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KÖRKÉP 

ALGYÖ. A Civil Vezetők klubja 
ma délután 5 órától tartja 
összejövetelét a faluházban. 

DOMASZÉK. Ma a „kihívás 
napja" reggel fél 8-tól 
bemelegítéssel kezdődik a Bálint 
Sándor Általános Művelődési 
Központban. Reggel 8 és délután 
1 óra között 15 perc 
tömegsportra várják a 
domaszékieket, 1 órakor 
kezdődnek a tanár-diák 
mérkőzések. Este 6 órakor rajtol 
az utcai futóverseny a teleháztól. 
A versenyre délután 3 órától 
háromnegyed 6-ig lehet 
ingyenesen nevezni a 
teleházban. A 2005 méteres 
futóverseny minden indulója 
üdítőt, müzliszeletct kap 
ajándékba. Az első 10 gyermek, 
az első 10 nói és férfi induló 
külön jutalomban részesül. 

KISTELEK. Ma, a „kihívás 
napján" több helyszínen - a 
strandon, a vásártéren és a 
rendezvényházban - várják egész 
nap a mozogni vágyókat 
sportvetélkedőkkel, focival, 
falmászással, röplabdával, 
kerékpárversennyel. A 
sportnapot az általános iskola 
szervezi. 

MÓRAHALOM.A 
Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal agrár- és 
vidékfejlesztési operatív 
programja 54,5 millió forinttal 
támogatja a szeméttelepet és a 
határőrséget összekötő út szilárd 
burkolattal való ellátását. Az új 
út 698 méter hosszú és 5 méter 
széles lesz, Mórahalom két 
jelentős turisztikai célpontját, a 
Madarász-tavat és a 
Csipak-semlyéket köti össze. 
Csatlakozási pontjai délen a 
Csipaki út, északon pedig a 
058/1 helyrajzi számú út, amely 
a hulladékudvart köti össze a 
röszkei úttal. 

ÖTTÖMÖS. Ma délután fél 2-től 
tartja ülését a község 
képviselő-testülete a 
polgármesteri hivatal 
tanácskozó termében. 
Beszámoló hangzik el az ÁMK 
intézményeinek működéséről, 
megvitatják az ÁMK szervezeti 
és működési szabályzatának 
módosítását. Megtárgyalják az 
ÁMK igazgatói állásának 
pályázati kiírását. 

PUSZTAMÉRGES. A „kihívás 
napja" alkalmából 
Pusztamérgesen egész napos 
sportnapot rendeznek 
vetélkedőkkel és játékokkal a 
művelődési ház elótti szabad 
területen. 8 órakor, az 
ünnepélyes megnyitó után az 
óvodások tornabemutatót 
tartanak, majd az Aerobic 
Varázskör-futás után indul a 
Suli-Maraton. 9 órától az iskola 
udvarán vetélkedőt rendeznek: 
hordólovaglásra, kerékpáros 
ügyességi versenyre, 
gólyalábazásra várják a 
felnőtteket és gyerekeket. Fél 
2-től pedig nyári sífelvonózás, 
gumicsizma-talicskázás, sziámi 
focitréning, célba krumpli lesz. 
Fél 5-kor indul a félmaraton 
futóverseny három falu körül. 
Délután 5 órától a művelődési 
ház előtt steppaerobik, 
óriásgolyó-emelés, gólyalábazás 
és egyéb ügyességi feladatok 
lesznek, melynek díja 
tombolaszelvény. Este 7 órától 
breaktáncosok szórakoztatják a 
közönséget. 

RÚZSA. A művelődési házban 
ma 8 és 12 óra között vegyes 
árukkal várják a vásárlókat. 

SZÖREG.A Somogyi-könyvtár 
szőregi fiókkönyvtára az új 
művelődési ház építése miatt 
ideiglenesen a Szerb utca 52. 
szám alatt működik. A régi szerb 
iskolában a megszokott 
kínálattal és programokkal várja 
olvasóit. Az új művelődési házat, 
és azzal együtt az új könyvtárat 
is várhatóan november 30-án 
adják át. 

Szávay István: Az én Nagy Könyvem 

Az önmagát 
beteljesítő jóslat 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: 
ismert Csongrád megyei közéleti szemé-
lyiségek, tudósok, művészek, üzletembe-
rek, sportolók mesélnek legkedvesebb 
könyvükről. A 95 éves Délmagyarország 
születésnapi készülődése közepette pedig 
lapunk munkatársai vallanak kedvenc ol-
vasmányukról. Szávay István szerkesztő 
Tbm Clancy Elnöki játszma című regé-
nyéről beszél. 

„Harminc esztendeje Kosztolányi Dezső Caliguláját ajánlottam 
volna, amely szerintem a világ legjobb novellája az önkényura-
lom természetrajzáról. Még tíz éve is Stefan Heymtől a Dávid 
király krónikáját, amely szerintem a világ legnagyszerűbb regé-
nye arról, hogy egy értelmiségi hogyan lehetetlenül el, ha bár-
mily kapcsolatba kerül az önkényuralommal. 

De lejárt az önkény kora, így hát más forog a fejemben. Mond-
juk 2001. szeptember 11. Amikor leomlott a World Trade Cen-
ter két tornya, beleborzongtam: én ezt már olvastam valahol. 
Tom Clancy Elnöki játszma című regényében, melyben a wa-
shingtoni Capitoliumot éri ugyanilyen csapás, egyszerre meg-
semmisítve a képviselőházat és a szenátust, az elnökkel együtt. 

Mindig úgy voltam vele, minden jó könyv valamiképpen való-
ság. Olyan fikció, amely szellemileg koherens, saját világot al-
kot, amely számos szállal úgy kötődik a reáliákhoz, hogy akár 
meg is valósíthatja önmagát. 

Clancy regényfolyama, melynek az Elnöki játszma is része, 
nemcsak önmagát beteljesítő jóslatként érdemel figyelmet, ha-

nem azért is, mert a törté-
nész-tőzsdeügynökből CIA-
elemzővé, majd a szervezet 
egyik vezetőjévé avanzsáló, ké-
sőbb akarata ellenére az Álla-
mok elnökévé váló John Ryan 
történetét földolgozó regények-
ből mindennél többet meg lehet 
tudni az amerikai konzervatív 
gondolkodásról. Megértve azt a 
föltétlen hitet és meggyőződést, 
amely sok, az európai észjárás 
számára furcsának tűnő ameri-
kai politikai döntést-cselekvést 
megmagyaráz, érthetővé és egy-
ben kezelhetővé is téve azokat." 

A Tisza Lajos diákjai nyerték a SZIQvíz vetélkedőt 

Múzeum ötezer gyufaszálból 

A győztes csapat és mini múzeum Fotó: Miskolczi Róbert 

Színjátszással, énekkel, gyufaszálból múzeum-
építéssel bizonyította a szegedi Tisza Lajos szak-
középiskola húsz diákja, hogy ők a legjobbak a 
SZIQvíz vetélkedőn. Az öt hónapos munka ered-
ménye: darmstadti utazás és egy valódi, ösz-
szetartó csapat. 

Több mint ötven órán keresztül, ötezer gyufaszál 
felhasználásával építette fel a Móra Ferenc Múze-
um makettjét húsz, a Tisza Lajos szakközépiskolá-
ban tanuló diák. A fiatalok ezzel megnyerték a ja-
nuártól május végéig tartó Szegedi Ifjúsági Qvíz fő-
díját, egy darmstadti nyaralást. 

- Nagyon élveztük a feladatot, jó volt együtt dol-
gozni, és mindenkiről kiderültek a rejtett képessé-
gei - mesélték a diákok, akik gyakran este 10-ig il-
lesztgették egymás mellé a gyufaszálakat. 

- A tanárok időnként meglátogattak bennünket, 
és kérdezték, hogy miért vagyunk idegesek. Ne-
künk fel sem tűnt, hogy azok lennénk, de az apró-
lékos munka egy kicsit feszültté tett bennünket -
mondta a kilencedikes Tar Balázs, aki osztályából 
elsőként jelentkezett a versenyre, majd további hét 
osztálytársát „szervezte be" a vetélkedőre. A diákok 
bármely szegedi híres épületet választhatták volna, 
ők és az építkezést irányító Kasza Ilona tanárnő 
mégis a múzeum mellett döntöttek. 

- A szökőkutat és a padokon ülő, alvó embereket 

is szívesen megépítettük volna, de megelégedtünk 
az épülettel és a park részletével - magyarázta Nadj 
Tamás. a modell a zsűrit is annyira elvarázsolta, 
hogy arra gyanakodtak, talán nem is a diákok épí-
tették a makettet. A gyerekek ragasztós ujjukat 
mutatva igazolták a hosszadalmas munkát. 

Az öt hónapos verseny öt fordulóján nem csak a 
kézügyességüket bizonyították a Tisza Lajos diák-
jai. Dolgozatot írtak - többek között arról, hogy a 
Tiszában jó halnak lenni, mert neki nem kell útle-
velet váltani Romániába, de számot adtak az Euró-
pai Unióval kapcsolatos és drogprevencióra vonat-
kozó tudásukról is. Az egészséges életmódról szóló 
daluk a Valami Amerika dallamára született Ko-
vács Zoltán tanár úr segítségével. 

A Színház az egész világ című fordulóban Hans 
Sachs egy művét adták elő. 

- Két hőse volt a vetélkedőnek - fogalmazott 
Czirják Csilla, az irodalmi színpad vezetője - az 
egyik Szőke Szilárd, aki a verseny vége előtt néhány 
héttel tudta meg: túlkoros és nem lehet tovább a 
csapat tagja, és Nagy Zoltán, aki beugrott a helyére. 

Arra a kérdésre, hogy megérte-e a rengeteg mun-
ka és felkészülés, a diákok és a versenyt koordináló 
Horváth Katalin elmondta, amellett, hogy Darm-
stadtban nyaralhatnak, a legnagyobb nyeremény 
számukra az, hogy igazi csapattá váltak. 

G. ZS. 

Hajtás autókiállítás 
Két hét múlva, június 10-12. kö-
zött tizenkettedik alkalommal 
rendezi meg a Hajtás biztonságo-
san járműipari szakkiállítást és 
vásárt a Pálma Reklámstúdió. A 
rendezvény helyszíne idén is az 
újszegedi Eko-park lesz. Elekes 
Zoltán, a kiállítás szervezője el-
mondta, közel 50 kiállító 250 

járművét csodálhatják meg a lá-
togatók. A XII. Hajtás fő támoga-
tója, a szegedi Mercedes-Benz 
kereskedés két újdonságot mutat 
be: az új B és M osztályt. A két-
és négykerekűek mellett egy 
MIG 29-es számítógép-szimulá-
tort is ki lehet majd próbálni a 
hét végén. 

Kocsor-film az USA-ban 
Az Egyesült Államok fővárosában, a washingtoni Nemzeti Galériá-
ban mutatták be a közelmúltban a szegedi Kocsor Erika hímjét, a Mo-
holy-Nagy Lászlónak emléket állító Fény-kép című alkotást. A hímet 
Radó Gyula rendezte, producere Bubryák István - ötletgazdája, forga-
tókönyvírója, narrátor-szereplője pedig Kocsor Erika. 

Szakmai nap 
A szegedi Hansági Ferenc Vendég-
látóipari és Idegenforgalmi Szak-
iskola és Szakközépiskola kedden 
szakmai bemutatóval egybekö-
tött tájékoztatót tartott a külföldi 
tanulmányutakon, képzéseken 
részt vett diákok tapasztalatairól 
és a szakképzési hozzájárulás fel-
használásáról. A diákok az elmúlt 
tanévben Németországban vettek 
részt szakmai gyakorlaton, első 
osztályú szállodákban és étter-
mekben ismerkedtek meg a nyu-
gat-európai vendéglátással. A 
képzés végén nemzetközi bizo-
nyítványt kaptak. Az elmúlt év-
ben az ECDL vizsgakövetelmé-
nyeknek megfelelő számítógépes 
tantermet adtak át az iskolában. 

Programközpont nyílt az agrárkamarában 

Intézményesítették 
a vidékfejlesztést 
Eurorégiós agrár- és vidékfejlesztési programközpontot adtak át 
tegnap a Csongrád Megyei Agrárkamara székházában. 

A Csongrád Megyei Agrár Kht., az agrárkamara közhasznú társasága 
olyan programközpontot hozott létre Szegeden, a Kossuth Lajos sugár-
úti székház tetőterében, amely mezőgazdasági és egyéb vidéki, például 
kézműves-vállalkozásokat kíván összefogni. Az országban ez az első 
ilyen, a vidéket átfogó programcentrum. Az Agroviknek keresztelt 
központ átadásán a nemzetiszínű szalagot Nyújtó Ferenc, az FVM he-
lyettes államtitkára vágta át, s jelen volt Csikói Miklós, a Magyar Ag-
rárkamara elnöke is. Köszöntőt Hódi Pál, a Csongrád Megyei Agrárka-
mara elnöke mondott. A központ létrejöttének előzménye, hogy az 
Agrár Kht., együttműködve a Temes Megyei Kereskedelmi, Ipar és Ag-
rárkamarával, pályázott és nyert a Phare CBC gazdaságfejlesztési 
programján. A 18 hónapra tervezett beruházás 4 hónappal korábban 
fejeződött be, ami Kovács Ferencné, az Agrár Kht. ügyvezető igazgatója 
és Szabó Zoltán projektmenedzser munkájának köszönhető. 

F.K. 

A víz helyett inkább a betörőktől tartanak 

Már a takarításra készülnek a szegedi Sárgán 
Leginkább a betöréstől tartanak a sze-
gedi Sárga üdülőtelep hétvégi házainak 
tulajdonosai. Sokan abban bíznak, az 
apadásnak köszönhetően hamarosan el-
kezdhetnék takarítani. 

Március 31 -én tört be a víz a szegedi Sárga 
üdülőtelepre, akkor már nem lehetett szá-
raz lábbal bejutni a területre. Az épületek 
azóta vízben állnak. Tulajdonosaik szinte 
minden nap becsónakáznak kis hétvégi 
házikójukhoz, s ellenőrzik, minden rend-
ben van-e. 

- Az ember igazából semmit sem tehet. 
Csak kíváncsiságból jöttünk ki - mondta 
Papp Csilla, aki barátját kísérte el a part 
menti nyaralójához. A víkendház-tulajdo-
nosok leginkább attól tartanak, hogy a 
magas vízállást kihasználva, kifosztják 
ingatlanjaikat. - Állítólag most is kipakol-
tak egy házat. Akinek van helyismerete, 
az könnyen közlekedik a csónakkal - ma-
gyarázta a lány, akinek barátja még gumi-
csizmát is hozott, Hbgy ki tudjon szállni a 
csónakból. 
, A KiskőrösSy halászcsárda március 

Ha lépésben is, lassan levonul az árhullám a Tiszán Fotó: Schmidt Andrea 

30-án zárt be. Arra a kérdésünkre, hogy a nosa azt felelte: tegyünk bele egy téglát 54 
magas vízállás mennyire veszélyezteti az • napra egy vödör vízbe és meglátjuk. A 
épületet Oláh Dezső, az étterem tulajdo- csárda ugyanis pontosan ennyi ideje áll 

víz alatt. Ez persze még meg sem közelíti a 
2000-es nagy árvizet, amikor 101 napon 
át borította víz a Kiskőrössyt. - Hála is-
tennek hozzánk még nem törtek be, de 
minden nap kijövök megnézni az épületet 
- tette hozzá a csárdagazda. Oláh Dezső 
és mások is bíznak abban, hogy néhány 
napon belül levonul az ár és lehet takarí-
tani. 

Az úszóházak vendégei és a hajóállo-
másra érkezők már hozzászoktak, hogy 
csónakkal kelnek át a folyón. Bíró Lász-
ló, a hajóállomás vezetője elmondta, 
pontosan két hónapja, március 24-e óta 
közlekednek így a part és az állomás kö-
zött. 

- A Körösön a tetőzés után, mától lassú 
apadás várható, a Maroson levonult az ár-
hullám, a Tisza alsó szakaszán szintén 
csökken a vízállás - tájékoztatott Privácz-
kiné Hajdú Zsuzsanna. Az Alsó-Tisza Vi-
déki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság ügyeletese elmondta, a hét elején, 
hétfő délután a másodfokú készültséget 
első fokúra csökkentették. 

A. T. J. 


