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• Domaszéki falunap: vidámsággal, babgulyással
MA

VÁROSNÉZÉS
NYITOTT panorámabuszon, idegenvezetővel. Indul a Klauzál
térről 10-18 óra között, óránként.
A SZITI EGYESÜLET IFJÚSÁGI IRODÁJA (Dózsa
György u. 5.) hétfőtől péntekig 13-tól 18 óráig polgári
szolgálattal kapcsolatos tanácsadást tart, 17 órától diáksajtó műhely.
A TÖMÖRKÉNY ISTVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZBAN (Magyar u. 14.) 14 órától sakk-kör és kártyaparti.
AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN
16 órától agykontroll-klub.
A SZITI EGYESÜLET
MANDALA-KLUBJÁBAN
(Berzsenyi u. 3.) 15 és 17 óra
között jogi és honvédelmi, 17től 19 óráig pályaválasztási és
grafológiai tanácsadás.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI KIÁLLÍTÁS a Technika Házában (Kígyó u. 4.) A
kiállítás 8-tól 18 óráig tekinthető meg.
A STEFÁNIA-KLUB ÉS
GALÉRIÁBAN (Stefánia 10.)
10 órától Dér István hagyatéki
kiállítása, valamint megtekinthető a szegedi festők állandó
kiállítása.
A JUHÁSZ GYULA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN R. Pap Piroska festőművész kiállítása.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR FÖLDSZINTI KIÁLLÍTÓTERMÉBEN:
Bábeli
nyelvzavar - egzotikus nyelvű
régi könyvek kiállítása.
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN (Roosevelt tér
1—3), „Utazás a föld alatti Magyarországon". régészeti kiállítás Móra Ferenc születésének 120. évfordulója tiszteletére.
„Szegedi Kincskeresők",
visszatekintés a múzeumi matinék húsz évére, 1979-1999.
Művészek Óhióból. Toledo,
Lucas vármegye és a NyugatErie-tó képzőművészetének
nemzetközi vándorkiállítása.
A KÉPTÁRBAN (Horváth
M. u. 5.) XXX. Szegedi Nyári
Tárlat.
A KASS GALÉRIÁBAN
(Vár u. 7), Versailless - Vasco
Ascolini fotókiállítása az Alliance Francai se szervezésében.
A FEKETE HÁZBAN (Somogyi u. 3.) A rendszerváltás
miniszterelnöke, Antall Péter
fotói, Antall Józsefről. - Huszárok, hadtörténeti kiállítás.
A SZÖG-ART GALÉRIÁBAN (Szentháromság u. 31.)
Sigrid Seigele darmstadti
szobrászművész kiállítás. A
kiállítás július 28-áig, 10-től
18 óráig tekinthető meg.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR északvárosi fiókkönyvtárában (Gáspár Zoltán u. 6.)
„Hogyan képzeled a jövő
évezredet" című rajzpályázati
kiállítás. A kiállítás megtekinthető szeptember 10-éig.

ZEGEDI
A VAKÁCIÓ
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A SZÁZSZORSZÉP
GYERMEKHÁZBAN
(Kálvin tér 6.) 10 Gyermektorna 3-8 éves mozgékony gyermekek részére, akik szívesen részt
vennének egy vidám, játékos tornafoglalkozáson.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRÁBAN (Dóm tér
1-2.), 14 órától könyvről
könyvért vetélkedő.
AZ ALKOTÓHÁZBAN (Árboc u. 1-3) nyári
tábor gyermekeknek.

Díszpolgárokat avattak

miről írt a DM?
• 75 éve

Régészeti leletek Szeged határából
Híre terjedt a városházán, hogy a Röszke Szentmihály-teleki út építésénél nagyszámú csontvázra bukkantak. A múzeum igazgatóságától, ahol
érdeklődtünk a röszkei leletek ügyében azt a felvilágosítást kaptuk, hogy
Röszke ismert régészeti
lelőhely, ahol Reizner János, Tömörkény István,
Móra Ferenc több ízben
végeztek eredményes ásatásokat, és így nagyon hihető, hogy most is honfoglaláskori, vagy még régibb

prehisztorikus temetőre találtak. A múzeum igazga;
tóságnak azonban senki
sem tartotta szükségesnek
hírt adni. Egy hónappá'
ezelőtt a rendezőpályau*
varnál találtak téglaveró
munkások népvándorlaskori sírokat a város birtokát képező területen. A
munkások először tagadták, hogy valami lett volna
a csontok mellett, később
kiderült, hogy a két ép cserépedényt intelligens vasúti tisztviselők vitték el.
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Petőfi a szovjet irodalomban

A település első díszpolgárait. Nagy Mihályt és Tombácz Gézát köszöntötte a polgármeser (középen),
Börcsök Lajos. (Fotó: Miskolczi Róbert)

A domaszéki önkormányzat és a vállalkozók egyesülete szombaton másodjára rendezte meg a falunapöt. Ha
akadt volna olyan a községben, aki előzőleg nem tudott
róla, annak korán reggel lovas, hintós, kocsis felvonulással és rezesbanda ropogós
muzsikájával adták tudtára,
hogy ezen a napon érdemes
korán felkelni.

Időben alágyújtottak a hatalmas, 2 ezer 200 literes
bográcsnak, amelyben babgulyás rotyogott. A község
gazdálkodóinak zöldség- és
gyümölcsbemutatóján kiderült, hogy tudnak valamit az
itteni termelők, közeli barátságban állnak a földdel.
Az ünnepélyes megnyitón
Balsai István, az MDF parlamenti frakciójának vezetője és

• MTI Press

• Éget és megvakít a koncentrált fény

Százötvenhét éve volt
az elözó, a jövő század
nyolcvanas éveiben lesz a
következő Magyarországról is jól megfigyelhető teljes napfogyatkozás. Nagy élmény lehet,
ha f e l k é s z ü l ü n k r á , d e
nagy szerencsétlenséget is
okozhat, ha nem vesszük
komolyan a csodálatos
termeszti jelenséget.
Dr. Kerek Andrea főorvos
asszony, a Központi Honvéd
Kórház Szemészeti Osztályának munkatársa így foglalja
össze a veszélyeket:
- A szem normálisan is
rendelkezik bizonyos törő közegekkel: a szaruhártyával és
a szemlencsével. Ezek az
ideghártya legérzékenyebb
pontjára, az éleslátás területére

Börcsök Lajos polgármester
köszöntötte a vendégeket, a
helybélieket, akik ezt követően jó étvággyal láttak hozzá a babgulyás minőségi ellenőrzéséhez. Utóbbit megejtette Balogh László, a térség
országgyűlési képviselője is.
Délután Mándi György
kanonok és Laczkó Ferenc
domaszéki plébános szentelte
meg a település új címerét és

zászlaját az avatóünnepség
keretében. Első alkalommal
adták át a községben a megtisztelő díszpolgári címet,
amelyet Nagy Mihály tanárnak és Tombácz Géza közalkalmazottnak adományoztak.
A második falunap vidám
műsorokkal, sok-sok zenével
folytatódott és jó hangulatban ért véget Domaszéken.
V. F. S.

zek a Napba, mert egy életre
szóló vakságot okozhat! Nem
véd a napszemüveg, mert csak
a normál UV-sugarakat szűri
ki. Nem jó a kormozott üveg,
mert nem egyenletes a felvitt
koromréteg.
Lehetnek közte kis hézagyűjtik össze, fókuszálják a tá- mert amikor a Hold eltakaija a gok, amelyeken át sok káros
volból jött fénysugarakat. Napot, akkor ezzel elvesz a fé- sugár bejuthat a szembe. SpeUgyanígy a Nap fényét is erre nyéből egy jelentős részt, ciális napszemüveget kell beaz egy területre fókuszálják, csaknem az egészet. Bele tu- szerezni, ami kiszűri az ártalha bármikor belenézünk. Per- dunk nézni, nem káprázik a mas sugarakat. Ez olyan, mint
sze abban a pillanatban káprá- szemünk. A bántó, égető su- a hegesztő pajzsa, amely
zik a szemünk, becsukjuk, pis- garak akadály nélkül bejuthat- erősen beárnyékolja a szembe
logunk, így védjük látásunkat. nak az éleslátás területére. bejövő fénysugarak útját. A
Ki ne emlékezne az iskolás Ilyenkor annyira vékony rés- lényeg, hogy csak a hivatalos
kísérletre, amikor nagyítólen- fényen jön az a megmaradt kis helyeken árusított, engecsével a Nap sugarát papírra korona és fénysugár, mintha délyekkel, tanúsítványokkal
összegyűjtöttük? Ha megtalál- lézerfény lenne, és kiégeti az ellátott „napnéző" szemüvegeket vásároljunk, A napfogyattuk a fókuszpontot, akkor a ideghártyát.
- Ezért - figyelmeztet min- kozásban kizárólag ezekkel
papfr meg is gyulladt. Ugyanez történhet a napfogyatkozás- den „napvadászt" Kerek főor- gyönyörködhetünk szemkáronál is az ideghártya érzékeny vosnő - nem szabad vagány- sodás nélkül.
Tabák Anna
pontján, az éleslátás területén, kodni, hogy egy picit belené-

Napvadászok
veszélyben

• Balsai István elégedett

A kormányzás egy éve

A tények magukért
beszélnek: az elmúlt
egy év során 30 ezer
gépkocsival t ö b b e t vásároltak, csökkent az
infláció, n e m n ö v e k e dett a munkanélküliség.
Mindez a koalíciós kormányzásban részt vevő
M a g y a r Demokrata Fórum sikere is, a n n a k ellenére, hogy a közvélemény-kutatási a d a t o k a
párt
„sikerességét"
mindössze 2 százalék o s r a t a k s á l j á k . Minderről, valamint az MDF
jövőjéről dr. Balsai István, egykori igazságügy-miniszter, a párt
parlamenti csoportjának frakcióvezetője,
Balogh László, szegedi
országgyűlési képviselő
t á r s a s á g á b a n , a hét végén tartott szegedi sajtótájékoztatón tartott ismertetöt.

A már idézett eredményeket Balsai a kiegyensúlyozott és kiszámítható kormányzásnak tulajdonítja.
Mint mondotta, elsősorban
a családi terhek részbeni átvállalása már most kedvező
módon érezteti hatását a
polgárok körében.
A kormányprogramban
szereplő, kiemelt fontosságú tételek, úgymint a közbiztonság fokozása (különös
tekintettel a korrupció elleni
harcra), továbbá a családpolitikai kedvezmények megvalósítása, az MDF választási programjában is kiemelkedő helyen szerepelt.
Véleménye szerint az ország jó úton halad, s ha a
továbbiakban sikerül következetesen érvényesíteni a
parlament által szentesített
kormányprogramot, akkor
hamarosan a gyorsabb
fejlődés útjára is léphet.
Nemzetközi megítélé-

sünkről szólva kifejtette,
hogy Magyarország egyre
nagyobb súllyal vesz részt a
nemzetközi történésekben, s
ezzel párhuzamosan nő a tekintélye is.
NATO-országként, az
elmúlt hónapok délszláv
eseményeit mérlegelve,
Magyarország helyes politikát folytatott, különösképpen a vajdasági magyarok
helyzetének megítélésében
és velük való kapcsolatokban.
Lapunk kérdésére, hogy
mit jelent a párt arculatának megteremtésében a korábbi „kistestvér", a Magyar Demokrata Néppárthoz való közeledés, dr.
Balsai István kifejtette,
hogy az MDF álláspontja:
nem törekszenek a hasonló
politikát követő pártokkal
semmilyen unió megalakítására, hanem apró lépések
következményeként - vá-

lasztási szövetségre. Mi önálló pártként működünk,
annak ellenére, hogy a koalícióban vagyunk , s önállóságunkat meg is akarjuk
őrizni, mondta Balsai. Az
ilyen lehetséges szövetségesekként az MDNP-t és a
Kereszténydemokrata Szövetséget említette.
A párt népszerűségét illetően pedig kifejtette, hogy
a szeptemberi székesfehérvári képviselő-választáson
az MDF önálló jelöltet állít,
s akkor derül majd ki, hogy
mekkora a támogatottsága.
Egyébiránt ezen az időközi
parlamenti választáson szinte mindegyik koalíciós és
ellenzéki párt is külön-külön méretteti meg magát, ez
pedig sokkal élesebben tükrözi majd az erőviszonyokat, mint a közvéleménykutatás, vélekedett az MDF
frakcióvezetője.
K. F.

A Magyarországot felszabadító szovjet katonák
között több kiváló író is
volt. Nem véletlen, hogy
ezek közül többen háborús
naplójukban a legszebb lapokat Petőfinek szentelték,
Petőfit, mint a világszabadság nagy magyar költőjét már odahaza is alkal-

muk volt megismerni. Es
most Petőfi halálának századik évfordulóját megint
velünk ünnepli meg a
Szovjetunió. Petőfi kiadások jelennek meg a nagy
Szovjetunió különböző népeinek a nyelvén, emlékünnepeket rendeznek mindenfelé.
(1949)

25 éve

O $:

Százhúsz éves lelet

A budapesti Déli-pályaudvar nagyszabású modernizálása és bővítése, a régi
építmények fokozatos elbontásával jár. A támfal
robbantásakor kifordult a
falból egy több mázsás
kőtömb. A kő-tömbbel éppen nagy súlya miatt nem
igen foglalkoztak. A napokban azonban útban volt
és odébb gördítették. Ekkor vették észre az ott dol-

gozó kőműves brigád tagjai, hogy a kőtömb közepén a malter alatt 40 crn
hoszú tégla alakú repedés
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árosi közgyű
tartalmazta.
es
(1974)!

naplö
MA

A SZOCIALISTA PÁRT
irodájában (Tisza L. krt.
2-4. 1/122.) dr. Bálint János
ingyenes jogi tanácsadást
tart 15-16 óra között.
JOGSEGÉLYSZOLGÁLATI fogadóórát tart az
MSZOSZ Csongrád Megyei
Képviselete (Szeged, Kálvária sgt. 14.) 14-től 16 óráig
az MSZOSZ tagjai részére
(a tagságot hitelt érdemlően
igazolni kell). Dr. Hajdú István ad felvilágosítást munkaviszonyban lévők, pályakezdők és nyugdíjasok részére.
VINCZE LÁSZLÓ országgyűlési képviselő fo-

•

gadóórát tart 11-13 ór$
Ópusztaszeren és 14-17 ót®
ig Sándorfalván a polgJ'
mesteri hivatalban.
KATONA GYULA,
13-as választókerület (M°
raváros) képviselője a M°
ravárosi Katolikus Közös*
gi Házban lévő fiókkön}"
tárban 17-18 óráig foga*
órát tart.

HOLNAP
A FÜGGETLEN Kisgí"
da Földmunkás és Polg#
Párt szegedi irodájában (É
leki u. 3.) jogi tanácsad*
tart 14-től 15 óráig dr. Kf
pasz Rudolf ügyvéd.

Budapesti vállalkozás
egészségügyi termékek terjesztésére
fiatal, dinamikus, jó fizetésre vágyó

termékértékesítőket
keres.
Amit
•
•
•

nyújtunk:
érdekes munkakör egy dinamikus csapatban
kiemelkedően magas fizetés
cégünk által biztosított betanulási lehetőség,
akár külföldön is
• alapfizetés a betanulási időszak alatt.
Feladat:
az általunk szervezett előadásokon
termékbemutatók megtartása.
Feltételek:
• teljes mobilitás (nem területi képviselőket keresünk)
• maximum 30 éves életkor (férfiak előnyben)
• jó kommunikációs készség
• ápolt, magabiztos megjelenés.

Érdeklődni: Medicus-Hungária Bt.
[Tel.: (06-1 )-319-9425, hivatali időben.]
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