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Szerel a ProDorg 
HAZAI TÜKÖR 5 

Elsőként adot t hírt 
lapunk a környezetvé-
de lmi és k ö z l e k e d é s -
technikai szempontból 
jelentős újdonságról, a 
propán-bután gázzal 
üzemelő személyautók-
ról, amelyek kialakítá-
sára a hódmezővásár-
helyi P r o D o r g kezdte 
meg az előkészületeket. 

Most, alig pár héttel ripor-
tunk után, dr. Varga Mihály 
igazgató tájékoztatása alapján 
beszámolhatunk róla, hogy a 
cég szakemberei - átesvén a 
szakmai felkészítésen és a si-
keres szakvizsgán - a napok-
ban átadták az első átalakított 
gázautót. Ezen persze nem azt 
kell érteni, hogy ezentúl csak 
gázzal üzemel , hanem azt , 
hogy a benz in tank mel lé -
ütésálló, szuperbiztos, nagy 
nyomást kibíró - acéltartályt 
szereltek be, amelynek feltöl-
tése után 3 - 4 0 0 k i lométer t 
tehet meg az autós miközben a 
tele benzintank érintetlen ma-
radt. Csak egy gombnyomás, 
és a veze tő átvál t a másik 
üzemanyagra. 

Olaszországból jön a sze-
relvény - pilisvörösvári partne-
rükön keresz tü l - amelye t 
bejelentkezés alapján most már 
folyamatosan építenek be, s az 
első töltet gázzal is ellátják, 
persze csak próbaútra, mert 
hivatalosan június 1.2-től en-
gedélyezi a szakhatóság a gáz-
üz.emű autózást. 

„Gáz van" - írtuk nemrégi-
ben riportunk címében, s hoz-
zátehetjük: gáz lesz! B. Kiss 
János, a ProDorg műszaki ve-
ze tő je e lmondta , hogy elő-
rehaladott tárgyalások folynak 
a gáztöltő állomások létesíté-
séről s ezeket a tervek szerint a 
meglévő benzinkutak közelébe 
szeretnék telepíteni. Tájékozta-
tása szerint az algyői Prímagáz 
vállalja, hogy korlátlan meny-
nyiségben biztosít PB-gázt a 
leendő zöldautók kiszolgálá-
sára. A gáz tö l tő á l lomások 
megépítésére is vannak már 
jelentkezők, akik a Pro Dorg-
gal együttműködve vennének 
részt a hálózat fejlesztésében. 

Vállalkozók kerestetnek -
hangsúlyozta dr. Varga Mihály 
- mégpedig az olcsóbb és tisz-
tább üzemelésű autók szerelé-
sére. Várják a környék megfe-
lelő műhel lye l és szakmai 
felkészül tséggel rendelkező 
autószerelőit, szervizeit, hogy 
a cég - mint dél-alföldi területi 
ellátó és szervező központ -
által biztosított szerelvényeket 
beépítsék a megrendelőknek. 

Természetesen minden vál-
lalkozó partnernek el kell sa-
játítania az olasz technológia 
előírásainak megfelelő isme-
reteket. Ez ugyanis alapvetően 
szükséges a rendőrség által is 
megkövedtelt közlekedésbiz-
tonsági garanciák betartásához. 

Júniustól tehát nemcsak 
„gáz van", de gázautó is. No 
persze nem házilagos kivitel-
ben, mert „kirobbanó sikerre" 
azért nincs szükség... 

Igriczi Zsigmond 

• Már ide je volt , hogy 
Bordánynak is legyenek saját 
jelképei , címere, zászlaja. -
mondja Lovai Mihály, akiről 
kiderül, hogy a talapzatot és a 
zászlótartó rudat éppen ő állí-
totta be, építette meg, félig-
meddig társadalmi munkában. 
Tőmondatosan sorolja, hogy 
mely településeknek van már a 
közelben címere és hozzáteszi, 
ha már egyenlőség van, akkor 
ez a község is megérdemli a 
saját jelképeket. 

Mintha csak előre hallotta 
volna már Zádori Imre községi 
alpolgármester település histó-
riát elevenítő mondatait, vagy 
Lehmann István, a megyei 
közgyűlés e lnöke köszön tő 
szavai t , amelyben szerepet 
kapott az önállóság, az önkor-
mányzatok egymásmel le t t i -
sége. Az ünnepi szavak szé-
pek, mint kell is hogy legye-
nek, a cserkészekkel ékes be-
vonulás, a plébános zászló-
szentelő szavai és áldása meg-
indító. A pünkösdi ünnep és 
jelképavató attól külön is szép, 
hogy Balogh Ferenc polgár-
mes te r á tad ja az e lső dísz-
polgári címeket. A település 
fejlesztésében végzett munká-
jáért, személyes életpéldájáért 
díszpolgári címet kapott Zádori 
Imre alpolgármester és posztu-
musz, halála után több mint két 
évvel Adóm Jenő volt iskola-
igazgató. 

A fanfarok hangja, a Szózat 
megindító dallama után szinte 
mindenki együvé indul: a mű-
velődési ház melletti parkban 
sokszínű program, szabadtéri 
szórakoztató műsor, kiállítás 
várja a falu népét. Amolyan 

Bordányi címeravatás 

A falu sátoros ünnepe 
Százak gyülekeznek a mézédes illatú hársfák ár-

nyékában a bordányi főtéren. A Szent István szobor tő-
szomszédságában új műalkotás áll, azaz zászlótartó rúd-
jával magasodik karcsún. Pünkösd vasárnapján sok-
színű eseménysor, falunap keretében a község címerét és 
zászlaját avatják Bordányban. A mészkő talapzaton jól 
látható kontúrokkal ékeskedik az új címer, Bánvölgyi 
László szobrászművész munkája. Az ünnepi mise után 
egyre többen gyülekeznek, s az egyik megszólított ember 
azt magyarázza meggyőző erővel, mily nagy szükség van 
az emberek hitét ilyen dolgokkal is erősíteni. 

modern sátoros ünnep ez, két 
napon át. Modern, mert a ki-
állított csillogó veterán autók a 
kissrácokat alig-alig állí t ják 
meg kicsit csodálkozni. Annál 
inkább a tűzoltóság modern 
Steyr autója, vagy a rendőrségi 
Yamaha motor. Az autómatu-
zsálemeket kikerülve aprócska 
lurkó mászik sebesen a tűzol-
tókocsi kezelőfülkéjébe. „El 
ne ronts valamit Istvúnka, ne 
nyúlj semmihez •" - hangzik az 
anyai intelem, mintha odahaza 
már netán jópár játék tűzoltó-
atót szétszerelt kisrrácról lenne 
szó. 

Jurtasátrak sorakoznak egy-
más mellett a parkban, nem vé-
letlenül a szó szoros értelmé-
ben, s jelessége okán is sátoros 
ünnepnek nevezhe tő a bor-
dányi címer és zászlóavató va-
sárnapi , hétfői f a lunap . Az 

Gyermeknap Pünkösd idején 

Sokan keresték fel a két nap során a Kálvin téri rendezvényeket. (Fotók: Nagy László) 

(Folytatás az I. oldalról.) 
természetesen sok zene. A fák 
alatt állandóan népes - és hálás 
- közönség figyeli a gyermek-
ház előtt felállított színpadot, 
amely j ó öt letnek bizonyult 
egy ilyen ünnepségre. A gyer-
mekház földszintjén kiállítá-
sok, egészség-kuckó várta a ki-
csiket, a Deák Gimnáziumban 
Halász Judit lépett fel végül 
rövid, de annál szebb tűzijáték 
zárta az izgalmas napot. 

Vasárnap a lég képviselői 
lepték el a Lechner teret. A 
Délvidéki Aero Club képvise-
letében valódi sárkányt - per-
sze benzinmotorosat - nyúz-
hattak a kics inyek. Idősebb 
Rubik Ernő legendás kiképző-

vitorlázógépébe, a Góbéba is 
be leü lhe t t ek az ap róságok , 
kapaszkodha t t ak a bo tkor -
mányba. S akiknek ez nem volt 
még elég, azok a levegőbe is 
emelkedhettek - az ejtőernyő-
sök gumiasztala segítségével. 
Azoknak pedig, akiknek még e 
rövid időtartarti sem volt elég, 
a kedvezményes sétarepülésen 
szemlélhették a várost felülről. 

A repülésnek egyéb módo-
zatait is választhatták a vál-
lalkozók - nem is kevesen, 
ahogy a papírsárkánykészítő 
asztalka körüli tumultusból 
látszott. A gyermekek mellett 
anyukák és apukák vágták, 
hajtották, ragasztották a repülő 
parányokat. „A feleségem csi-

nálja, mert én ferdén vágok 
ollóval" - magyarázza az is-
merős apuka. Kérdő szemöl-
dök, hogy hiszen miért nem a 
gyermek szorgoskodik. Meg-
születik később a válasz, mikor 
a csimota vidáman szalad a 
madzagga l , a rep te tés az ő 
dolga - az ő napján. 

P . I . - T . f . 
• 

A gyermeknap eseményeit a 
fentiekben említetteken kívül 
támogatták: Expressz Rt., Eli-
ker Rt. - Szeged, MSZOSZ 
Csongrád megyei szervezete, 
MATÁV Rt. Szegedi Igazgató-
sága, Szeged Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata, Schilling 

Kaszinó, Florin Vegyipari Szö-
vetkezet, Printker Kft. - Sze-
ged, Gulliver Játék-Nagykeres-
kedés, Német-Magyar Konzul-
tációs Központ, Postabank 
Szegedi Igazgatósága, Barna 
Lajos (Kisbojtár Étterem), 
Azúrnett Kft., Csongrád Me-
gyei Népművészeti Egyesület, 
Sík Sándor Könyvesbolt, Seco-
ricor Kft., Forrás Szálló, Sze-
gedi Vízművek és Fürdők, 
Korzó Mozi, Szegedi Nemzeti 
Színház, Angol-Magyar Hos-
tesszolgálat, Multilever Kft. -
Magyarország, Volán taxi, 
Repülőtér, Tanmy - Játék-
Nagykereskedés. 

• A hét végén a Tisza-parti 
stadionban és Sziksósfürdőn 
rendezték meg az enyhe fok-
ban értelmi fogyatékos gyere-
kek országos sporttalálkozóját. 
Az ország nagy városa iból 
Szegedre érkező 180 gyerek 16 
csapatba tömörülve mérkőzött 
meg. A sportversenyt immá-
rom harmadik a lka lommal 
szervezte a Kézenfogva Gyer-
mekszövetség. amely a Ma-
gyar Úttörők Szövetségének 
keretében működik. Titkárától, 
Kormányos Istvántól, a sze-

Kézen fogva 
gedi Osztrovszky Utcai Álta-
lános Iskola gyógypedagó-
gusá tó l t ud juk , hogy mint 
eddig valamennyi alkalommal, 
most is sok szponzori segítség-
gel szervezték meg az országos 
sportversenyt, ezért vált lehe-
tővé, hogy a szövetség úti-
köl tséget . szál lást , é tkezést 
fizessen a versenyzőknek. 

A Kézenfogva Gyermekszö-
vetség csak az egyik rangos, 
országos eseménynek tekinti a 
sporttalálkozót, hiszen ezen 
kívül rendeznek o r szágos 
színjátszótalálkozót, turisztikai 
találkozót, tehetségfej lesztő 
tábort az értelmi fogyatékos 
gyermekek számára. 

Ezeknek az országos prog-
ramoknak az a célja, hogy az 
értelmi fogyatékos gyermekek 
az ország több városába el-
j u t h a s s a n a k . sors tá rsa ikka l 
barátságot köthessenek. Az or-
szágos sporttalálkozó azon túl, 
hogy az erre való felkészülés 
komoly célt adott a gyerme-
keknek. a kitartásra, a kon-
centrálásra és a versenyszel-
lemre nevelte őket. 

K. K. 

egyik sátor árnyat ad ugyan, de 
annál semmive l se hűsebb , 
mint akár napsütésben állni. A 
nyugdíjas klub tagjai, asszo-
nyok sürögnek a ponyvatető 
alatt, tűzhelyek mellett, s oszt-
ják akinek éhe van, az ingyen 
lángost és palacsintát. A tera-
szon tűzoltózenekar pattogó 
muzsikája, a szünetekbe bele-
belesivít a kiállított és gye-
rekek által „nyúzható" rendőr-
ségi Volkswagen hangjelzése. 

Furcsa, de megindító termé-
szetességé kavalkád, ahol a 
népművészek asztalánál a csip-
keverő a s szony , Szvoboda 
Lászlóné irányításával a kis 
Kálmán Zsolt boszorkát készít 
hímzőfonálból, ha nem is bo-
szorkányos gyorsasággal, de 
felismerhető munka alakzatot 
formálva. Bakó Attila és Kószó 
Zoltán nem akármi t árul a 

tőszomszédságban lévő aszta-
lon. Bordányi címerrel ellátott 
pólók és ezüst ötvözet, vala-
mint bronz plakettek, ötszázért 
és háromszázért . Nem, nem 
saját keresetre, a pénz az ön-
kormányzaté maradéktalanul. 
Egyébként se egész nap ők 
ülnek itt, jön a váltás, szeren-
csére, mert ha másba nem is, 
de a hétfői asztalitenisz ver-
senybe m i n d e n k é p p bene -
veznek. 

Találgatja az ember, mire ez 
a nagy ünnep. Hiszen a címer 
és a zászló meglétén hamar 
napirendre térhet bárki. Ám a 
közelben álldogáló Szabó Fe-
renc, hangsúlyozottan tősgyö-
keres bordányi más vélemé-
nyen van. 

- Ez minekünk maradandó 
ünnep és emlékezetes nap le-
gyen. Azért kell megismételni 
évenként falunapokon. Akkor 
a népek itt se felejtik el, miért 
is készült a községnek címer és 
zászló. Mert becsülnünk kell a 
fa lunkat , a szülőfa lu t , vagy 
lakhelyet. Önmagunkat becsül-
jük vele. Alkalom a fa lunap 
arra, hogy kicsit ünnepeljünk. 
Összejönnek a kicsit szétszé-
ledt családok, s örülünk egy-
másnak. így ünnepelünk. 

Tagadhatatlan igazság van a 
helybéli férfiember szavaiban. 
Maradjunk ennyiben. 

Becsei Péter 

• Az SZDSZ szegedi szerve-
zete hirdette meg Rózsa Edit 
országgyűlési képviselőnő kez-
deményezésére azt a gyermek-
fo tó pá lyáza to t , amelynek 
eredményhirdetésére vasárnap 
délután került sor a Virág Cuk-
rászdában. Harmincegy szerző 
több mint 250 fotót küldött be 
a pályázatra, ami végül is ki-
válóan tükröz te a Képek a 
jövőnek jelszót. 

A 6 -10 éves korosztályban 
a zsűri döntése szerint első dí-
jat nyert Mihalik Dániel (9 
éves), második díjat Bakai Irén 
(10 éves), harmadik díjat pedig 
Várkonyi Viktor (10 éves). Ju-
talomdíjban részesült Fazekas 

Gyermekfotó-
sikerek 
Klára (7 éves) és Fazekas Zsu-
zsanna (6 éves). A 10-14 éves 
korosztályban első díjat nyert a 
vásárhelyi Szentirmai Ádám 
(12 éves), második díjat Varga 
Kati (13 éves) és Varga Móni 
(12 éves), harmadik díjat pedig 
Jó Tibor (13 éves). Különdíjat 
kaptak a Gyeviki nővérek, Nó-
ra, Márta és Zsófia. A díjakról 
a Főfotó Kft. és a Virág Cuk-
rászda gondoskodott. 

Vásárhelyen 

w Uj" kisgazdapárt 
(Folytatás az I. oldalról.) 

Délelőtt a nagygyűlés részt-
vevőit a város polgármestere 
köszöntötte, majd dr. Kovács 
Béla országgyűlési képviselő 
felolvasta Pártay Tivadar párt-
elnök üzenetét, aki egészségi 
állapota miatt telefonon hall-
gatta meg a nagygyűlés indító 
eseményeit. Levélben a kisgaz-
dapárt történelmi múltját idéz-
te, végül leszögezte: a régi-új 
párt erénye a tisztaság és a hi-
telképesség. 

Dr. Szabó Lajos országgyű-
lési képviselő házigazdaként 
szólt először. Indítóként azt 
mondta, erős lélekre, józan pa-
raszti észre van szükség az út 
kijelöléséhez. Beszélt arról is, 
hogy a megosztottság miatt, a 
koalícióból való kivonulásával 
súlytalanná váltak a kisgazdák 
a politikai életben, ezért szük-
ség van egy o lyan pár t ra , 
amely hitelesen és következe-
tesen v é g h e z ' v i s z i k i je lö l t 
programját. A délelőtt folya-
mán előadást tartott dr. Hor-
váth László országgyűlési kép-
viselő, az TFKGP politikai ta-
gozatának elnöke, aki többek 
között a a békési program ak-
tualitásáról beszélt és Morvay 
István államtitkár, a párt ideig-
lenes ügyvivő testületének el-

nöke, valamint dr. Sánta Sán-
dor. Makó polgármestere , a 
Csongrád megyei s ze rvező 
bizottság tagja. 

Délután felkért hozzászóló-
ként dr. Zsámboki Sándor 
miniszteri biztos a mezőgaz-
dasági törvényalkotásról az új 
törvények előkészítéséről be-
szélt. Vincze Kálmán kritikai 
hangon szólt az ország gazda-
ságáról, az államadóság súlyá-
ról, a munkanélküliségről. Le-
szögezte, hogy korszerűsített 
adórendszerre és józan mező-
gazdasági politikára van szük-
ség. Dr. Kiss Gyula munka-
ügyi miniszter - vitázva Vin-
cze Kálmánnal - a munkanél-
küliek számának csökkenését 
b izonygat ta . Többek között 
elmondta, hogy nem tehet úgy 
a z á s z l ó b o n t ó párt , mintha 
most indulna a kisgazdapárt, 
tisztában kell lenni értékeikkel, 
hibáikkal. Megállapította, hogy 
kisgazdapárt nélkül sem '94-
ig, sem azután nem lehet az 
országban jogállam és belpo-
litikai stabilitás. 

A megyei hozzászó lók a 
párt programjának támogatá-
sáról biztosították a nagygyű-
lést, javasol ták , hogy külön 
frakciót alakítsanak. 

0. L. 


