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KORKÉP 

DESZK. A deszki önkormányzat 
ebben az évben is kiírta a Bursa 
Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjra a 
pályázatot. A jelentkezéseket a 
polgármesteri hivatalban várják 
október 22-ig. 

DOC. Huszonhat településsel 
közösen Dóc is részt vesz annak 
a megyei konzorciumnak a 
munkájában, amely a 
kormányzat ivóvízminőségi 
programjához kapcsolódik. A 
települések együtt dolgoznak az 
ivóvíz javítását szolgáló 
beruházásokon, amelyek 
határideje az előírások szerint 
2009-ben jár le. 

DOMASZÉK. Nőtt az óvodások 
és iskolások száma 
Domaszéken, ezért a tervek 
szerint bővítik az iskolát. Az 
óvodába részmunkaidős óvónőt 
és gazdasági ügyintézőt vettek 
fel, az iskola tanári karában 
pedig három új státust 
létesítettek. Bölcsőde építéséről 
is döntöttek az önkormányzati 
képviselők. Húszmillió forint 
hitelt vesznek fel, pályázaton 
nyert pénzből pedig 11 millió 
forintot költenek az új 
intézményre, amit talán már 
jövőre birtokba vehetnek a 
gyerekek és a nevelök. 

MÓRAHALOM. Az elmúlt évek 
• hagyományaihoz híven az idén 
is megrendezik a térség 
borminősítő versenyét 
Mórahalmon, szeptember 
20-án, szombaton a közösségi 
házban. Nevezni és a 
bormintákat leadni 15-ig lehet a 
közösségi házban. 

ÓPIJSZTASZER. A 
Miniszterelnöki Hivatal 
pályázati kiírására az 
ópusztaszeri önkormányzat is 
elküldte beadványát. A 
tervezetben az úthálózat 
bővítésére kértek támogatást, a 
hivatal várhatóan még az idén 
dönt a jelentkezőknek nyújtott 
pénzösszegekről. A 
képviselő-testület két kilométer 
utat építene 49 millió forintból, 
amelyhez a hivatal a pályázat 
szerint akár a teljes költségvetés 
90 százalékáig hozzájárulna. 

ÖTTÖMÖS. Az öttömösi 
önkormányzat pályázatát 
kedvezően bírálta el a belügy- és 
a környezetvédelmi 
minisztérium. A beadványban a 
hulladékszállítás támogatását 
kérték, és az 1 millió 150 ezer 
forintos beruházás költségeinek 
felét, 575 ezer forintot nyerték 
el. A szemétszállításhoz még az 
idén műanyag edényeket 
szereznek be és megszervezik a 
rendszeres szállítást is. 

RÖSZKE. Véradást tartanak 
hétfőn délelőtt 9-től délután 3 
óráig a röszkei művelődési ház 
nagytermében. 

SZEGED. A szegedi Juhász 
Gyula Művelődési Központ 
ismét meghirdeti a 
hagyományos Juhász Gyula 
vers- és prózamondó versenyt a 
Csongrád megyeiek és a 
megyében tanulók részérc. A 
rangos megmérettetésre 
szeptember 30-ig lehet 
jelentkezni a művelődési 
házban, a Vörösmarty utca 5. 
szám alatt. A versenyt november 
29-én rendezik meg, az előadók 
középiskolás és felnőtt 
kategóriában indulnak. A 
kötelező Juhász Gyula-verseken 
kívül egy nyugatos és egy kortárs 
magyar irodalmi müvet adnak 
elő 5-5 percben. 

TISZASZIGET. Ma vadásznapot 
tart a Dél-Tisza Menti 
Vadásztársaság a tiszaszigeti 
sportpálya mögötti területen. A 
nevezéseket reggel 7 és 8 óra 
között fogadják 
koronglövészetre. A verseny 8 
órakor kezdődik és az első három 
helyezettet díjazzák. A 
rendezvényt egész naposra 
tervezik. 

Konferencia és kirakodóvásár a hungaricum jegyében 

Paprikanapok Szegeden 

Piroslik a Klauzál tér a híres fűszernövénytől. Fotó: Miskolczi Róbert 

A szegedi Klauzál téren tegnap kezdődött és 
vasárnapig tart a térség egyik nevezetességének, a 
fűszerpaprikának szentelt programsorozat. 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

A szegedi fűszerpaprikanapok szervezői már tavaly 
is úgy vélték, a térség e jellegzetes terméke méltó az 
ünneplésre, s arra is, hogy mint hungaricumnak, 
látványos programokkal öregbítsék a hírnevét. Az 
idei, háromnaposra tervezett paprikafieszta pénte-
ken Márka és régió című szakmai konferenciával 
nyitotta meg kapuit. Több neves előadó beszélt a 
fűszerpaprika helyzetéről és az ágazat jövőjéről. Ki-
ncs Péter, az agrártárca helyettes államtitkára az 
élelmiszerbiztonság jövőjéről, valamint a Magyar 
Élemiszerbiztonsági Hivatal feladatairól tartott 
előadást a polgármesteri hivatal dísztermében. A 

nyitónapon elhangzott: a paprika szervesen kötő-
dik a térséghez, a hungaricummá vált jellegzetes 
növény Szeged környékén tudósoknak, mezőgaz-
dászoknak, termelőknek nyújtott megélhetést, s 
mind a mai napig szoros kötelékben él a várossal. 
Emiatt a szervezők úgy vélték, hogy a fűszerpapri-
kanapok leglátogatottabb, fogyasztóknak szóló ele-
mét a város szívébe helyezik. 

A Klauzál téren már pénteken „paprikás hangu-
lat" uralkodott, a vörös növényfüzérek, a paprikát 
és az ahhoz kapcsolódó termékeket árusító sátrak 
vasárnap délutánig díszítik a Belvárost. A Klauzál 
tér ad otthon a hétvégi rendezvényeknek, a papri-
kavetélkedőnek, a kóstolóknak, zenei-, színházi- és 
bábelőadásoknak. A szervezők szombatra és vasár-
napra paprikagurítást, kolompkereső versenyt, 
színpadi szép históriákat és nagyszabású paprika-
vásárt ígérnek. 

Nagydíj két Pick-terméknek 
Idén tizennégy pályázó vehetett 
át Magyar Tbrmék Nagydíjat és 
további harminc részesült el-
ismerő oklevélben. 

A magyar termék nagydíjasok 
között két szegedi termék sze-
repel, mindket tő élelmi-
szer-ipari és mindkét gyártó a 

Pick-csoport tagja. A Szegedi 
Paprika Rt. a Szegedi fűszer-
paprika-őrleményért, a Pick 
Szeged Rt. pedig a Pick télisza-
lámi szeletelt védőgázban el-
nevezésű termékért kapott 
nagydíjat. 

A gyártók a cikken jogosul-
tak megjelölni, hogy az kiérde-

melte a Magyar Termék Nagy-
díjat. A hazai és nemzetközi 
piacon versenyképes, kiemel-
kedő minőségű magyar termé-
kek előállításának ösztönzésé-
re, piacra jutásuk elősegítésére 

•kiírt pályázatra ebben az évben 
150-en adták be jelentkezésü-
ket. 

Három napig áll 
a bál Deszken 
M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Kopjafaavatással, kiállításmeg-
nyitóval és ünnepi műsorral 
kezdődtek meg pénteken a desz-
ki falunapok, amelynek egyik 
látványos és ízletes programja a 
polgármesterek nemzetközi fő-
zőversenye. Bizonyára az egyko-
ri elszármazottak közül is sokan 
látogatnak haza falujukba a hét 
végén. 

A negyedik alkalommal meg-
rendezendő versenyre 44 polgár-
mester jelentkezett, köztük a 

kárpátaljai Rahó, az erdélyi 
oroszhegy, a németországi Wie-
senbach és Königstein város-
ának első embere. Szerbiából 
Novi Knezsovác mellett indul 
Majdán és Oroszlámos polgár-
mestere is. Először vesz részt a 
megmérettetésen a belgiumi Ni-
nove városának első embere. A 
rendezvény fővédnöke Lam-
perth Mónika belügyminiszter, 
aki vasárnap adja át a települé-
sen az állami támogatással fel-
épült tizenöt lakásos önkor-
mányzati bérházat. 

A FALUNAP PROGRAMJA 
Szeptember 6., szombat 
7 óra: Horgászverseny megnyitója 
11 óra: Szabadtéri játszóház 
12 óra: A főzőversenyen résztvevő polgármesterek felvonulása a 

faluban 
14 óra: Polgármesterek IV. nemzetközi főzőversenye a szabad-

időparkban 
14.30 óra: Borbemutató és nótashow 
16 óra: Aikidobemutató 
17 óra: Kulturális műsorok 
18.30 óra: A főzőverseny eredményhirdetése 
20.30 óra: A sztárvendég: Csepregi Éva koncertje 
21.30 óra: Bál a szabadidőparkban, zenél a Drink Panthers 
Szeptember 7., vasárnap 
9 óra: Szalma Zoltán férfi kézilabda-emléktorna a sportcsarnok-

ban, valamint ünnepi mise a római katolikus templomban 
10 óra: A Viktória kamarakórus hangversenye a római katolikus 

templomban 
11 óra: Önkormányzati bérház ünnepélyes átadása: Lamperth 

Mónika belügyminiszter 
11.30 óra: Kézilabdatorna eredményhirdetése 
12 óra: Szép Ilonka csárda átadása: Újhelyi István országgyűlési 

képviselő 
A rendezvény ideje alatt megtekinthető Magyarország legna-

gyobb, egybefüggő, öthektáros, 500 ezer tóról nyíló rózsaterü-
lete. 

Jeltolmács 
A fogyatékosok éve szellemének 
megfelelően, a Magyar Televízió 
szegedi körzeti stúdiójának déli 
híradójában szeptember 8-tól, Vö-
rös Krisztina jeltolmács teszi ért-
hetővé a siketek és nagyothallók 
számára is az elhangzottakat. A 
híradó hétfőtől péntekig 12 óra 17 
perckor jelentkezik az MTV 1 -en. 

Professzori díszmenet - talárban 

Egyetemi tanévnyitó 
Magyar Bálinttal 
M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

A Szegedi Tudományegyetem 
2003/2004-es tanévnyitó ünnepi 
egyetemi tanácsülését szeptember 
7-én (vasárnap) de. 11 órakor tart-
ja a Szegedi Nemzeti Színházban. 
Az ünnepség vendége Magyar Bá-
lint, a Magyar Köztársaság oktatá-
si minisztere lesz, aki a Szegedi 
Tudományegyetem rendezvényé-
vel nyitja meg a magyar felsőokta-
tás 2003/2004-es tanévét. 

A Szegedi Tudományegyetem 
polgárai szeretnék, ha a tanév-
nyitó ünnepi tanácsülések is 
azon rendezvények sorába tar-
toznának, amelyek a régi hagyo-

mányok felelevenítésével és újak 
teremtésével külsőségükben és 
tartalmukban is méltók egy-egy 
fontos egyetemi esemény meg-
ünnepléséhez. Ezért a tanévnyitó 
ünnepség - hagyományteremtő 
szándékkal - az egyetem profesz-
szorainak taláros díszmenetével 
kezdődik. Az egyetemi és főisko-
lai tanárok az egyetemi hajdú ve-
zetésével, az egyetemi zászló 
alatt negyed 11 órától vonulnak 
az egyetem Dugonics téri épüle-
tétől a Szegedi Nemzeti Színház-
ba. A professzori kar díszmene-
tére és tanévnyitó ünnepi tanács-
ülésre minden érdeklődőt vár-
nak. 

Csökkenőben van 
a lottóturizmus 
Annak ellenére, hogy Európá-
ban jelenleg Magyarországon a 
legnagyobb a megnyerhető fő-
nyeremény, nem érződik a lot-
tóláz a határ menti települé-
seken. 

Nem hozza lázba a környező or-
szágok lakosságát a 2,6 milliárd 
forintos magyar ötöslottó főnye-
remény. Míg korábban sokan 
zarándokoltak át a határon ab-
ban bízva, hogy megéri kitölteni 
a szelvényeket, mára ez a fajta 
turizmus alábbhagyott. 

Sem Röszkén, sem a Szeged 
környéki, szerbek által sűrűb-
ben lakott településeken, 
Deszken és Szőregen nem le-
pik el a postákat és a lottózó-
kat a külföldiek. - A többség 
Szegeden, a nagy bevásárlások 
alkalmával eddig is megvette a 
lottószelvényét. Ám csak 
azért, hogy beikszelje az öt 
számot, nem fog á t jönni a ha-
táron - mondta Horváth Gézá-
né, aki férjével Röszkén árulja 
a lottót. 

G. SZ. L. 

Akciófilmbe illő üldözés Szeged-Béketelepen 

Disznóólba bújt 
a fegyveres rabló 
Foly ta tás az 1. oldalról 

A több mint félórás üldözés a 
Kassák, Tarnóci, Nagyszombati 
és Rengey utca által határolt te-
rületen zajlott. A rabló végül egy 
disznóólban bújt el, de a zsaruk 
megtalálták. 

Péntek délután mi is felkeres-
tük a panziót, ám hiába csönget-
tünk, senki sem nyitott ajtót, és 
a telefont sem vették fel. Mivel a 
béketelepiek közül tegnap délben 
kevesen voltak otthon, senki 
sem tudott mesélni az üldözés 
részleteiről. A helyiek is csak a 

rádióból értesültek a történtek-
ről. 

A 26 esztendős, büntetet t 
előéletű K. A. ellen fegyveres 
rablás mia t t indul t eljárás a 
Szegedi Rendőrkapitányságon. 
Kezdeményezték a férfi előze-
tes letartóztatását . Arra a kér-
désre, hogy a bűnözővel együtt 
meglett-e a pénz, a nyomozás 
érdekeire hivatkozva nem kí-
vántak válaszolni a rendőrség 
illetékesei. A fegyveres rabló 
társát továbbra is nagy erőkkel 
keresi a rendőrség. 

A. T. J. 

A birkanyírás világrekorderének 

Átadták a Guinness-díjat 

Marton János Egyed Béla vezérigazgatótól vette át a Guinncss oklevelét. Fotó: Tésik Attila 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Marton János, a tavaszi X. jubile-
umi állattenyésztési napokon 
egyéni kézi birkanyírási Guin-
ness-rekordot felállító 64 eszten-
dős vásárhelyi gazda pénteken 
este vette át Egyed Bélától, a 

Hód-Mezőgazda Rt. vezérigazga-
tójától, a Guinness londoni köz-
pontjából számára elküldött, a 
világrekordot elismerő oklevelet. 
Ahogy arról lapunkban már be-
számoltunk, Marton János ápri-
lis 26-án 8 óra alatt 50 állatot 
szabadított meg a bundájától, 

összesen 872 csettintéssel. A há-
rom ollót is elkoptató világrekor-
der korábbi próbálkozásain 
ugyan napkeltétől napnyugtáig 
jóval több birkát is megnyírt, ám 
ez alkalommal - megfelelve a 
Guinness előírásainak - szabott 
idő alatt kellett dolgoznia. 


