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IDŐPONTOK ÉS JEGYÁRAK 
H A városháza udvarán pénteken este 8 órától tartják a Nicolaj-komédia pre-

mierjét. A produkciót további hét estén: június 24-én, 25-én, 26-án, 
28-án, 29-én, 30 -án és július l - j é n láthatja a közönség. Esőnap: június 
27-én és július 2-án. Jegyek elővételben 2900 forintért kaphatók a Tourin-
form-irodában (Szeged, Dugonics tér 2.) és a Széchenyi téri Tourin-
form-pavilonban, valamint 3 2 0 0 forintért az előadások előtt a helyszínen. 

KÖRKÉP 

ALGYÓ.Nagyfa árnyékában 
címmel ma este 6 órától 
mutatják be a Herke István 
emlékirataiból szerkesztett 
kötetet a faluházban. Az est 
vendége Majzik István és 
Sebestyén István. 
- Az Algyői Faluház, Könyvtár és 
Tájház, valamint Farkas Ferenc 
tanár, idegenvezető kirándulást 
szervez a száztornyú arany 
Prágába augusztus 2. és 6., 
valamint október 19. és 23. 
között. A résztvevők 
megtekintik Prága 
nevezetességeit, Pozsonyt, 
ellátogatnak Karlovy Varyba, 
Lokctba, Telébe. A 
kedvezményes kirándulásról a 
faluházban lehet érdeklődni 
Bereczné Lázár Nóránál, vagy a 
62/517-173-as telefonszámon. 

BORDÁNY. A sikerrel zárult XIV. 
bordányi falunapok alkalmával a 
faluházban rendezett 
kiállításokból még megtekinthe-
tők a bordányi Ősi kerámia 
szakkör csodálatos kerámia 
tárgyai, Sándor Gyula Bordány 
arcai című fotósorozata, Sziráki 
Lászlóné Dudás Ilona festmény-
kiállítása és a Szt. László 
Lovagrendet bemutató kiállítás. 

KISTELEK. Az 
állategészségügyről szóló 
törvény alapján minden 
Kisteleken és a város 
közigazgatási területén élő 
gazdának be kell jelentenie az 
általa tartott ebeket a 
polgármesteri hivatalban (Árpád 
u. 1 .„a 8-as szobánál kihelyezett 
gyűjtőláda) az ott található 
bejelentőlapon. A bejelentőlap a 
www.kistelek.hu honlapról is 
letölthető. A bejelentés 
határideje augusztus 1. Aki 
bejelentési kötelezettségét 
elmulasztja, eljárási bírság 
megfizetésére kötelezhető, 
amelynek mértéke 5000-tól 500 
ezer forintig terjed. 
- A rendezvényházban ma 
délután 3 órakor kezdődik a 
baba-mama klub összejövetele. 

MÓRAHALOM. Ma délelőtt 9 és 
délután 3 óra között véradás lesz 
Mórahalmon az Aranyszöm 
Rendezvényházban, a helyi 
Vöröskereszt és a Csongrád 
megyei vértranszfúziós állomás 
szervezésében. 

PUSZTAMÉRGES. A Happy 
lumpers ugrókötélcsoport 
Németországban mutatkozik be. 
Előzetes tervek szerint fellépnek 
a futball-világbajnokság 
programjain is. Felkészítő 
tanáruk és edzőjük Szerencsiné 
Csamangó (usztina, a 
pusztamérgesi általános iskola 
testnevelő tanára. 

SZEGED. Az ifjúsági házban ma 
délután 4 órakor kezdődik a 
Babaváró - szülésre, szülői 
szerepre felkészítő tanfolyam a 
kismamáknak és a kispapáknak. 
Témakörök: testi változások, a 
terhes nő étrendje, anyai, apai és 
testvéri kapcsolatok, műszeres, 
biokémiai vizsgálatok, a szülés 
folyamata, apás szülés, 
fájdalomcsillapítás, 
intézménylátogatás, az újszülött 
ellátása, gondozása, szoptatás. 
Klubvezető Ráczné Gyémánt 
Andrea védőnő. 
- A hagyományoknak 
megfelelően idén is helyet 
kapnak a civil szervezetek a 
Szegedi Ifjúsági Napokon. A 
részvételre június 30-áig lehet 
pályázni. A felhívás, a 
jelentkezési lap és az összes 
tudnivaló a 
www. ih .szegedvaros.hu, 
valamint a www.szin.org 
honlapon található. 

NAGYLAK. Románia felől 
akarta átlépni a határt egy 29 
éves osztrák férfi a minap. Az 
ellenőrzéskor a határőrök a 
kesztyűtartóban fegyvert és 
hozzávaló lőszereket találtak. A 
férfi ellen feljelentést tettek a 
Makói Rendőrkapitányságon 
közbiztonságra veszélyes eszköz 
birtoklásáért. 

Bakai 
nem indul 
Várhatóan közösen indít jelölte-
ket és állít listát az őszi önkor-
mányzati választásokon az 
Együtt Szegedért Egyesület és a 
Magyar Demokrata Fórum. Ba-
kai Csaba, az Együtt Szegedért 
elnöke elmondta: ő mégsem in-
dul a szegedi polgármesteri szé-
kért, egyesületük Ványai Évát, az 
MDF jelöltjét támogatja. Bakai 
azt még nem döntötte el, önkor-
mányzati képviselőként harcba 
száll-e. Hozzátette: nagyra érté-
keli, hogy az MDF nem próbált 
ránehezedni a tárgyalások során 
a szegedi civil szervezetre, a vá-
lasztási szövetségről szóló meg-
beszélések a partnerség jegyében 
zajlottak. 

Dóm: 75 év 
A szegcdi fogadalmi templomot 
75 évvel ezelőtt, 1931. június 
19-én emelték székesegyházi 
rangra. Temesvárról 1923-ban 
települt át Szegedre a püspökség, 
s Glattfelder Gyula püspök a dó-
mot jelölte meg katedrálisának. 

BÓDULTAN ESTEK 
EGYMÁSNAK 
Lécekkel esett egymásnak egy 
négy- és egy kéttagú társaság 
szombaton Szeged kertvárosában. 
A dulakodás felkeltette a 
környéken lakók figyelmét, akik 
betelefonáltak a rendőrségnek. A 
verekedőket a helyszínre érkező 
járőr választotta szét, akik közül 
öten könnyű, míg egyikük súlyos 
sérülést szenvedett. A 
garázdasággal vádolt négyfős 
csoportot a társaságukban levő 
nővel együtt kábítószer-
gyorstesztnek vetették alá. A teszt 
mindegyiküknél pozitív 
eredményt hozott. Őket a 
garázdaságon kívül kábítószerrel 
való visszaéléssel is vádolják. A 
Szegedi Rendőrkapitányság 
szakértő bevonásával vizsgálja az 
ügyet. 

KOSZTOLÁNYI GYULA DÍJA 
A Sopronban július l-jén 
megnyíló XXIII. Mafosz Szalon 
zsűrije Kosztolányi Gyulának 
(Szegedi Lajos Sándor Fotóklub) 
ítélte oda a Magyar Fotóművészek 
Világszövetsége különdíját 
Paneljavítók című képéért. 

Építőmunkások az iskolában 
A nyári szünet az óvoda- és is-
kolafclújítások szezonja: a sze-
gcdi önkormányzat idén 200 
milliót költ erre. 

A nyári szünetben 40 szegedi ok-
tatási intézményben a gyerekek és 
tanárok helyét a karbantartók ve-
szik át. Az önkormányzat idén 
200 millió forintot költ korszerű-
sítésre. Ebből az összegből kisebb 
munkákat végeznek, miután ta-
valy egymilliárd forintból a legsür-
gősebb és legnagyobb felújításokat 
megcsinálták. 

Az összeg egyik felét a Nevelé-

si-oktatási Intézmények Gazda-
sági Szolgálata (NGSZ) koordinál-
ja. Kardos Kálmán igazgatótól 
megtudtuk, idén 100 millió fo-
rintból tizenöt városi óvodában el-
sősorban villanyhálózatot, fűtést 
és vizesblokkot korszerűsítenek. 
Legtöbbe, 3,6 millióba a Béketele-
pi óvoda világítása kerül. Tizenkét 
szegedi általános iskolára majd-
nem 42 milliót költ az NGSZ. A 
legnagyobb értékű korszerűsítés a 
Gedói iskolában lesz, hatmillió fo-
rintból újítják fel a tetőt. A közép-
iskolákra és kollégiumokra a szol-
gálat kilencmillió forintot fordít. 

A legtöbbet a Krúdy Gyula szak-
középiskolára: átépítik az oktató-
éttermet 4,5 millió forintból. 

A korszerűsítési keret másik 
felét a polgármesteri hivatal vá-
rosüzemeltetési irodája kezeli, 
kilenc intézményt korszerűsíte-
nek belőle. 15 millió forintért be-
fejezik a Kiss Ferenc szakközép-
iskola fűtési rendszerét. Ugyan-
csak 15 millió forint a Dózsa 
György Általános Iskola tetőfel-
újítása. A Csonka János szakkö-
zépiskola éttermének tetejét 13 
millióból renoválják. 

D.T. 

Tahi Tóth László, Voith Ági is játszik 

Verebes groteszk 
komédiát rendez 
A Városházi Színházi Esték idei produkciója, az „Az nem úgy van" 
péntektől nyolc alkalommal látható a városháza udvarán. Aldo 
Nicolaj három egyfelvonásosát közös címmel Verebes István állítja 
színpadra népszerű színészekkel. 

Rév Lívia estje a zsinagógában 

Nagy sikerű koncertet adott tegnap este a szegedi zsinagógában az épület rekonstrukciója javára Rév 
Lívia. A Párizsban élő világhírű zongoraművész nemrégiben ünnepelte 90. születésnapját , ezért eb-
ből az a lka lomból is k ö s z ö n t ö t t é k Fotó: Segesvári Csaba 

Az időjárást felelősséggel tíz napra előre lehet megjósolni 

Meleg napok, záporral 

Az önkormányzat 
szervezésében ne-
gyedik nyáron ren-
dezik meg június 
23-a és július 1-je 
között a Városházi 
Színházi Esték prog-
ramsorozatát. - A 
szabadtéri játékok 
kezdete előtt Szeged 
kulturális palettájá-
nak színesítése, a 
színvonalas prog-
ramkínálat erősítése 
a célunk a rendez-
vénnyel. Nullszal-
dósra tervezzük a 
produkciót, a kiadá-
sokat valószínűleg 
idén is fedezi a jegy-
bevétel. A városháza 
udvarára előadáson-
ként 200-220 főt vá-
runk. Nagy az érdek-
lődés, a jegyek fele 
már el is kelt -
mondta Szabó Sán-
dor, a polgármester 
kabinetfőnöke. 

Aldo Nicolaj jó ne-
vű olasz szerző, de 
három egyfelvoná-
sos komédiáját -
Rend a lelke 
mindennek, Éljen az 
ifjú pár és A kilátó - , 
amelyből Az nem 
úgy van közös cím-
mel a háromrészes 
produkció készült, 
ritkán tűzik műsorra 
a hazai színházak. -
Találó ez a közös 
cím, hiszen mindhá-
rom komédiában el-
indul egy történet, 
azt hisszük, hogy 
úgy van valami, de 
aztán kiderül: nem 
úgy van. Mint aho-
gyan a színdarabok 
többségében, ezek-
ben is van egy csavar, 
egy fordulat, amitől 
megvilágosodunk. 

Ha nem is abszur-

Verebes István Aldo Nicolaj három egyfel-
vonásosát állítja színpadra a városháza ud-
varán MTI-fotó 

dok, de legalábbis 
nagyon groteszkek 
Aldo Nicolaj darab-
jai. Mindennapi 
élethelyzetek, kifa-
csart történetek 
meglepő fordulatok-
kal. A történeteket 
nem árulom el, mert 
azzal lelőném a po-
ént - nyilatkozta a 
rendező, Verebes Ist-
ván. A szereplők is 
népszerű színészek: 
Tahi Tóth László, 
Voith Ági, Pindroch 
Csaba, továbbá Vere-
bes Linda, akivel 
kapcsolatban édes-
apja fontosnak tartja 
hangsúlyozni: nem ő 
adta számára a fel-
adatot, hiszen kész 
szereposztást ka-

pott, amikor felkér-
ték a rendezésre. -
Két szolnoki pro-
dukcióban már dol-
goztam együtt a lá-
nyommal, ugyan-
olyan a munka vele 
is, mint bármelyik 
másik színésznővel. 
Ha eredményes sze-
retnék lenni, akkor 
a próbák közben 
nincs helyük a csa-
ládi kapcsolatok-
nak, ettől el kell vo-
natkoztatni . Lindá-
val még tapintatos-
nak sem kell len-
nem, hiszen tudja, 
hogy semmiféle 
mellék emócióról 
nem lehet szó, csak 
jót akarok neki. 

H. ZS. 

Lábhűtés a Tiszával, belső hűtés ásványvízzel Fotó: Schmidt Andrea 

Május végén alig nyarat jósoltak 
a meteorológusok, úgy vélték, 
hűvös, esős napjaink lesznek. 
Most úgy néz ki, ez nem jött be. 

Május végén a meteorológiai je-
lentések azt sulykolták: hűvös, 
esős nyárra kell az idén számíta-
ni. A hőmérő higanyszála az 
utóbbi napokban 25-30 Celsi-
us-fok között ingadozott, eső pe-
dig sehol. 

Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat regionális képviselője 
azt mondta: korábban valóban ál-
lították, hogy a nyár az átlagosnál 
hűvösebbnek és csapadékosabb-
nak ígérkezik - ám ezt az előrejel-
zést a nyár egész tartamára, mind-
három hónapjára kell érteni. Ilyen 
módon ez természetesen nem zár-
ja ki, hogy forró napok is legyenek. 
Az idei, év eleji hat hónapos előre-
jelzés azt mutatta, 50-60 százalé-
kos a valószínűsége annak, hogy 
az átlagosnál csapadékosabb nya-
runk lesz. A meteorológiai előre-
jelzésben abszolút felelősséget 
nem lehet felvetni, hiszen az idő-
járás alakulását végtelen sok té-
nyező befolyásolja. Európában az 
elfogadott maximum a tíznapos 
előrejelzés, erre az időszakra nagy-
jából előre lehet tudni, hogy egy 
adott földrajzi ponton milyen idő 
várható. 

A mostani előrejelzés szerint 
változékony nyárra kell számíta-
nunk, a forró, kánikulai napokat 
meg-megszakítják záporok, fel-
hőszakadások. A tegnap Szege-
den mért 29 Celsius-fok messze 
van még a szélsőséges melegtől. 
Talán azért érzékeljük ezt hőség-
nek, mert június első fele az átla-
gosnál hűvösebb, esősebb volt. 

Ez a hét további meleg nyári 
napokat hoz, szeszélyes időjárás-
sal: nem zárható ki a nagy felhő-
szakadás - vagyis hogy kisebb te-
rületekre rövid idő alatt nagy 
mennyiségű csapadék zúdul. 

NY. É. 

http://www.kistelek.hu
http://www.szin.org

