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KÖRKÉP 

ALGYÖ. A Dél-alföldi 
Hagyományőrző Kossuth 
Társaság első alkalommal hirdeti 
meg Algyőn az I. Dél-alföldi 
Hagyományőrző Kossuth-tábort 
július végén-augusztus elején a 
szabadidőközpont területén. A 
tábor célja, hogy bemutassa, 
megismertesse a megye 
településeinek történelmét, 
kiemelten az államalapítást 
megelőző időket. A táborba Csáki 
Zsoltnál, a Dél-alföldi 
Hagyományőrző Kossuth 
Társaság elnökénél lehet 
jelentkezni az alábbi 
telefonszámokon: 62/524-996, 
valamint 30/265-8696. A táborral 
kapcsolatban részletes 
felvilágosítás kérhető a 
faluházban Lázár Nórától vagy a 
62/517-173-as telefonszámon. 
- A faluházban fél 10-kor 
kezdődik a Baba-mama klub, 
délután 5 órakor pedig a 
nyugdíjas klub összejövetele. 
Kovács Krisztina fél 7-től tart 
ásszonytornát. 

ÁSOTTHALOM. A településen 
tegnap, a kihívás napja 
alkalmából közös futáson, 
sportfoglalkozásokon, ifjúsági és 
észak-dél labdarúgáson, erős 
ember versenyen mérték össze 
az erejüket és kitartásukat az 
ásotthalmiak. 

DESZK-Május 13-án utaztak el 
Németországba a Bánát 
Táncegyüttes művészei, hogy a 
tizedik alkalommal megrendezett 
Szerb Európa-fesztiválon 
képviseljék Deszket. A táncosok 
Bánáti szerb parasztbál című 
koreográfiájukkal nagy sikert 
arattak és arany minősítést értek 
el. 

KISTELEK. Focitábort 
szerveznek Kisteleken június 27. 
és július 1-je között. A tábor 
helyszíne a sportpálya és a 
sportcsarnok, a táborvezető 
Czeigerschmidt Roland lesz. 
Programok: játékos edzések a 
focipályán, edzés a 
sportcsarnokban, úszás, 
falmászás, sorversenyek. Tbvábbi 
információ Tóthné Tóth Annánál 
kérhető a rendezvényházban, vagy 
a 06-62/597-420-as 
telefonszámon. 

MÓRAHALOM. A város 
önkormányzati 
képviselő-testülete ma Mórától 
tartja soros ülését a 
polgármesteri hivatal 
tanácskozó termében. Nógrádi 
Zoltán polgármester a legutóbbi 
ülés óta folytatott fontosabb 
tárgyalásokról, eseményekről, a 
lejárt határidejű határozatokról 
számol be, majd értékeli a 
családsegítő szolgálat 
működését, valamint az 
önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatait. 
Beszámoló hangzik el az 
önkormányzati intézmények 
belső ellenőrzésének 
tapasztalatairól, majd aktuális 
kérdések következnek. 

PUSZTAMÉRGES. Ma és 
holnap az általános iskola 
osztályai kiránduláson vesznek 
részt. 

SZATYMAZ. A 
képviselő-testület tegnapi ülésén 
tárgyalt az idei költségvetési 
rendeletről, valamint a 
végrehajtásról szóló rendelet 
módosításáról. Tájékoztató 
hangzott el a szatymazi napok 
előkészületeiről, a beadott 
pályázatokról és pályázati 
lehetőségekről. 

ZÁKÁNYSZÉK. A 
képviselő-testület ma délután 4 
órától ülésezik a polgármesteri 
hivatal nagytermében. A 
képviselők beszámolót 
hallgatnak meg a teleház 
munkájáról és az ifjúsági 
referensi tevékenységről, 
valamint az önkormányzat által 
támogatott szervezetek 
tevékenységéről. A testületi 
ülések nyilvánosak, minden 
érdeklődót várunk. 

Helikopterrel figyelték a közlekedőket 

Fokozott ellenőrzés 
Negyven gyorshajtót bírságoltak meg a rendőrök tegnap a fokozott 
Csongrád megyei ellenőrzési akcióban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Rendkívüli közlekedési akciót tartottak tegnap a rendőrök a társszer-
vekkel közösen Szegeden és környékén, a városból kivezető főutakon 
és a bordányi úton. Az egyenruhások a szabálytalankodók mellett a 
biztonsági öv, a gyermekülés használatát, a járművek műszaki álla-
potát, valamint a tehergépjármű-vezetők vezetési és pihenőidejét is 
ellenőrizték. 

A hatalmas erőket mozgósító razzia ideje alatt a levegőben helikop-
terrel figyelték a közlekedőket. Az akcióban több mint ötvenen vettek 
részt, az utakon négy traffipax mellett a Mátrix rendszámellenőrző 
készülék is dolgozott, amely több mint 2500 gépjárművet ellenőr-
zött. Ez alkalommal a 297 esetben bevetett alkoholszonda egyetlen-
egyszer sem mutatott pozitív eredményt. 

A rendőrök a reggel kilenc és délután két óra közötti akció ideje 
alatt két érvénytelen forgalmit vettek el, 67 autóst a helyszínen meg-
bírságoltak, közülük negyvenen túl gyorsan hajtottak, hét embert pe-
dig följelentettek. A jövőben havonta több alkalommal, Csongrád 
megye egész területén számítani kell hasonló akciókra. 

A múzeum előtti állatszobrok fölújítására gyűjtenek 

Eladó oroszlánrész 
Oroszlános kirakó vásárlásával 
járulhatunk hozzá a szegedi 
Móra Ferenc Múzeum lépcsőit 
őrző szobrok helyreállításához. 
A puzzle-t a Szeged Expón mu-
tatják be. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Erősen leromlott a szegedi Móra 
Ferenc Múzeum előtti kőoroszlá-
nok állapota, azért az intézmény 
vezetői „oroszlánrészvények" ki-
bocsátásával gyűjt pénzt a resta-
urálásra. Az 1896-ban emelt 
közművelődési palota lépcsőjé-
nek két oldalát őrző, 5/4-es lépté-
kű szobrokat sóskúti mészkőből 
faragták. A műalkotásokat meg-
viselte az idő és a környezet-
szennyezés: korrózió és 
szén-monoxid is pusztítja a fa-
ragványokat - tájékoztatta la-

punkat Medgyesi Konstantin, a 
múzeum sajtóreferense. A két 
kőszobor helyenként mállik, tö-
redezik, talapzatuk repedezett. 

A múzeum társadalmi akciót 
indít a műalkotások helyreálb'tá-
sára: „örökbe adja" oroszlánjait. 
A Szeged Első Lion's Clubbal kö-
zösen meghirdeti az oroszlánrész-
programot. Ennek keretében 
oroszlánrészrészvényhez juthat-
nak azok, akik anyagi hozzájáru-
lással segítik a restaurálást. Rész-
vényt az alkalomra kiadott képki-
rakó vásárlásával lehet szerezni. 
A puzzle-t a Szeged Expó múzeu-
mi standján mutatják be május 
26-án, 15 óra 30 perckor. Az örök-
befogadói okmányokat nyáron, a 
múzeumok éjszakája rendez-
vénysorozat részeként adják át. A 
kiemelt támogatók nevét kis tábla 
örökíti meg a szobrok talapzatán. 

Dankó Pista-fesztivál a Mars téri intézetben 

Buliztak a Csillagban 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Második alkalommal rendezik 
meg a Dankó Pista-fesztivált a 
Szegedi Fegyház és Börtönben, a 
Csillagban. A program tegnap 
díszkútavatással és koncertekkel 
kezdődött. A börtön földszintjén 
felépített kutat az egyik fogva tar-
tott tervezte és készítette. A kö-
zépkorú férfi, aki nem járult hoz-
zá neve közléséhez, elmondta, a 

nyolcszögletű kút jól illik a Csil-
lag börtönbe, a rajta szereplő 
oroszlán pedig a büntetés-végre-
hajtás jelképe, az alkotással töl-
tött öt hónap pedig arra volt jó 
számára, hogy kis időre kiragadta 
a börtönélet mindennapjaiból. 
Az avatás után a Csillag udvarán 
a börtönzenekar, a Kaptár Band 
muzsikált, majd Túri Lui énekes 
lépett színpadra, aki ingyen adott 
egyszemélyes show-t a raboknak. 

Építik a szabadtéri nézőterét 

Megkezdték a Dóm téren a Szegedi Szabadtéri Játékok nézőterének felépítését. A munkával körülbe-
lül két hét múlva végeznek, utána a színpad és az elektromos rendszerek szerelése és beüzemelése 
következik. Június végén kezdődnek a próbák, a nyitó előadás július l-jén a XXI. szegedi nemzetközi 
néptáncfesztivál gálaestje lesz. Kocsis József műszaki igazgató elmondta: eleve úgy alakítják ki a 
színpadot, hogy alkalmas legyen az idei szuperprodukció, a Rómeó és Júlia különleges díszletelemei-
nek beép í t é sére Fotó: Miskolczi Róbert 

Véget ért a fizikaverseny - Díjátadás szombaton 

Döcögtek" a hajók a szökőkútban 
Lapunk fizikaversenyének tegnapi, utolsó fordulója adta fei leg-
inkább a leckét az indulóknak. A középiskolások által fabrikált 
hajók nehezen birkóztak meg az erős széllel a Móra-múzeum előtti 
szökőkútban. A verseny első három helyezett csapatának a Dél-
magyarország 95. születésnapi rendezvényén, szombaton adjuk át 
a díjakat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hálkonzerv dobozából, mű-
anyag palackból, sörösdobozból, 
iából, fémlemezből barkácsol-
tak hajókat a lapunk által meg-
hirdetett fizikaverseny utolsó 
fordulójára a középiskolások. A 
harmadik körre az eredetileg je-
lentkezett 38 csapatból már 
csak 14 maradt. Ók próbálták ki 
a mini vízi járműveket tegnap a 
szegedi Móra Ferenc Múzeum 
előtti szökőkútban. Olyan hajó-
kat kellett alkotni, amelyek va-
lamilyen anyag elégetéséből 
származó- hó felhasználásával 
képesek mozogni, vagyis a gőz-
hajóhoz hasonlóan működnek. 
A külső fizikai tényezők, főkép-
pen az időnként fel-felerősödő 
szél megnehezítette a diákok 
dolgát. Volt olyan hajó, amely 
többszöri próbálkozásra sem in-
dult el, egy másik pedig a víz alá 
merült'. A leggyorsabbnak az a 

szerkezet bizonyult, amelyet a 
Vedres István szakközépiskola 
Rakéták nevű csapata készített. 
Hajójuk fél perc alatt tette meg 
a pályaként kijelölt négyméteres 
távot. 

A verseny végén a szakmai zsű-
ri összesítette a három forduló 
eredményét. A pontszám min-
den csapat esetében a mért időre 
vagy távolságra, illetve az első két 
körben épített vízhajtású rakéták 
és autók kivitelére, formájára 
adott értékből állt össze. Ennek 
alapján a fizikaversenyt az utolsó 
fordulóban is jeleskedő Rakéták 
csapata nyerte a Vedres szakkö-
zépiskolából [Nádudvari-Szabó 
Gergő és Bali Csaba). Az ő jutal-
muk egy-egy mobiltelefon. Máso-
dik helyen a Ságvári gimnázium 
Velez csapata végzett, amelynek 
mindhárom tagja [Velez Róbert, 
Velez Dániel és Velez Krisztián) 
ötezer forint értékű Délmagyar-
ország-ajándékcsomagot kap. A 

bronzéremért szoros verseny ala-
kult ki három társaság között, 
ezért a zsűri úgy döntött, mind-
egyik csapat ajándékcsomagot ér-
demel: a ságváris Dream Team 
[Lévai Roland, Tari Ádám és Tóth 

Péteri, a csongrádi Batsányi János 
Gimnázium diákjai [Konkoly Ba-
lázs, Sarusi Kis lános, Nagy Anna 
és Szabó Lajos), valamint a bajai 
III. Béla Gimnázium Kétbalkezes 
amatőrök csapata [Deák László, 

Pécs László, Rácz György és Szép 
Milán). Valamennyien a Délma-
gyarország 95. születésnapi ren-
dezvényén vehetik át jutalmukat, 
szombaton, a szegedi Klauzál té-
ren. 

A hajók nehezen birkóztak meg az erős széllel Fotó: Karnok Csaba 


