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KORKÉP 

ALGYÓ. Két programmal is 
várja az érdeklődőket a hét 
végén az algyői faluház. Ma 18 
órától a Dinamix Ifjúsági 
Kerckasztal szervezésben 
latin-amerikai estet 
szerveznek. A rendezvény 
vendége a Coco-Bongo zenekar. 
Szombat délelőtt 11 órától az 
algyői nyugdíjasklub a 30. 
születésnapját ünnepli. 
Emellett kiállítás is nyílik 
Tbssényi Imréné festményeiből. 

BORDÁNY. A hagyományokhoz 
híven az idén is rendeznek a 
községben 
teremlabdarúgó-bajnokságot. A 
tizedik alkalommal is két 
ligában, a Titánban és a 
Szeniorban játszanak a 
csapatok. Mindkét ligában 
kétszer huszonöt perc a 
játékidő. A Titánban öt-, a 
Szeniorban pedig hatfős 
csapatok jelentkezhetnek. Az 
utóbbinál kitétel, hogy a 
játékosok idősebbek legyenek 38 
évnél. A nevezési határidő 
október 15-e. A jelentkezéseket 
a bordányi polgármesteri 
hivatalban kell leadni. A 
sorsolásra várhatóan október 
22-én kerül sor, a bajnokság 
október 29-én indul. 

DOMASZÉK. Jótékonysági bált 
rendezett az ifjúsági 
önkormányzat. A 130 vendég 
összesen 110 ezer forintot 
fizetett a helyszínen. Ez az 
összeg még bővül, ugyanis az 
alapítványi bankszámlára 
folyamatosan érkeznek 
felajánlások. A világ-, Európa- és 
olimpia bajnok férfi 
vízilabda-válogatott tagjai által 
aláirt labdát is árverésre 
bocsátották a bálon. A labdáért a 
legtöbbet, 25 ezer forintot a 
zákányszéki ifjúsági 
önkormányzat adta, így 
hozzájuk került a játékszer. A 
rendezvényen leköszönő 
domaszéki ifjúsági polgármester 
átadta a stafétát utódjának. 
Ezenkívül negyed évre az ifjúsági 
önkormányzatok régiós 
elnökségi feladatait is 
Domaszék látja cl. Ezelőtt 
Bordány töltötte be ezt a 
tisztséget. A jótékonysági bál 
bevételéből játszóteret 
szeretnének építeni a 
községben. 

MÓRAHALOM. Több helyen is a 
városban aszfaltozni, illetve 
csatornázni kezdett a Móraép 
Kht. Elsőként a Rákóczi tér kap 
szilárd burkolatot. Ázott folyó 
munkálatokról már előre 
értesítették a lakosságot. A 
Füzes utcai csapadékvíz-elvezető 
rendszer is most épül. A 
mórahalmiak közül igen sokan 
tanyákon élnek. A télre való 
felkészülés érdekében a kht. 
munkatársai a közel negyven 
kilométer hosszú külterületi 
útrendszer karbantartását is a 
napokban kezdi cl. 

SZEGED. Csütörtökön és 
pénteken különbözó 
eseményeken emlékeztek, 
emlékeznek a postai világnapra. 
Huszonhárom nemzeti posta 
vezetője 1874. október 9-én 
Genfben alakította meg az 
Egyetemes Posta Egyesületet. Az 
O s z t r á k - M a g y a r M o n a r c h i á t 
már két posta, az osztrák és a 
magyar külön-külön képviselte. 
Az egyesületnek napjainkban 
már 189 tagszervezete van. A 
posta a világ legnagyobb 
logisztikai hálózata, évente 400 
milliárd küldeményt vesznek fel 
és továbbítanak. Összesen 
hatmillió embert 
foglalkoztatnak világszerte. A 
Dél-Alföld postásai is most 
ünnepelnek. Ötvenegyen 
kapnak regionális szakmai 
kitüntetést, hatvanötén 
törzsgárda-elismerést, köztük 
szép számmal akadnak olyanok 
is, akik negyven-ötven évig 
dolgoztak a szakmában. A 
budapesti megemlékezésen a 
dél-alföldi régióból tizenketten 
vesznek át vezérigazgatói 
kitüntetést. 

Király Levente 40 fokos hőségben forgat filmet Las Vegasban 

Nagyapaként a sivatagban 
Folytatás az 1. oldalról 

Az amerikai forgatást nyár elejé-
re tervezték, de szervezési nehéz-
ségek és vízumproblémák miatt 
őszre tolódott. Az idehaza játszó-
dó jelenetek felvétele után Sala-
mon András és Tóth Zsolt opera-
tőr vezetésével szeptember végén 
kezdték meg Las Vegasban a 
munkát. 

- Egy korombeli magyar nagy-
apát játszom, aki 1972-ben ment 
ki Amerikába. Nehezen viselem 
az itteni hihetetlen hőséget. 
Amikor napokon át a ncvadai si-
vatagban forgattunk, 41 fok volt 
árnyékban. Kedvesek a stáb tag-
jai, amikor nem voltam kamera 
előtt, rögtön leültettek és egy 
napernyőt tartottak a fejem fölé 
- mesélte Király Levente, amikor 
Las Vegas-i szállodájában telefo-
non utolértük. - Az operatőr, a 
rendező és a gyártás egy része 
ugyan otthonról jött velünk, de a 
csapat nagyobbik fele Los Ange-
les-i filmes. Rettentően értik a 
dolgukat, pontosan és gyorsan 
dolgoznak, ugyanakkor roppant 
szimpatikus emberek. Megtet-
szett nekik, hogy Levi bácsinak 
hívnak a magyar kollégák. Ara-
nyosak, amikor ók is próbálják 
ezt kimondani. Sohasem jártam 
még Európán kívül, örülök, hogy 
most eljuthattam Amerikába, 
ráadásul egy filmforgatás fősze-
replőjeként. Bevallom, Las Ve-
gast a híre alapján nem szeret-
tem, most azonban, hogy itt va-
gyok, megváltozott a vélemé-
nyem. Ez egy fantasztikus város! 
Azt bizonyítja, hogy egy ilyen ha-
talmas országban minden lehet-
séges. A helybeliek elmesélték, 
hogy a '20-as években tulajdon-
képpen még egy katonai tábor és 
vasúti megállóhely volt. Ezért lé-
tesültek kaszinók és jöttek ide a 
rosszlányok. Ebből nőtt ki a mai 
dinamikusan fejlődő metropo-

Király Levente: - Örülök, hogy eljuthattam Amerikába. 

lisz, amelynek már több mint 
kétmillió lakosa van. Hatalmas 
lakóparkok épülnek a sivatagban 
is. A város szívében található a 
repülőtér, ahol elképesztő a for-
galom, a gépek négyesével száll-
nak fel percenként. 

Király Levente azt is elmondta: 
ha a forgatás továbbra is a tervek 
szerint halad, október 28-án in-
dulnak haza. A filmbeli partnere-
it hamar megszerette, a má-
sik főszereplőt, a fiát Gesztesi 
Károly alakítja, akivel jól ismerik 
egymást, hiszen a kilencvenes 
évek elején játszottak együtt a 
szegedi színházban. 

- Nem vagyok nagy világuta-
zó, Las Vegas pedig nagyon 
messze van, ezért bármennyire 
csodálom is, szeretnék már 
otthon lenni. Hiányzik a csalá-
dom és a színház is, örülök, 
mert azt hallom, jól sikerült a 
társulat PirandeUo-bcmutató-
ja. Gratulálok minden kollé-
gámnak! Itt a város jó hírét 
próbálom kelteni. Amikor in-
terjút készítettek velem a helyi 
lapok, hangsúlyoztam, hogy 
nem Budapestről, hanem egy 
csodálatos városból, Szegedről 
jöttem. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Szegénység 
elől 
menekültek 
Rossz életkörülményeik miatt 
hagyták cl hazájukat azok az 
afgán, iráni, szomáliai és al-
gériai menekültek, akiket a kö-
zelmúltban fogtak cl Mórahal-
mon. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Lapunkban megírtuk, hogy 23 
külföldi menekültet fogtak el 
szerdán a Mórahalmi Határőri-
zeti Kirendeltség járőrei. Kide-
rült, hogy az afgánokból, irániak-
ból, algériaikból és szomáliaiak-
ból álló csoport Mórahalomtól 
délre, a régi határőrőrsre vezető 
út és a határ találkozásánál, a 
zöldhatáron lépett be illegálisan 
hazánk területérc. Okmányaik 
nem voltak, mindannyian mene-
kültstátusért folyamodtak. 

Kihallgatásukkor elmondták, 
néhány nappal ezelőtt két cso-
portban, embercsempész segítsé-
gével indultak útnak Isztambul-
ból. Segítőiknek fejenként 1500 
dol lá r t f ize t tek . Az ú tvona l ró l é s 
az útközben érintett országokról 
semmit sem tudtak mondani. A 
két csoport valószínűleg Szer-
bia-Montenegróban találkozott. 
Az embercsempész a szerb-ma-
gyar határig kísérte őket, majd 
megmutatta, merre van Magyar-
ország. 

A külföldiek rossz életkörül-
ményeik miatt hagyták el hazá-
jukat. Az egyik algériai férfi el-
mondta, kifejezetten Magyaror-
szágra akartak jönni, mert úgy 
tudják, hazánkban jól bánnak a 
menekültekkel. 

A hatóságok egy szomáliai fér-
fit és nőt, valamint egy fiatalkorú 
afgán fiút a békéscsabai befogadó 
állomásra szállítottak, a többi 
húsz külföldit pedig a Kiskunha-
lasi Határőr Igazgatóság idegen-
rendészeti fogdáján helyeztek el. 

Újra újévi gálakoncert 
A szegedi Audit & Audio Kft. az idei hangverseny sikerén felbuzdulva, 
2004. január l-jén bécsi mintára ismét megrendezi újévi gálakoncert-
jét a Szegedi Nemzeti Színházban. Sajtótájékoztatójukon elmondták: a 
szegedi Strauss Zenekar, Andrejcsik István és a Grinzing Vocal mellett 
az Operaház magánénekesei, Csonka Zsuzsanna, Péter Cecília, Leb-
lanc Győző, valamint Vásáry Mónika és Csere László, a Budapesti Ope-
rettszínház művészei lépnek fel. Az ünnepi műsorban a Hollandiában 
élő, szegedi születésű Szabó F. Attila vezényletével a népszerű Strauss-, 
Leo Fali-, Zeller-, Suppé-, Kálmán- és Lehár-dallamok mellett különle-
gességek is elhangzanak: öt ősbemutatót és három magyarországi be-
mutatót hallhat majd a közönség. A belépőjegyeket október 15-étől 
kezdik árusítani a színház Kelemen utcai jegyirodájában, a Filharmó-
nia irodájában, a Tourinformnál, a Gold Sun Travelnél és az Audit & 
Audio Kft. irodájában ( Szeged, Mikszáth K. u. 24.). 

Jövőre tanmedencét építenek az udvaron 

Bővítették 
a balástyai iskolát 
Öt új helyiséggel és egy vizes-
blokkal bővült a balástyai ál-
talános iskola. Tágas tanárit, 
vezetői irodákat, illetve egy or-
vosi szobát alakítottak ki. A 
fejlesztést a közeljövőben foly-
tatják, többek között egy tan-
medencét is építenek a már 
meglévők mellé. 

Folyamatosan fejlesztik, bőví-
tik a balástyai általános iskolát. 
A napokban fejezték be az épü-
let belső átalakításának egy ré-
szét. A beruházás értéke 4,5 
millió forint. Az összeg hetven 
százalékát a Csongrád Megyei 
Területfejlesztési Tanács pályá-
zatán nyerték a balástyaiak. A 
hiányzó részt az önkormányzat 
állta. 

- Öt ú j helyiséget és egy vi-
zesblokkot alakítottunk ki az 
iskolában - mondta Újvári 
László polgármester. Korábban 
a tanárok egy nagy szobában 
voltak az igazgatóval, illetve a 
pénzügyi dolgozóval. Az átala-
kításnak köszönhetően külön 
irodába került az igazgató, a 
gazdasági vezető, illetve a pénz-
ügyi dolgozó. 

Ennek köszönhetően a tanárit 
kibővíthették. A pedagógusok 
mostantól világos, tágas szobá-
ban lehetnek az órák közötti szü-
netben. Egy különálló kisebb he-
lyiségben orvosi szobát rendez-
tek be. 

Az idén nem ez volt az egyetlen 

nagyobb beruházás az intéz-
ményben. Az új tanévet a 330 
gyerek már úgy kezdhette, hogy 
mind a tizenhat osztálynak kü-
lön tanterme lett. Ezáltal a diá-
koknak a szüneteket már nem 
költözködéssel kellett töltenie. 

Közülük igen sokan járnak be 
külterületről, illetve Dóéról és 
Forráskútról is jönnek. Ezért is-
kolabuszt indítottak, hogy a 
gyermekek biztonságosan és idő-
ben érjenek a becsöngetésre. 

Informatikai fejlesztést is ter-
veznek az iskolában. Ennek első 
lépéseként széles sávú internet-
csatlakozási lehetőséget bérel-
nek. - Ezzel az intézményben, il-
letve a közeljövőben minden ön-
kormányzati létesítményben 
megsokszorozódhat az inter-
net-hozzáférés - folytatta a tele-
pülés első embere. Ennek érde-
kében pályázatot szeretnének be-
adni a Phare hivatalához, illetve 
az oktatási minisztériumhoz. 

A községben nincs se strand, se 
fürdő, így a diákok úszásoktatását 
is máshol kell megoldani. A gye-
rekeket Kistelekre, Kiskunmajsá-
ra és Szegedre viszik úszni. Azon-
ban ezt helyben szeretnék végez-
ni. Ezért az iskola udvarán egy tíz-
szer húsz méteres tanmedencét 
építenek, amihez egy kiszolgáló-
helyiség és egy szauna is párosul-
na. A terveket most készítik és jö-
vő tavasszal pályáznának a kivite-
lezés finanszírozására. 

K.T. 

M. János elsírta magát a tárgyalóteremben 

ítélőtábla: elnapolták 
az olajospert 
Az I. rendű vádlott ügyvédjének 
betegsége miatt elnapolták a 
több mint egymilliárd forintos 
adócsalással vádolt két férfi tár-
gyalását a Szegedi ítélőtáblán. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mint azt megírtuk, D. Lajos I. 
rendű és M. fános II. rendű vád-
lottat az adóbevételt különösen 
nagy mértekben csökkentő adó-
csalás és más bűncselekmények 
miatt ítélte el a Békés Megyei Bí-
róság. A férfiak illegális üzem-
anyag-kereskedést folytattak 
1996 és 1999 között. Ez idő alatt 
összesen 11 millió 683 ezer liter 
gázolajat értékesítettek, amivel a 

bíróság szerint 1 milliárd 97 mil-
lió forint kárt okoztak az állam-
nak. 

Az ügyet tegnap tárgyalta vol-
na a Szegedi ítélőtábla, ám azt el-
napolták, ugyanis az I. rendű 
vádlott ügyvédje a tárgyalás előtt 
néhány perccel telefaxon orvosi 
igazolást küldött, amelyben be-
tegségére hivatkozott. 

A bírónő ugyanakkor úgy dön-
tött, megszünteti a II. rendű vád-
lott előzetes letartóztatását. A 
férfi kezéről így a tárgyalóterem-
ben lekerült a bilincs. Az 52 éves 
M. János örömében elsírta ma-
gát. 

Az ügyet december 11-én tár-
gyalják. 

Aranyérmes makói rendőrkutya 
A Makói Rendőrkapitányságon 
dolgozik - természetesen gazdá-
ja felügyelete mellett - az 
ország legjobb nyomkövető ku-
tyája, Schnee. Szűcs Ferenc fő-
törzszászlós kétéves kiképző 
munkáját ismerték cl nemrégi-
ben azzal, hogy első díjat kapott 
a rendőrség kutyavezetőinek or-
szágos minősítő szemléjén. 

A makói kapitányságon tíz éve 
dolgozó Szűcs Ferenc gyermekko-
ra óta kutyabarát, ezért nem csoda, 
hogy miután többféle rendőri 
munkát kipróbált, az első adandó 
alkalommal úgy döntött: részt 
vesz egy tanfolyamon és kutyás 
nyomozó lesz. Schnee azt követő-
en került hozzá, hogy korábbi nyo-
mozótársa kiöregedett mellőle: az 
az eb immár házikedvencként 
szolgál egy Pest környéki kertes 
házban. Az új kutyán mindjárt lát-
szott, hogy rendkívül értelmes, 
könnyen tanítható. A most há-
roméves, sötét szőrű, nyugodtan 
viselkedő kan a szakirodalom sze-
rint négy és hatéves kora között 
fogja a legjobb teljesítményt nyúj-
tani - később, kora előrehaladtával 
képességei, ahogyan például az 
emberé is, gyengülni fognak. A 
nyomkövetés egyébként Szűcs Fe-

Szücs Ferenc nyomozótársával gyakorol. Fotó: Szabó Imre 

renc szerint a kutya számára ko-
moly, izgalmas kihívás, ugyanak-
kor megerőltető fizikai és szellemi 
munka is. A kiképzés alapja a játé-
kosság: a jószágnak először ked-
venc labdáját kell megkeresnie 
egészen egyszerű körülmények kö-
zött, majd a feladat egyre bonyo-
lultabb lesz. Az ország legjobb 
nyomkövető rendőrkutyáját Ma-
kón és környékén évente tíz-tizen-
öt alkalommal vetik be; olyan ese-
tekben, amikor feltételezhető, 

hogy a tettes gyalog közlekedett, il-
letve a szabadban eltűnt személyt 
kell felkutatni. Főként külterüle-
ten és a falvakban veszik nagy 
hasznát. Egy kisebb esőzés nem 
zavarja meg és az sem jelent szá-
mára akadályt, ha négy-öt, vagy 
akár még több óra múlva tudják 
csak a helyszínre vinni. Előfordul, 
hogy a bűncselekmény elkövetője 
megpróbálja a kutya szimatát 
megzavarni, például borsot szór 
szét a környéken. Szűcs Ferenc 

ezen az első pillantásra ravasznak 
tűnő, valójában azonban nagyon 
naiv trükkön jót mosolyog. Azt 
mondja, a kutyát ez a fajta figye-
lemelterelés ugyan tényleg képes 
bosszantani, ám összpontosító ké-
pességét nem csökkenti. 

A makói főtörzszászlós és a né-
metjuhásza csapatban a harmadik 
helyezést elért Csongrád megyei 
válogatott tagjaként vett részt az 
országos szemlén - első helyet 
egyéni kategóriában, nyomköve-
tésben ért el a páros. Szűcs Ferenc 
azt mondja, az első díj ötven-ötven 
százalékban a kutya, illetve veze-
tőjének sikere: a kiváló teljesít-
ményhez szükség volt a négylábú 
rendkívüli adottságaira és szorgal-
mára éppúgy, mint gazdájának 
szaktudására és kitartó munkájá-
ra. A makói kapitányságon egye-
dül ő foglalkozik nyomkövető ku-
tyával. Schnee-vel két esztendeje, 
hetente legalább három alkalom-
mal, két-három órát tanulnak, 
gyakorolnak együtt. A főtörzszász-
lós megemlíti: ebben nagy segítsé-
gére van a legnevesebb makói ku-
tyakiképző, Kiss Károly is. Az 
aranyérmes kutya egyébként Szü-
cséknél szinte esaládtagnak szá-
mít - fegyelmezett, jó házőrző. 

SZABÓ IMRE 


