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KORKÉP 

ALGYŐ. Az algyői 
tehetségkutató verseny 
döntőjében a legtöbb szavazatot 
kézműves kategóriában Balogh 
Barbara gyöngyékszereiért 
kapta, a képzőművészek közül 
Süli-Zakar Zita agyagszobrait 
találták a legjobbnak, ének 
kategóriában Frank Tímea 
tetszett legjobban a 
közönségnek, zenében Fodor 
László citeramuzsikája 
diadalmaskodott, Klatka Eszter 
pedig az irodalom kategóriában 
végzett az első helyen. A 
verseny különdíját, az Algyő 
Fejlődéséért Alapítvány 
felajánlását Lakatos Helga 
kitűnő zongorajátékával nyerte 
el. Valamennyien 10 ezer 
forintos vásárlási utalványban 
részesültek, melyeket 
Molnárné Vida Zsuzsanna 
alpolgármester és dr. Gonda 
János adott át. 

BAKS. Ma délután 2 órától 
rendezik meg a Classic Alapfokú 
Művészeti Táncoktatási Iskola 
vizsgabálját a faluházban. Az 1. 
és 4. osztályos növendékek latin 
és standard táncokat mutatnak 
be, fellép a társastánc szakkör. A 
2. és 3. osztályosok néptánccal 
galgamenti táncokat és 
dunántúh ugróst táncolnak. A 
Cinege néptánccsoport 
mezőföldi leánytánccal, sárközi 
lassú és friss csárdással lép fel. A 
Silver TSE versenyzői standard 
és latin táncokat mutatnak be. 
Korom Pál és Dóka János 
citerakíséretével népdalokat 
énekel Pálinkó Endre, Süb 
Georgina, Szabó Barbara és 
Korom Eszter tanuló. A program 
dél-dunántúli táncokkal zárul. A 
növendékek felkészítő tanárai: 
Roszkos Annamária, Baloghné 
Váradi Brigitta. 

BALÁSTYA. Ma búcsúznak az 
iskolától a végzős diákok. Az 
általános iskolai ballagás délután 
5 órakor kezdődik. A vendégek 
háromnegyed 5-ig adhatják át a 
virágokat a ballagóknak. 

DESZK. A község 
önkormányzata ebben az évben 
is szeretné kifejezni ebsmerését 
a pedagógusok munkájáért, ezért 
ma délután 1 órától Simicz 
József polgármester értékek az 
elmúlt tanév eseményeit és 
köszönti az 
óvodapedagógusokat, tanítókat, 
tanárokat. A köszöntő és 
virágátadás után fogadást 
rendeznek a vendégek 
tiszteletére. 

DOMASZÉK. Június 13-tól 18-ig 
a könyvtár szabadság miatt 
zárva lesz. 

RÚZSA. Április végén rendbe 
tették a régi plébánia épületét, 
ahova átköltözött az 
egyházközségi iroda is. Hivatalos 
ügyek intézése ezentúl ott lesz, 
az eddig megszokott hivatali 
időben: hétfőn, kedden, szerdán 
és pénteken 9-től 13 óráig. 
- A művelődési házban ma és 
június 13-án tüdőszűrést és 
csontsűrűség-vizsgálatot 
tartanak. 
- A művelődési házban ma 
reggel 8 órától délig 
méteráruvásárt rendeznek. 

SÁNDORFALVA. Sándorfalva 
„nagycsaládja" idén is 
megünnepli a település 
alapításának évfordulóját. Ma 
este 6 órakor a Budai Sándor 
Művelődési Házban a 
Sándorfalvi Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
növendékei adnak ünnepi 
hangversenyt. 

ZÁKÁNYSZÉK. A Titok 
Oktatásszervező Bt. által 
Budapesten megrendezett Kálti 
Márk Országos Levelező 
Történelem Tanulmányi 
Verseny 3. fordulójában 209 
ötödikes tanuló közül a 
zákányszéki Honti Tamás 5.', 
Mangó Katalin a 8. helyezést 
érte el. Felkésztő tanár Takács 
Julianna. 

Gulyást főzött tegnap a Victor Hugó luxushajó szakácsa 

Kikötött a francia szálloda 

A hullámverést meg sem lehet érezni a fedélzeten Fotó: Káinok Csaba 

Tegnap ért a szegedi kikötőbe a Victor Hugó francia szállodahajó. 
Utasai az egyik túrán Budapesttől Tbkajig, a másikon a borvidéktől 
a fővárosig hajóznak. Közben városokat keresnek fel, ismerkednek 
és komótosan kirándulnak. 

- Szeretünk komótosan kirán-
dulni. Élvezzük a látványt, és 
miközben nézelődünk, sokat be-
szélgetünk, útitársainkkal is-
merkedünk - mesélte a szegedi 
kikötőbe érkezve a nizzai orvos-
nő, Deila Monica Marie Chris-
tine. - Hajóztunk már tavaly a 
portugál partoknál, idén ismét 
vízre szálltunk. Ráérősen hala-
dunk, így sokkal többet látunk, 
mintha turistabusszal vagy autó-
val süvítenénk végig egy autópá-
lyán. A hullámverést pedig meg 
sem érezni a fedélzeten. 

A Victor Hugo szállodahajó uta-
sait tegnap felülről is mosta a víz. 
Kora reggel kezdték a szárazföldi 
ismerkedést a csongrádi óváros-
ban. Borongós túrájukat onnan 
busszal folytatták Opusztaszerre. 
Königshofen Knot a bajsza alatt 
azért megjegyezte, az emlékpar-
kot szívesen bejárná egyszer -
szárazon. Emlékezetes maradt 

számára a Feszty-körkép látvá-
nya, és Szegedről is tudta már, 
hogy a napfény városa. Hitetlen-
kedve készítette elő esernyőjét a 
délutáni partraszálláshoz. Mér-
nökként dolgozik a dél-francia 
tengernél, de mosolyogva elárul-
ta, nem csupán a tenger vonzza -
a folyókra is kíváncsi. Hallotta a 
szegedi szalámi és a paprika hírét, 
ezért a múzeumlátogatást is ér-
deklődve várta. 

- Kilenc nap alatt teszünk meg 
ezer kilométert ezzel a hatvanfős 
francia csoporttal. Tiszalöknél 
szedtük fel a horgonyt, leereszke-
dünk a Vajdaságig, megmutatjuk a 
vendégeknek Újvidéket és Zentát. 
Titelnél áthajózunk a Dunára, és 
Mohácsnál kötünk ki ismét. Bu-
dapest a végállomásunk - mutatta 
a háromszintes szállodahajó me-
netrendjét Balogh Kriszti. Utakat 
szervez a Victor Hugóra, és kalau-
zol is a fiatal nő. Elismeréssel em-

legette az időskorú utasok teherbí-
rását. Kora reggeltől estig túrázik 
velük, és magyarázatot fűz a látot-
takhoz. Elkísért a kabinjáig, és mi-
közben bemutatta a hatalmas mé-
retű járművet, a hajó a partról víz-
és áramutánpótlást kapott. A mű-
veletet Louis Von der Corput hol-
land kapitány és flottafelügyelő kí-
sérte figyelemmel. 

- Strasbourgi huszonnégy ha-
jós flottánknak ez az egyik legki-
sebb darabja. Húszfős személy-
zet gondoskodik az utasokról -
vezetett büszkén körbe. - Öten 
franciák, a többiek magyarok. 
Szakácsunk francia, de a kikötő 
varázsának megfelelően ma gu-
lyással lepett meg bennünket. Az 
étteremből a vendégek a szalon-
ba sétálnak át. Alattunk ötven 
kétszemélyes kabin sorakozik, 
fölöttünk pedig kényelmes terasz 
nyílik - műfűvel. Nagyrészt a 
nyugalmat kedvelő nyugdíjaso-
kat utaztatjuk márciustól no-
vemberig. Ebben az évben két-
szer fordulunk a fővárostól Toka-
jig, és onnan vissza. 

DOMBAI TÜNDE 

Ma kezdődik a Hajtás 
Autócsodákban gyönyörködhetnek azok, akik ki-
látogatnak a ma kezdődő XII. Hajtás bizton-
ságosan járműipari szakkiállítás és vásárra a 
szegedi Eko-parkba. A kiállítás ideje alatt a kör-
nyező utcákat egyirányúsítják. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A XII. Hajtás biztonságosan járműipari szakkiállí-
tás és vásár ma délelőtt 10 órakor kezdődik Szege-
den az Eko-parkban. A kiállítás szervezője, Elekes 
Zoltán bízik a hétvégi jó időben és abban, hogy a lá-
togatók jól érzik magukat. A Pálma Reklámstúdió 

vezetője elmondta: céljuk, hogy minél több közle-
kedési érdekességet bemutassanak. A belépőjegye-
ken lévő kuponnal az idén is lehet szavazni a leg-
szebb járműre. Akik leadják voksukat, azok között 
ajándékokat sorsolnak ki. A fődij egy utazási utal-
vány. 

A színpadon szombaton délután négy órától a La 
Bomba zenekar játszik Hevesi Imre „vezénylésé-
vel", míg vasárnap 16 órától Ganxsta Zolee és a 
Kartel koncertezik. 

A kiállítás ideje alatt parkolni az Eko-park töltés 
oldali részén lehet. A környező utcákat a vásár ide-
je alatt egyirányúsítják. 

Fuchszné Bénák Katalin: Az én Nagy Könyvem 

Mindenkit megillet 
a boldogság 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtúrá-
ban ismert Csongrád megyei közéleti szemé-
lyiségek, tudósok, művészek, üzletemberek, 
sportolók és újságírók vallanak legkedvesebb 
könyvükről. Fuchszné Bénák Katalin, a 
mindszenti könyvtár igazgatója Peter Mar-
shall Tbmbol a hold című regényéről beszél. 

„Több mint harminc éve hallottam először Peter Marshall angol 
íróról. Érettségire készültünk. A Tombol a hold című regényét 
kézről kézre adtuk, csordultig teli öntudattal, s mindenféle erő-
vel, tudással felvértezve, hogy megváltoztassuk a világot. Peter 
Marshall regénye azonban tükröt tartott elénk. Rádöbbentett 
bennünket: egy pillanat is elég ahhoz, hogy a szépnek, sikeresnek 
ígérkező életünk megváltozzon. Éppúgy, mint a regény főhősei-
nek, akik a legszebb ifjú éveik küszöbén, váratlan betegség miatt 
a kezdeti döbbenet után feladják álmaikat, hogy újraálmodják 
egy más világban. Bruce, aki újságíró gyakornok, és Anette, aki 
orvostanhallgató, talán sohasem találkozott volna, ha nem 
ugyanazt a betegséget kapja meg. A kerekes székhez, olykor a 

vastüdőhöz kötött emberek, 
mert hisz „Ők is emberek!", 
szerelmesek lesznek. Apró kis 
románcaik, kínlódásaik, s a ki-
látástalan élethez való ragasz-
kodás, a szeretet teszi hátralé-
vő idejüket örökkévalóvá. 
Azért szeretem ezt a könyvet, 
mert Peter Marshall, aki maga 
is paralízisben szenvedett, 
őszintén, nyíltan és nemes 
egyszerűséggel szól. A két fiatal 
sorsán, szerelmén keresztül rá-
döbbenünk, bármilyen nyo-
morúságos is a sorsunk, bárhol 
is legyünk a világban, mind-
nyájunkat megillet a boldog-
ság, az emberhez méltó élet." 

A tudásalapú 
gazdaságért 
A szegedi egyetem és tíz ipari part-
ner részvételével megalakult a 
Dél-alföldi Élet- és Anyagtudomá-
nyi Kooperációs Kutatóközpont -
jelentett be tegnap Szegeden Bú-
zás Norbert az egyetem innováci-
ós igazgatója és Kovács Tibor, a 
kutatóközpont igazgatója. A 722 
millió forintos beruházás - melyet 
50 százalékban a Gazdasági Ver-
senyképesség Operatív Program 
támogatásból finanszíroznak -
célja, hogy elősegítse a tudásalapú 
gazdaság kifejlődését a régióban. 
A program öt kutatási területet 
ölel fel: orvosi képalkotás minősé-
gének javítása, bőr öregedésének 
lassítása fényterápiával, megújuló 
és kihasználatlan energiaforrások 
hatékonyabb kihasználása, mik-
roorganizmusok felhasználásával 
hulladékból hasznos anyag előál-
lítása, olajemulziók és vasipari 
hulladékok újrahasznosítása. 

A Vinkler-tanítvány Oroján István kiállítása 

Kitüntetés a megnyitón 
Szuromi Pál művészeti író nyi-
totta meg tegnap a szegedi Bar-
tók Béla Művelődési Központban 
a Gyulán élő Oroján István kép-
zőművész kiállítását. Az alkotó 
1969-ben Vinkler László tanítvá-
nyaként végzett a szegedi tanár-
képző rajz-román szakán, és im-
már negyedik alkalommal mu-
tatkozik be munkáival a B Galé-
riában, ahová közelmúltban ké-

szült konstruktív, puritán, mégis 
míves képeit és plasztikáit hozta 
el. Külföldön is rendszeresen ki-
állít. Alexandru Ghisa, Románia 
budapesti nagykövetségének első 
titkára a megnyitó után adta át 
Oroján Istvánnak a román ál-
lamelnök által adományozott 
Kultúra Érdemrendet művészi 
munkásságáért, a két kultúra 
szerencsés ötvözéséért. 

Alexandru Ghisa (balról) adta át Oroján Istvánnak a Kultúra Ér-
d e m r e n d e t Fotó: Karnak Csaba 

Kizárták a nyilvánosságot a tárgyalóteremből 

Bíróságon a szegedi 
lakásmaffiaügy 
Zárt ajtók mögött kezdődött 
el tegnap a szegedi lakás-
maffiaügy tárgyalása a Szegedi 
Városi Bíróságon. Az ügyész-
ség húsz embert vádol jelentős 
kárt okozó, üzletszerűen, 
bűnszövetségben elkövetett 
csalással és más bűncselekmé-
nyekkel. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mint megírtuk, két évvel ez-
előtt lakásmaffia tagjait fogták 
el a rendőrök Szegeden. A vád-
lottak idős embereket vettek rá 
arra, hogy lakásukat eladják 
nekik. Akkoriban az ügy súlyá-
ra való tekintettel külön nyo-
mozócsoportot hoztak létre a 
Szegedi Rendőrkapitányságon. 

A szövevényes ügy tárgyalása 
tegnap kezdődött el a Szegedi 
Városi Bíróságon. Kovács Ká-
rolynét és 19 társát jelentős 
kárt okozó, üzletszerűen, bűn-
szövetségben elkövetett csalás-

sal és más bűncselekményekkel 
vádolja a Szegedi Városi 
Ügyészség. A bíróság a tárgya-
lás megkezdését követően az el-
járásban résztvevők védelme ér-
dekében - akik szerint a koráb-
ban megjelent sajtótudósítások 
következtében hátrányok érték 
őket a lakókörnyezetükben -
zárt tárgyalást rendelt el, kizár-
ta a nyilvánosságot a tárgyaló-
teremből. (A lapunk által meg-
kérdezett jogi szakértő szerint a 
bíró által említett ok nem ele-
gendő a nyilvánosság kizárásá-
hoz.) 

A per tegnapi, első napján a 
vádiratot ismertették és a megje-
lent vádlottakat hallgatta meg a 
bíróság. Szalai Zoltán bíró a tár-
gyalás előtt elmondta, még a 
nyáron szeretne befejezni az ügy 
tárgyalását, de a vádlottak nagy 
száma miatt lehet, hogy ez csak 
vágyálom. A tervek szerint jövő 
csütörtökön a sértetteket hall-
gatja meg a bíróság. 

HÍREK 
A MUZEUM TAMOGATASAROL 
„Bizonytalanok a gazdálkodás 
feltételei, erről összegeztük 
tapasztalatainkat a megyei 
múzeumok vezetőivel a szegedi 
országos találkozón" -
tájékoztatta lapunkat a szegedi 
Móra Ferenc Múzeum igazgatója. 
Vörös Gabriella hozzátette, a 
megyei intézmények normatív 
támogatását kívánják elémi a 
szakminisztérium jövő évi 
költségvetésében. 

A KIREKESZTETTEKRŐL 
A munka világából 
kirekesztettekről, a halmozottan 
hátrányos helyzetű, elsősorban 
roma tartós munkanélküliek 
foglalkoztatásáról és képzéséről 
tanácskoznak a szakemberek a 
szerdán kezdődött és ma záruló 
tanácskozáson a szegedi Bartók 
Béla Művelődési Központban. 
Arról is tájékozódnak a 
szakemberek, hogy az Európai 
Szociális Alap miként támogatja 
az ilyen jellegű elképzeléseket, a 
romák képzését. 

BOROSTYÁN BIRTOK 
Megnyitotta kapuit a gyálaréti 
Borostyán Birtok. A 27 
férőhelyes panziót, a különleges 
konyhával rendelkező Vadászház 
éttermet, a horgásztavat, a 
kilátóval egybeépített kávézót, a 
lovardát tegnap mutatták be. 

BORVENDÉG BÉLA KÖNYVE 
Borvendég Béla Kossuth-díjas 
szegedi építész Architectura Quo 
Vadis című könyvének 
bemutatója ma 18 órakor 
kezdődik a Móra Ferenc 
Múzeum dísztermében. 

ARANY-CSALÁDI NAP 
Családi napot tart holnap délelőtt 
10-től késő estig a szegedi Arany 
János Általános Iskola, összes 
eddigi, illetve jelenlegi tanulóikés 
hozzátartozóik, továbbá tanáraik 
s azok hozzátartozói részére. A 
reggeli aerobik után föllép az 
Acrobat tánccsoport, és a 
Gumimacik, délután 2-től 
Arany-gála a tanulók, szülők, 
tanárok közreműködésével. 
Pónüovagláson éppúgy részt 
vehetnek a gyerekek, miként 
íjászat, kutyabemutató s táncház 
is lesz, mindez az iskola udvarán. 


