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Fiatal politikusok Tisza-parti randevúja 

Kétnapos MSZP-találkozó 
Kct napot Szegeden töltöttek az MSZP fiatal, a 
párton belül mégis meghatározónak számító po-
litikusai, köztük a pártigazgató és egy állam-
titkár. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mintegy harminc fiatal szocialista politikus - or-
szággyűlési képviselők, polgármesterek, megyei és 
városi elnökök - találkozott a hét végén Szegeden, 
köztük Tóbiás József pártigazgató és Mesterházy 
Attila, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 
politikai államtitkára. A vendégek Botka László 
szegedi polgármester és Újhelyi István, az MSZP 
szegedi elnökségi tagja meghívására két napot töl-
töttek a városban. 

Botka cáfolta azt a felvetést, hogy a találkozó 
célja egy párton belüli platform előkészülete 
volt. A szegedi polgármester emlékeztetett arra, 
hogy a választásokon közel húsz, harminc év kö-
rüli, vagy még fiatalabb képviselő került a parla-
mentbe, a kongresszuson pedig négyen az elnök-
ségbe. 

Botka Lászlót emlékeztettük, hogy korábban a 
párton belül nagy viharokat kavartak a hasonlónak 
mondható, például a 30-40 fővel megrendezett ha-
jósi, vagy a Római parti találkozók. 

- A párt jövőjéről, lehetőségeiről, benne korosztá-
lyunk feladatairól, céljairól beszélgettünk kötetle-
nül és nem fogalmaztunk meg nyilatkozatot, felhí-
vást, nem készült állásfoglalás - válaszolta Botka 
László az ezeket firtató kérdésekre. 

BSA Magyarország: tűzszünet 
A Business Software Alliance 
(BSA) Magyarország június 3-ig 
négy alföldi, köztük Csongrád 
megyében folytatja 2003-as tűz-
szünet kampányát. 

A cég lapunkhoz eljuttatott köz-
leménye szerint a BSA Magyar-
ország célja, hogy segítse a válla-

latokat szoftverlegalitási helyze-
tük tisztázásában és ezáltal visz-
szaszorítsa az illegális szoftver-
használatot. A BSA-kampány 
egy-egy régióban 30 napos tűz-
szünetet hirdet, azaz nem kezde-
ményez sem büntető, sem egyéb 
peres eljárást. Ez alatt az idő alatt 
minden lehetséges segítséget 

megad a vállalatoknak, hogy 
„tisztába" tegyék szoftvergazdál-
kodásukat. A 30 nap letelte után, 
június 4-től a BSA feljelentése 
alapján büntetőeljárások indul-
nak az illegális szoftverfelhasz-
nálás felkutatására és az elköve-
tők büntetőjogi felelősségre vo-

Államszocialista nagyüzem és a nagybirtokrendszer 

Professzorok a földről 
A Szent István-terv földkérdés-
sel kapcsolatos fejezetéről ta-
nácskozott szakértők részvéte-
lével a Professzorok Batthyány 
Köre szombaton, Hódmezővá-
sárhelyen. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Vitaindító előadásában Alvincz 
József, az Agrárgazdasági Kutató 
és Informatikai Intézet osztály-
vezetője a magyar termőföld 
külföldiektől történő megvédé-
sének és a családi gazdaságok 
megerősítésének fontosságát 
hangsúlyozta. Szerinte újból na-
pirendre kell venni a családi 
gazdaságok megerősítését szol-

gáló jogi és támogatási rendszer 
ügyét. 

Tanka Endre tanszékvezető 
egyetemi docens arra hívta fel a 
figyelmet: el kell kerülni, hogy az 
„államszocialista nagyüzemet a 
csatlakozás után felváltsa egy tő-
kés, de ugyancsak bérmunkára 
alapozott, kizsákmányoló nagy-
birtokrendszer". 

Vonza András, az Orbán-kor-
mány agrárminisztere szerint el 
kell érni, hogy a magyar termő-
föld a magyaroké legyen és a csa-
ládi gazdaságok megmaradja-
nak. Vonza úgy véli, hogy évente 
minimum 200 milliárd forint tá-
mogatást kell a családi gazdasá-
goknak juttatni. 

Az év mentőse, rendőre és tűzoltója 

Vetélkedő a főtéren 

A szegedi autókiállítás jó családi program volt. Fotó: Miskolczi Róbert 

Rengetegen felkeresték szomba-
ton Szegeden, a Széchenyi téren, 
a hetedik alkalommal megrende-
zett közlekedésbiztonsági nyílt 
napot és autókiállítást. Egy hét 
múlva ismétlés Vásárhelyen. 

A hagyományos rendezvényen 
mentősök, rendőrök, tűzoltók, 
gépjármű-oktatók, határörök, ta-
xisok, a Szepark és a Szegedi Köz-
lekedési Kft., a Tisza Volán Rt. és 

a Sector Hungary 1992. Rt. csa-
patai tették próbára műszaki, el-
méleti és vezetési tudásukat. A 
versenyen a gépjárműoktatók 
csapata végzett az első helyen. 

Átadták az év rendőre, mentő-
se és tűzoltója díjakat is. Az év 
szegedi mentőse Abazid Muszta-
fa, rendőre Tóth Attila főtörz-
szászlós, tűzoltója Tóth László 
főtörzszászlós. 

Halálos zuhanás 
Eddig tisztázatlan körülmények között tegnap dél körül kiesett egy 
61 éves férfi Szegeden, a harmadik emeleti lakásának ablakából. Az 
Osztróvszky utca 4. szám előtt mozdulatlanul fekvő áldozathoz ha-
mar kiérkeztek a mentők és a rendőrök. Az orvos azonban már csak a 
halál beálltát tudta megállapítani. Idegenkezűségre utaló nyomot 
nem találtak, a tragédia körülményeit államigazgatási eljárás kereté-
ben vizsgálják. 

Egy hete hasonló tragédia történt Szegeden. Akkor a Retek utca 5. 
szám alatti panelház negyedik emeletéről esett ki egy hatvaneszten-
dős férfi. 

Esőremény 
Jég is hullott Algyőn tegnap az 
égből, ám a vasárnap Csongrád 
megyét permetező néhány 
csepp eső nem nyugtathatta 
meg a régen látott aszálytól fé-
lőket. 

Hetek óta várják már országszer-
te a gazdálkodók az aranyat érő 
májusi esőt. Vasárnap ugyan 
gyülekeztek az esőfelhők a szege-
di körzetben, megdördült több-
ször az ég, néhány helyen, így Al-
győn, s Szeged Móravárosában 
jég is hullott az égből, ám az ál-
dást hozó jelentősebb csapadék 
elmaradt. Mint Buza Istvántól, 
az Országos Meteorológiai Inté-
zet szegedi főállomásának ügye-
letesétől megtudtuk, szinte nem 
is mérhető az az esőmennyiség, 
ami megyénkben hullott. így az-
tán nem javult az esőstatisztika 
sem - ebben az esztendőben 
mindössze 112 milliméter csa-
padékot mértek. 

Az utolsó jelentősebb eső (7,4 
milliméter) április 23-án esett. 
Mivel májusban sorra dőltek 
meg a melegrekordok, joggal ag-
gódhatnak a mezőgazdaságban 
dolgozók attól, hogy nagyon ré-
gen nem tapasztalt aszályt kell 
átvészelnünk ebben az esztendő-
ben. Az előrejelzések szerint a 
hét első felében ugyan számítha-
tunk esőre, ám ez közel sem lesz 
annyi, hogy enyhítsen a gondo-
kon - mondta Buza István. 

B.Z. 

Cigánytánc és Romantic 
Hódmezővásárhelyen 

Hagyományőrző viseletben táncolnak a fiatalok. Fotó: Karnok Csaba 

Cigány-magyar gyermekek „Ki mit tud?"-jára gyülekezett a né-
zőközönség Vásárhelyen szombaton. Az immár hetedszer meg-
szervezett megyei rendezvényt a vásárhelyi cigány kisebbségi 
önkormányzat szervezte. 

Bakson továbbra is élő maradt a 
roma folklór. Ezt is szemléltette 
a baksi csoport helyi hagyomá-
nyokon alapuló előadása. Erede-
ti cigánytáncot adtak elő, szín-
pompás viseletben. A jelenleg 
17 tagú csoport betanítója Para-
gi Dezsőné - cigány nevét is 
megemlíti: Pinka - kulturális 
ügyekkel foglalkozik a baksi ki-
sebbségi önkormányzaton belül. 
- A lakásomon gyakorolnak a 
gyerekek, a főpróbákra a műve-
lődési ház biztosít helyet -
mondja. Fölléptek már a baksi 
falunapon is, az ideire szintén 
készülnek. Ha meghívják őket 
valahová, nagyon szívesen sze-
repelnek. A hagyományőrzést 

több területre szeretnék kiter-
jeszteni. 

A csoportban Paragi Zsanett is 
föllépett, Paragi Dezsőné leánya, 
szakközépiskolás Csongrádon. -
Azért kezdtem el táncolni, hogy 
anyukám kedvébe járjak -
mondja, föllépéséből viszont lát-
ni lehetett, nemcsak táncol, de 
tud és szeret is. Bánfi Nikolett, a 
József Attila Általános Iskola és 
Központi Tagozat 5/D osztályos 
tanulója ifi. Irhás József Hazám 
című versét szavalta el, kitűnő-
en; nagymamája segítségével ké-
szült föl az előadásra. 

Felléptek többek között a hód-
mezővásárhelyi Észak utcai óvo-
da gyerekei is. Kiss Margit tag-

DÍJAZOTTAK 
A legkisebbek közül az Észak utcai és a baksi óvodások különdíj-
ban részesültek; néptánc kategóriában a Szántó Kovács János Ál-
talános Iskola Tücsök csoportja kapott díjat. Vers kategóriában I. 
Kolompár Szandra, aki a város különdíját is elnyerte, II. Rostás Já-
nos, szintén különdíjazott, III. Ajtai Klaudia, további különdíjas: 
Bánfi Nikolett (József Attila Általános Iskola és Központi Tagozat) 
és Kovács fenő. Jutalmat Sztojka Sándor és Herczegh Zsolt kapott. 
Népdal kategóriában I. Csáki Anna, II. Számadó Judit, III. Maczel-
ka Nóra (a József Attila Általános Iskola és Központi Tagozata di-
ákjai); cigánytánc kategóriában a Baksi Általános Iskola csoportja 
különdíjat kapott, a fölkészítő Paragi Dezsőné városi különdíjas 
lett, éppúgy, mint Rostás Karolina-, csoportos tánc kategóriában dí-
jat kapott a Szántó Kovács János iskola Romantic-előadása és Aj-
tai Klaudia, Kolompár Szandra, Ferkovics Elizabeth. Ajtai Klaudia 
különdíjat is átvett. Jutalmat kapott a Nagy Sándor Általános Is-
kola Break-, Fresh- és Desperado-csoportja. 

Rókusi esküvő, 
kukáskocsi-meglepetéssel 
Esküvőjükön kukásutók kísér-
ték a szegedi városházáig a Sze-
gedi Környezetgazdálkodást 
Kht. egyik munkatársát és 
menyasszonyát. 

A házasulandókat többnyire ele-
gáns luxusautón, vagy lovas ko-
csin fuvarozzák, kísérik a temp-
lomtól a házasságkötő teremig. 
A Szegedi Környezetgazdálkodá-
si Kht. egyik dolgozóját, Juhász 
Jenőt azonban különleges díszkí-
sérettel lepte meg szombaton 
kollégája, barátja, Kurucsai Lász-
ló. 

- Szerettem volna még emléke-
zetesebbé tenni számára ezt a 
napot. Szegeden, tudomásom 
szerint, még soha nem volt ilyen 
- mondta Kurucsai László. A fér-
fi ugyanis azt találta ki, hogy a 
rókusi templomtól a szegedi vá-
rosháza házasságkötő terméig 
két kukásautó kíséri a házasu-
landókat, Juhász Jenőt és Farkas 
Zsuzsannát. 

A környezetgazdálkodás munkatársai meglepték szombaton nő-
sült kollégájukat Fotó: Schmidt Andrea 

Amikor a vőlegény meglátta az 
esküvői menetet kiegészítő ku-
kásautókat, a meglepetéstől csak 
annyit tudott mondani: - Na 
megálljatok! - majd a házasulan-

dókat szállító Skoda, mögötte a 
két kukáskocsival elindult a vá-
rosházára, ahol örök hűséget es-
küdött egymásnak az ifjú pár. 

A. T. J . 

óvoda-vezető kollégáival, Tóthné 
Kotosz Andreával, Kozma Andre-
ával és Kiss Istvánnéval együtt 
tanította be a kis- és középső cso-
portos ovisokat. Az óvoda sokad-
szor vesz részt „Ki mit tud?"-on, 
nyertek már első, második helye-
zést az évek során, éppúgy, mint 
különdíjat. Modern táncokat is 
előadtak további, föllépő csopor-
tok, többek közt a Romantic ze-
néjére. A zsűri - Kissné Urgyán 
Mária, az Ifjúsági Park Kht. ügy-
vezető igazgatója elnökletével -
nagyon nehéz helyzetben volt, 
végül megszületett a helyezési 
sorrend, s kivétel nélkül min-
denki kapott ajándékot. 

A legelső alkalommal Szege-
den volt a „Ki mit tud?", hatszor 
pedig Vásárhelyen. A programot 
Hódmezővásárhely önkormány-
zata támogatta és több képviselő 
szintén, a kisebbségi önkor-
mányzat pedig 100 ezer forintot 
különített el e célra. 

- Csak sajnálható, hogy a me-
gye más településeiről, Baks ki-
vételével, nem jöttek résztvevők. 
Az országos cigány kisebbségi 
önkormányzatba Csongrád me-
gyéből két képviselő is bekerült, 
ők sem jelentek meg a rendezvé-
nyen; egyikük esetében, aki je-
lezte, hogy Budapesten lesz a „Ki 
mit tud?" napján, ez érthető is, a 
másik esetében viszont már nem 
biztos - hívja föl a figyelmet Ir-
hás József, a megyei rendezvényt 
megszervező, vásárhelyi cigány 
kisebbségi önkormányzat elnö-
ke. Hozzátéve: minden résztvevő 
a cigányság integrációjának 
ügyét szolgálta. 

F.CS. 

HÍREK 
GYIMESI SZÜLETÉSNAPI 
KONCERTJE 
A Szegedi Nemzeti Színház örö-
kös tagját, érdemes művész bari-
tonistáját, a hetvenéves Gyimesi 
Kálmánt köszönti hétfőn este fél 
7-kor, a Bartók Béla Művelődési 
Központban a Szegedi Operaba-
rátok Egyesülete. A születésnapi 
koncerten az ünnepelt mellett 
fellép Szonda Éva, Vajda Júlia, 
Bátki Fazekas Zoltán, Gábor Gé-
za. Zongorán közreműködik: 
Oberfrank Péter. Sinka Károly 
előadásában elhangzik Bátki Fa-
zekas Zoltán Vaszy Viktor tiszte-
letére írt verse is. Az est háziasz-
szonya: Gyémánt Csilla színház-
történész, főiskolai docens. A 
hangverseny előtt 6 órától tart-
ják az operabarátok rövid köz-
gyűlését. 

HŐK-VÁLASZTÁS 
A TANÁRKÉPZŐFŐISKOLÁN 
Újra Nagy Zoltán Pétert válasz-
tották meg a tanárképző főisko-
lai kar Hallgatói Önkormányza-
tának (HÖK) elnökévé. Emellett 
Varga Gyöngyit kinevezték a Tű 
című főiskolai lap főszerkesztő-
jének. 


