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KORKÉP 

ALGYÓ. Szeptemberben is 
otthont ad a szabadidőközpont 
az algyői civil szervezeteinek és 
az igényes kulturális 
rendezvényeknek. Az Algyői 
Népfőiskola keretén belül az 
Európa Stúdiő alapfokú nyelvi 
képzésein lehet részt venni, 
valamint indulnak a közhasznú 
pedagógiai, közművelődési és 
idegenforgalmi képzések. Várják 
az érdeklődőket októbertől a 3. 
Part humanista olvasókörbe, 
ahol neves közéleti 
személyiségekkel találkozhatnak 
a vendégek. Az Algyői Gazdakör 
közreműködésével ezüst- és 
aranykalászos 
gazdatanfolyamokat tartanak. 
Szellemi kalandozásra invitálják 
a diákokat a Varázshegy 
diákkörbe, a pedagógusoknak 
szánt programokat a Seneca 
Műhely fogja össze. 

BALÁSTYA. Rövidesen 
elkezdődik a balástyai ravatalozó 
felújítása. A munkálatok 
összesen 8 millió 600 ezer 
forintba kerülnek, és ehhez az 
önkormányzat a Csongrád 
Megyei Területfejlesztési Tanács 
pályázatán nyert 
hetvenszázalékos támogatást. A 
tetőszerkezetet cserélik, 
álmennyezetet építenek, 
kijavítják a helyenként már 
máló vakolatot, festenek és a 
ravatalozó környékén 
parkosítanak, valamint 
díszburkolatot raknak le. Az 
ünnepélyes átadást 
mindenszentekkor tartják. 

FORRÁSKÚT. Ülést tartottak a 
forráskúti önkormányzat 
képviselői és eldöntötték, hogy 
pályázatot adnak be az általános 
és alapfokú művészeti iskola 
egyre sürgetőbb tetőfelújítására. 
A testület határozott a 
költségvetés módosításáról és 
előterjesztések hangzottak el. A 
képviselők ezután értékelték a 
falunapot. 

ÓPUSZTASZER. Az 
önkormányzat pályázatot 
nyújtott be a miniszterelnöki 
hivatalhoz, melyben két 
apartmanház építéséhez kértek 
támogatást. A képviselő-testület 
a helyi emlékparkba érkező 
turistáknak kíván 
szálláslehetőséget biztosítani a 
nyolcvan hely létesítésével. Az 
építkezés megközelítőleg 95 
millió forintos beruházást 
jelentene a falu számára. A 
pályázat elbírálásakor a 
Miniszterelnöki Hivatal akár a 
költségek 90 százalékának 
odaítéléséről dönthet. A 
kivitelezésre közbeszerzési 
pályázatot írna ki az 
önkormányzat. 

SZEGED. A vajdasági Bara 
Party együttes Szegeden 
koncertezett, most megjelent 
Északi utca 17. című lemezüket 
mutat ták be. Új anyaguk 
hangulatvilágát a szövegek és a 
zene egészen sajátos ellentéte 
alakítja. A dalok nagy része a 
kilencvenes években született a 
Vajdaságban. Az album az 
akkori fiatalok életének és 
gondolatainak mindenki 
számára érdekes 
keresztmetszetét muta t ja be. 

SZEGED-TÁPÉ. Gyékényből 
szőtt falu címmel országos 
szövő-fonó találkozót tartanak 
a hét végén a tápéi Heller Ödön 
Művelődési Házban. Az 
ünnepélyes megnyitó pénteken 
délután 3-kor kezdődik, majd 
előadásokon és kiállításokon 
muta t ják be a hagyományos 
tápéi gyékényezés múlt já t . A 
jelenét mesterek bemutatóin • 
ismerheti meg a közönség és a 
különleges fogásokat meg is 
tanulhatja. Este 8-kor a 
Hagyományőrző Együttes lép 
fel. Szombaton reggel 9-kor 
kezdődnek a szakmai előadások 
és a csoportfoglalkozások, 
délután a profik kelnek 
versenyre csuhé, szalma és 
gyékény kategóriában. 
Vasárnap is sok progra lesz. 

Erdélyi muzsikára mulattak a németek a deszki falunapon 

Polgármesterek főzőcskéje 
Negyvennégy bográcsban ro-
tyogtak finomabbnál f inomabb 
ételek Deszken szombaton, a 
polgármesterek negyedik nem-
zetközi főzőversenyón. 

„Tisztelt Vendégek! Én ebben a 
bográcsban szerettem volna főz-
ni, ám a Deszk község önkor-
mányzata által biztosított alap-
anyag mennyisége ezt nem tette 
lehetővé. Börcsök Lajos, Doma-
szék község polgármestere" A 
felirat egy utánfutón álló hatal-
mas, mintegy ötezer adagos bog-
rács mellett volt olvasható szom-
baton a deszki falunapokon a 
polgármesterek nemzetközi fő-
zőversenyén. 

Végül aztán Domaszék első 
embere, Börcsök Lajos és szaká-
csa, Száraz Ferdinánd egy átla-
gos bográcsban készítette el a 
birkapörköltet - csakúgy mint a 
többi 43 versenyző. A domaszé-
kiektől nem messze Ott József, 
a Csongrád Megyei Közgyűlés 
alelnöke a Viagra-pótló fantázia-
nevű pörköltet kavargatta. - Ke-
mény kaja. Van benne kakasta-
réj, kakastöke, zúza, kolbászka-
rikák és csirkeláb. A tarhonyát a 
végén teszem bele - magyarázta 
az alelnök, aki a recept ismerte-
tése után valódi specialitással, 
eperfahordóban érlelt barackpá-

Simicz József deszki polgármester, Csanádi László, a bogrács művésze és Újhelyi István országgyűlé-
si képv i se lő . Fotó: Karnak Csaba 

Unkával kínálta a sajtó képvise-
lőjét. 

A deszki falunapok látogatói 
egy Guinness-rekordert is megis-
merhettek. Gyenes Csaba kun-
ágotai plébános két évvel ezelőtt 
egy állami gondozott gyermekek-

nek szervezett táborban 24 óra 
alatt 3085 darab palacsintát sü-
tött. Deszken egyszerre „csak" 
nyolc palacsintát forgatott. Ami-
kor a plébános beállította a csú-
csot, tizenhat palacsintasütő kö-
rül szorgoskodott. 

BERLAKASOKAT ADTAK AT A RASZORULOKNAK 

Lamperth Mónika a beköltözőkkel ismerkedik. 

Tizenöt lakásos önkor-
mányzati bérházat 
adott át vasárnap dél-
előtt Deszken Lam-
perth Mónika belügy-
miniszter. A 120 millió 
forintos beruházást az 
állam 95 millió forint-
tal támogatta. A laká-
sokat legfeljebb öt évig 
lehet bérelni. A bérlő-
ket a deszki önkor-
mányzat pályázat út-
ján választotta ki. 
Lamperth Mónika töb-
bek között elmondta, a 
kabinet folytatja az 
előző kormány otthon-
teremtő programját. 

Időközben a polgármesterek 
szomszédolót játszottak, meglá-
togatták egymást. - Egy gyors pá-
linkát? - kiáltott ki a bográcsa 
mögül Talpai János újszentiváni 
polgármester kollégájának, Bör-
csök Lajosnak. A társasághoz 
csatlakozott Faragó M. Vilmos. 
Zsombó első embere azonban 
csak szódavizet ivott, mert mint 
mondta, fél a feleségétől. Piri Jó-
zsef algyői polgármester pedig a 
pörkölteket bíráló bizottságot 
próbálta megvesztegetni, mond-
ván, csak annak ad pálinkát, aki 
tagja a zsűrinek. 

A jó hangulatról az erdélyi 
Oroszhegy zenekara gondosko-
dott. A nemzetközi összefogás 
jegyében a német Wiesenbaeh 
városának képviselői jókedvűen 
táncoltak az erdélyi muzsikára. 
A nagyszínpadon eközben kultu-
rális műsorok váltották egymást. 
Nagy sikerrel szerepelt a mind-
össze 16 esztendős Hamza Gian-
ni, akinek nem okozott gondot 
Zámbó fimmy után Louis 
Armstrong hangján énekelni. A 
szombati mulatságot bál zárta. 

A. T. J. 

A zene 
izraeli 
nagykövetei 
A vásárhelyi Fekete Sasban 
adott koncertet Izrael függet-
lenségének ötvenötödik évfor-
dulója alkalmából a Tél Aviv 
Soloists Ensemble komolyzenei 
együttes. Az érdeklődő közön-
ség zsúfolásig megtöltötte a 
dísztermet. 

„A zene izraeli nagykövetei"-nek 
nevezte az óriási sikerrel föllépő 
együttes tagjait - Judith Várnai 
Shorer, izraeli nagykövet asszony 
szavait idézve - AsaJ Ichlevich, 
a nagykövetség másodtitkára. 
Mint mondta, az együttes föllé-
pése mutatja: a terror, a fenyege-
tettség légkörében is élénk az iz-
raeli kulturális élet. Izrael lakói 
békére vágynak, a zene segítségé-
vel nyújtják kezüket a békeszere-
tő embereknek. 

Lázár János polgármester, or-
szággyűlési képviselő üdvözlő 
beszédében a tolerancia és bá-
torság összefüggéséről idézett 
egy klasszikus filozófiai gondo-
latot. Hozzáfűzte: Vásárhely 
polgárai számos alkalommal 
jelét adták a toleranciának, s 
annak, hogy bátor emberek. To-
leránsak voltak, mikor a XVIII. 
században befogadták azokat a 
polgárokat, akik más vidékről 
jöttek és a városépítésből kul-
turális-gazdasági-kereskedelmi 
területen kivették részüket. To-
leránsak voltak, mikor 1867 
után, az emancipáció keretében 
segítették a zsidóság egyenjo-
gúsítását, a diszkrimináció 
megszűnését. Bátrak - többek 
között - az 1919-es pogromok 
idején, és amikor 1944-ben 
nem engedték felállítani a get-
tót. 

Vásárhelyen a zsidóság meg-
találta a helyét, békében, nyuga-
lomban él - hívta föl a figyelmet 
a polgármester. Hozzátette: a 
magyar nép és a zsidó nemzet 
történetében sok a párhuzamos-
ság, ezért is érdemes végiggon-
dolnunk - Mendelssohn, Vival-
di, Mozart, továbbá Britten, Per-
mont muzsikájának hallgatása 
közben - mindazt, amit bátor-
ság és tolerancia jelent szá-
munkra. 

F.CS. 

Boszorkány hozta az égből a paprikát a fesztiválra 

Rotyogott a ponty, a bálin, a csuka, a keszeg 
F o l y t a t á s a z 1. o l d a l r ó l 

- Minden megvan nekünk a jó halászlé-
hez, kérem - kezdte Laci bácsi okfejtését, 
botjára támaszkodva. Szögedi paprika, fe-
hér-tói hal, makói hagyma, meg jó, tiszta 
víz. Szépek a szegedi lányok, no meg fi-
nom a halászlé, mondta nevetve és elsie-
tett meghallgatni, mit húznak a cigányok. 

Szombaton 12 óra körül elindult a zsűri 
bográcstól bográcsig tartó hosszú útjára. 
Nacsa József, a szervezésben résztvevő 
Magyar Turisztikai Egyesület nevében bí-
rált. Csötönyi Sándor, az ökölvívó-szövet-
ség elnöke idén zsűrizett, de jövőre főzni 
akar. Ő dunaszentgyögyi származású, de 
halleve valahol „félúton van a Tisza és a 
Duna között". Szakvéleménye szerint a 
bográcsok nyolcvan százalékából kiváló 
harmóniájú levet kanalazhatott. Frank 
Sándor főszervező és mesterszakács kós-
tolt a legnagyobb gonddal. A szocialisták 
vöröslő halászlevét külön megdicsérte, a 
Fidesz kecsegével és márnával megbolon-
dított főztjét pedig legszívesebben hagyta 
volna fenséges halkocsonyává dermedni. 

Sok százan kóstolgatták a halászlét. Fotó: Miskolczi Róbert 

A napsütéses szombat délelőttön fagyossá 
csak akkor vált a hangulat a Fidesz bográ-
csa körül, amikor a polgármester az ellen-
zékhez ért. A sátorban lakmározó idősebb 
párthívek egy része dühödt pfújolással fo-
gadta a zsűrivel tartó Botka Lászlót. Ő 

azért megízlelte, dicsérte az ellentábor 
főztjét. Amikor Rákos Tibor képviselő el-
nézést kért az incidens miatt, a polgár-
mester legyintett és továbblépett. 

Akinek nem a legjobban sikerült a főzt-
je, annak tippeket adott a szigorú zsűri. 

Kovács Géza egy új receptet próbált ki a 
szakácskönyvből, de a tejfölös-citromos 
pontyragu valahogy nem akart összeállni. 
Frank Sándor viszont kiadta mestersége 
titkait: hogyan lehetne az amúgy ígéretes 
ragut rendbetenni kis keményítővel és 
mustárral. 

A rondellán hatezer adag hallét adott el 
a Roosevelt téri csárda csapata, az óriás-
bográcsba 2400 kilónyi halat mértek bele 
szombat délelőtt, és két kiló piros arany-
nyal bolondították meg. De több más re-
kord is született: a legfiatalabb főző tíz-
éves volt. Kisinasa, édesapja segítségével 
vastag, zamatos halászlevet rotyogtatott. 
Legjobb íze a hattyasiak hallevének volt, a 
városrészből a szervezők szerint több szá-
zan jöttek, hogy buzdítsák a főzőket, a tel-
jesítmény különdíjat ért, csakúgy, mint a 
tiszai halászok süllőkkel, szőlővel, ke-
nyérrel díszített vendégváró asztala. 

Vasárnapra este együtt húzták a szegedi 
cigányzenekarok a nótát, és tűzijátékkal 
emlékezett meg a város a bográcsokban 
föláldozott halakról. 

MOLNÁR B. IMRE 

BOTOT FOGTAK A KOZELET SZEREPLŐI 
A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség városi szerve-
zetének rendezésében szombaton az alsó rakpar-
ton reggel nyolc órától 11 -ig küzdöttek egymás-
sal és a halakkal az első közéleti horgászverseny 
résztvevői. A versenyre Szeged közéleti, politi-
kai, kulturális és tudományos szereplőit hívták 
meg a szervezők. 

A vetélkedőre tizenhárom csapat nevezett be. 
A rendkívül jó hangulatú rendezvényen a HOHE 
versenyzői szerezték meg az első helyet. A há-
rom „hermanos" összesen 1480 gramm halat fo-

gott ki a Tiszából. Második helyen a Szabó Imre 
jogi kari dékán vezette Szegedi Tudományegy-
tem csapata végzett 1160 grammal, míg a dobo-
gó harmadik helyét a Városi Sportigazgatóság 
szerezte meg 560 grammal. Míg az ügyvédi ka-
mara csapata összesen 360, addig a DM-DV-trió 
[Bakos András, Miskolczi Róbert és Szabó C. Szi-
lárd| 220 gramm halat fogott. A további sorrend: 
Szegedi Nemzeti Színház, MSZR Fidesz, sport-
vezetők. Az MKDSZ, MSZDIj Centrum Párt és 
Rádió 88 csapata ezúttal hal nélkül maradt. 

A BMW, 
a Rover 

és a Mazda 
autómárkák 
képviselője, 

a C-Mobi l Kft. 

keres 

gyakorlattal 

rendelkező 

GÉPJÁRMŰ-ÉRTÉKESÍTŐT 
Elvárásaink: - angol- és/vagy németnyelv-tudás 
- értékesítési (kereskedelmi) gyakorlat 
- önálló, kreatív munkavégzés 
PÉNZTÁROS-ADMINISZTRÁTORT 
Elvárásaink. 
- könyvelési gyakorlat - precíz, pontos munkavégzés 
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