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Ipar- és népművészek találkoztak Algyőn 

Mozdulat gyékényből 

Csongrád megye minden részéről érkeztek ipar- és népművészek 
Algyőre, a Dömötör-napi szakkiállításra és kirakodóvásárra. A 
faluház nagytermében jól megfértek egymás mellett a csuhébábuk, 
mézeskalácsok és festett ikonok. 

Ot sérült a Mazdában 
Súlyos baleset történt a hét végén az E75-ös úton. Szombatra virradó 
éjjel egy Mazda öt szerb-montenegrói utasával tartott Balástya irá-
nyából Szeged felé, amikor a szatymazi elágazás előtt eddig ismeret-
len okból áttért a szemközti sávba, rhajd az árokba rohant és egy fá-
nak ütközött. Az autót vezető 32 éves férfi, valamint két utasa súlyos, 
míg a másik két utas könnyű sérüléseket szenvedett. Mindannyiukat 
a szegedi Il-es kórházba szállították. Szemtanúk szerint a baleset 
előtt a Mazda majdnem leszorított az útról egy tejtermékeket szállító 
DAF teherautót, de később kiderült, ennek nincs köze a balesethez. 

Szeptember elején jöttek el dunántúli otthonukból 

Makón keresik 
a lellei fiatal párt 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. A Varázshegy - Szellemi 
kalandozás térben és időben 
című programsorozat következő 
része ma délután 5 órától 
kezdődik a faluházban. A 
Magyar Garabonciás Szövetség 
és az algyői faluház mostani 
rendezvényének témája 
szimbólumalkotó lény. Lukács 
László vezetésével a 13-14 éves 
gyermekek többek között 
elsajátíthatják a közösségi 
munkát, illetve a 
kiegyensúlyozott 
kapcsolatteremtést. A 
témafclvctés után közösségi, 
dramatikus játékok segítségével 
tanulhatnak, majd kötetlen, 
személyes beszélgetéseken 
elmondhatják véleményüket, 
tapasztalataikat. 

BAKS. A község önkormányzati 
képviselői szerdán délután 1 
órától tartják soron következő 
ülésüket. A falugazdász 
tájékoztatja a képviselőket a 
település mezőgazdasági 
termelése és értékesítése 
helyzetéről. A cigány kisebbségi 
önkormányzat elnöke pedig 
beszámol a testület eddigi 
munkájáról. Emellett szó lesz 
még a korábbi ülésen elhangzott 
határozatok végrehajtásáról is. 

BALÁSTYA. A lakossággal való 
jobb kapcsolattartás érdekében 
fogadóórákat is tart a község 
polgármestere. A halástyaiak ma 
13 és 16 óra között kereshetik fel 
Újvári Lászlót az önkormányzati 
irodájában (Rákóczi utca 5.). 

DOMASZÉK. Képviselő-testületi 
ülést tartanak kedden délután 2 
órától a községháza 
nagytermében. Ezen többek 
között kiválasztják az 
önkormányzat számlavezető 
bankját. A képviselők 
beszámolót hallgathatnak meg 
az önkormányzati lakásokról, a 
gyámhatóság munkájáról, 
valamint az ifjúsági 
önkormányzat elmúlt négyévi 
munkájáról. A testület 
módosítja a 2003. évi 
költségvetést, illetve 
felülvizsgálja a szociális 
ellátásokat. 

KÜBEKHÁZA. A községben 
ismét tartanak gyermekorvosi 
tanácsadást. Az 
önkormányzatnak sikerült 
megegyeznie dr. Bicskei Irénnel, 
aki vállalta, hogy kéthetente 
tanácsokkal látja el a 
hozzáforduló gyermekes 
szülőket. A kübekiek az 
anya-gyermekvédelmi szolgálat 
épületében kereshetik fel a 
doktornőt. A tanácsadás pontos 
időpontját kifüggesztik a 
községben. 

MÓRAHALOM. Folytatódik a 
Homokháti Gazdasági 
Tanácsadó Egyesület és a 
Mórakert Beszerző, Értékesítő és 
Szolgáltató Szövetkezet közös 
szakmai rendezvénysorozata. A 
mórahalmi Móra Ferenc 
Általános Iskolában kedden 
délután 5 órától a 
burgonyatermesztésről lesz szó. 
Az érdeklődők előadásokat 
hallgathatnak meg a termesztés 
növény-egészségügyi 
problémáiról, a korai fajtákról. A 
szakemberektől azt is 
megtudhatják a gazdák, milyen 
változások lesznek a vetőgumók 
minősítésében, ha jövőre 
csatlakozunk az unióhoz. 

SZEGED. A Cigányoktatási 
Egyesület és a szegedi cigány 
kisebbségi önkormányzat 
szervezésében kiállítás nyílik 
Cigány sors - cigánymesterségek 
címmel ma délután 4 órakor a 
Bartók Béla Művelődési 
Központban. Ráczné Kalányos 
Gyöngyi és Kun Pál munkáit 
Pászti Ágnes kulturális 
tanácsnok ajánlja az érdeklődők 
figyelmébe. A megnyitón 
közreműködik a Móra Ferenc 
Általános Iskola 
gyermekcsoportja. A kiállítás 
november 8-ig tekinthető meg, 
naponta 8 és 16 óra között. 

Szomorú tekerőlantszó fogadta 
azokat, akik szombaton felkeres-
ték az algyői faluházat. A nye-
nyeréböl, ahogy sokfelé hívják 
ezt a hangszert, persze vidám nó-
tákat is előcsalt gazdája. A dal-
lam mellett a kíváncsi látogató 
azt is megtudhatta, hogyan ké-
szül a tekerőlant. 

Az egy hónapja alakult Algyői 
Művészkör hagyományteremtő 
szándékkal rendezte meg a Dö-
mötör-napi szakkiállítást és kira-
kodóvásárt. - Tizenhét taggal 
kezdtünk, de az eltelt néhány hét 
alatt újabb és újabb helybéli 
ipar-, illetve népművészek csat-
lakoznak hozzánk - mondta 
Gálné Nagy Ildikó, a kör vezető-
je. Maga is iparos, szőnyegeket 
szó, valamint különféle textile-
ket tervez. 

A mostani szakkiállítás egy fo-
lyamat része. Ugyanis a színhá-
zakhoz hasonlóan az algyői falu-
házban is évadokat vezettek be 
és a 2003-2004-es évad része a 
vásár. A helyi művészek évente 

i Ti 

Szegeden buliztak a hét végén a 
Nagy Ó című televíziós 
show-műsorból kiesett lányok, 
akik elhatározták: megalapítják 
a hajadonok klubját. 

Tünde, a tv2 Nagy Ő című 
show-jának egyik szegedi szerep-
lője nem találkozott játékostár-
saival, mióta kiesett a műsorból. 
Éppen ezért nagyon örült, ami-
kor Eszter, ]udit, Piroska és Reni 
elfogadta meghívását és Szegedre 
látogattak. A lányok péntek este 
érkeztek, és azonnal bulizni in-
dultak, amely olyan jól sikerült, 
hogy másnap délig nem bújtak ki 
az ágyból. Szombaton a John 
Bull Pubban ebédeltek, majd egy 
kis városnézés után a Pick Sze-
ged kézilabdameccsére mentek 
szurkolni. Este ismét egy hatal-
masat buliztak a Sing-Singben. 

A játékosok többsége a főváros-
ban él, így rendszeresen találkoz-
nak egymással: összeülnek egy 
kis pletykálkodásra, együtt jár-
nak bulizni, sőt néha vásárolgat-
ni is. A lányok továbbra is figye-
lemmel kísérik a játékot, és úgy 
vélik, még semmi sem dőlt el, hi-
szen Anita még fordíthat a dolgo-
kon. Ő az, aki nagyon jól kijön 
Sándorral, de nőies oldalát még 
nem mutatta meg. Egyébként 
neki szurkolnak társai, úgy gon-
dolják ugyanis, hogy Mónika és 

persze nem csupán egy alkalom-
mal mutatkozhatnak be a nagy-
közönségnek. - Jelesebb napo-
kon, mint a jelenlegi Dömö-
tör-nap, illetve adventkor, hús-
vétkor is szervezünk majd vásá-
rokat - tudtuk meg Lázár Nóra 
kulturális munkatárstól. 

Az algyői Oláh Ernő eredetileg 
ikonfestést tanult a vásárhelyi 
fószai Sándortól. - A tanárom az 
egyik nyári alkotótáborban meg-
ismertette velem a fafaragást és 
azonnal beleszerettem - mesélte. 
Ha az ember kést és egy fadara-
bot vesz a kezébe, már azonnal 
beindul az agya, mit is lehetne 
csinálni belőle. 

A díszítő motívumok nagy ré-
szét maga találja ki, mert ettől 
lesz egyedi a munkája. Fafaragó-
ként első sikerét Algyőn érte el, 
ugyanis faragott tükrével elhozta 
a kézművészeti pályázat fődíját. 
Azért az ikonfestést sem hagyta 
abba. Sőt: a két művészeti ágat 
ötvözte. A megfestett ikonhoz ő 
faragja a keretet. 

Melinda nem illik a Nagy Ő-höz. 
Mint mondták, egyikük sem 
bánta meg, hogy jelentkezett a 
műsorra, és többségük nem is 
csinálna semmit másként akkor 
sem, ha újra kezdhetné. Szeren-
csésnek tartják magukat, hogy 
részt vehettek a show-ban, ahol 
ingyen utazgathattak és ha csak 

A helyiek mellett számos 
Csongrád megyei településről ér-
keztek még kiállítók. Geráné Sze-
menyei Olga hetedik éve foglalko-
zik gyékényfonással vásárhelyi 
műhelyében. - Munkanélküli let-
tem és azt ajánlották, végezzek el 
egy gyékényes tanfolyamot. Hát, 
valahogy így kezdődött - emléke-
zett vissza Geráné. Egyet nagyon 
sajnál, hogy ő nem születhetett 
bele ebbe a szép mesterségbe, 
mint tanítómestere, a tápéi Kiss 
Lászlóné. - Marika nénitől les-
tem el a gyékényezés minden ap-
ró csínját-bínját - folytatta. 

Ha egy-egy levelet fog a kezébe, 
azon nyomban a vízpart, a ter-
mészet jut az eszébe. Ha pedig 
fonás előtt benedvesíti a gyé-
kényt, akkor szinte él, lélegzik a 
növény, olyan, mint az emberi 
lélek. Gyékényből szinte bármit 
el lehet készíteni. Hagyományo-
san főleg konyha eszközök, kosa-
rak, kanáltartók, alátétek, falvé-
dők születnek a levelekből. Ó 
mégis emberi alakokat szeret for-
málni a gyékényből, mivel ezek-
ben az aprócska szobrokban ben-
ne van az élő személy minden 
mozdulata, rezdülése. 

K.T. 

néhány hétig is, de igazi luxus-
ban éltek. 

Kiesésük óta sok változás tör-
tént a lányok életében. Eszter 
most már elárulhatta: szerelmes 
volt, amikor elkezdődött a játék, 
ezért is akart hamar kijönni. Pár-
jával azóta nagyon boldogok. Ju-
dit pedig menyasszony lett. Ettől 

Makóról adott életjelet egy, a 
Dunántúlon el tűnt fiatal pár. A 
lányt és a fiút utoljára Kapos-
váron látták, szeptember nyol-
cadikán. A balatonlellei szülők 
a makóiak segítségét kérik. 

Idén szeptember nyolcadikán 
tűnt el egy huszonegy éves fiú és 
mindössze tizenöt esztendős ba-
rátnője. A fiatalokat Kaposváron 
látták legutóbb, a balatonlellei il-
letőségű Szabó Andrea iskolába 
indult, barátja, Kovács János pe-
dig elkísérte az útra, s azóta nem 
adtak életjelet magukról, egé-
szen múlt vasárnapig - tudtuk 
meg a Makói Rendőrkapitányság 
munkatársaitól. Ekkor ugyanis a 
fiú felhívta nővérét felsőmocso-
ládi otthonukban, s mint az a 
szülők rövid nyomozása után ki-
derült: a hívás a makói Justh 
Gyula utca egyik telefonfülkéjé-
ből érkezett. 

- A rendőrök nagyon készsége-
sek voltak, rögtön igyekeztek a 
fiatalok nyomára bukkanni, de 
eddig még semmi nyomot nem 
találtak - mondta a fiú édesapja, 
aki a hagymavárosba jött, fia 
nyomát követve. - Egyáltalán 

függetlenül mindketten tagjai 
lesznek annak a társaságnak, 
amelynek megalakításáról elő-
ször lapunknak beszéltek. Tün-
de édesapjának javaslatára 
ugyanis megalapítják a hajado-
nok klubját, amellyel terveik sze-
rint az ország különböző pontja-
in tartanak majd nyilvános ösz-

nem tudjuk, hogy miért mentek 
el a gyerekek, a fiam azt mondta: 
nem miattunk kellett eljönniük, 
így azt sejtjük, hogy a kislányék-
nál lehet valami probléma. Na-
gyon szeretnénk, ha mindketten 
visszajönnének. Szeretném, ha 
látják magukat az újságban, je-
lentkezzenek, és kérem, ha vala-
ki Makó környékén felismerné 
őket, azonnal szóljon a rendőrsé-
gen. 

A fiatalok még sosem jártak az 
országnak ebben a szegletében. 
Külföldre utazásuk sem valószí-
nű, hiszen egyiküknél sincs útle-
vél. Mindketten feltehetően a le-
ány megspórolt zsebpénzéből -
amely körülbelül 40-50 ezer fo-
rint - élhetnek, hacsak nem vál-
lalt alkalmi munkát az egyéb-
ként szakmunkás-végzettséggel 
rendelkező János. 

A jogszabályoknak megfelelő-
en a rendőrség köteles előállítani 
a kiskorú Andreát, ám a fiatal-
embert nem kötelezhetik hazaté-
résre. A rendőrség is kéri a hely-
belieket, jelezzék, ha a képen lát-
ható fiatalokat látják, látták va-
lahol. 

I .SZ. 

szejöveteleket, egy-egy közis-
mert, egyedülálló nő társaságá-
ban. Ha kezdeményezésük sike-
res lesz, valószínűleg akkor is 
folytatják majd klubdélutánjai-
kat, amikor már mindannyian 
megtalálták a maguk Nagy 
Ő-jét. 

TÍMÁR KRISZTA 

A lányok hatalmasat buliztak Szegeden. Fotó: DM/DV 

A két dunántúl i fiatal, Szabó Andrea és Kovács János szeptember-
b e n t ű n t el . Rendőrségi fotó 

Tünde édesapjának javaslatára megalapítják a hajadonok klubját 

Szegeden buliztak a Nagy O kiesett lányai 

A citerákat is sokan megcsodálták. Fotó: Schmidt Andrea 


