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KÖRKÉP 

ALGYŐ. A Pro Renovanda 
Cultura Hungáriát Alapítvány, 
„Népművészetért" 
Szakalapítvány által kiírt 2006. 
évi pályázaton Csongrád 
megyéből két alkotócsoport vett 
részt. A Vásárhelyi 
Hímzőműhely a 
Hódmezővásárhelyi terítékkel 
mutatkozott be, a DANE 2004 
Népművészeti Egyesület pedig a 
Mezőségi étkezőt mutatta be a 
zsűri előtt. Az egyesület 
alkotócsoportjának tagjai: 
Chemez Attila fafaragó 
(Szentes), Erdei Gáborné hímző 
(Makó), Gálné Nagy Ildikó szövő 
népi iparművész (Algyő), 
Tarjányi József késes (Csongrád) 
és Varga Sándor asztalos 
(Hódmezővásárhely). A kiállítás 
június 17-ig látható a 
kecskeméti Népi Iparművészeti 
Múzeumban. 

ÁSOTTHALOM. író-olvasó 
találkozót tartanak a 
könyvtárban ma 18 órától. 
Veszelka Attila: Pipás Pista az 
átokházi tanyavilág hóhéra című 
könyvének megjelenése kapcsán 
a szerzővel Molnár György 
öttömösi író beszélget. Veszelka 
András a Szegedi írók 
Társaságának elnöke. 

BORDÁNY. A Kulturális és 
Szabadidős Egyesület legutóbbi 
taggyűlésén elfogadta az 
ellenőrző bizottság 2005. évről 
szóló beszámolóját, a 
közhasznúsági jelentést, a 2006. 
évi költségvetést és 
programtervet. Egyetértettek a 
„Fiatalok Bordányért" 
2006-2008 programcsomag 
folytatásával, és támogatták a 
Bordányi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzattal való további 
együttműködést. Az 
egyesülethez az előző közgyűlés 
óta öt tagfelvételi kérelem 
érkezett, az ötből három fiatal 
jelentkezését támogatták. Az 
egyesület tagjai döntöttek az idei 
Szúnyoglövő Tábor 
előkészítésével kapcsolatos 
tennivalókról is. A fiatalok július 
3. és 9. között töltenek el egy 
hetet Zánkafürdön, a táborhoz 
200 ezer forint pályázati 
támogatást nyertek. 

DESZK. A Móra Ferenc 
Csicsergő Óvoda május 30-án 
tartotta óvodásainak a 
gyermeknapot. Délelőtt a 
gyerekek a Truffaldinó 
Bábszínház Álomlátta leveske 
című mesejátékát nézték meg, 
majd kézműves foglalkozások 
várták őket. A szülők 
palacsintasütéssel, az óvónők 
személyes ajándékokkal 
kedveskedtek az apróságoknak. 
- A Móra Ferenc Csicsergő 
Óvoda szerb tagozatú 
nagycsoportosai június l-jén, a 
magyar csoport június 2-án 
búcsúzott az óvodától. A 
gyermek és családjaik kerti 
partin, vetélkedőkön, játékos 
foglalkozásokon vettek részt. 

PUSZTAMÉRGES. Korda 
György, Balázs Klári és Aradszky 
László koncertezik ma 16 órától 
a művelődési házban. A 
koncerttel a szervezők 
elsősorban a dél-alföldi 
régióban élő szépkorú 
embereknek kívánnak 
kedveskedni, ezért a koncertre a 
belépés díjtalan. 

ZSOMBÓ. A község két éve 
elhunyt háziorvosának, dr. Kiss 
Istvánnak állított emléktáblát a 
zsombói Szivárvány 
Nagycsaládos Egyesület 
szombaton. A táblát az 
egészségház falán helyezték el. 

APÁTFALVA. Szerdán délután 
kettőkor, a községháza 
tanácskozó termében tartja 
következő ülését a falu 
képviselő-testülete. Az ülés 
napirendjén szerepel többek 
között a Dózsa György Általános 
Iskola, valamint az óvoda 
tanévkezdettel kapcsolatos 
feladatainak, helyzetének 
megtárgyalása. 

Nem álltak szóba a Domus környéki lakókkal 

Dühösek a szomszédok a Tescóra 
Tájékozódni akartak a Dáni és a 
Földváry utca lakói, mik a nyár 
végén nyíló belvárosi Tfesco ter-
vei. Nem kaptak választ, a la-
kossági fórumra nem ment el az 
áruház képviselője. 

A belvárosiak féltik a Domus 
környékét. A napokban az új bér-
lő, a Tesco Global Rt. képviselő-
jét lakossági fórumra hívták a 
környező utcákban élők, hogy tá-
jékoztassa őket a nyár végén nyí-
ló szupermarketről. A Tesco ve-
zetése faxot küldött, amiben a 
szupermarket tervezőjét delegál-
ta a gyűlésre. A fórum előtt egy 
órával azonban neki is megtiltot-
ták, hogy nyilatkozzon. 

Az üzlet kialakításáról való-
ban keveset tudni. Tóth Károly, 
a körzet önkormányzati képvi-
selője kiderítette, a Tesco még 
egyetlen szakhatósági enge-
délyt sem szerzett meg. Annyi 
biztos, hogy nagyobb parkolóra 
az áruház nem kért építési en-
gedélyt. A sarki Dáni-házban 
élő Török Lászlóné a szomszéd-
jai véleményét összegezve el-
mondta, nekik nem a Tescóval 
van bajuk, hanem - minden 
nagyáruházzal. Élelmiszerbolt 
a körúton belül huszonöt is 
van, nem akarnak még egyet. 
Az új szupermarket teljesen 
felborítja az életüket. 

- Most is borzalmas a zaj a Kál-
vária sugárúton, egy friss élelmi-
szereket árusító üzlettel az eddigi 
többszörösére nő és elviselhetet-
len lesz a forgalom - magyarázta 
a nyugdíjas asszony. - Most is 
felállnak a parkoló autók a fűre 
és a járdára, ezután sem férnek 
majd a parkolóban. Ha a szuper-
market ingyenes parkolást bizto-
sítana, még kevesebb hely ma-

radna. De a vásárlók még hagy-
ján! 

A szállítókamionok nem fog-
nak beférni a szűk utcába. Éj-
szaka nem tudunk majd alud-
ni, hiszen nyitásra friss árut 
pakolnak be. A bútoráruház 
csak bemutat ta itt a kínálatát, 
ritkán hoztak árut teherautó-
val. Vevőiket a külső raktárból 
szolgálták ki. 

Törökék úgy érzik, nem törő-
dik velük senki. Rosszat sejte-
nek, és ezt csak erősíti, hogy 
nem állt velük szóba az áruház 
vezetősége. Ha még ezután 
szerzik be az engedélyeket, gya-
nús, hogy az üzlet több parkoló-
helyet kér majd. Az pedig a kis 
Dugonics tér zöldjét veszélyez-
teti. 

DOMBAI TÜNDE 

KERDESEK MARADTAK 
A Tesco Global Rt. kommuniká-
ciós igazgatóságára továbbítot-
tuk a lakók kérdéseit. Szerettük 
volna megtudni, miért nem jöt-
tek el Szegedre a megbeszélt 
időpontban, mik az elképzelé-
seik, és ezekről mikor tájékoz-
tatják a környékbelieket. Lap-
zártáig nem érkezett válasz. 

Cowboyok és cowgirlök rode-
óztak a hét végén a vásárhelyi 
adrcnal infeszt iválon. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Extrémfesztivál, extrém idő-
ben - így hirdették a hétvégi, 
hódmezővásárhelyi szabadtéri 
adrenalinfesztivált, amelyen 
cowboyok és cowgirlök ülték 
meg a vad bikákat. A szemer-
kélő esőben a Győr melletti 
ranchról érkezett csapat tagjai 
pár másodperc után a sárban 
landoltak. Volt, akit az aréna 
vaskerítéséhez vágott a bika. 
Szerencsére azonban nagyobb 
baj nem történt. A rodeóban a 
bohócok az életmentők. Vásár-
helyen is volt belőlük kettő az 
arénában. Egyikük, Magyar Ró-

bert elmondta, az a legfonto-
sabb szabály, hogy nem szabad 
a bika előtt futni . Baumann 
Adrient az adrenalin és a buli 
vonzza a rodeózásban. A töré-
keny, harmincéves hölgyről 
nem sokan gondolták volna, 
hogy vadlovakat és bikákat ül 
meg. Megtudtuk tőle, hogy a 
bírák már négy másodperctől 
értékelik a produkciót. - A ver-
senyeken nyolc másodpercig 
kell megülni a jószágot, de a 
bírák már 4 másodperctől érté-
kelik a produkciót. Kéthetente 
gyakoroljuk a bikagolást, hogy 
az állat ne szokjon hozzánk. A 
lovakkal egyébként könnyebb, 
mert azok intelligensek, a bi-
kák nagyon buták, így vigyázni 
kell ve lük ' - jegyezte meg Adri-
enn. 

Ipartelep, út nélkül 
Többszöri határidő-módosítás után sem készült 
el az önkormányzat által tervezett út Dorozs-
mán. 

A szegedi önkormányzat még tavalyelőtt írásban 
azt ígérte a Dorozsmán, az egykori Móra Ferenc 
Mg. Szövetkezet területén létesített ipartelep vál-
lalkozóinak, hogy biztosítja a teherforgalomhoz 
szükséges utat. Erre azért volt szükség, mert a telep 
a nyugati elkerülő és a dorozsmai körforgalom 
megépülése után szinte megközelíthetetlen lesz. 
Az első tervek szerint a Díszlet utcában a negyven 

méter hosszú, teherforgalomra alkalmas, szilárd 
burkolatú útnak 2005. augusztus 31-éig el kellett 
volna készülni. Egy módosítást követően a határ-
időt 2006. május 15-éig kitolták. Ekkorra sem tör-
tént semmi, egy kapavágást nem tettek, közben vi-
szont megépítették a körforgalmat. A vállalkozá-
sok nehéz helyzetbe kerültek. 

Az önkormányzat városüzemeltetési irodájának 
vezetője, Molnár László elmondta: elhúzódott a ható-
sági eljárás, az építési engedély nem jogerős. Az iro-
davezető azt reméli, hogy június közepe körül a kivi-
telező elkezdheti a munkát, amit júliusra befejeznek. 

A megye második legnagyobb szabadtéri színpada Makón 

1500 fős lelátót építenek 
Makón épül a megye második 
legnagyobb szabadtéri nézőte-
re. A Hagymaház háta mögött 
épülő lelátóról ezerötszázán él-
vezhetik vasárnaptól az ope-
rettfesztivál előadásait. 

Vasárnap kezdődik az immár ötö-
dik alkalommal megrendezett 
operettfesztivál, ami idén is ingye-
nesen látogatható. Ezúttal megle-
petéssel várják a szervezők a mű-
faj kedvelőit, hiszen az évek óta 
szokásos ülőhelyek mellett a 
Hagymaház hátsó színpada előtt 
egy ezerötszáz fő befogadására al-
kalmas lelátót is felépítettek. Ez is 
jelzi: egyre népszerűbb a makói 
rendezvény. Búzás Péter polgár-

mester, országgyűlési képviselő a 
napokban 760 jegyet adott át a vá-
rosi idősklubok vezetőinek. A 
programmal kapcsolatban a pol-
gármester megjegyezte: az önkor-
mányzat továbbra is fontosnak 
tartja, hogy Makón továbbra is 
mindenki által elérhetővé tegyék 
az igényes szórakozási lehetősé-
get. A vasárnap kezdődő fesztivá-
lon a Csárdáskirálynőt, A csúnya 
lányt és A kölcsönkért kastélyt ad-
ják elő parádés szereposztásban. 

- A fesztivál történetének egyik 
legnagyobb eseménye, hogy hasz-
nálatba vehetjük a lelátót - fűzte 
hozzá Bálint Márta, a Kulturális és 
Közművelődési Kht. igazgatója. -
Elképzelhető, hogy a mobil lelátót 

a jövőben más helyszíneken is fel-
állítjuk. A lelátó a szegedi szabad-
téri után nem sokkal marad le. A 
kht. munkatársai a Csipke soron 
közlekedők megértését kérik, hi-
szen a lelátó egy ponton hozzáér 
az épülethez, így a szervizút egy-
irányúvá válik, ám minden üzlet 
megközelíthető marad. A lelátó 
közel ötvenmillió forintba került, 
amihez ötszázaléknyi önerő mel-
lett pályázati forrásokat nyert a 
város. A város így minőségi szol-
gáltatást biztosíthat az operett-
fesztivál mellett a Makói Muzsika 
számára, sőt azoknak is, akik a 
futball-vb-t kivetítőn szeretnék 
követni. 

I. SZ. 

Ünnepi csendélet a félkész nézőtéren. Innen lehet majd követni a kivetítőn a futball-vb-t is Fotó: Szabó Imre 

Megülték a bikákat a vásárhelyi adrenalinfesztiválon 

Vadnyugati rodeó 

Cowboyok is s zó rakoz ta t t ák a nagyközönséget Fotó: Tésik Attila 

Török Lászlóné: Áruház nélkül is szűk a Dáni utca Fotó: Schmidt Andrea 


