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KÖRKÉP 

ALGYÖ. Színjátszó táborba 
várják a színház, drámajáték 
iránt érdeklődő gyermeket 
Algyőn július 10-14. között. A 
tábor folyamán önismereti és 
konfliktuskezelő tréningen 
vesznek részt, a közös munka 
eredménye pedig egy a esoport 
által kiválasztott szöveg 
dramatizálása és színházi 
bemutatása. Programvezető 
Bereezné Lázár Nóra kulturális 
főmunkatárs, gyermekszínházi 
rendező (62/517-173). 
Részvételi díj fejenként 8 ezer 
forint. Jelentkezési határidő 
június 26., hétfő 12 óra. 

B O R D Á N Y . Az idei Szúnyoglövő 
Táborban forgatják le a 
Kulturális és Szabadidős 
Egyesületen belül működő 
bordányFILM legújabb 
alkotásának jeleneteit. A (k)Ábel 
a rengetegben munkaeímet 
viselő film forgatókönyvének 
írása megkezdődött. Az 
ősbemutatót az idei gyermek- és 
ifjúság napon tartják július 
22-én. 

DOMASZÉK. A teleházban még 
megtekinthető Balla Anikó 
fotókiállítása a Balaton-
felvidékről. A következő tárlat 
június 26-án nyílik, Minden út 
Rómába vezet és Domaszék 
tavasszal címmel, Kiriné Bende 
Gabriella felvételeiből. 

KISTELEK. Az önkormányzat 
2004-ben pályázatot nyújtott be 
az Agrár- és Vidékfejlesztési 
Operatív Programhoz 
mezőgazdasági bekötőutak 
szilárd burkolattal történő 
ellátására. A program 
összköltsége 183 millió 651 ezer 
133 forint, ehhez 85%-os 
támogatást nyert a település. A 
beruházást 2005 őszén kezdték, 
és idén májusban fejezték be. így 
a település szomszédságában 
található Papfenyves és a 
környező tanyák a város felől 
szilárd burkolatú úton is 
elérhetők. Az önkormányzat 
további mezőgazdasági utak 
fejlesztését tervezi. 

MÓRAHALOM. A 
képviselő-testület ma délután 2 
órától tartja ülését a 
polgármesteri hivatal 
tanácskozótermében. Beszámoló 
hangzik el a két 
képviselő-testületi ülés közti 
tevékenységről, a fontosabb 
tárgyalásokról, az önkormányzati 
szervezetet és a lakosságot érintő 
fontosabb eseményekről, 
valamint a lejárt idejű 
határozatokról. Beszámoló 
hangzik el továbbá az 
önkormányzati intézmények 
belső ellenőrzéséről. 

RÖSZKE. A röszkei művelődési 
házban tartott előadást tegnap A 
Határőrség kialakulása, 
változása és fejlődése a 
Kiskunhalasi Határőrség 
tükrében címmel Tornyai 
Miklós határőr ezredes a 
határőrség napja alkalmából. 

SZEGED. Nyolcadik alkalommal 
rendezik meg a dorozsmai 
napokat. Ma délután 4 órától a 
Szegedi Miniszínház mutatja be 
Vigyázat, vadnyugat! című 
darabot a művelődési házban. 
Délután 5 órakor a művelődési 
házban nyitják meg a 
rendezvénysorozatot, köszöntőt 
mond és a Kiskundorozsmáért 
emlékérmet, valamint a 
Mecénás-díjat átadja dr. Botka 
László polgármester és Tóth 
József önkormányzati képviselő. 
Közreműködik Kendrusz Attila, 
az Eszterlánc Néptánccsoport és a 
Széksósi úti óvoda süni csoportja. 
Ezt követi fél 6-tól a Péter őt Pán 
duó koncertje. 
- A B-612 Kulturális Műhelyben 
( Szeged, Bécsi krt. 7.) ma este 7 
órakor kezdődik a Zen, az 
önismeret útja címmel Csöng 
An Szunim magyar származású 
koreai szerzetes estje. A 
belépőjegy ára felnőtteknek 
1000, diákoknak és 
nyugdíjasoknak 700 forint. 

HELYESEN ZOMBORI ISTVÁN 
Az ötvenhatos szegedi 
forradalmárokról írott keddi 
cikkünkben elírtunk egy nevet. 
Az egykori forradalmárokat 
ábrázoló csoportképen Zombori 
Istvánt Zsemberi Istvánnak 
kereszteltük át. Az érintettől és 
olvasóinktól elnézést kérünk. 

AGROLOGISZTIKAI 
KÖZPONT 
Svéd és holland partnerekkel 
közösen 300 ezer eurós uniós 
támogatást nyert nemzetközi 
agrologisztikai központ 
létrehozására a Műszaki és 
Természettudományi Egyesületek 
Szövetsége (MTESZ) Szegedi 
Innovációs Központja. A 
fejlesztések bázisa a dorozsmai 
nagybani piac lenne - mondta el 
tegnap sajtótájékoztatón 
Valastyán Pál, az innovációs 
központ igazgatója. 

KÜLÖNJÁRAT A REPTÉRRE 
A NATO-FUTÁSRA 
NATO partnerségi futófesztivált 
rendez szombaton 
Horgos-Szeged távon az 
Atlétikai Szövetség. A Szegedi 
Közlekedési Kft. Makkosház 
végállomásról 30 perces követési 
idővel különjáratú autóbuszokat 
indít a sportot kedvelő 
utasoknak. Bővebb információ a 
www.natofutas.hu oldalon. 

Szegedi Múzeumok Éjszakája, négy helyszínen 

Gyertyagyújtás, meglepetés 
Különleges tárlatokkal, filmvetítésekkel, játék-
kal, meglepetésekkel várják a szegedi Móra Fe-
renc Múzeum munkatársai szombaton az éj-
szakai látogatókat. 

Idén második alkalommal rendezi meg a szegedi Mó-
ra Ferenc Múzeum a Múzeumok Éjszakáját. Szom-
baton este 6 órától élénkübiek meg a kiállítóhelyek -
hangzott el Vörös Gabriella múzeumigazgató és Szat-
mári Csilla főszervező tegnapi tájékoztatóján. 

A Móra-múzeumban és az épület körül ze-
nés-táncos szabadtéri rendezvényre várják az ér-
deklődőket. A gyerekek egész este kézműves-foglal-
kozásokon vehetnek részt, és várja őket a múzeumi 

játszóház. 6-kor és 10 órakor a Szegedi Divatiskola 
tart bemutatót. A közönség népzenét, dél-amerikai 
és reneszánsz ritmusokat hallgathat. Fél 10-kor 
nyílik meg az emeleten a peru-bolíviai kiállítás. 
Szent Iván éjszakájáról éjfélkor a parkban közös 
gyertyagyújtással emlékeznek meg. 

A vár kertjében és a Grand Caféban filmvetítések 
lesznek. A Fekete Ház is nyitva tart, az így öltözködött 
a „szögedi nemzet" című kiállítás fogadja a múzeum-
barátokat. A tárlatokra - kivéve a Munkácsy-kiállítást 
- a belépés ingyenes, a közgyűjtemény munkatársai 
minden kiállítóhelyen ingyenes vezetést tartanak. A 
szegedi múzeumok hajnali 2-ig lesznek nyitva. 

DOMBAI TÜNDE 

Rózsaünnep lesz 
a hét végén Szőregen 
Az idei nyolcadik szöregi ró-
zsaünnep hagyományos és kü-
lönleges programokkal várja a 
virágkedvelő családokat. 

Holnaptól három napon keresz-
tül minden a rózsák és a rózsás 
hangulat körül forog Szőregen. 
Pénteken és szombaton reggel 
9-től délután 5-ig látogathatók a 
rózsakertek. A programsorozatot 
holnap délután 2-kor az iskola-
udvaron rózsakiállítás nyitja. Az 
új művelődési ház Csipkerózsika 
házává alakul, tizenkét kislány 
rózsatündérré változik. Megvá-
lasztják a falu legkedvesebb 
szomszédasszonyát, este 7 óra-
kor a zsűri megszavazza a har-
madik szöregi rózsakirálynőt. A 
programokat kétszáz önkéntes 
segíti, összesen egymillió szál 
szöregi rózsát láthat a közönség -
tájékoztatott tegnap a körzet ön-
kormányzati képviselője, Iványi 
Aurél, Makó Mária művelődési-
ház-igazgató és Avramov And-
rás, a Rózsa Alapítvány kuratóri-
umának vezetője. 

- A programsorozat főbb ese-
ményeit a Pálya téren tartjuk. 
Innen indul szombaton délután 
fél 6-kor a rózsafelvonulás is. A 
menet útvonala változik -
emelte ki a szervezésben részt-
vevő Fráter György, a Magyar 
Rózsatermesztők Egyesületé-
nek elnöke. A Vaspálya, a Ma-
gyar, majd a Szerb utcán halad-
nak. Útlezárásokra, parkolási 
nehézségekre kell számítani. 
Széli Imre, a Szöregi Dísznö-
vény Áfész elnöke és Tóth Fe-
renc rózsakertész hozzátette, a 
fő attrakciónak az este 9 órakor 
kezdődő Szuperbuli ígérkezik 
Lagzi Lajcsival. Erre a szöregi 
rózsások meglepetéssel készül-
nek, a szombat éjszakát a tűzi-
játék és Gáspár Laci fellépése 
után utcabál zárja. 

Vasárnap reggel 9-kor a római 
katolikus templomban rózsaün-
nepi szentmise kezdődik, dél-
után 4-től a művelődési házban 
Harry Potter-paródiát láthatnak 
a 14 éven felüliek. 

D.T. 

Védőolaj és kamera 
a vandálok ellen 

Környezetbarát technológiával hat nap alatt letakarí totta a firká-
kat a Szegcdi Intézménytakarí tó Kft. Somogyi-könyvtár faláról. 
Üveggyöngyszemcséket fúj tak a mázas téglafalra, majd a festék-
szennyeződéssel együtt visszaszippantották. Ezután a falat olajjal 
kezelték a vandálok ellen. A könyvtár kétmillió forintért 16 da-
rab, éjjel is látó kamerát szereltetett fel Fotó: Karnok Csaba 

Lassan egy éve zárva már az öreg-kishomoki vendéglátóhely 

Új gazda nyitja meg az Annót 

Máshol megoldották - Dorozsmáról Szegedre kell utazniuk a betegeknek 

Nem gazdaságos 
a kiszállásos vérvétel 

Vcrvctel Szegeden. Magasak a költségek? Fotó: Schmidt Andrea 

Folytatás a ; 1 oldalról 

Tálosi László, a rendelőintézet 
igazgatója hangsúlyozza, hogy a 
kiszállásos vérvétellel az intéz-
mény éveken keresztül olyasmit 
vállalt el, mely nem volt feladata, 
ugyanakkor jelentős hiányokat 
halmozott fel emiatt. 

Tiszaszigeten és Újszentivánon 

a kérdés már megoldódott, ott 
ugyanis a háziorvosok vállalták, 
hogy leveszik és Szegedre küldik a 
vérmintákat. Sándorfalván pedig 
úgy döntöttek, hogy az önkor-
mányzat kifizeti az asszisztens és 
a szállítás költségét, igy továbbra 
is a rendelőintézet végzi - immár 
költségei megtérítésével - ezt a fel-
adatot. A Szegedhez tartozó Do-

rozsmán azonban egyelőre egyik 
megoldást sem tekintik megfele-
lőnek, a betegek pedig panaszkod-
nak: elvették tőlük az évek óta jól 
bejáratott és kényelmes helyi ellá-
tási formát. 

- Eddig a heti egyszeri vérvéte-
len 70-80-an vettek részt, tehát 
nagy igény lenne erre a szolgálta-
tásra. Ezt a pluszfeladatot azon-
ban nem tudjuk vállalni - mondta 
luhász Erzsébet dorozsmai házi-
orvos. - Nekem naponta hatvan 
beteget kell ellátnom, egyszerűen 
képtelenség kigazdálkodni a ren-
delési időből a vérvételi időt. Túl-
munkát pedig ezért nyilván nem 
vállal senki, hiszen nincs, aki kifi-
zesse. És akkor a szállításról még 
nem is beszéltünk. 

A doktornő szerint az egyetlen 
megoldás az lenne, ha a részön-
kormányzat gondoskodna a szál-
lításról, és kifizetné a laboránst, 
aki már most is jelezte, szemé-
lyenként ötszáz forintért elvégzi 
a vérvételt. 

Fábián József, Dorozsma ön-
kormányzati képviselője úgy fo-
galmazott: nem örülne, ha a tele-
pülés elveszítené a helyi vérvétel 
lehetőségét, ezért tárgyalásokat 
kezdett a rendelőintézettel. - Bár 
az anyagi forrásaink szűkösek, 
nem zárkózom el a szolgáltatás 
kifizetésétől, ha ezen múlik -
mondta, hozzátéve, egyelőre 
még nem látja tisztán, mi lenne 
a legoptimálisabb megoldás. 

TÍMÁR KRISZTA 

Mostani tulajdonosa el akarja adni a tavaly 
őszi tűz óta zárva tartó Anno vendéglőt. A 
Vásárhely határában lévő, 47-es út menti 
éttermet külföldiek szeretnék megvásárol-
ni, s minél hamarabb újra megnyitni. 

Néhol már méteres gaz övezi a 47-es főút 
mentén álló Anno éttermet. A vásárhelyi, 
pontosabban öreg-kishomoki vendéglő egy-
koron igen népszerű volt nemcsak a helyiek, 
hanem az utazók körében is. Az Anno azon-
ban lassan egy éve nem fogad egyetlen 
éhes-szomjas vándort sem. 

Arra voltunk kíváncsiak, vajon mi lesz a 
vendéglő további sorsa. Tavaly ősszel ugyanis 
tűz ütött ki az épületben, s egy része meg-
semmisült. A lángokat sikerült gyorsan meg-
fékezni, kívülről szinte nyoma sincs a belső 
tűznek. 

A vendéglő jelenleg Kövesék tulajdona. A 
családot pomázi lakásukban értük el telefo-
non, s elmondták, miért zártak be, illetve 
mik a távlati terveik az Annóval. 

- A tavalyi őszi tűz óta nem üzemel az ét-
terem. Az épületet el szeretnénk adni, mert 
megöregedtünk, s nem bírjuk a vendéglátás-

sal járó munkát - avatott be a részletekbe 
Köves Attiláné. Már több alkalommal is tár-
gyaltak komolynak látszó érdeklődőkkel. 
Mivel az esetleges vásárlók külföldiek, így 
egy kicsit lassabban ütik nyélbe az üzletet. 
A jelenlegi tulajdonos szerint az új gazda is 
étteremként szeretné tovább üzemeltetni az 
Annót. 

Köves Attiláné azt nem tudta megmonda-
ni, mikor nyit újra a vendéglő. Annyit azon-
ban elárult, hogy az új tulajdonos is azt sze-
retné, ha minél hamarabb vendégek népesí-
tenék be az egykoron közkedvelt helyet. 

Az Anno a 47-es főút azon részén találha-
tó, mely egyelőre még kétsávos. Megtudtuk, 
hogy az út szélesítése nem érinti az éttermet, 
így nem kell elbontani. Egyedül az előtte lévő 
parkoló egy részét sajátították ki, mert az be-
leesik a leendő út nyomvonalába. 

K.T. 

CSOMAGOLÓ ÉS ISKOLA 
A vásárhelyi Anno étteremnek otthont adó épület 
egykoron nem vendéglőnek készült. Az 1920-as 
években a környéken lakók gyümölcstermesztés-
sel foglalkoztak, s közösen megépítettek egy gyü-
mölcscsomagoló üzemet. A csomagolót később 
tanyai iskolává alakították át. Mivel a hatva-
nas-hetvenes években sorra zárták be az alföldi 
tanyai iskolákat, a kíshomoki sem kerülhette el a 
sorsát. így vált a korábbi csomagolóüzemből, 
majd iskolából étterem. Az őszi tűz óta nem fogad vendegeket a 47-es főút mellett lévő Anno Fotó: Segesvári Csaba 
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