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KÖRKÉP 

A L G Y Ó . A n a g y k ö z s é g 
képviselő-testülete ma 9 órától 
tartja ülését. Napirenden 
szerepel az önkormányzat 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról készült átfogó 
értékelés, a következő tanév 
illetve nevelési év indítása, a 
biológiailag lebomló konyhai és 
étkezdei hulladékok gyűjtése, 
elszállítása. Dönt a testület az 
idei Vízügyi Építési Alap 
terhére végzendő munkákról, a 
termálkűt-kialakítás 
költségvetési többletigényéről, 
a szúnyoggyérítési és 
útfelújítási pályázat 
benyújtásáról. Tájékoztatót 
hallgat meg a testület a 
település egészségügyi 
állapotáról, közrendjéről, 
közbiztonságáról, a 
tömegközlekedés helyzetéről, a 
tornaterem-építési programról. 

- A faluházban délután 3 órakor 
kezdődik a Hit és Lélek Klub 
összejövetele Nemes Nagy Rózsa 
vezetésével, a Fiesta tánciskola 
próbája 5 órakor indul. 

B O R D Á N Y . Ma gyermeknapi 
rendezvényekkel kedveskednek a 
kicsiknek az óvodában. Az 
iskolába készülő 
nagycsoportosok ballagását 
május 31-én rendezik meg. 

D O M A S Z É K . F é m - é s 
papírgyűjtést rendezett április 
végén a domaszéki ifjúsági 
önkormányzat. Az akciót azért 
szervezték, hogy még a nyár 
folyamán megnyithassa kapuit a 
domaszéki ifjúsági klubhelyiség 
a régi Sárkányhegyi vendéglő 
pincéjében. A gyűjtés eredménye 
119 ezer 600 forint, a pénzt a 
majdani klubhelyiség felújításra 
fordítják. 
- A falunapon adják át 
Domaszéken a Legszebb, 
legvirágosabb porta kitüntető 
címeket. Ebben az évben is 
pályázni kell a cím elnyerésére. A 
pályázatokat 2005. július 14-éig 
kell benyújtani, ezt követően dönt 
a bírálóbizottsága díjazásról. Az I. 
helyezett 10 ezer forint értékű 
utalványban, míga II.-V 
helyezett 9,8,7, illetve 6 ezer 
forintos utalványban részesül. 

M Ó R A H A L O M . M a r e n d e z i k 
meg a gyermeknapot a 
mórahalmi Móra Ferenc 
Altalános Iskolában. A fordított 
nap keretében a diákok tartanak 
órákat, majd a 
diákönkormányzat által 
szervezett programokkal 
folytatódik a délelőtt. Délután a 
sport lesz a főszereplő. Kicsiket 
és nagyokat egyaránt szeretettel 
várnak. Május 28-án, amikor 
közel 600 fö részvételével zajlik a 
kistérségi pedagógusnap, 
amelyet az Erzsébet 
gyógyfürdőben rendeznek a 
Homokháti Iskolaszövetség 
pedagógusainak és 
családjaiknak. 

SZATYMAZ. Legkedvesebb 
könyvem - Olvasd el Te is! 
címmel könyvajánlást 
készíthetnek a szatymaziak. 
Maximum két gépelt oldal 
terjedelemben kell 
megfogalmazni, melyik a 
pályázó kedvenc könyve, és 
miért ajánlaná szívesen 
másoknak a művet. A 
pályázaton bárki részt vehet. Az 
írásokat a könyvtárba kell 
beküldeni vagy személyesen 
bevinni június 20-áig. A 
Kedvenc könyvem képekben 
című képregénypályázat a 14 év. 
alatti gyermekeknek szól.'A 
pályázóknak a legkedvesebb 
könyvet kell „elmesélni" 
képekben, rövid szöveggel vagy 
anélkül. A képek A/4-es 
méretben készüljenek, s legyen 
címlapja is a kedvenc könyvnek. 
A pályamunka terjedelme 3-10 
oldal. Beküldési határidő 
mindkét esetben június 20. 
Mindkét pályázat legjobb 
alkotóit könyvvel, és 5 óra 
ingyenes internethasználattal 
jutalmazzák - Utóbbi a 
könyvtárban vehető igénybe. 

Sulyok Erzsébet: Az én Nagy Könyvem 

Segít lenni 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: 
az izgalmasnak ígérkező szellemi kaland-
túrában ismert Csongrád megyei közéleti 
személyiségek, tudósok, művészek, üzlet-
emberek, sportolók és újságírók mesélnek 
legkedvesebb könyvükről. A 95 éves Dél-
magyarország születésnapi készülődése 
közepette pedig lapunk munkatársai val-
lanak kedvenc olvasmányukról. Sulyok Er-
zsébet a Délmagyarország főmunkatársa 
Jack Kerouac Úton című regényéről be-
szél. 
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„Innen visszanézve is elképesztő kor volt. Eszméletlenül ostoba, 
mindenáron-kijátszásra ingerlő rendszabályok között éltünk egy 
szegedi felsőoktatási kollégiumban, igazság szerint fulladoz-
nunk kellett volna bezártságunkban-bekerítettségünkben. De 
mi nem. Olvastunk. Fillérekért, az ösztöndíjunkból vettük a vi-
lágirodalom akkori bestsellereit, Kerouacot például, pár évvel az 
amerikai megjelenése után! Moziba jártunk feszt, meg Paál Isti 
színházába. Házibulikba szökdöstünk. Irodalomban, zenében, 
filmben, színházban - életérzésben - ugyanott gondoltuk ma-
gunkat, ahol a Nyugat diákjai voltak. Kocsmáztunk és megdu-
máltunk - mindent. 

Évtizedre rá gondoltam egy nagyot, tárcákat írtam a Délma-
gyarországba, rendszertelenül jelentek meg az utolsó oldalon, 
mindegyiknek az volt a címe: Úton. Szegény, szerencsétlen 

„szocialista relációban" megej-
tett útjaimról szóltak, igyekez-
tem, hogy pont olyan rejtetten 
legyenek líraiak, önéletrajziak. 
Tudatosan loptam - Kerouactól. 
Mondatrészeket, néha egész be-
kezdéseket - a bukaresti átuta-
zás leírásában meg az endékás 
munkatábori életképben... Soha 
senki nem szólt ezekről a tár-
cákról egy szót se - hiába tettem 
beléjük gunyoros-keserű élet-
szemléletemet, s lettek tisztára 
pikareszkek. De én felszaba-
dultnak éreztem magamat. 

Bezárt ságomban-bekerítettsé-
gemben azóta is mindig ezt ve-
szem elő. Segít. Lenni. Úton." 

Nagy Könyv -
országos akciónap 
Országos akciónapot hirdetnek a megyei könyvtárak A Nagy Könyv-
játékhoz kapcsolódóan szombaton. A Somogyi-könyvtár is várja a 
könyvbarátokat a Dóm térre május 28-án 10-től 16 óráig. A téren 
Nagy Könyv-cserebere indul, ahol a használt könyveket elcserélhetik 
az olvasók. Szombaton mindenki ingyen iratkozhat be a könyvtárba, 
a gyerekek könyves zsákbamacskán nyerhetnek. Délelőtt gyermek-
foglalkozásra várják a kicsiket, a Tisza-parti Közművelődési Palota 
hangulatát idéző, a Somogyi új épületébe illesztett emlékkönyvtár ré-
giségeit ismerhetik meg a nagyok. 15 órától a TOP 100-as lista köny-
veiről beszélgetnek a meghívott vendégek. 

Gyermeknapi rendezvények Szegeden 

Játék az egész város 
A kicsik a főszereplők a színpadon, a tereken, a Százszorszép 
Gyermekházban és a vadasparkban is vasárnap. A gyermeknapon 
mesés-titkos feladatok, báb- és zenés előadások, mini rendőr-aka-
démia várja őket és szüleiket. 

A vasárnapi gyermeknapon a ki-
csiket a Százszorszép Gyermek-
házban, a Kálvin téren és a Lech-
ner téren ünnepli a város. A gye-
rekházban kék lábnyomok jelzik 
az utat a ház legtávolabbi részé-
ben kétszáz négyzetméteren ki-
alakított játékszigethez, ahol 
mézeskalács-házikó, meseha-
rang, babajátszó, kártyasarok, 
ritka és egyedi játékok várják a 
felfedezőket. 

A színpadon is a gyermekek a 
fószerpplők, ebben az évben első-
sorban gyerekszínészek, fiatal 
bábosok, fúvószenekarok szóra-
koztatnak. A Százszorszép előtt 
felállított játszóhelyen „A táncos 
bárány" című zenés darab után 
tizenkét órától mutatkoznak be 
az általános iskolás színészek, a 
Fakopáncsok zenekar előadását 
követően pedig Táncvarázs cím-
mel tánciskolások produkcióját 
láthatják 14 órától, majd a Kecs-
keméti Radó Vilmos Színház 
„Botrány az állatkertben" cím-
mel mesemusicalt ad elő. 

A Kálvin téren 10 órakor indul 
a rajzverseny falon és aszfalton, 
ugyanakkor kézműves-foglalko-
zások kezdődnek, az óriáscsúsz-
dán pedig egész nap jegy nélkül 
csúszkálhatnak a gyerekek. Akik 
mozgásra vágynak, rollerverse-

nyen bizonyíthatnak, a környe-
zetvédelmi játszóházba pedig a 
természetrajongókat várják. A 
harmadik helyszínen, a Lechner 
téren sárkányok készítése és röp-
tetése után a madárijesztők ver-
senyeznek 10 órától. 

A város és a Százszorszép az 
ünnepnapra vetélkedőt is hirde-
tett általános és középiskolások 
számára, ahol városismereti és 
általános műveltségre vonatkozó 
kérdések, feladatok várják a diá-
kokat. 

A vadaspark is készül az ün-
nepre, 10.30 órakor nyitják 
meg az oroszlánházat, melynek 
öt lakója már megérkezett a 
parkba. Tíz órától arcfestés, 
kézműves-foglalkozások és ál-
latsimogatás - nyúl, tengerima-
lac, a bátrabbaknak ezerlábú -
szórakoztatja a fiúkat, lányo-
kat. 

A szegedi rendőrkapitányság a 
kicsik ünneplését a biztonságos 
közlekedésre való neveléssel köti 
össze, a Cora parkolójában 10 
órától kerékpáros ügyességi ver-
senyre várja a gyerekeket, sőt Mi-
ni Police néven rendőr-akadémi-
át szervez számukra, ahol a fris-
sen felavatottak rendőri feladato-
kat látnak el, és egy valódi nyo-
mozásban is részt vehetnek. 

ANGOLTÁBOR A DEÁKBAN 
Amerikai diákok és tanárok 
vezetésével idén már 
tizenegyedik éve szerveznek 
angol nyelvű társalgási tábort a 
szegedi Deák Ferenc 
Gimnáziumban. Két turnusban, 
június 20-ától 24-éig, valamint 
június 27. és július 1. között 
várják a diákokat. Részletes 
fölvilágosítást a gimnázium 
620-180-as telefonszámán 
kérhetnek az érdeklődők. 

VITÉZAVATÁS ALSÓVÁROSON 
A szegedi alsóvárosi ferences 
templomban tartják május 
28-án a tavaly októberben 
bejegyzett Dél-alföldi '56-os 
Vitézi Rendbe lépők eskütételét 
és a leendő tagok avatását. 
Összesen 103 taggal bővül a 
lovagrend. Az ünnepség 
résztvevői szombaton délelőtt 11 
órakor, orgona- és kürtszó 
mellett vonulnak be a 
templomba. Németh Bálint 
elnök beszéde után ökumenikus 
istentisztelet kezdődik, Kiss 
Imre római katolikus püspöki 
helynök és Bartha Tiborné 
református lelkész 
közreműködésével. 

LOVAGGÁ ÜTIK 
A Magyarországi 56-os Vitézi 
Lovagrend május 28-án, 
szombaton délelőtt 11 órától 
vitézzé avatási ünnepséget 
rendez a Szegeden, a felsővárosi 
római katolikus templomban. 
Az új tagokat Holl Ferenc 
főkapitány üti lovaggá. 

Gyerekes tréfát, de életveszélyes fenyegetést is 
jelenthet az a plakát, amelyen egy géppisztolyos 
alak fegyverének csöve éppen egy szőregi vál-
lalkozó házára mutat. Sipos István élelmiszer-
boltokat és egy játékgépekkel fölszerelt italboltot 
működtet. A kocsmárosnak néhány napja azt 
„ajánlotta" valaki, mástól béreljék a pénznyerő 
automatákat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Pirossal fölfestett géppisztolyos alak virít a szóregi 
Gőzmalom utca 7. szám előtti KRESZ-táblára ra-
gasztott plakáton. A fegyver csöve pontosan Sipos 
István házára mutat. A két élelmiszerboltja mellett 
italboltot is működtető vállalkozó tegnap reggel a 
helyszínen elmondta: attól tart, hogy a pénznyerő 
játékgépeket működtető „üzletemberek" ily mó-
don próbálják rávenni: tőlük bérelje a jelentős nye-
reséget hozó automatákat. 

Messziről is könnyű észrevenni a Magyar utca 
97-es számú, sárgára festett épületet, amelyben az 
egyik ABC-üzlet, valamint a Sipi italbolt is műkö-
dik. A május 1 -jén megnyitott kocsma söntésével 
szemben „félkarú rabló" fényei villognak, a túlsó 
sarokban ugyancsak pénzbedobós csocsóasztal áll. 
Az italokat kimérő Vincze Mihály beszélt azzal a 
férfival, aki a kocsmában nemrég nyomatékosan 
megkérdezte: biztos, hogy nem valaki mástól sze-
retnének játékgépeket bérelni? Az elutasító válasz 
után, az ajtóból visszafordulva még gúnyosan „sok 
sikert" kívánt a működéshez. 

A vendéglátóiparban járatosak tudják: a pénz-
nyerő vagy érmékkel működő játékok (asztali fut-
ball, dárdadobó) tetemes hasznot hajtanak a gép 
tulajdonosának és a kocsmárosnak is. A vendéglős-
nek bérleti díjat fizet az automata gazdája, a játé-
kok pedig jelentősen növelik a forgalmat. A „gépe-
ző" vendég jóval többet fogyaszt, mint a futólag be-
térő kuncsaft. 

A kocsmárosi teendőkkel megbízott Vincze Mi-
hály hallott már hasonló esetről. Egy italboltba be-
állított öt férfi, négyen közrefogták a konkurens já-
tékgépet, az ötödik meg kifosztotta: több mint har-
mincezer forintot vitt el. Vincze nem tart hasonló 
támadástól: állítja, megvédi magát és az üzletet is, 
ha kell. 

Nem ilyen nyugodt viszont Sipos István felesége. 
Bár pénzt nem tartanak otthon, az asszony a gép-
pisztolyos plakát megjelenése óta attól retteg, hogy 
családja a Horgoson meggyilkolt Szalmáék sorsára 
jut. A vállalkozó a rendőrség mellett a nyilvános-
ságtól remél védelmet. Állítja, takargatnivalója 
nincs, és nem hajlandó engedni semmiféle fenye-
getésnek. 

N Y O M O Z A R E N D Ő R S É G 

A rendőröket Iványi Aurél, a terület önkormányzati kép-
viselője hívta ki a Gőzmalom utca sarkán kiragasztott, 
ijesztő plakáthoz. A képviselő komolyan veszi a helyze-
tet, s ígérte, sűrűbb járőrözésre kéri a helyi polgárőrö-
ket. A városi rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen 
rongálás miatt indított eljárást. 

Bal József rendezésében, Gregor József és Fekete Gizi főszereplésével 
ma este 7 órától mutatják be a Szegedi Nemzeti Színházban a Hege-
dűs a háztetőn című musicalt. A színház zenekarát a szolnoki teát-
rum zenei vezetője, Rácz Márton vezényli, a koreográfiát Tanács Ist-
ván készítette és a balettkar a Hóra Színház csapatával táncolja. A to-
vábbi főbb szerepekben Pataki Ferencet, Megyeri Zoltánt, Kocsis /udi-
tot, Márkus Juditot és Papp Gabriellát láthatja a közönség. A holnap 
esti második előadást Kardos Gábor vezényli, Tevje, a tejesember fe-
leségének szerepében Vajda Júlia mutatkozik be. 

A játékgépek miatt fenyegették meg a kocsmárost 

Géppisztolyos plakát 
egy vállalkozó háza előtt 

Sipos István a nyilvánosságtól remél védelmet Fotó: Schmidt Andrea 

Hegedűs a háztetőn 

Gregor József Ifevje szerepében Fotó: Miskolczi Róbert 


