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SZÜLETÉSNAPI PROGRAM 
Szeged, május 28., Klauzál tér 

8.00-9.00: Reggeli zenés ébresztő -
városnéző kisvonattal fúvószenekar jár-
ja be a várost. 

10.00-10.30: Bohócok az állatkert-
ben - a szegedi Kövér Béla Bábszínház 
műsora. 

1 0 . 3 0 - 1 1 . 0 0 : Görkorcso lya -bemuta -
tó, játékos feladatok gyerekeknek Dél-
magyarország-nyereményekért, a Va-
sárnapi Délmagyarország gyermeknapi 
játékának nyereményátadása. 

11.00-11.45: A Pom-Pom együttes 
Ernő Afrikában című gyermekműsora. 

1 1 . 4 5 - 1 2 . 0 0 : A Dé lmagyarország 
konstrukciós fizikaverseny díjátadása, 
nyertes konstrukciók bemutatása. 
Grease - előadják az Orczy István Álta-
lános Iskola tanulói. 

12.00-12.45: Csonka András műso-
ra. 

13.00-14.00: Színpadon a Délma-
gyarország: kérdezz-felelek játék nyere-
ményekért, utazási és születésnapi nye-
reményünk díjátadása, a Délmagyaror-
szág vándordíj átadása. 

14.00-14.15: Aero kick-box bemuta-
tó. 

14.15-14.45: Fiesta együttes műsora. 

14.45-15.45: Színpadon a Délma-
gyarország: kérdezz-felelek játék nye-
reményekért, 95 éves olvasók, intéz-
mények köszöntése. Vendégünk Gregor 
József, Janics Natasa, Darvasi László 
és a Mercedes-Benz Csillagtúra részt-
vevői. 

15.45-16.00: Küzdőspor t -bemutató . 
16.00-16.30: Dé lmagyarország szü -

linapí tortaszegés. 
1 7 . 0 0 - 1 8 . 3 0 : Zséda-koncer t . 
10.00-18.00: A városnéző kisvonat 

egész nap ingyen szállítja az érdeklődő-
ket a Fekete Ház elől. A Klauzál téren 
élőben jelentkezik Csörög rovatunk, sze-
mélyesen találkozhatnak olvasóink a 
szerkesztőség munkatársaival. Egész 
nap ajándéktárgy-árusítás. Látványos 
fizikai kísérletek a fizika éve alkalmából. 
Szülinapi fotóparaván - a fényképező-
gépet ne felejtse otthon! Sportegészség-
ügyi információs pavilon - ingyenes 
vérnyomásmérés, testzsír-meghatáro-
zás, US Army fittségi teszt. Hűsítőről 
gondoskodunk! Az A Capella cukrászdá-
ban mindenki, aki fagylaltot vásárol, 1 
gombóc fagyit ajándékba kap az erre a 
napra megalkotott tejszín-blue curacao 
DM-fantáziafagylaltból. 

Gyerekek 128 keréken, Zabagép és bohócok 

A DM-buliig még 
kilencet kell aludni 
Jövő héten szombaton - többek között - gyorskorcsolyázók, bá-
bosok, előadók lépnek fel a Délmagyarország 95. születésnapi 
ünnepségén. A gyerekeket is érdekes programokkal várjuk, ta-
lálkozhatnak például Zabagéppel, az oroszlánnal is. 

A Délmagyarország-buli programjainak sorát május 28-án délelőtt 
10 órakor nyitja meg a Kövér Béla Bábszínház társulata. A bábszíné-
szek a Bohócok az állatkertben és az Egy kis Mozart bohócokkal cí-
mű, Kós Lajos által tervezett-rendezett produkciók legjobb részleteit 
mutatják be. A zenés etűdök bábokkal mottót viselő előadás után, fél 
11-től 16 gyerek szállja meg a teret: összesen 128 keréken görögnek 
majd a SZVSE Tornádó Egyesület gyorskorcsolyázói. A legifjabb 7, a 
legidősebb 14 éves. A két edző, Garzó Erika és Kéri Ferenc erre a nap-
rá izgalmas, pörgős koreográfiát tanított be a gyerekeknek látványos 
ügyességi feladatokkal, szlalomozással. A korisok tetőtől talpig védő-
felszerelésben száguldanak és ügyeskednek majd olvasóink szeme 
láttára. A dinamikus korisbemutató után a szentesi Pom-Pom együt-
tes ad zenés műsort a gyerekeknek arról, mit látott barátjuk, Ernő Af-
rikában. A közönség érdekes állatokról szóló dalokat hallhat, s két 
éneklés között játékos feladatokat is kapnak a gyerekek. Színpadra 
lép Zabagép, az oroszlán, aki nagyon szereti megkóstolni a gyerek-
mancsokat. Az oroszlánüvöltést addig is lehet gyakorolni, mert már 
csak kilencet alszunk, és ünnepelünk: 95 éves a Délmagyarország! 

Szántai Tibor nem adná tovább tudományát, mert nehéz meló 

A birkanyírás derekas munka 
Egy óra alatt maximum négy 
jószágot lehet megnyírni olló-
val, aki többet mond, az lódít -
szögezi le Szántai Tibor. A fel-
győi határban élő fiatalember 
szakmáját tekintve juhász, és 
ollóval nyírja a jószágokat. Ami-
kor eljön az ideje, ő is járja a 
többiekkel a környékbeli gaz-
daságokat, és hamar végeznek. 
A megyében - ahogy országosan 
is - lassan nő a juhok száma. 

- Bevallom őszintén, igazából 
édesapám nyomdokaiba szeret-
tem volna lépni, de végül nem 
lettem traktoros - mondja némi 
sóvárgással Szántai Tibor, mikor 
a nyájból kiemeli kedvencét, Szé-
nát. A Felgyő közeli tanyáján élő 
fiatalember gazdálkodik, de ere-
deti szakmája juhász. - Huszon-
öt birkát tartok. Van köztük két 
racka is, no meg a tenyészkos, de 
azt most kölcsönadtam - harapja 
el a mondat végét, miközben 
hozzálát a birkanyíráshoz. 

Gyomaendrődön tanulta ki a 
szakma fortélyait. 1986-ban ti-
zennégy éves volt, amikor dögju-
hokon gyakorolni kezdték az ol-
lós birkanyírást, s azóta is, ha az 
idő nem sürgeti, eleképpen sza-
badítja meg vastag gyapjújuktól 
a jószágokat. Kioktat, hogy az 
csak henceg, de nem mond iga-
zat, aki azt hirdeti, hogy ollóval 
négynél több birkát nyír meg egy 
óra alatt. - Nagyon derekas meg 
kezes munka ez - sóhajt föl, és 
értetlenségemet látva rámutat 
saját testtájaira. - Ebben gyorsan 
kikészül az ember - folytatja, mi-
közben rándul egyet Széna. - Iga-
zából padon szokták ezt csinálni, 
de végül is mindegy: nincs gép 
vagy olló, ami meg ne csípné a 
birkát. 

Széna már félig túl van a meg-
próbáltatáson, amit egyébként 
jól visel. Gazdája közben elma-
gyarázza, hogy akkor dolgozik jól 
a nyíró, ha csak úgy omlik a 
gyapjú a birkáról. - Mostanság ez 
már nem nehéz, hiszen szinte 
mindenki géppel nyír. A környé-
ken is van úgy kétezer-ötszáz 
juh, közösen összeállva szoktuk 

Kétségtelen, a birka nyírása nem könnyű művelet 

megkopasztani mindet. Ha itt az 
ideje, körbejárjuk a gazdaságo-
kat, s így néhány nap alatt vég-
zünk. 

A Magyar Juhtenyésztő Szö-
vetség adatai szerint Csongrád-
ban mintegy 38 ezer anyajuhot 
tartanak - a szaporulatot nehéz 
lenne számba venni - , s ezzel a 
megye a tizenegyedik helyen áll. 
Viszont itt vannak a legldsebb te-
nyészetek is. A báránynak a szö-

vetség tenyésztési vezetője, Sáfár 
László szerint biztos piaca van, 
ez is lehet az oka annak,-hogy fo-
lyamatosan nő az állomány Ma-
gyarországon. 

Bár a hódmezővásárhelyi Szent 
György-napi juhászversenyen 
még géppel is, ollóval is nyírják a 
jószágokat, a modern eszköz -
hatékonysága miatt - kiszorítja a 
hagyományost. A gyomaendrődi 
iskolában azt mondták, az ollóval 

Fotó: Bíró Dániel 

való nyírást inkább csak „szem-
revételeztetik" a diákokkal. 

- A fiatalabbak már nemigen 
tudják, hogyan kell az ollóval 
bánni. Én se adnám tovább ezt a 
technikát, no nem az irigység 
miatt, hanem mert tényleg elég 
fárasztó meló - nyomatékosítja 
még egyszer Tibor, miközben 
visszatereli a többi birka közé a 
frissen nyírt Szénát. 

BÍRÓ DÁNIEL 
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| mmss'delmagyar.hu "^©22! jjKérjük, írja meg nevét és lakhelyét! 
I legjobbakat megjelentetjük.' 

Várjuk kedvenc f o t ó i k a t rövid szöveggel! 
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DÉLMAGYARORS2LÁG 
D É L V I L Á G 

A DELMAGYARORSZAG és a DÉLVILÁG 
kommunikációs partnere a T-Nlobite Rt. 

Hatvannégyen érettségiznek a megyében a hét végén 

Egyedül a Ságváriban 
Két tantárgyból is érettségiznek 
ma a fiatalok. Délelőtt kilenc 
órakor az informatika-, míg dél-
után háromtól a latin írásbeli 
vizsga kezdődik. Holnap a bi-
ológia, míg szombaton az ide-
gen nyelvű történelem tételsort 
kapják kézhez a diákok. Szom-
baton a szegedi Ságvári gim-
náziumot egyetlen érettségiző 
miat t nyitják ki. 

Többen sírógörcsöt kaptak a ma-
turálók közül, amikor megtudták 
az elmúlt kedden, hogy másnap 
nem, csak tíz nappal később érett-
ségizhetnek idegen nyelven törté-
nelemből. Az eredeti történelem-
tételek ugyanis a vizsga előtt kitu-
dódtak, ezért május 10-én az Ok-
tatási Minisztérium úgy döntött, 
hogy új történelem tételsort állít 
össze. Az idegen nyelvű fordítá-
sok viszont nem készültek el. 
Ezért Csongrád megyében 64 di-
áknak május 21-ére kellett elha-
lasztania a történelemvizsgáját. 

Négy középiskolát kell kinyitni 
Csongrád megyében a szombati 
pihenőnapon az idegen nyelvű 
történelemérettségi miatt. A Sze-
gedi Tudományegyetem Ságvári 
Endre Gyakorló Gimnáziumban 
mindössze egy diák ül majd az 
osztályteremben, aki középszin-
ten franciául ad számot történe-
lemtudásáról. A törvény szerint 
az igazgatónak mindenképpen be 
kell mennie az iskolába, illetve 
180 percen át óránként váltja egy-
mást egy felügyelő és egy tartalék 
tanár. Ezenkívül a portásnak is 
szolgálatot kell teljesítenie. 

- A két tanárkolléga önként je-
lentkezett a szombati munkára. 

Váltják egymást. A felügyelő 
1140 forintot kap óránként, míg 
a tartalék ennek a felét - mondta 
Kovács István igazgatóhelyettes. 

A legtöbben a szegedi Deák Fe-
renc Gimnáziumban érettségiz-
nek szombaton: angol nyelven 
történelemből emelt szinten ti-
zenketten, középszinten hu-
szonnyolcan. 

- Eltem a törvény adta lehető-
séggel, és iskolánkban meghosz-
szabbítottam egy-egy órával a té-
telkidolgozási időt. A gyerekek öt 
illetve négy órát dolgozhatnak a 
feladatsorokkal - jelentette ki Kis 
Gábor igazgató. 

Csongrád megyében németül 
huszonegyen látnak neki majd a 
tételek megoldásához. Tizenné-
gyen a vásárhelyi Németh László 
gimnáziumban, míg heten a sze-
gedi Tömörkény István gimnázi-
umban érettségiznek. Az intéz-
ményvezetők még nem tudják, 
hogy milyen formában kapják 
meg a feladatlapokat. 

C S . G . L. 

LEJÁRT A HATARIDŐ 
Az Oktatási Minisztérium a közép-
szintű matematikaérettségit az el-
múlt héten érvénytelenítette. Ezért 
azoknak a diákoknak, akik meg kí-
vánják ismételni a középszintű ma-
tematikaérettségit, szándékukat 
szerdán délután négy óráig kellett 
jelezniük. Akik nem adták le időben 
kérelmüket, nem írhatják meg újra a 
matúrát, és az év végi osztályzatuk 
kerül majd az érettségi bizonyítvá-
nyukba. A középszintű írásbeli ma-
tematika érettségi vizsga új vizsga-
napja május 28-a délelőtt 10 óra. 

Értékek szigete a szentesi galériában 
A három dél-alföldi megye pedagógusainak 
alkotásaiból nyílt kiállítás a szentesi ga-
lériában. A tárlatra - melyet immár hatodik 
alkalommal rendeztek meg - 81 alkotást 
küldtek be az óvónők, taní tók és tanárok. 

A Rejtelmek, ha zengenek című tárlatot ha-
todik alkalommal rendezték meg a szentesi 
művelődési központ főtéri galériájában 
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye ön-
kormányzatai és a Pedagógusok Szakszer-
vezetének megyei bizottságai. A hagyomá-
nyoknak megfelelően a pályázatra óvónők, 
tanítók és tanárok legkülönbözőbb művé-
szeti ágak, szabadon választott irányzatban 
és technikával készített munkái t várták a 
szervezők. A mostani felhívásra 81 alkotás 
érkezett, ezek közül 59-et válogatott ki - a 
terem befogadóképességére is tekintettel -
a Horóczy Margit festőművész (Kecske-
mét), Kovács Ilona nyugalmazott pedagó-
gus (Békéscsaba) és Tóth Attila művészeti 
író (Szeged) alkotta zsűri. Jól megfértek egy-
mással a képek, szobrok, kerámiák, bábok, 
valamint a nép- és iparművészeti tárgyak, 
amelyek láttán meghatódottságának adott 
hangot a kiállítást megnyitó Szöllősi Ist-
vánná, a Pedagógusok Szakszervezete nyu-
galmazott főtitkára. Somogyból érkezett 
Szentesre, ahol az alkotások láttán azt gon-
dolta: milyen kár, hogy a Dél-Dunántúlon 

nem találkozott még ilyen kezdeményezés-
sel. 

A Csongrád megyeiek közül alkotói díjban 
részesült: Haller Andrea, Horváth Lászlóné 
(Szentes) és Mihály Eszter (Mindszent). Ní-
vódíjjal jutalmazták Oltyán Gyulát (Szen-

tes), Szabóné Berkes Katalint és Tari Lászlót 
(Csongrád). A tárlatot május 28-áig tekinthe-
tik meg az érdeklődők, keddtől péntekig dél-
előtt 10-től 13 óráig és 15 és 18 óra között, 
szombaton 9-től 13 óráig. 

B. I. 

Szöllősi I s t v á n n é t virággal k ö s z ö n t ö t t e Elek Sándor, a szakszerveze t megyei t i tká-
ra Fotó: Vidovics Ferenc 


