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KÖRKÉP 

BORDÁNY. A Kulturális és 
Szabadidős Egyesület lengyel 
partnerszervezete rendezi meg a 
Elmondom nektek az én kicsi 
falum kicsiny történetét című 
programot Lengyelországban. Az 
Európai Bizottság támogatása 
révén hét bordányi fiatal és egy 
kísérő utazhat a hatnapos 
nemzetközi csereprogramra. A 
részvétel ingyenes, és az utazási 
költség hetven százalékát is az 
unió téríti. A jelentkezők közül 
az egyesület pályáztatás révén 
választ. A pályázati űrlap a 
www.bordanynet.hu oldalról 
letölthető. 

DESZK. Számítógépes 
szemvizsgálatot tartanak hétfőn 
9 és 11 óra között a Tempfli 
téren, az idősek napközi 
otthonában. A vizsgálatot az 
önkormányzat 
családsegítő-gyermekjóléti 
szolgálata szervezi. A 
jelentkezők vigyéek magukkal a 
taj-kártyájukat. 

MÓRAHALOM. Vasárnap az V. 
nemzetközi megyejáró fesztivál 
és az I. magyar kulturális 
falunapok rendezvényeként lép 
fel az olaszországi Burgisi 
néptáncegyüttes, valamint az 
angliai Kesteven Morris 
néptáncegyüttes 15 órától az 
Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő 
területén felállított nyári 
színpadon. 
- A szegedi Kontraszt 
Táncstúdió vasárnap 17 órától 
immár harmadik alkalommal 
Mórahalmon, az Aranyszöm 
Rendezvényházban tartja 
tanévzáró táncgáláját. A 
táncstúdió a Homokháti 
Sokadalom című fesztiválon is 
bemutatkozik, július 9-én. 

RÚZSA. Villám csapott a rúzsai 
római katolikus templom 
különleges, nyitott 
templomtornyába, így károk 
érték a templom toronyóráját és 
harangütő szerkezetét. A javítás 
meghaladja a negyedmillió 
forintot. 

SZEGED. A Petőfi Sándor 
sugárúton a Szivárvány kitérőnél 
közös autóbusz-villamosperon 
építése miatt hétfőtől körülbelül 
harminc méterrel a Vám tér 
irányába áthelyezik a 76-os 
autóbusz megállóját. Az 
ideiglenes megállót várhatóan 
június 23-áig kell majd 
használniuk az utasoknak. 
- A nyári tanítási szünet idején, 
június 16-ától augusztus 31 -éig 
munkanapokon az SZKT 
valamennyi trolibusz- és 
villamosjárata az iskolaszüncti 
menetrend szerint közlekedik. 
Ebben az időszakban az alacsony 
padlós trolibuszok menetrendje 
is módosul. 

ÚJSZENTIVÁN. Sok 
kutatómunka után elkészült az 
Újszentiván történetét 
feldolgozó könyv, amelyet 
ünnepélyes keretek között 
június 23-án 18 órakor 
mutatnak be az újszentiváni 
polgármesteri hivatalban a 
készítők: Vecsernyés János, 
Blazovich László, Marjanucz 
László, Juhász Antal és 
Szabadvári Tünde. 

ÜLLÉS. Par lagfümcntcs í tés t 
szervez a Remény Nagycsaládos 
Egyesület, a diákönkormányzat 
és a község önkormányzata 
hétfőn 9 és 15 óra között. Az 
akcióra várják az üllésiekct, 
gyülekező az általános iskola 
udvarán. 
- Ma 10 órától rendezik a tanyai 
iskolások találkozóját. Az egykori 
tanulók, tanárok és családtagjaik 
az erdei iskolánál találkoznak. Az 
egész napos programon 
főzhetnek, szabadtéri játékokon 
és sportvetélkedőkön vehetnek 
részt. 

ZÁKÁNYSZÉK. Ma 10 órától 
tartja ballagási ünnepségét a 
Zákányszéki Altalános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény a sportcsarnokban. 

Hrabovszky András nem szervez a nyáron fürdöudvari programsorozatot Szegeden 

Kamionozásra váltott a producer 

MEGÚJULT 
A MCDONALD'S 
Átépített és kibővített belső 
térrel ismét kinyitott a szegedi 
Kárász utcai McDonald's, ahol 
plazmatévét és mp3 lejátszót is 
elhelyeztek, hamarosan pedig 
internet-hozzáférést is 
biztosítanak. A gyorsétterem új 
szolgáltatásokkal is várja a 
vendégeket. Itt nyílt meg a 
város első, és az ország 
tizenkettedik McCafé-ja, ahol 
kávé- és 
süteménykülönlegességeket 
kínálnak. Az átépítés 
összköltsége 150 millió forint 
volt. A munkálatok során az 
egyik tartóoszlopban egy 123 
éves emlékiratot is találtak, 
amelyből kiderül: az étterem 
helyén egykor a szegedi 
Kézműves Bank állt. A 
dokumentumot kiállították a 
vendégtérben. 

HAGYATÉKI ÁRVERÉS 
AZ ALSÓVÁROSI 
KULTÚRHÁZBAN 
A Hanza-Kruger Rt. első 
hagyatéki árverését tart ja 
vasárnap Szegeden, az 
Alsóvárosi Kultúrházban. A 
galéria neves szegedi 
műgyűjtők hagyatékait 
értékesíti. Kalapács alá 
kerülnek többek között Ács 
Ágoston, Benyovszky István, 
Romek Árpád és Fried Pál 
festményei, valamint ezüst 
tárgyak, porcelánok és 
bútorok. Az aukció anyaga 
vasárnap délelőtt 10 órától 
tekinthető meg a helyszínen, 
az árverés délután 5 órakor 
kezdődik. 

REKORD 
A MUNKÁCSY-TÁRLATON 
Minden eddigi látogatottsági 
rekordja megdőlt tegnap a 
szegedi Móra Ferenc 
Múzeumnak. A legtöbben (28 
ezren] eddig a Chagall-tárlatra 
váltottak jegyet. Az egy hónapja 
nyitva tartó 
Munkácsy-kiállításra azonban 
már biztos, hogy ennél jóval 
többen lesznek kíváncsiak. A 
huszonnyolcezer-egyedik 
látogatót tegnap köszöntötték a 
múzeumban. A 26 éves Kondor 
Csaba egy 50 fős csongrádi 
csoport tagjaként látogatott el a 
tárlatra. Az informatikatanár egy 
értékes albumot kapott 
ajándékba. A tárlat még két hétig 
tart nyitva. 

Tízéves lenne Hrabovszky And-
rás népszerű, Nyári esték a für-
dőudvarban című színházi 
programsorozata. Az ismert 
producer milliós tavalyi vesz-
teségei miat t azonban úgy dön-
tött , idén nem szervez színházi 
előadásokat Szegeden, átmene-
tileg inkább a biztos jövedelmet 
jelentő kamionozást választja. 

A Tisza Lajos körúti Anna fürdő 
udvarán tíz évvel ezelőtt indí-
totta el a Nyári esték a fürdőud-
varban című színházi program-
sorozatát Hrabovszky András. 
Nyári befogadószínházként el-
sősorban habkönnyű vígjátéko-
kat, bővérű bohózatokat tűzött 
műsorra többnyire Szegeden rit-
kán megforduló sztárokkal. 
Óket évad közben nem láthatta 
a közönség, ezért valószínűsít-
hető volt: nem sajnálja rájuk a 
pénzt. A gatyalctolós bohózatok 
mellett több értékes produkció 
is akadt. Bodrogi Gyula, Garas 
Dezső, Eszenyi Enikő, Udvaros 
Dorottya is fellépett így Szege-
den. A legsikeresebb nyarakon 
8-10 ezer nézője is volt a prog-
ramsorozatnak, amely azt is túl-
élte, amikor a rekonstrukció mi-
att évekre bezárt a fürdő. Hra-
bovszky a közönségét átcsábí-
totta a Somogyi utcába, és a 
mostani Lombard-székház he-

Szövetségben 
a civilek 
A vidékfejlesztés témakörében hallatná a 
hangját az a huszonkét civil szervezet, amely 
szövetséget hozott létre a hatékonyabb fellépés 
érdekében. A Bács-Kiskun, Békés és Csongrád 
megyei civilek abban bíznak, hogy hálózattá 
szerveződve nagyobb eséllyel pályázhatnak kü-
lönböző térségfejlesztési programokra. Nógrá-
di Zoltán fideszcs országgyűlési képviselő, Mó-
rahalom polgármestere elmondta: a mórahal-
mi önkormányzat és a homokháti kistérség 
ehhez felajánlja szakmai segítségét. A szövet-
ség székhelye Orosháza, a vezetője Dancsó Jó-
zsef fideszes országgyűlési képviselő, a Tiszta 
Szívvel Egymásért egyesület elnöke. 

Összesen több mint ötezer ruhadarabot találtak 

Hamis mezek Nagylakon 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Barcelona, az Arsenal, az AC Milán, a Li-
verpool, és az Internazionale hivatalos színe-
it viselő, de hamis mezekre, nadrágokra buk-
kantak a nagylaki vámosok csütörtökön, a 
késő esti órákban. Némedi Varga Eva sajtófe-
lelőstől megtudtuk: a horvát honosságú te-
hergépjármű szintúgy horvát sofőrje először 
átadta a hatóságnak a hivatalos szállítási do-
kumentumot, miszerint 148 csomag textil-
árut szállított Bulgáriából hazájába. A pénz-
ügyőrök ezt követően tételes vámvizsgálatot 

tartottak, és megállapították, hogy a rako-
mány egy része nemzetközileg védett márka-
jelzéssel ellátott áru. A Védjegy- és Szerzői 
Jogvédő Alapítvány szakértőjének azonnali 
szakvéleménye alapján kiderült: az összesen 
több mint ötezer ruhadarab mindegyike ha-
misítvány, ezek között lelték a több mint két-
ezer márkás mezt. 

A vámhivatal a megközelítőleg 33 millió 
forint értékű ruhaszállítmányt lefoglalta; va-
lamint áru hamis megjelölése miatt feljelen-
tést tett a Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi 
Regionális Nyomozó Hivatalánál. 

Csala Zsuzsára és Harsányi Gáborra mindig megtelt a nézőtér 

lyén, egy parkolóban játszott. 
Amikor innen is mennie kellett, 
a Ságvári gimnázium udvarán 
talált menedéket. Tavaly már a 
felújított Anna fürdő és a Ságvá-
ri udvarán párhuzamosan kínált 

előadásokat. Egyre több komo-
lyabb próbálkozás is akadt. 

Az 1200-2800 forintos jegyára-
kon már nem ütközött meg a pub-
likum. A laza, bohém Nyári es-
ték-sorozat nem igazi konkuren-

Fotó: Karnak Csaba 

ciája, inkább kiegészítője lett a 
Dóm téri programoknak. Hra-
bovszky tavaly a két játszóhelyen 
összesen 10-11 ezer nézőre szá-
mított, ám a sok eső és a város 
megnövekedett színházi kínálata 

miatt alig több mint hatezren vál-
tottak jegyet. Minél könnyedebb 
volt egy darab, annál többen vol-
tak rá kíváncsiak. Míg a Csala 
Zsuzsa és Harsányi Gábor nevével 
fémjelzett bohózatra tódultak az 
emberek, addig a fajsúlyosabb elő-
adások jó ha fél ház előtt mentek. 
A producer tavaly augusztusban 
azt nyilatkozta: okulva a tapaszta-
latokból, nem kockáztat, bulvár-
darabokat hoz majd Szegedre. 

- Ezen a nyáron nem szervezek 
semmit. Elsősorban anyagi okok 
miatt: tavaly nyáron milliós adós-
ságokkal lettem „gazdagabb" -
mondta Hrabovszky András, akit 
tegnap Németországban értünk 
utol telefonon. - Felcsaptam ka-
mionosnak, épp Angliába viszek 
egy rakományt. Tavaly nyáron 
hallottam erről a munkalehető-
ségről attól a vállalkozótól, aki a 
díszleteinket szállította. Belevág-
tam. Nem bántam meg, mert ke-
vésbé stresszes, sokkal kiszámít-
hatóbb munka, mint a rendez-
vényszervezés. Persze arról sem 
mondtam le teljesen, de most 
egyelőre erőt kell gyűjtenem, ki 
kell fizetnem a tartozásaimat. 
Úgy látom, olyan időszak jön, 
amikor még jobban meggondol-
ják az emberek, hogy mire adnak 
pénzt. Nem érdemes most kocká-
zatot vállalni. 

H. ZS. 

Indiában maharadzsák előtt hegedült 

Goldi, a bohócok Robin Hoodja 

Két boh<>c hegedül az u t c á n Fotó: Frank Yvette 

Indiából érkezett Szegedre, és pár nap múlva Skócia felé veszi az irányt 
a Kárász utca élő bohócszobra. A világutazó férfi geoinformatikusként 
végzett a szegedi egyetemen. Végzete mégis a bohóckodás lett. 

Megmozdult a Kárász utca hegedűs bohócszobra. Ráadásul nemcsak mo-
zog, időről időre leszáll talapzatáról és lufit hajtogat a gyerekeknek. Termé-
szetesen nem a bronzból készült köszönőszoborról van szó. A szegedi sé-
tálóutcán Goldi bohóc szórakoztatja az járókelőket pantomimműsorával. 

- Fokozatosan váltam bohóccá - meséli Goldi, akire még barátai 
akasztották rá becenevét a szegedi egyetemen. A huszonhét éves hód-
mezővásárhelyi fiú geoinformatikus diplomával a kezében vágott neki 
a nagyvilágnak, miután autodidakta módon elsajátította a zsonglőrkö-
dés művészetét. - Másodéves voltam, amikor egy buliban megláttam 
néhány embert ördögbottal játszani. Megtetszett, kipróbáltam és jól is 
ment - mondja. Ezzel a mutatvánnyal még 2000-ben állt ki a Kárász 
utcára. - Mivel rájöttem, hogy ezzel pénzt is lehet keresni, a panto-
mimmal kezdtem egyre többet foglalkozni. Különböző show-műsoro-
kat találtam ki, amikkel a nyári szünetben nemcsak itthon, hanem Eu-
rópa sok utcáján is felléptem - emlékezik. Az élő szobor ötlete azonban 
teljesen új. - Görkoriztam a Kárász utcán és megláttam a köszönőszob-
rot. Egy bohóc, aki hegedül az utcán ? Ez én vagyok! - mesél a nagy felis-
merésről, hiszen a bohóckodáson kívül egy éve hegedülni is tanul. Mű-
soraiból jól megél, jelenleg téli utazásra gyűjt. - Nem viselem jól a szür-
keséget. A telet Indiában töltöttem, ahonnan nemrég érkeztem haza. 

Goldit, igaz nem bohócként, de az ázsiai országban is felfedezték. Tur-
bánnal a fején, mezítláb, varázslóköntösben rótta hegedűjével az utcá-
kat. - Igazi tündérmese volt, aminek én voltam a főszereplője. Az egyik 
ötcsillagos szállodában maharadzsák leszármazottai vendégeskedtek. A 
hotel igazgatója különleges figurának tartott, ahogy varázslójelmezben 
sétáltam a szálloda előtt. Megkért, játsszak valamit a főúri családnak. 
Az előadás annyira tetszett nekik, hogy felajánlották: ha legközelebb In-
diában járok, az összes szállodájukban lépjek fel mutatványommal. 

Goldi még két napig szerepel Szegeden, utána kocsijába ül és ismét 
nekivág a nagyvilágnak. Edinburgh-ba megy, ahol augusztusban egy 
utcai előadóművész-fesztiválon vesz részt. A nagy eseményre fő szá-
mával, Robin Hood történetével készül, amit tegnap Szegeden is be-
mutatott. A közönség soraiból választotta ki a történet többi szerep-
lőjét, például Tuck barátot és Little Johnt, akiket különböző vicces 
hadmozdulatokra tanított meg. - Az emberek szeretik Robin Hoodot. 
Ó a nép barátja, aki a gazdagoktól ellopott pénzt a szegények között 
osztja szét. A megkeresett pénzem egy részét én az indiai szegények-
nek adtam. Az Európában elkezdett történet Ázsiában fejeződött be. 

K.G. G. 

http://www.bordanynet.hu

