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Tavaszt csalogattak a falunapok Parkolóház, 
továbbra is 

Sem Ülléscn, sem Zákányszé-
ken sem vette cl a kedvét a 
vasárnapi rossz idő az ünne-
pelni vágyóknak. Az cső elle-
nére mind az üllési falunapok-
ra, mind a zákányszéki tavasz-
csalogató fesztiválra szép szám-
mal kilátogattak a helybéliek. 

Különféle sportágakban mérhet-
ték össze erejüket és tudásukat 
az üllésiek a tizedik falunapo-
kon. Szombaton délután fociz-
hattak, kézilabdázhattak, sak-
kozhattak és pingpongozhattak 
az érdeklődők. Több mint nyolc-
vanan vettek részt a falukerülő 
kerékpártúrán. A második osztá-
lyos Makra Gergőnek is érdemes 
volt letekernie a 8 kilométeres 
távot, hiszen a sorsolás után egy 
vadonatúj MTB-kerékpárral tér-
hetett haza. 

Vasárnap Nyáriné Tajtí Anna 
polgármester átadta a díszpolgári 
címet. Az idén Ádám András 
kapta e kitüntető címet. A 78 
éves nyugdíjas műszerész kisipa-
ros igen sokat tett a közösségért, 
volt ö már képviselő, önkéntes 
tűzoltó és még Kisosz-tag is. Az 
égiek egy kicsit közbeszóltak, de 
az eső ellenérc mégis igen sokan 
eljöttek a rendezvényre. 

Tizenkét gazda tizenkilenc bo-
rát kóstolta végig a borverseny 
zsűrije. Végül négy helyi termelő 
térhetett haza aranyéremmel. 
Dudás Kálmán 2000-es olaszriz-
lingje, Nyári Károly 2002-es ka-
darkája, Balogh Ferenc 2002-es 
kékfrankosa és Dudás lános 
ugyancsak tavalyi vegyes fehérje 
lett az első. - A rendszerváltás 
előtti szőlőterületnek csak a tö-

A határőrök kutyás bemutatóját nagy érdeklődéssel fogadták a zákányszékiek. Fotó: Káinok Csaba 

redéke maradt meg Üllésen, de 
ennek ellenére igen sokan foglal-
koznak még szőlővel, borral a 
környéken - tudtuk meg Géczi 
Lajostól, a csongrádi borvidék 
hegyközségi tanácsának elnöké-
től. 

A zákányszékiek pakolásban 
biztosan bekerülhetnének a 
Guinness-könyvbe. Ugyanis va-
sárnap a váratlanul eleredt eső-
ben röpke egy óra alatt az egész 
tavaszcsalogató fesztivált átköl-

töztették a Lengyel térről a sport-
csarnokba. A Romantic így már 
fedél alatt léphetett fel. Győzike 
és a két lány a koncert után sem 
indulhatott haza, hiszen a lelkes, 
autogramgyűjtő rajongók körbe-
fogták a csapat a kocsiját. 

Nem a románticos kocsi volt 
az egyetlen szenzáció Zákány-
széken. A Ghost's MC Chapter 
Szeged motorosai majd egy tucat 
„spéci" gépet állítottak ki a 
sportpályán. A rengeteg króm, 

hatalmas lóerő még a polgármes-
tert is lenyűgözte. Kovács József 
fekete öltönyében igen jól muta-
tott a bőrbe bújt motorosok kö-
zött. 

- Legalább a két szék tartson 
össze! - mondta nevetve a dorna-
széki Bodnár László. Ugyanis a 
zákányszéki rendezők a doma-
széki szakácsot kérték fel, hogy 
finom pulykasülttel lakassa jól a 
fesztiválozókat. Miközben a zöld 
sátor alól ínycsiklandozó illatok 

szálltak, addig a közeli ligetben 
határőrök kutyás bemutatója 
szórakoztatta a vendégeket. 

A sportcsarnokban egymást 
váltották a produkciók. Hol pusz-
tamérgesi ugróköteleseknek, hol 
mórahalmi énekeseknek, hol pe-
dig a helyi táncosoknak tapsolha-
tott a közönség. Az ifjúsági ön-
kormányzat szervezte tavaszcsa-
logató tűzijátékkal és hajnalig 
tartó utcabállal ért véget. 

KORMOS TAMÁS 

ingyen 

Úgy tűnik, megmenekül a szegedi MAV-óvoda 

Egykori ovis venné 
meg az épületet 

Háborítatlan maradhat az ovisok álma. Fotó: Karnok Csaba 

Tanítónap és hangverseny 
Tanítónapot rendeznek ma az SZTE Juhász Gyu-
la Tanárképző Főiskolai Karán az egy éve elhunyt 
Bonifert Domonkos főiskolai tanár emlékére. 

Ma délelőtt 10 órától Galgóczi László, Gyetvai 
György, Maczelka Noémi, i f j . Holler László, Maróti 
Lászlóné és Pintér Klára tart előadást. Szombaton a 
család által létrehozott és a kollégák, barátok, diákok 
által támogatott Bonifert Domonkos Alapítvány hat 
olyan matematikatanárnak ismerte el a munkáját, 
akik hosszú évek óta jeleskednek a matematikai te-
hetséggondozásban. Az alapítvány a makói Varga 
Istvánné (Belvárosi Általános Iskola), a szegedi Sza-

lai Szunyi Klára és Tarnai Magdolna (Makkosházi 
Általános Iskola), Sós Mária (Tabán Általános Isko-
la), ¡uhász Nándor (Rókusi Általános Iskola) és Ud-
varhelyi Csaba (Bálint Sándor Általános Iskola) 
munkáját ismerte el. A 2002-2003-as matematika-
versenyen Csongrád megyéből 19 tanuló 3-8. osztá-
lyig kiemelt első helyezett lett, akik felkészítő taná-
raikkal együtt a hét végén vehették át a főiskolán az 
elismerő oklevelet. A szombaton kezdődött Tanító-
nap ma délután 4 órakor ünnepi hangversennyel zá-
rul a főiskola dísztermében, amelyen közreműköd-
nek a Szegedi Nemzeti Színház, a Magyar Állami 
Operaház és a Szegedi Konzervatórium művészei. 

Már megállapították a parko-
lójegyárakat, de továbbra is in-
gyen használhatják a szegediek 
a parkolóházat. Meghosszabbí-
tották a próbaüzemet, a rend-
szert tovább tesztelik. 

Április 14-étől ingyen használ-
hatják az autósok Szegeden az 
Arany János utcai parkolóházat. 
Ez az elkövetkező napokban 
sem változik, így április 28-ától 
30-áig éjjel-nappal üzemel majd 
az első szegedi parkolóház. No-
ha a négynapos ünnep alatt zár-
va tartanak, május 5-étől to-
vábbra is ingyen és nonstop 
használhatják a szegediek a par-
kolóházat. 

Radics János, a Szepark Kft. 
marketingvezetője kérdésünkre, 
miért hosszabbították meg a 
próbaüzemet, azt válaszolta: 
szeretnék, ha minél többen 
megismernék a parkolóházat. 
Arra a kérdésre, hogy április 
14-e óta egy-egy napon, illetve 
összesen pontosan hányan par-
koltak a házban, Radics nem tu-
dott válaszolni. Elmondta: a 
151 gépkocsi befogadására al-
kalmas parkolóházban átlago-
san 40-50 százalékos volt a ki-
használtság. A marketingvezető 
hangsúlyozta: noha voltak ki-
sebb problémák a parkolórobo-
tokkal és a bankjegyelfogadó au-
tomatával, ma már tökéletes a 
rendszer. 

- Azért hosszabbítottuk meg 
az ingyenes próbaüzemet, hogy 
megvizsgáljuk, hogyan műkö-
dik a rendszer folyamatos és 
nagyobb terhelésnél, mert 
ilyenkor „előjöhetnek az eset-
leges lappangó hibák". Radics 
János elmondta: határoztak a 
parkolójegyárakról, így nappal 
óránként 200, éjszaka pedig 80 
forintért lehet majd parkolni 
az Arany János utcai parkoló-
házban. A bérletrendszerről 
még nem született döntés. Ra-
dics elismerte, bevételkiesést 
jelent számukra, hogy a szege-
diek továbbra is ingyen hasz-
nálhatják a házat, de a Szepark 
a „tökéletes tesztelésre törek-
szik". 

SZ. C. SZ. 

Egészségnap és katasztrófavédelmi vetélkedő a Széchenyiben 

Egy nap, negatív hatások nélkül 
Harmadik alkalommal rendez-
tek egészségnapot a szegedi Szé-
chenyi gimnáziumban, ahol 
közben ifjúsági katasztrófavé-
delmi versenyt is tartottak. 

Egykori MAV-óvodás megvenné 
a szegedi MAV-óvodát. A vasút-
társaság februárban jelentette 
be, hogy gazdasági okokból nem 
finanszírozza tovább oktatási 
intézményeit. 

Nehéz gazdasági helyzetére hi-
vatkozva a MAV Rt. még febru-
árban bejelentette, hogy a továb-
biakban nem tudja finanszírozni 
az alapítványa által működtetett 
óvodákat. Ez az intézkedés az or-
szágban tizenkét, köztiik a szege-
di Szentháromság utcai intéz-
ményt érinti. A vasúttársaság 
csak augusztus végéig támogatja 
az ovikat. 

- Összefogtunk a szülőkkel, 
hogy megmentsük óvodánkat. 
Aláírásokat gyűjtöttünk, több hi-
vatalba is elmentünk - tudtuk 
meg Domokos Zsuzsa óvodave-
zetőtől. A vasutasok elsőként az 
önkormányzatnak ajánlották fel 
megvételre az intézményt. Ebből 
nem lett semmi, hiszen a köz-
gyűlés a már meglévő óvodák kö-
zül is többet „át akar szervezni", 
nem hogy újabbat vásárolni. 
Most úgy tűnik, az intézményt 
megmentheti egy egykori ovis. 

- Nagyon szerettem idejárni. 
Azóta már két nagyobbik gyer-
mekem is innen ballagott cl, a 

legkisebb pedig most itt kiscso-
portos - mondta a leendő vevő, 
aki kilétét egyelőre titokban kí-
vánta tartani. 

Nagy részben érzelmi és csak 
kis részben gazdasági okok miatt 
döntött a vásárlás mellett. Már 
többször járt a MAV vezérkará-
nál, jelenleg a vételárról folynak 
a tárgyalások. A vasúttársaság 
pozitívan áll az ügyhöz, csak egy 
kikötésük van, hosszú távon 
óvodaként kell üzemeltetni az 
intézményt. 

A leendő vevő csak az ingatlant 
vásárolja meg, a fenntartó to-
vábbra is az alapítvány marad. 
Ha a feleknek sikerül megegyez-
niük, akkor napokon belül aláír-
hatják a szerződést és végleg 
megmenekül a Szentháromság 
utcai intézmény a bezárástól. 

- Jelentős változás nem lesz 
azután sem, ha a MAV kilép 
mint ingatlantulajdonos. Meg-
alakulásunk ötven éve alatt az 
alapítvány által beszerzett renge-
teg készségfejlesztő játék, mo-
dern technikai berendezéseket 
senki sem viszi el tőlünk - tette 
hozzá az óvodavezető. A szülő-
ket is megnyugtatta az óvoda biz-
tos fennmaradása, hiszen 23 ap-
róságot írattak be e hónapban. 

K.T. 

Többek között jóga, mozgásterá-
pia, kommunikációs, konfliktus-
kezelő és önismereti tréning. A 
hagyományos tanórák helyett 
ilyen és ezekhez hasonló előadá-
sok közül válogathattak a szege-
di Széchenyi István Gimnázium 
és Szakközépiskola tanulói a hét 
végén, szombaton. 

Az intézményben harmadik al-
kalommal rendezték meg az 
egészségnapot. Míg a tantermek-
ben a meghívott előadók előadá-
sokat tartottak, a folyosón egész-
séges ételeket lehetett megkós-
tolni. Ugyanitt a baleseti szimu-
láció, sebsmink elnevezésű állo-
máson bárki csináltathatott ma-
gának akár egy ronda sérülést is. 

A másodikos Pörnye Tamás 
önismereti tréningen vett részt. 
Ezen arról volt szó, hogyan lehet 
beilleszkedni egy idegen közös-
ségbe. Miután megismerked-
tünk Tamással, együtt úgy dön-
töttünk, a stresszkezelés mód-
szereiről szeretnénk többet meg-
tudni. 

Irinyi Tamás, a Szegedi Tudo-
mányegyetem pszichiátriai kli-
nika osztályvezető ápolója a saját 
életéből vett példákkal színesí-
tette előadását. A széchenyisek 
azt is megtudhatták, hogy a férfi-
nak a stressztől, szorongástól fia-

A diákok kíváncsiak voltak a mentő berendezésére - soha ne legyen rá szükségük. Fotó: Gyenes Kálmán 

tal korában mindig hasmenése 
volt. 

- Nem csak a tudományok ok-
tatása az iskola feladata, hanem 
a nagybetűs életre való felkészí-
tés. Mivel ezt a korosztályt rend-
kívül sok negatív hatás éri, pont 
időszerű az egészséges életmód 

népszerűsítése - fogalmazott Eit-
ler József, az iskola igazgatója. 

Az udvaron ifjúsági katasztró-
favédelmi versenyt rendeztek. A 
vetélkedőn a csapatok hat állo-
máson küzdöttek a feladatokkal. 
Az elmélet mellett volt tűzoltás, 
elsősegélynyújtás, túlélőcsomag 

összeállítás is. A versenyt a kö-
zépiskolások közül a házigazda 
Széchenyi gimnázium nyerte. Az 
általános iskolások közül pedig a 
tiszaszigeti Kazinczy Ferenc Ál-
talános Iskola csapata bizonyult 
a legjobbnak. 

A. T. I. 


