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Gyermeknap a vadasparkban és a Kálvin téren 

Mekkora tigris ez az oroszlán! 

A nőstény oroszlánok kimerészkedtek a kifutóra 

Öt nagymacska vette birtokba 
tegnap az oroszlánházat a Sze-
gedi Vadasparkban. A kicsik az 
állatok erejét, vadságát firtat-
ták, de nem féltek a ragado-
zóktól. A gyermeknap alkalmá-
ból a Százszorszép is ünnepelt a 
Kálvin téren. 

- Nézd, anya, mekkora tigris! -
kiabálta egy kisfiú az oroszlán-
ház előtt tegnap a vadasparkban. 
Elza, Sába, Leona, Zoé és Szimba 
kifutóját gyermeknap alkalmá-
ból adta át vasárnap Botka Lász-
ló polgármester. 

Az állatok és a gyerekek előbb 
csak az üvegen keresztül szem-
lélték egymást, majd a bátrabb 
oroszlánok kimerészkedtek a fás, 
köves kifutóra is. 

- A lányok merészebbek, a hím 
egy kicsit szégyellős - mondta 
Szabó Gizella, a nagymacskák 
gondozója, akitől megtudtuk, 
hogy egyszerre mindig két szak-
képzett, gyakorlott állatkerti 
ápoló gondozza Elzáékat. 

- Anya, ezek az oroszlánok 
szelídek? De ha bemennék, azért 
felfalnának? - érdeklődött egy 
négyéves kisfiú, aki kezét a ház 

üvegén tartotta, így Szimba orrát 
és a kezét csak a biztonsági üveg 
választotta el egymástól. 

Az ötéves Tamással és a hat-

éves Ádámmal kedvenc állataik-
ról beszélgettünk. Elmondták, 
szeretik az oroszlánokat és a dí-
nókat is. A dínónak az az előnye 

Fotó: Miskolczi Róbert 

- mondták - , hogy legyőzi az 
oroszlánt, a hátránya pedig, hogy 
már kihalt. 

A parkban tegnap vitathatatla-

nul az oroszlánok voltak a leg-
népszerűbbek, de az állandó ked-
vencek, a selyemmajmok és a 
szurikáták körül is sok gyermek 
bámészkodott: - Az oroszlán túl 
nagy, én inkább egy szurikátát 
vinnék haza - közölte szüleivel a 
hatéves Julika. 

A gyermekeket nem csupán a 
vadasparkban, de a Kálvin téren 
is ünnepelték. A Százszorszép 
Gyermekház előtt türelmes kis-
lányok és kisfiúk gyöngyöt fűz-
tek, a legkisebbek pedig az ugrá-
lóvárban tomboltak. - Ugrálja-
tok gyorsabban, akkor nem érzi-
tek, hogy milyen forró a gumivár 
- tanácsolta egy szakértő édes-
apa. 

Az aszfalton a krétával rajzolt 
színes virágok mellet az Eiffel-to-
rony tündökölt. A kép fiatal al-
kotója még nem járt a francia fő-
városban, de a torony annyira el-
varázsolta, hogy azt többször le-
rajzolta és legóból is megépítette. 

A Kálvin térre éppen ottjár-
tunkkor gördült be egy tűzoltó-
autó. A kisfiúk és az apukák 
megrohanták a járművet, és kí-
vül-belül alaposan megnézték. 

GONDA ZSUZSANNA 

Keddtől lehűlés várható 

Lenge ruhában 
induljunk 
Aki tehette, víz közelében töltötte a hét végét, mivel kánikulai meleg 
izzasztotta az embereket. A hőmérséklet tegnap délelőtt fél tizenket-
tőtől délután negyed hatig 30 fok fölött volt. A szegedi meteorológiai 
állomás hőmérőjének higanyszála 32 fokig kúszott fel, azonban a na-
pon 40 fokot is mértek. A hőség ma sem csökken, sőt elképzelhető, 
hogy melegebb lesz, mert a felhőréteg elvékonyodik. Éppen ezért az 
orvos meteorológusok azt ajánlják fogyasszunk minél több folyadé-
kot - lehetőleg alkoholmenteset - és lenge ruhában induljunk mun-
kába. 

Kedden fordulat következik az időjárásban, hiszen Magyarországot 
hidegfront éri el, ami nagy dirrel-dúrral járó zivatarokat okoz. Ha Sze-
ged a felhőzet közepébe esik, akkor rövid ideig ugyan, de rendesen 
„megmosdatja" a csapadék városunkat. Mindenképpen kedden, szer-
dán és csütörtökön maximum 25 fok várható, azonban péntektől azt 
jósolják, hogy még melegebb lesz, mint május utolsó hét végéjén 
volt. 

Szőregi alapkőletétel 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az év végére készül el Szőreg ú j 
művelődési háza, amelynek 
alapkövét szombaton helyezték 
el. A Botka László polgármes-
ter, Újhelyi István országgyűlési 
és Iványi Aurél önkormányzati 
képviselő részvételével rende-
zett ünnepségen elmondták, 

hogy a 157 millió forintos beru-
házás hat és fél ezer szőregi la-
kost szolgál majd. A 800 négy-
zetméteres épületben helyezik 
el a Somogyi-könyvtár fiókrész-
legét. Az új művelődési házban 
állandó rózsakiállítás nyílik 
majd, s bemutat ják a virág ter-
mesztéséhez használt eszközö-
ket is. 

Fél évig zárva lesz 
az algyői híd egy sávja 
Holnap lezárják az algyői Tisza híd egyik sávját a felújítási munkálatok 
miatt. A híd várhatóan fél évig lesz zárva, a forgalmat jelzőlámpák irá-
nyítják majd. Rigó Mihály, a Csongrád Megyei Állami Közútkezelő 
Kht. műszaki igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta: várhatóan fél 
évig betonozzák és festik majd a hidat, ami 550 millió forintba kerül. A 
felújítást két éve kezdték el. A beruházásnak ez a harmadik üteme. 

Az osztrák állam 
ünnepe Szegeden 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ma este 6 órakor a Móra Ferenc 
Múzeumban a Szegedi Tudo-
mányegyetem Osztrák Irodalom 
és Kultúra Tanszéke emlékezik 
meg az osztrák államszerződés 
ötvenedik évfordulójáról. Az ün-
nepségen Emil Brix osztrák nagy-
követ mond köszöntőt, majd a 
bécsi Kunsthistorisches Muse-
um főigazgatója, Wilfried Seipel 
tekinti át intézményének és Sze-

ged városának kulturális együtt-
működési lehetőségeit. Az ünne-
pi perceket a budapesti Akadé-
mia Quartet teszi emlékezetessé 
Mozart és Brahms zenéivel. Az 
este az Olasz Kulturális Központ 
Dugonics téri épületében folyta-
tódik, ahol 19. századi magyar és 
osztrák művészek látképeiből 
nyílik kiállítás. A tárlat ingyenes 
látogatható június 15-éig,min-
den hétköznap délután 2 és 6 óra 
között. 

A Csongrád megyei diákok fele vágott neki a megismételt érettséginek 

Újraszámoltak matekból 
Az első matematika érettségi feladatsorhoz hasonló nehézségű 
példákat kaptak a diákok a megismételt záróvizsgán. Szombaton 
Csongrád megyében, a 4372 érettségiző közül 2240-en (51 szá-
zalék) vágtak neki a tételek idő előtti nyilvánosságra hozatala miatt 
másodszor is elrendelt próbatételnek. 

Síri csend honolt a megismételt 
matematika érettségi napjának 
délelőttjén a szegedi Széchenyi 
István Gimnázium és Szakkö-
zépiskola folyosóin. Délelőtt tíz 
órakor a nyitott osztályajtókon 
át látni lehetett, hogy a talán leg-
jobban rettegett záróvizsgának 
másodszor is nekivágó diákok fe-
szülten várják az újabb feladatla-
pot. A padokra kikészített üdítős 
palackok és kabala állatkák fö-
lött összpontosító középiskolá-
sok szombaton délelőtt tíz óra-
kor nem tudták még, hogy az el-
ső körhöz képest nehezebb vagy 
könnyebb próbatétel elé állít-
ják-e őket. 

Az idén érettségizők nemzedé-
ke biztosan megemlegeti május 
28-át. Amint azt minden tájé-
koztatási eszköz hírül adta, a 
matektételek idő előtti kiszivá-
rogtatása miatt a végzősöknek 
másodszor is bizonyítaniuk kel-
lett, hogy eligazodnak az első- és 
másodfokú egyenletek, függvé-
nyek és logaritmusok világában. 
Olyan diák is akadt, akit humor-
érzéke segített át az ismétlésre 
készülés nehézségein: ígérte, 
hogy másodjára már matek 
érettségivel nem rendelkező apja 
nevében is helytáll majd. 

Márta András a május végi ká-
nikulában is elegáns, fekete öl-
tönyben tartott a Széchenyi gim-
názium felé. Nem nyugtalanítot-
ta különösebben az újabb matek-
érettségi-forduló. Elsőre közel 
ötösre írta meg a dolgozatot, s a 
tűzkeresztségen átesve, már né-
mi rutinnal készült a kényszerű 
ismétlésre. Gyógytornász szeret-
ne lenni, így továbbtanulásához 
nem szükséges a matek érettsé-
gi, de úgy gondolta: jó, ha ebből a 
tárgyból is leteszi a záróvizsgát. 
Matematikából egyébként sem 
voltak nehézségei, ezért nem félt 
a próbatételtől. Tanács Krisztina 
a vizsga megkezdése előtti per-
cekben elárulta: Pécsre jelentke-

zett, építőmérnök szeretne len-
ni, így a fölvételhez mindenkép-
pen szüksége van a matek érett-
ségire. 

A Széchenyi gimnázium 122 
végzős diákja közül 70 döntött 
úgy, hogy másodszor is leteszi a 
matek érettségit. Eitler József 
igazgató elmondta: az első dolgo-
zat értékelésével megnyugtató 
képet kaptak a diákok fölkészült-
ségéről. Minden diák eredmé-
nyesen oldotta meg a feladatsort. 
A pedagógusok igyekeztek meg-
győzni a gyerekeket arról, hogy 
másodjára is vágjanak neki- a 
próbatételnek, mert ha közvet-
len terveik nem is követelik meg 

MEGÍRHATÓ 
Tíz perccel a matek írásbelire 
rendelkezésre álló három óra le-
telte előtt Márta András hazafe-
lé indult. „Megírható" - így ér-
tékelte az új feladatsort. Érzése 
szerint nem sikerült rosszabbul, 
mint az első kör. Födi Anikó és 
Jani Adrienn a vizsga után úgy 
nyilatkozott, hogy a példák első 
fele könnyebb, második része 
viszont nehezebb volt, mint ko-
rábban. Hasonlóképpen látta 
Bubori Kornél is, aki testneve-
lés-technika szakra jelentke-
zett, oda pedig csak matek 
érettségivel lehet bejutni. 

a matematikavizsgát, 
még szükségük lehet rá. 

később 

NY. P. 

A matematika érettségi második fordulójának feszült percei a sze-
gedi Széchenyi István gimnáziumban Fotó: Karnok Csaba 

Külhoni újságírók a kisebbségről 
Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenció-
ját alakították meg szombaton Szegeden az anyaor-
szágon kívüli magyar újságírók. Az érdekképviselet 
célja, hogy a kisebbségi közösségek anyanyelvi tájé-
koztatásában tapasztalható gondokat enyhítsék, a 

külhoni újságírók egymást jobban megismerjék és 
folyamatos tapasztalatcsere révén segítsék. A szer-
vezet Lakmusz néven hírportált hoz létre, és Kárpá-
ti Sajtókör címen kéthavonta megjelenő tájékozta-
tót ad ki. 

KÖRKÉP 

ALGYŐ. Holnap a dohányzás 
elleni világnapon az óvodában 
felnőttek beszélgetnek a 
gyerekekkel a dohányzásról mint 
rossz szokásról. A gyermekek a 
mese segítségével 
megismerkedhetnek a 
dohányzás káros 
következményeivel. 

BORDÁNY. A megújult bordányi 
faluházban helyi alkotók 
munkáiból - kerámia, festmény 
- nyílt kiállítások 
megtekinthetők nyitvatartási 
időben: hétfőtől péntekig 
délután 1 órától este 8 óráig, 
szombaton 9 óra és 12 óra 
között. 

DESZK. Az óvodában ma a szerb 
tagozattal közösen szervezik 
meg az óvodapedagógusok a 
gyermeknapi programot, 
amelyen vetélkedők, tréfás 
játékok, kézműves 
fogalakozások várják a kicsiket 
és nagyokat. Délelőtt fél 10-től 
délig, majd fél 4-tól 5 óráig 
várják a szülőket is az 
ünnepségre. Ezen a napon 
vehetik birtokba az óvodások az 
intézmény udvarán felállított, 
fából készült játékokat is. 

DOMASZÉK. Megjelent a 
domaszéki zsebtérkép új 
kiadása, mely a belterületi és 
kiskertes utcákon túl a 
tanyavilágot és az autópálya 
nyomvonalát is tartalmazza. A 
térkép megvásárolható a 
teleházban 250 forintért. 

FORRÁSKÚT. Ma este 6 órától a 
nyugdíjasklub várja a tagjait a 
Jerney János Művelődési Házba. 
Este 7 órakor kezdődik a 
hamarosan második 
születésnapját ünneplő Őszirózsa 
Népdalkör próbája Pálnik András 
vezetésével. Este 8 órától a 
moziban Az utolsó gyémántrablás 
című filmet vetítik. 
- A művelődési házban működő 
számítógépes-internetes szoba 
nyitva tartása: hétfőn délután 1 
és 7 óra között, kedden 1 és 6 óra 
között, szerdán 1 és 7 óra között, 
csütörtökön 1 és 6 óra között, 
szombaton fél 4-től fél 6-ig. 
Faxküldésre, színes és 
fekete-fehér nyomtatásra és 
fénymásolásra is van lehetőség. 

KISTELEK. Úszótábort 
rendeznek a kisteleki 
termálfürdőben június 27. és 
július 1. között. Táborvezető: 
Jánosi Adél. A gyerekek intenzív 
úszásoktatáson, szabadidős 
programokon, vetélkedőkön 
vehetnek részt. További 
információ a rendezvényházban 
kérhető, vagy a 62/597-420-as 
telefonszámon. 

MÓRAHALOM. A mórahalmi 
Tóth Menyhért Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház épülete az 
1900-as évek legelején épült 
banképületként 
Szeged-alsó tanyaközponton. 
2004 őszén jutott a város 
birtokába az a fotó, amelyen az 
eredeti épület látható gyönyörű 
oromzataival, díszeivel. Az épület 
felújításnál ezt is figyelembe 
vették: a tetőszerkezeten 
elhelyezett oromzat az eredeti 
fotó szerint épült meg. 

PUSZTAMÉRGES. A napokban 
tartotta a Polgárőr Egyesület éves 
közgyűlését, fakus István elnök 
ismertette eddigi munkájuk és 
az elmúlt év eredményeit. 
Beszámolójában elhangzott, 
hogy az 1997-es megalakulásuk 
óta Pusztamérges kül- és 
belterületén jelentősen 
visszaszorult a bűnözés, hiszen a 
polgárőrök a körzeti megbízottal 
együtt éjjel-nappal figyelnek a 
lakosság biztonságára, értékeire. 
A helyi önkormányzattól és 
külső támogatóktól is kapnak 
anyagi segítséget. Az egyesület 
így szívesen venné az anyagi 
támogatást, amelyet a 
Pusztamérgesen működő 
Takarékszövetkezetnél lehet 
befizetni a Polgárőr Egyesület 
nevén vezetett számlára. 


