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KORKÉP 

ALGYŐ. Közeledik A Nagy 
Könyv játék második 
fordulójának vége. 
Szavazólapokon már csak 
péntekig lehet szavazni, u tána 
SMS-bcn, in terneten fogadják 
a szervezők a voksokat. Aki 
péntekig az algyői 
könyvtárban voksol kedvenc 
könyvére, egy órán át 
ingyenesen internetezhet , s 
mindezen túl a pénteken este 6 
órakor kezdődő sorsoláson 
könyvet nyerhet. 
- „Varázslatos üvegek" c ímmel 
Fodor jánosné Erzsébet 
üvegfestő kiállítása nyílik a 
faluház galériájában holnap 
17 órakor. A tárlatot Rigóné 
Péter Irén, szegedi 
díszüvegező nyitja meg, a 
kiállítás július 11-éig 
látogatható, munkanapokon 
8-tól 20 óráig. Az alkotó az 
Algyői Művészkör tagja. 

BALÁSTYA. Szombaton este 6 
órától tar t ja összejövetelét a 
Krisztus Szeretete Egyház 
helyi csoportja. Az 
összejövetelt a továbbiakban 
szombatonként rendezik meg 
a művelődési ház 
Kossuth utcai k lubtermében. 

FORRÁSKÚT. A Forráskúti 
Hegyközség ma tar t ja 
közgyűlését 18 órától a 
művelődési házban, melyre a 
hegyközségi tagokat, szóló- és 
bortermelőket várják. 
Ma délután 3 órától a 
baba-mama klubba várja a 
kismamákat és kisbabákat 
Gyurisné Kálmán Jolán 
védőnő, a művelődési 
házban. 

MÓRAHALOM. A város 
önkormányzata úgy döntöt t , 
hogy az Erzsébet Mórahalmi 
Gyógyfürdő területét 
megnöveli, va lamint 
megépíttet egy 509 
négyzetméter alapterületű 
úgynevezett 
rendezvénymedencét . így 
lehetővé válik, hogy az 
eddigieknél több vendéget 
fogadhasson a fürdő, és az 
é lményfürdő szolgáltatások is 
bővülnek. 

PUSZTAMÉRGES. Holnap 
délután 2 órától a megye 
gasztronómiai rendezvényeiről 
kóstolással egybekötött 
tájékoztatót tartanak Szegeden 
a Roosevelt téri 
halászcsárdában, ahol 
pusztamérges! kakaspörköltet 
és bort is kóstolhatnak az 
érdeklődök. Pusztamérges ezzel 
is ajánlja az őszi szüreti 
fesztivált és kakaspörkölt-főző 
versenyt. 

SZEGED. Sportnapot rendez a 
Cső utcai óvoda szombaton 9 
és 12 óra között. Minden 
érdeklődőt várnak ugrálóvárral, 
arcfestéssel, 
sportakadályokkal, 
zsákbamacskával, zenés 
tornabemutatókkal és büfével. 
- Kalászos fajtabemutatót tart 
szerdán és csütörtökön a 
Gabonatermesztési Kutató Kht. 
búzaigazgatósága a kht. 
nemesítő telepén 
Szcged-Kccskéstelepen, a 
Szabadkai út 93.-ban. A 
bemutatón résztvevők 
tájékoztatót hallhatnak a 
búzanemesítési és termesztési 
kutatások eredményeiről és a 
vetőmagellátásról. Az őszi és 
tavaszi kalászosok 
fajtabemutatója után szakmai 
konzultációk, műszer- és 
termékbemutatók 
kezdődnek. 
- A Csodaszarvas nyomában 
címmel Sándor János erdélyi 
fafaragó és Orbán Irén erdélyi 
varrott-textiles népművész 
kiállítása nyílik ma 17 órakor az 
Alsóvárosi Kultúrházban. A 
kiállítást Bánszky Pál 
művészettörténész nyitja meg, 
a tárlat június 15-éig 
látogatható hétköznapokon 
10-töl 20 óráig, hétvégén l()-től 
13 óráig. 

Harminc fok fölött nappal is locsolják az utcákat 

Szegeden bírják a kutak, 
nem lesz vízKorlátozás 

Szegeden nincs szükség vízkorlátozásra. Megkezdte a fő közlekedési utak és a lakótelepi szervizutak 
l o c s o l á s á t a k ö r n y e z e t g a z d á l k o d á s i k h t . Fotó: Schmidt Andrea 

Kánikulában sem ugrott az át-
lag fölé a szegedi vízfogyasztás. 
A szolgáltatótársaság szükség 
esetén a jelenlegi mennyiség 
kétszeresét is kitermelné, ezért 
vízkorlátozásra, öntözési tila-
lomra sincs szükség. A környe-
zetgazdálkodási kht. locsolóau-
tói tartós melegben, éjszaka 
permetezik az utcákat, 30 Cel-
sius fölött nappal is körbejárják 
a várost. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az utóbbi napok forróságában 
sem fogyott Szegeden az átlagos-
nál több víz. Bodor Dezső, a Sze-
gedi Vízmű Rt. műszaki igazga-
tója az elmúlt évek hasonló idő-
szakainak adatait sorolta. Egyet-
len napon általában 41-43 ezer 
köbméter ivóvizet termel a társa-
ság. 

A számok azt is megmutatják, 
hogy a nyolcvanas-kilencvenes 
évek fordulóján közel felére esett 
vissza a fogyasztás - akkor drá-
gult meg a víz. Mára a kutak „po-
zitívvá váltak". Ez annyit jelent, 

hogy az alacsony árak idején a 
szivattyúknak mélyebbről kellett 
fölhozni a vizet. A fogyasztás 
csökkenésével viszont nőtt a ré-
tegnyomás, följebb került a víz. 

Az előbbiekből következik, 
hogy Szegeden sem vízkorláto-
zásra, sem a kerti öntözés tilal-
mára nincs szükség. A vízmű 
kútjai a legnagyobb kánikulában 
is bírják a terhelést. 

- Szükség esetén az átlagos 
mennyiség kétszeresét is kiter-
melhetnénk - mondta a műszaki 
igazgató. 

Megkezdte az utcák locsolását 
a Szegedi Környezetgazdálkodási 
Kht. Kovács ¡ános közterü-
let-fenntartási igazgatóhelyettes 

tájékoztatása szerint az aszfaltot 
permetező kocsik hétfő éjszaka 
már bejárták a város fő közleke-
dési útjait, valamint a lakótelepi 
szervizutakat. A kht. három lo-
csolóautójának bevetése naponta 
közel 100 ezer forintba kerül. 

- Nincs költségvetési keretha-
tár, szükség szerint, folyamato-
san locsoljuk az utakat - szögez-
te le Szabó Ferenc, a kht. igazga-
tója. Csapadékos időben termé-
szetesen nem indítják a tartály-
kocsikat. Az autók éjszaka dol-
goznak, mert akkor nem zavarja 
a munkát a forgalom. Tartós me-
legben viszont, ha a hőmérséklet 
30 Celsius-fok fölé emelkedik, 
nappal is locsolják az utcákat. 

CSÚCSFOGYASZTÁS 
Az elmúlt hét végén melegrekordok dőltek meg a megyében, mindez azon-
ban alig látszott a vízfogyasztáson. Szombaton 45 ezer 111, vasárnap 43 
ezer 396, héttőn 41 ezer 818 köbméter vizet adott a vízmű. A közelmúlt 
csúcsadatait nézve kiderül, hogy a legtöbb vizet 2003-ban, a hosszú szá-
razság idején fogyasztotta el a város: akkor olyan nap is akadt, amikor 56 
ezer 255 köbméter vizet használtak el a Szegediek. 

Szonátaest a zsinagógáért 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Svájcban éló Márffy Gabriella hegedűművész és 
Isabelle Oehmichen francia zongoraművész szoná-
taestjét rendezik meg ma 19 órától a szegedi zsina-
gógában az épület rekonstrukciója javára. A műso-
ron Schubert, Beethoven és Franck egy-egy szonátá-
ja szerepel. Márffy Gabriella Szegeden született, a 
konzervatórium elvégzése után a budapesti Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Főiskolán a nemrég elhunyt 
Kovács Dénes növendékeként diplomázott. Család-
ja Svájchoz köti, a Berni Filharmonikus Zenekar 
koncertmestereként a nemzetközi zenei élet gyako-
ri szereplője. Isabelle Oehmichen 1993-ban elnyer-
te a Cziffra György Alapítvány díját, szóló- és kama-
razenei esteket ad. Gyakran lép fel a szegedi Weiner 
Kamarazenekarral, közös CD-jük is készült. Rend-
szeresen visszatérő vendégművész Szegeden. 

MINŐSÉG - SZAKÉRTELEM - MEGBIZHATOSAG 

A Villeroy & Hoch Magyarország Rt. Központ i Laboratóriuma több mint harminc éve foglalko-
zik kerámiai alap- és segédanyagok, masszák, mázak és készáruk (edény, porcelán, majolika, bur-
kolólapok, tűzálló termékek) kerámiai és kémiai vizsgálatával. 

Melyek ezek a tevékenységek? 
Önthetóségi tulajdonságok vizsgálata kifolyási, Gallenkamp- és Rheotest viszkométerrel, plasztikus tulajdon-
ság mérése Pfeffernkorn plasztiméterrel, szemcseméret meghatározása 1 mikrontól 4,6 mm-ig, lézeres 
szemcsemérővel, illetve szitálással. Termikus tulajdonságok tanulmányozása Derivatográffal (anyagtisztaság 
ellenőrzése 1200 "C-ig), gradiens kemencével, dilatációméréssel. Hajlító-törő szilárdság mérése hiteles 
törögépekkel. 
Burkolólapok (tetócserepek) fagyállóságának, kopásállóságának tisztíthatóságának vizsgálata a legújabb szab-
ványok szerint. 
Kémiai összetétel meghatározása (szilárd és folyékony mintából), víz és ipari szennyvíz vizsgálata (pH, KOI, 
keménység, oldott fémtartalom, lebegőanyag-tartalom). 
Étkezési kerámia (majolikaáni) egészségügyi vizsgálata - kioldódó nehézfémtartalom meghatározása. 
Munkahelyi szállópor mérése személyi pormintavevővel. (F.lszívóberendezés hatékonyságának ellenőrzése 
üzembe helyezés előtt.) 
A felsorolt vizsgálatok elvégzését vállaljuk külső megrendelőktől is, rövid határidővel, kedvező árakon. 

Elérhetőségünk: Villeroy & Hoch Magyarország Rt 
Központi Laboratórium Hmt'.-hely, Erzsébeti út 7. 

SZELINÉ SZOMOR JUDIT Kp. laborvezető 
Tel: 530-432 vagy 530 530/297 vagy /299 

szeli ne @ i illeroy. ebe. hu 

Vigh László: Az én Nagy Könyvem 

Követni szívünk 
szép hajlamait 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtúrá-
ban ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyiségek, tudósok, művészek, üzletem-
berek, sportolók és újságírók vallanak leg-
kedvesebb könyvükről. Vigh László akadé-
mikus, a Szegedi Biológiai Központ bioké-
mikus kutatója Karácsony Benő A meg-
nyugvás ösvényein című regényéről beszél. 

„Életemnek több Nagy Könyve van. Mégis, egy meghatározó ol-
vasmányélményem, szóval az én egyik Nagy Könyvem Kará-
csony Benő A megnyugvás ösvényein című regénye. Azt hiszem, 
nem vagyok ezzel egyedül és a legtöbb ember - ha nem is tudato-
san - de élete végéig valami elveszett paradicsom után kutat, egy 
soha nem volt aranykort álmodik. Hamvas Bélánál ez az idill 'az 
örök és tiszta lét életrendje: ebben élni pedig az ember legna-
gyobb tehetsége'. Megfordítva, 'nem idillt élni boldogtalanság'. 

Karácsony Benő regénye ebben a felfordult 21. században elre-
pített engem egy, a gyermekkoromat idéző, ilyen idilli világba. A 
majdnem mesealakokká szelídülő regényhősök közül a Nagy 
Adófőnökben kiskorú magamra, Pipánszkiban pedig nagyapám-
ra ismertem. 

Mi ketten, akár a Nagy Könyvem hősei, ma már végtelennek 
tetsző ideig ültünk esténkent szülőházam, a magyarszerdahelyi 

csárda oszlopos-tornácos tera-
szán. Nagyapám pipázott és 
mesélt, vagy csak merengve 
néztük, ahogy jöttek hazafelé a 
Kapusi hegyi pincéikből a pa-

A rasztemberek. A mai eszemmel 
J J is állíthatom, hogy mi akkor 
/ I szabadok és boldogok voltunk. 

* * - Pipánszki alábbi intelmei kis-
fiának, a Nagy Adófőnöknek va-
lójában Nagyapám életre szóló 
tanácsai voltak. 'Mert mit ér a 
vak engedelmesség, a ragyogó 

/>Of VJW\ 1/7111 szorgalom, a nagyok iránt való 
{ j f \ l / f j l \ a f i f i , esztelen alázat, ha az ember 

nem követheti szívének szép 
hajlamait' - így szóltak." 

HÍREK 
SZABALYSERTES ELJÁRÁS 
A PALICSI VEREKEDŐVEL 
SZEMBEN 
Szabálysértési eljárást indított a 
szabadkai rendőrség a szerb 
nemzetiségű, 23 éves C. A. ellen, 
aki a hét végén megtámadott egy 
magyar fiatalt a palicsi 
Kisvendéglőnél. Lapunkban 
megírtuk, akkor történt az 
incidens, amikor a szabadkai 
Szvetozár Markovics Gimnázium 
tanulói érettségijüket 
ünnepelték. A szabadkai 
rendőrfőnök közleményében 
csak a két fiatal verekedéséről tett 
említést, és nincs benne utalás 
arra, hogy az incidens nemzeti 
alapú lett volna. 

MEGASZTÁROK SZEGEDEN 
(óvó hét keddjén Szegeden 
koncerteznek 2005 megasztárjai. 
A TV2 tehetségkutató 
versenyének döntősei közül tízen 
lesznek itt az Etelka sori 
sportpályán, ahol egyórás, élő 
koncertet adnak. Aki jó helyről 
szeretné nézni a bulit, annak 
érdemes már kapunyitásra, 18 
órára megérkeznie. A koncert 20 
órakor kezdődik. Jegyek 
elővételben az Arany Oroszlán 
étteremben vásárolhatók 1200 
forintért. Diákoknak és 
nyugdíjasoknak a belépő 800 
forint. 

S Z E M K Ö Z T 
BOGÁTS GÁBORRAL 
Szerda esténként fél 8-tól látható 
a Városi Televízió és a 
Délmagyarország közös műsora, 
a Szemközt. Ma Bogáts 
Gáborral, a szegedi egyetem 
szívsebészeti osztályának 
klinikai főorvosával Márok 
Tamás szerkesztő-riporter és 
Oláh Zoltán, lapunk 
főmunkatársa beszélget az első 
szegedi szívátültetésről. 

TÖRÖK ISTVÁNRA 
EMLÉKEZTEK 
Születése 100. évfordulóján 
emlékeztek tegnap délután a 
tápéi Bálint Sándor Általános 
Iskolában Török Istvánra, az 
iskola egykori pedagógusára, aki 
37 éven át tanította gyerekeket. 

A település külső körzetében 
működő pajori iskolában 
kereken húsz esztendőt töltött, 
majd a Tápén csak „beltéri 
iskolának" mondott, mai 
intézményben folytatta 
munkáját. A gyémántdiplomás 
pedagógus igazgató-tanítóként is 
dolgozott. Az ünnepségen az 
iskola vezetőin kívül Török 
István rokonai is részt vettek. A 
régi tanítói oklevelekből és más 
dokumentumokból 
iskolatörténeti kiállítás nyílt. 

MEGYEI IRODA NYÍLT 
Csongrád megyei képviseleti 
irodát nyitott Szegeden a 
Közlekedési Biztosító Egyesület. 
A nonprofit elven működő, 
gépjármű-és fuvarozói 
biztosításokkal foglalkozó 
egyesület az első és legnagyobb 
taglétszámú hazai biztosító. Az 
új, megyei irodával szeretnének 
minél közelebb kerülni a 
tagjaikhoz, ügyfeleikhez. 

ÚTZÁR AZ OROSZLÁN 
UTCÁBAN 
Elkészült a szegedi Oroszlán 
utca forgalmi rendjének 
betartását szolgáló, süllyeszthető 
oszlopsor. Az automata útzárat 
június 1 -jétől kapcsolják be. 
Fontos tudnivaló, hogy a 
berendezés üzembe helyezése 
előtt elviszik a területről a 
szabálytalanul parkoló autókat. 
A távvezérléssel működő 
oszloppal védett területre 
kizárólag engedéllyel lehet 
behajtani. 

TESTVÉRVÁROSRÉSZEK 
Közel négyezren vettek részt a 
két makói testvérvárosrész, a 
huszonnégy utcát magában 
foglaló Vertántelep és Kenderföld 
közös ünnepén a napokban. A 
színes rendezvény zenés 
ébresztővel indult, a Kassai utcai 
óvodánál felállított színpadon 
zenés-táncos produkciók 
váltották egymást, volt 
babaszépségverseny és 
Luigi-koncert is. Az idén 
harmadízben megrendezett 
program hajnalig tartó utcabállal 
zárult. 


