesztivál, 
valamint a mórahalmi és 
villányi borok bemutatója . 
Délután 3 órától látványos 
ügyességi kerékpár-bemutatót 
ta r tanak a szabadidöparkban. 
Fél négykor kezdődik a 
kézilabdatorna 
eredményhirdetése a 
sportcsarnokban. Fél ötkor 
kezdődik az EzAz koncertje a 
szabadidöparkban. 5 órától 
Miénk a színpad! címmel 
adnak kulturális műsor t a 
vendég és a helyi csoportok a 
szabadidöparkban. Fellép a 
Bánát Táncegyüttes, a Deszki 
Dukátok, a Gumimacik , a 
Társastánccsoport , Lakatos 
Andi, Konez Noémi, a 
Nagycsaládos Egyesület 
diszkótánc-csoportja, a Deszki 
Népdalkör, a Letye-petye 
néptánccsoport és u tánpót lás 
csoportja, Stadler Éva és Foglár 
Gábor, Tari Dorottya és Sós 
Kinga, hastáncosok, a rahói 
táncosok, valamint Shirley. 
Közben este 6 órakor 
kihirdetik a fózőverseny 
eredményét . Este 8 órakor 
kezdődik a Fool Moon 
koncertje, 9 órától tűzijáték, 
majd bál a Drink 
Panthers-szel. Vasárnap 
délelőtt 10 órakor kezdődik az 
ünnepi szentmise a római 
katolikus templomban, majd 
11 órakor ünnepi 
hangversenyt rendeznek 
ugyanott . 

d o m a s z é k . A Minden 
Megoldható Egyesület 
szeptember 17-én 
egészség-egyensúly napot 
szervez Szegeden, a Gellért 
Szabadidőközpontban. Várják a 
mozogni vágyókat, akik 
kipróbálhatják egyebek mellett a 
falmászást, a fallabdát, a tai-csit, 
a jógát, a hastáncot. Várják az 
egészséges étkekkel pályázókat 
is, a legjobb ételek készítőit 
díjazzák. Kategóriák: főétel, 
szendvics, édesség, és saláta. 
Ezen a napon szűrővizsgálatokat 
is végeznek. 
I 

z s o m b ó . A József Attila 
Művelődési Házban a Szegedi 
Táncművészeti Iskola zsombói 
moderntánc-csoportja 
szeptember 13-án kezdi meg 
próbáit Nemes Roland 
vezetésével. A foglalkozások 
időpontja: kedd és csütörtök 
14.30-16 óráig. Várják új 
jelentkezőket is! Érdeklődni és 
jelentkezni a művelődési ház 
munkatársainál lehet 
személycsen, vagy a 255-358-as 
telefonszámon, keddtől péntekig 
8-18 óráig. 

Irodaházat épít a belvárosi telekre a tulajdonos 

Bontják a volt cipőgyárat 

Már az egykori irodaház bontása is megkezdődött Fotó: Miskolczi Róbert 

Még nem fejeződött be a Mary 2000 Cipőgyár Rt. 
felszámolása, de az ingatlant már eladták. Az ú j 
tulajdonos, a Szeviép Investment Rt. irodaház 
építését tervezi a telken. 

Látványos bontási munkálatok kezdődtek el a volt 
cipógyár Római körút és Szilléri sugárút sarkán álló 
ingatlanán: még pár nap, és az épúlet eltűnik a föld 
színéről. A 2003 nyarán bezárt Mary 2000 Cipő-
gyár Rt. romos gyárépületéről és irodaházáról már 
a cserepek is potyogtak, a hatalmas, elhanyagoltan 
álló ingatlan a város egyik szégyenfoltjának számí-
tott. A cipőgyár felszámolása különben még nem 
fejeződött be: mint ismeretes, a Csongrád Megyei 
Bíróság csak 2004. március 11-én rendelte el a fel-
számolási eljárást - amely aztán április 3-án kezdő-
dött el másfél évvel ezelőtt - , a törvény értelmében 
tehát még legalább hat hónap áll a felszámoló ren-
delkezésére. 

Szabó István, az eljárást levezénylő békéscsabai 
központú Kossuth Holding Válságkezelő és Felszá-
moló Rt. felszámolója lapunknak elmondta: az el-
telt időszakban sikerűit eladni a szegedi ingatlant, 
amely a tartozások fejében a jelzálogjoggal rendel-

kező Erste Bankhoz került. A pénzintézettől a Sze-
viép Investment Rt. vette meg az épületet, kezdte el 
annak bontását, s információink szerint irodaház 
építését tervezi. A vásárhelyi épület is elkelt, a vidé-
ki kis üzemek azonban még nem találtak gazdára. 
(A felszámolást mellesleg a Veszprém megyei Cse-
tény - ahol a Marynek telephelye működött - ön-
kormányzata kezdeményezte egy közel 5 millió fo-
rintos, iparűzési adó nemfizetését is tartalmazó kö-
vetelés miatt.) 

Bálint János, a Marytől elbocsátott dolgozók ügy-
védje elmondta, az alkalmazottak megkapták já-
randóságukat, mintegy 73 millió forintot fizettek 
ki számukra a felszámolás során. Már csak a kama-
tokkal, valamint a perköltséggel tartozik a Kossuth 
Holding. Szabó István kérdésünkre válaszolva el-
mondta, a kamatok kifizetését a csődtörvény értel-
mében a legutolsó kategóriába sorolják, akárcsak a 
perköltséget. Amennyiben a követeléseknek meg-
lesz a fedezete, akkor kifizetik. Egészen biztosan 
pénzükhöz jutnak azonban azok az asszonyok, 
akik a gyár bezárásakor jogi állományban voltak és 
gyesről térnek vissza. 

F. K. 

Dankó-muzsika 
a Széchenyi téren 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi Dankó Pista Oktatási, 
Kulturális és Érdekvédelmi Egye-
sület zenekara térzenét ad a Szé-
chenyi téren vasárnap délután 6 
órától. Az önkormányzat az 
egyesülettel hároméves együtt-
működési megállapodást kötött: 
a Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériuma és a munkaügyi 
központ mellett a város is hozzá-
járul a cigányzenészek foglalkoz-
tatásához. Ennek fejében az 
egyesület zenekara évente tíz al-
kalommal ingyen fellép Szege-
den. A vasárnapi térzene kereté-
ben a legendás szegedi dalköltő, 
Dankó Pista nótái is felcsendül-
nek - ebben az évben utoljára. 

Csúcsdöntés 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Aranyi László szegedi szekérhü-
zó a mai rúzsai sportnapon sze-
retné megdönteni saját maratoni 
szekérhúzó alaprekordját, amit 
június 25-én állított fel. A jelen-
legi csúcs a 42 ezer 195 méteren 
7 óra 25 perc. A Ruzsa-Ül-
lés-Bordány-Zákányszék-Ruzsa 
útvonalon ebből szeretne 25 per-
cet lefaragni. Aranyi László ma 9 
órakor indul Rúzsáról a csúcs-
döntésre. 

Mozart Requiemjével indul a koncertévad 

Évadnyitó a szegedi 
szimfonikusoknál 
Szusszanásnyi nyári szünet után tegnap tartotta évadnyitó tár-
sulati ülését a Szegedi Szimfonikus Zenekar, amely október végén 
Mozart Requiemjével kezdi bérleti koncertsorozatát. 

A nyári szünetben sem pihentek a szegedi szimfonikusok, évadzárás-
tól a tegnapi évadnyitóig huszonöt fellépésűk volt a Dóm téren, Új-
szegeden és Németországban. Pászti Ágnes tanácsnok köszönetet 
mondott a színvonalas munkáért, hangsúlyozta, hogy a város büszke 
a külföldön is sikeres zenekarára. Gyüdi Sándor igazgató-karnagy a 
zsúfolt idei programot ismertetve elmondta: a Szegedi Nemzeti Szín-
ház három operaprodukciójában (Bartók-est, Lammermoori Lucia, 
Aranykoporsó) vesz részt az együttes. A Filharmóniával közös bérleti 
koncertsorozat október 31-én a hagyományos halottak napi koncert-
tel, Mozart Requiemjével indul, amit Antal Mátyás vezényel. A 
Vaszy-bérlet első hangversenyén, november 28-án Fürst János dirigál-
ja Brahms Hegedűversenyét, a szólista: Kosztándi István koncertmes-
ter. A kínálatból érdekesnek ígérkezik Haydn A teremtés oratóriuma, 
igazi zenei csemegének számít Berlioz Harold Itáliában című műve 
és Bartók Kossuth-szimfóniája. A Mahler-sorozat Fürst János ve-
zényletével a Dal a földről című darabbal folytatódik. A vendégkar-
mesterek között lesz Kovács János, Lukács Ervin és Molnár László, 
szólistaként fellép a zenekarral többek között Gregor József, Petényi 
Miklós cselló- és Daniele Alberti zongoraművész. Külföldre is készül-
nek a szimfonikusok: Szabadkán és a németországi Messkirch-ben 
adnak koncertet, majd a hagyományos bilbaói operaturnén jövő ta-
vasszal Massenet Manonját játsszák. 

A szegedi közönség október 23-án a dómban is hallhatja a zenekart: 
Händel Messiását szólaltatják meg. Novemberben közreműködnek 
Joó Ete a város felkérésére készült művének, a Requiemnek az ősbe-
mutatóján. A hazai fellépések közül a Nemzeti Hangversenyterem-
ben és a Zeneakadémián tervezett koncertjük a legfontosabb. A teg-
napi évadnyitón adták át a muzsikusok titkos szavazatai alapján oda-
ítélt év zenésze díjat Kecskés György kűrtművésznek. 

H . Z S . 

Makói hagymaünnep 
Hagymajelmezbe öltözött gyer-
mekek, gólyalábasok, fiákcrck 
és lovasok fesztiválmcnctével 
kezdődött tegnap a jubileumi, 
15. makói hagymafesztivál. 

A szakmai programok kapcsán 
Búzás Péter polgármester mél-
tatta a makói hagyma múltját és 
jelenét, ám határozottan felkérte 
a térség termesztőit: fogjanak 
össze, a hatékonyabb termelés és 
értékesítés érdekében alakítsa-
nak tész-t, hiszen az unióban ez 
a leghatékonyabb út a támogatá-
sok elnyeréséhez. 

Átadták a szakmai díjakat, a 
számos elismerés közül a földmű-
velési tárca díját a Makói Gazda-
sági Egyesület nyerte, a Hagymá-
ért Alapítvány elismerését pedig a 
Hagyma Terméktanácsnak ítél-
ték oda. Az önkormányzat serle-
gével a Brúder János kertbarát kör 
gazdagodott. A Délvilág szakmai 

díját, lapunk serlegét Bakos And-
rás, a makói szerkesztőség vezető-
je adta át a Baustudium Kft. kép-
viselőjének. A rendezvény legran-
gosabb díjával, az aranyserleggel 
Kiss Imre talajvédelmi szakmér-
nök térhetett haza. 

A Galamb lózsef szakiskola 
tantcrűletén számos iparág fel-
vonultatja termékeit, árucikkeit. 
A hagyományos hagymás stan-
dok mellett a makói kistérség a 
vadásztársasággal közösen nép-
szerűsíti a Maros menti táj és a 
települések turisztikai értékeit. 

Ma délelőtt 10 órától a polgár-
mesterek pörköltpárbajára, kö-
zépkori lovagi tornára számít-
hatnak az érdeklődők, délután 
4-kor Szikora Róbert lép színpad-
ra. Vasárnap délután 3 órakor 
Kovács Zsuzsa és Benkóczy Zol-
tán lép fel, majd Strehli Kapelle 
sramlizenekar koncertezik. 

I . S Z . 

TANÁCSOK 
A SÁTORBAN 

£ A fák alatt felállított sátrak-
ban a drogambulancia tartott 
tanácsadást, a diákok megis-
merhették a Vöröskereszt te-
vékenységét, a lisztérzéke-
nyek egyesületét, kérdezhet-
tek a tini ambulancia és a 
Csodalámpa Egyesület mun-
katársaitól, és pályaválasztá-
si tanácsokkal is szolgáltak a 
diákoknak. 

Pályaválasztási tanácsadás és sportverseny 

Százhúsz gyerek vetélkedett 
tegnap a szegedi Stefánián a 
SZITI Ifjúsági, Információs és 
Tanácsadó Iroda hagyományos 
aktív napján. A délutáni ren-
dezvényen a gyerekek a sport 
mellett pályaválasztási tanácso-
kat is kaptak és megismerked-
tek több szervezettel. 

Hangos zeneszó hívta fel tegnap 
délután a szegedi Stefániánál sé-
tálók figyelmét arra: a parkot bir-
tokba vették az iskolás gyerekek, 
megkezdődött a SZITI ifjúsági 
iroda aktív napja. Az egyik fa 
lombja alatt a Weöres Sándor Ál-
talános Iskola nyolcadikos diák-
jai kerestek árnyékot, arra várva, 
hogy elkezdődjék a sportverseny. 
A rendezvény nem csupán a 
mozgást szolgálta, felhívta a gye-
rekek figyelmét az egészséges 
életmód fontosságára, a tanács-
talanoknak pedig pályaválasztási 
információkat is adtak. Erre 
szűkség is van, hiszen a diákok 
közül nagyon kevésnek van 
konkrét elképzelése a továbbta-
nulást illetően. 

- Nem tudom még, milyen 
szakmát választok - mondta Ke-
lemen Klaudia. - Lehet, hogy 
fodrász leszek, de igazából még 
nem döntöttem el. Társai is ha-
sonlóan tanácstalanok, kivéve a 

A futás elmaradhatat lan kelléke a sportnapnak Fotó: Miskolczi Róbert 

9 fős csapat egyik fiútagját. No-
sza Krisztiánra egykor még büsz-
ke lesz a Weöres Sándor-iskola -
állították a többiek. 

- Építészmérnök szeretnék 
lenni - jelentette ki Krisztián. -
A családban senki nem dolgozik 
ebben a szakmában, én viszont 

nagyon szeretek rajzolni, és jól 
megy a matematika meg a fizika 
is. Az elmúlt évet 4,2-es átlaggal 
zártam, s remélem, hogy felvesz-
nek a Vedresbe. 

A pályaválasztás után az egész-
séges életmódról faggattuk a vég-
zős diákokat. 

- Anyukám mindig azt mond-
ja, együnk zöldséget, gyümölcsöt 
- mondta Kecskeméti Krisztina. 
- Néha eszünk egy kis édességet 
is, de csak módjával. Krisztihez 
hasonlóan Kiss Mónika is fon-
tosnak tartja az egészséges táp-
lálkozást, de bevallja: néha egy 

kis chips meg kóla is elfogy. A 
dohányzókról azt tartja: önma-
guk egészségét teszik tönkre a ci-
gizéssel. 

A SZITI iroda aktív napjára 
több mint száz gyerek érkezett a 
szegedi általános iskolákból, va-
lamint Deszkről, Ülléáről, Bor-
dányból, Forráskútról és Zsom-
bóról. 

- A rendezvénynek több célja 
van - mondta Bednár Ágnes, a 
SZITI vezetője. - Szeretnénk egy 
kicsit megmozgatni a gyereke-
ket, felhívni a figyelműket az 
egészséges táplálkozás fontossá-
gára. 

N Y E M C S O K É V A 


