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KÖRKÉP 

ÁSOTTHALOM. Felnőttképzést 
elősegítő programot indítanak a 
fiataloknak a községben. Az első 
előadást ma este 6 órától tartják 
az ifjúsági házban. Téma: a 
személyiségprofil készítése. A 
programot a Nemzeti 
Felnőttképzési Intézet 
támogatja. 
- A pünkösdi borúnnepet 
vasárnap rendezik meg 
Ásotthalom. Délelőtt 9 és 12 óra 
között három borász várja 
pincéjében a vendégeket. 
Háromnegyed 4-kor kezdődik a 
felvonulás a Szent István térre a 
Mórahalmi Fúvószenekar és a 
Kiss Ferenc Általános Iskola 
mazsorettcsoportjának 
vezetésével. 4 órától ünnepi 
műsor a Szent István téren. 
Köszöntőt mond Pőcze Levente 
alpolgármester. Fellép az 
általános iskola 
mazsorettcsoportja, a Csutri 
néptánccsoport, a királyhalmi 
modern tánccsoport, az 
Ásotthalmi Népdalkör és a 
Tápéi Citerazenekar. 
Háromnegyed 5-kor kezdődik a 
borrendi avatás. 
- Hétfőn a művelődési házban 
rendezik meg az ötéves 
fennállását ünneplő Tálentum 
2000 Magán Művészeti Iskola 
tanévzáró gálaműsorát. 
Fellépnek az iskola szintetizátor, 
ütő, társastánc és színjáték 
tanszakának növendékei és 
tanárai. 

BORDÁNY. 14. alkalommal 
rendezik meg a falunapokat és az 
ifjúsági fesztivált. A rendezvényt 
Botka László országgyűlési 
képviselő nyitja meg ma délután 
fél 4-kor a Szent István téren. 
Átadják a díszpolgári címet, a 
Bordány Községért 
Emlékérmeket, valamint a 
megújult faluházat. Fél 6-kor 
kezdődik a gálaműsor, 
közreműködnek az Ádám Jenő 
Általános Iskola növendékei és a 
Berkenye népdalkör. A 
faluházban képzőművészek 
kiállításait tekintheti meg a 
közönség. Vasárnap a faluház 
parkjában kézműves vásárt 
rendeznek. Délelőtt 11 órakor 
kezdődik az ünnepi szentmise és 
az elsőáldozás a templomban. 
Délután 4 órától a Nefelejcs 
nyugdíjasklub ad műsort, Makra 
Pál gyermekműsora után Mini 
és Maxi humoros akrobata 
show-ját láthatja a közönség. Fél 
7-kor kezdődik Demjén Ferenc 
koncertje. Este 8-tól a Zserbó 
együttes ad koncertet, 9 órától 
Hevesi Tamás, háromnegyed 
10-től az Ámokfutók lép fel. Fél 
11 -kor kezdődik a bál a Drink 
Panthers együttessel. Hétfőn 
reggel 9 órától mezei 
futóversenyt rendeznek, délután 
3 órától a csókái néptánc 
együttes, majd a dettai 
néptáncegyúttes lép fel. Fél 5-től 
a Berkenye népdalkör ad műsort. 
5 órától Hacsek és Sajó címmel 
Heller Tamás és Beregi Péter 
szórakoztatja a közönséget, 6-tól 
Eszményi Viktor és Heilig 
Gábor, 7 órától pedig Kató 
Zoltán ad koncertet. Este 8 
órakor fellép a Sramlikings és a 
Desperado. 

MÓRAHALOM. 
Pünkösdvasárnap országos 
kirakodó- és állatvásárt 
rendeznek Mórahalmon. 

RÚZSA. Ma egyházközségi napot 
szerveznek Rúzsán. A program 
délután 1 órakor kezdődik a 
templomkertben. Fél 2-től 
kézműves-foglalkozás lesz, 2 
órától a felnőtteknek Bognár 
Attila atya tart előadást a 
templomban II. lános Pál 
pápáról, 3 órától a gyerekeket 
vidám fél órára invitálják, fél 
4-től ügyességi vetélkedőt 
rendeznek. A szervezők kérik, 
egy-egy tálca süteményt vigyenek 
magukkal a résztvevők. A napot 
este 6 órakor ünnepélyes 
szentmisével zárják, 
közreműködik egy szegedi 
ifjúsági zenekar. A szentmisét 
követően együtt fogyasztják el a 
bográcsost. 

Az utolsó napig kölcsönöztek 

Bezárt a Kálvária téri 
fiókkönyvtár 
Idén tovább fogyatkozik a sze-
gedi Somogyi-könyvtár fiókhá-
lózata. Tegnap fogadott utoljára 
olvasókat a Kálvária téri könyv-
tár. A gyűjtemény egyik fele a 
körzetet ellátó Móra utcai bib-
liotékába, a másik a többi fi-
ókkönyvtárakba, illetve raktár-
ba kerül. 

Fölcédulázott papírdobozokban 
várakozott a könyvek egy része 
pénteken délután a Somo-
gyi-könyvtár bezárásra ítélt, Kál-
vária téri fiókjában. A becsoma-
golt kötetek még nem a biblioté-
ka fölszámolását jelezték: vissza-
kerülnek a Hangos könyvtár 
emeletére, ahol a fiókhálózat ál-
lományának frissítésére szánt 
anyagot gyűjtik. A tízezer kötet, 
mintha mit sem tudna a közelgő 
és végleges záróráról, az évek óta 
megszokott rendben állt a pol-
con. 

Az utolsó napon érkező olva-
sókat Zombori Mihályné könyv-
táros fogadta. A délután egy órai 
nyitás után pár perccel Balogh 
Csabáné és Bódiné Börcsök Beá-
ta lépett a mozaiklapokkal kira-
kott, tágas, könyvillatú helyi-
ségbe. Mindketten a közelben 
múködő, fogyatékosok nappali 
intézményének gondozói. A ki-
kölcsönzött könyvek átadása 
után, az ajtóból visszalépve, 
szomorúan jegyezték meg: rosz-
szul érinti őket a bibliotéka be-
zárása, mert az intézetben gon-
dozott gyerekeket eddig minden 
héten elhozták a könyvtári fog-
lalkozásokra. A könyvtárosok 
mesét olvastak nekik, kézmú-
vesprogTamokat tartottak. En-
nek most vége, mert a legköze-
lebbi (Móra utcai| könyvtár túl 
messze van ahhoz, hogy a rész-
ben mozgáskorlátozott gondo-
zottakkal hasonló rendszeres-
séggel megtegyék az utat. 

Zombori Mihályné elmondta, 
hogy szinte az utolsó napig köl-
csönöztek. A könyvtár bezárásá-
ról hozott döntés óta folyamato-
san készítették föl látogatóikat a 
változásra. A beiratkozottaknak 
kiküldött fölhívás (amely a ki-
kölcsönzött kötetek visszahoza-
talára kérte az olvasókat) már in-
kább csak jelképes, elköszönő és 

Pünkösdi 
borünnep 
Ásotthalmon 
Pünkösd vasárnapját egész na-
pos borúnneppel köszöntik az 
ásotthalmiak. A helyi pincéket 
délelőtt egyénileg is meglátogat-
hatják az érdeklődők. Délután 
fél 1-től szervezett borkóstolás 
kezdődik a Somodi-pincegazda-
ságban, majd a menet a Do-
bák-pincészetben és Tóth István 
boraival folytatja az ismerkedést. 
A nedűk megízlelése után a bor-
barátok a Szent István térre vo-
nulnak. Itt délután 4 órakor ün-
nepi műsor kezdődik néptánccal, 
népdallal és citerazenekarral. A 
hivatalos programot borrendi 
avatás és Kása Ferenc esperes 
boráldása zárja. Az ásotthalmi 
borúnnep vasárnap este hangu-
latos vacsorával zárul. 

Mr. Beán 
egy napja 
Az Egy nap egy angol anyanyel-
vű híres személy életéből című 
pályázatra beérkezett gyermek-
munkákból nyílt kiállítás az új-
szegedi rendezvényházban. A 
gyerekek egyebek mellett Dávid 
Beckham, King James, Edgár 
Allan Poe, Mr. Beán, Alissá Mi-
lano és Henry Ford egy napját 
álmodták meg. A kiállítás csü-
törtökig tekinthető meg! 

Péntek este 6 óráig vihették vissza a kikölcsönzött könyveket az 
olvasók Fotó: Miskolczi Róbert 

tájékoztató gesztus volt. Az olva-
sókat dicséri, hogy csupán né-
hány kölcsönzött kötet maradt 
kint. 

A Kálvária téri fiók 104 négy-
zetméteres helyiségét a móravá-
rosi plébániától bérelte a Somo-
gyi, havonta mintegy 90 ezer fo-
rintért. Az 1996-ban megnyitott 
bibliotékában tavaly 3770 olvasó 
fordult meg. A gyűjtemény közel 
fele a Móra utcai fiók választékát 
teszi gazdagabbá, másik részét a 
fiókhálózatban osztják szét, illet-
ve raktárba kerül. 

Az újabb könyvtárbezárásról, 
akárcsak tavaly, takarékossági 
okokból hozott kényszerű dön-
tést a közgyűlés. Legutóbb szinte 

pontosan egy éve volt könyvtár-
bezárás Szegeden: akkor Kecs-
kés- és Béketelep, Szentmihály 
és Gyálarét fiókjainak ajtajára 
került lakat. 

N Y P. 

HOSSZABB NYITVA TARTAS 
A Kálvária téri fiók bezárásáról tá-
jékoztató szórólapon fölhívták a 
könyvtárlátogatók figyelmét arra 
is, hogy a körzetet május 17-étől a 
Móra utca 21. alatti könyvtár látja 
el, bővített szolgáltatásokkal és 
hosszabb nyitvatartási időben. 
Több olvasó még örült is a válto-
zásnak, mert lakóhelyükhöz köze-
lebb esik a Móra utcai fiók. 

Tiltakoznak a szülők 
a száguldozok ellen 
Fekvőrendőrt és sebességkor-
lá tozó táblá t kel lene kihe-
lyezni Újszegeden, az Alsó ki-
kötő soron - vélik az o t t an i 
óvodás gyerekek szülei . Az 
útra bekanyarodó au tók 
ugyanis a hosszú, egyenes 
szakaszon száguldoznak, ve-
szélybe sodorva az arra járó 
kics iket . 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Óvoda, iskola, lakóházak sora-
koznak az újszegedi Alsó kikö-
tő sor egyik oldalán, a másikon 
a Tisza gátja zárja le az utat . A 
Belvárosi híd mellett lehet az 
útra rákanyarodni, az egyenes 
szakaszon a legtöbben rálép-
nek a gázra. Az arra élők sze-
rint nem ritka, hogy egy-egy 
autó óránként 80-90 kilométe-
res sebességgel száguld a nyíl-
egyenes úton. Ennek véget kel-
lene vetni - vélik a környék is-
koláiba, óvodáiba járó és az ott 
lakó gyerekek szülei - , hiszen a 
gyorsan elhaladó autók veszé-
lyeztetik a gyerekek testi épsé-
gét. 

Börcsök Pál a Tisza-parti óvo-
dába hordja hatéves gyermekét. 
Az édesapa és a többi szülő dél-
utánonként a játszótéren arról 

Szeged 
fényei 
a dómból 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ma megnyitják a nagyközönség 
előtt a szegedi dóm város felőli 
tornyát. Ez alkalommal azon-
ban este 8 és 10 óra között le-
het gyönyörködni az éjszakai 
Szeged fényeiben. Az érdeklő-
dők 500 forint adomány ellené-
ben mehetnek fel a 46 méter 
magasban lévő kilátóba, ahová 
287 lépcsőfok vezet. Kondé La-
jos plébános lapunknak el-
mondta: a befolyt összeget a fo-
gadalmi templom elektromos 
hálózatának felújítására fordít-
ják. Legközelebb Szeged napja 
alkalmából, jövő hét végén, 
május 21-22-én nyitják meg a 
tornyot reggel 9 és délután 5 
óra között. 

Hétezer méteres kazah hegy meghódítására készülnek szegedi fiatalok 

A Lenin-csúcsra készülnek 
A hétezer méteres Lenin-csúcs 
meghóditására készülnek fiatal 
szegedi hegymászók, akik sze-
rint amennyire ideális, annyira 
kiszámíthatat lan a kazah hegy. 

A szegedi Tóth Boromisza Béla 
hét évvel ezelőtt Szegeden má-
szott meg egy múfalat, ami any-
nyira megtetszett neki, hogy el-
döntötte: innentől kezdve ezzel a 
sporttal szeretne foglalkozni. Ké-
sőbb elvégezte az alapfokú szikla-
mászó-tanfolyamot, majd sorban 
a többit. A 35 éves hegymászó -
aki civilben vállalkozó - elmond-
ta, hogy az Alpokban már nincs 
olyan 4 ezer méteres csúcs, amit 
ne mászott volna meg barátaival. 

A fiatalember hegymászótársa-
it, Dobó Barnát és Barta Károlyt 
többen kérdezgették, miért nem 
másznak meg egy nagyobb csú-
csot. A hosszas unszolás után 
úgy döntöttek, hogy idén július 
végén nekivágnak a Kazahsztán-
ban lévő Pamír-hegység 7134 
méter magas Lenin-csúcsának. -
Ilyen magasan szegedi hegymá-
szó még nem volt - mondta Tóth 
Boromisza Béla. A 32 esztendős 
Barta Károllyal, aki a Szegedi Tu-
dományegyetem földrajz tanszé-
kén tanít, a 31 éves Dobó Barná-
val, aki egyetemista, ipari alpi-
nista, hegymászó és barlangász, 
valamint a 41 éves telekommu-
nikációs szakemberrel, Gránitz 

Jánossal azért választották ezt a 
hegycsúcsot, mert olcsó. Nincse-
nek több ezer dolláros csúcsenge-
délyek, viszonylag gyorsan meg-
közelíthető, mivel a mászásra 
leginkább alkalmas hónapok -
július és augusztus - időjárása 
igen kedvező. 

- Nem szabad azonban megfe-
ledkezni arról, hogy egy ekkora 
hegy mennyire kiszámíthatat-
lan. Itt halt meg a 70-es években 
az orosz női hegymászó-váloga-
tott, amelynek tragédiáját egy 
nemzetközi filmprodukció is fel-

dolgozta - tette hozzá. 
A hegy a volt Szovjetunió te-

rületén található, hétezer mé-
ter fölé emelkedő öt csúcs egyi-
ke. Az öt hegycsúcs mindegyi-
kének megmászása a hegymá-
szókörökben nagy elismerést 
jelentő Hópárduc-díj megszer-
zését jelenti. A Lenin-csúcs 
ezek közül az egyik legismer-
tebb és legnépszerűbb. A négy-
fős társaság július közepén vág 
neki a Lenin-csúcs meghódítá-
sának. 

A. T. J. 

Szegedi hegymászók az Alpok csúcsán Fotó: DM/DV 

beszélget, hogy tarthatatlan álla-
pot alakult ki az Alsó kikötő so-
ron. 

A gyerekek a Tisza mellett ve-
zető út mellett mennek haza az 
óvodából, az iskolából, az úton 
átkelve jutnak a töltésre játszani, 
vagy éppen arra kerékpároznak. 
Az óvodás gyerekek szülei úgy 
gondolják, szükség lenne vala-
miféle forgalomlassító megol-
dásra. 

- Ha a város más pont ja in , 
például a Franciahögy lakó-
parknál le lehetet t zárni az 
utat , biztosan akad megoldás 
a mi problémánkra is - mond-
ta Börcsök Pál, aki úgy véli: 
egy fekvőrendőr kihelyezésé-
vel lassí tani lehetne az autók 
tempójá t . - Most még arány-
lag kicsi a forgalom, de nyá-
ron, amikor a laposon beindul 
a s trandszezon, rengeteg autó 
jár itt . 

A játszótérnél kutyát sétálta-
tó Varga Árpádné úgy véli, 
nemcsak fekvőrendőr kellene, 
hanem sebességkorlátozó tábla 
is. Sőt fel kellene festeni az út-
burkolatra, hogy a környéken 
iskola és óvoda működik, sok 
gyerek közlekedik, hátha figyel-
mesebben vezetnének az autó-
sok. 

HÍREK 
MOTORKIÁLLÍTÁS 
FELSŐVÁROSON 
Idén hatodik alkalommal 
rendezik meg a 
szépségversennyel, 
alkatrészbörzével, motorvásárral 
és streetfighter - motoros 
ügyességi - bemutatóval 
egybekötött szegedi 
motorkiállítást a Gyík utcai 
József Attila Általános és 
Szakközépiskolában (volt lila 
iskola Felsővároson). A ma 
délelőtt 10 órakor kezdődő 
megnyitó után délben trial 
kerékpáros-bemutató, 
tesztmotorozás, majd délután 2 
órától streetfighter-bemutatóval 
várják az érdeklődőket. Az egész 
napos rendezvényt este 8 órától 
PH-koncert zárja. 

MEGETTE AZ ELRABOLT 
ÉLELMISZERT 
Rablás miatt indult 
büntetőeljárás a Szegedi 
Rendőrkapitányságon egy 39 
esztendős hajléktalan ellen. A 
férfit azzal gyanúsítják, hogy 
csütörtökön az esti órákban 
Szegeden, a rókusi pályaudvar 
területén egy szintén 
hajléktalan férfi szatyrát a 
benne lévő élelmiszerrel együtt 
erőszakkal elvette, miközben 
több alkalommal arcon ütötte. A 
sértett a bántalmazás során 
nyolc napon belül gyógyuló, 
könnyű sérüléseket szenvedett. 
A rabló a lopott ételt 
időközben elfogyasztotta. 
A szegedi rendőrök 
állampolgári bejelentés 
alapján a helyszín közelében 
elfogták a gyanúsítottat. 
A hajléktalant őrizetbe 
vették. 

VÉDŐNŐ-TALÁLKOZÓ 
SZEGEDEN 
Az 50 éve végzett védőnőknek 
rendeznek találkozót a Szegedi 
Tudományegyetem Egészségügyi 
Főiskolai Kar (volt ÁVI) 
épületében, Újszegeden ma 
délelőtt 10 órától. A köszöntő 
után élménybeszámolóra várják 
az intézményben végzett 
évfolyamtársakat családjukkal 
együtt, a találkozót közös ebéd 
zárja. 

NETES SZEMINÁRIUM 
A vállalati internet stratégiai ki-
alakítása címmel rendeztek 
szakmai napot a megyei kereske-
delmi és iparkamara támogatá-
sával a Novotel Hotelben. A dön-
téshozóknak szervezett képzé-
sen szó esett egyebek mellett az 
eredményes internetkommuni-
kációról, az internetjogról is. 


