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KÖRKÉP
ALGYÓ. A faluházban ma
délután 5 órakor kezdődik a
Védnöki Tanács soros
ülése.
BALÁSTYA. Ma este 7 órától a
búcsúzó nyolcadik
osztályosok bankettjét
rendezik meg a Művelődési
Ház ifjúsági klubjában. A
diákok az esten felidézhetik az
elmúlt 8 év legszebb
pillanatait. A szülők enni- és
innivalóval járulnak hozzá a
banketthez.
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A K T U Á L I S "

36 ezer korsó ital és több tonna hús fogyott az Etelka soron

Telt ház volt a szegedi
sörfesztiválon

DOMASZÉK. A községi
könyvtár (Kossuth u. 9.) mától
június 27-éig, július 18-ától
23-áig és augusztus 15-étől
27-éig szabadság miatt zárva
tart.
MÓRAHALOM. Ma a
mórahalmi Napfény
nyugdíjasklub a röszkei, az
ásotthalmi és a
kiskundorozsmai klubtársait
látja vendégül az
Aranyszöm
Rendezvényházban.
PUSZTAMÉRGES. Ma délelőtt 9
órától ruha- és cipővásárt
tartanak a művelődési ház
előterében.
RÚZSA. A művelődési házban
ma 8 és 12 óra között műanyagés vegyesárucikk-vásárt
rendeznek.
- Első foglalkozását tartja a
rúzsai baba-mama klub holnap
délelőtt 9 és 11 óra között a
Móra Ferenc Művelődési Ház
kistermében. Témák: nyári
balesetek, napozás és veszélyei,
enterális fertőzések.
Mindenkit szeretettel várnak a
helyi védőnők.
SÁNDORFALVA. Parlagfűirtást
szerveznek szombaton a
településen a sándorfalvi civil
szervezetek. A jelentkezőket a
Budai Sándor Művelődési Ház
előtt várják reggel nyolc órakor.
A szervezők arra kérnek miden
sándorfalvi lakost, hogy jelezzék,
ha valahol parlagfüvet látnak a
júniustól októberig éjjel-nappal
ingyenesen hívható
zöldvonalon, a 80/820-058-as
telefonszámon.
SZEGED-DOROZSMA.Hetedik
alkalommal rendeznek
dorozsmai napokat június 23-a
és 26-a között. Ennek
keretében csütörtökön 16
órakor a Petőfi Sándor
Művelődési Ház alapkövét
rakja le Botka László, Szeged
polgármestere, majd átadja a
Kiskundorozsmáért
emlékérmet és a Mecénás-díjat.
Közreműködik az Eszterlánc
néptánccsoport, a Széksósi úti
óvoda Süni csoportja, a
Székivirág népdalkör és
Kendrusz Attila. A Péter és Pán
Duó 18 órától zenél a
művelődési házban, a
dorozsmai templomban pedig
18.30 órától Salamon László
szemináriumi prefektus tart
szentmisét.
SZÓREG. Holnap délelőtt 10
órától a szőregi fiókkönyvtárban
a Vakációs programok keretében
papírhajtogatásra várják a
gyerekeket.
ZSOMBÓ. A művelődési ház
június 25-én, szombaton
aratóúnnepet rendez. Várják a
kitelepülni vágyó
mutatványosok, árusok
jelentkezését. Az aratók délután
4 órakor indulnak a
gabonaföldre. A kézi aratás és a
termés behordása után a
polgármesteri hivatal udvarán
történik a cséplés. Ezt követően
nyitják meg az ünnepet,
fogadják az aratókat, és
megnyitják a helytörténeti
fotókiállítást. A zsombói
előadók műsora után fellép
Baby Gabi, majd Éles István
humorista. Az aratónapot
utcabál zárja, zenél a MOM
trió.

Nagy sikernek örvendtek a hastáncosok
Tfegnap bezárt az egy héttel
meghosszabbított XIII. szegedi
sörfesztivál. Az Etelka sori
sportpályáról a vendégek és a
vendéglátók is elégedetten távoztak.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A hét végén zsúfolásig megtelt a
szegedi Etelka sori sportpálya. Az
esti órákban szinte lehetetlen vállalkozás volt üres asztalhoz jutni,
vagy megtalálni a forgatagban elveszett barátunkat. Nem csoda,
hogy ennyien megfordultak a XIII.
szegedi sörfesztiválon, hiszen
minden együtt volt a bulihoz: napsütés, étel, ital, jó társaság.
Szombat este riporterünk a
Szegedi Közlekedési Társaság vidám kollektívájával találkozhatott. A tavalyi fesztivált valamiért kihagyták, most ezt is pótolták: a korsó sörök mellé grillezett
húsokat fogyasztottak - vagy fordítva. A szomszédos asztalnál a
fesztivál valószínűleg legfiatalabb vendége „sörözött". Az egy

Fotó: Schmidt Andrea

év körüli kisfiú sóvár tekintettel
méregette szülei korsóját, melyben aranylóan csillogott az ital,
áteresztve magán a felsővárosi
panelek között lenyugvó nap
utolsó sugarait. Bár inni nem kapott a kicsi, édesanyja a sör habjába mártotta mutatóujját, amit
a kisfiú elégedett mosollyal szopogatott le.
A pénteki Demjén
Rózsi-koncert után vasárnap a közismert
művészházaspár, Balázs Klári és
Korda György közönsége töltötte
meg zsúfolásig az Etelka sori
sportpályát.
Puskás László, a sörfesztivál
szervezője elmondta, a rendezvényen 36 ezer korsó sör, 12
ezer 800 adag étel - 2500 kiló
grillcsirke, 3150 kiló csülök fogyott.
Hét nap alatt 20 konténer szemetet szállíttattak el. - Az első
heti rossz idő miatt kellett a
hosszabbítás, ez már jól sikerült,
a kereskedők elégedettek, és reméljük, a látogatók is jól érezték
magukat - fogalmazott a szerve-

ző. Azt mondta, szeretné megköszönni a környéken lakók túrelmét az esetleges kellemetlenségek miatt.

VEREKEDÉS
A TISZA-PARTON
A Felső-Tisza-parton szombatról vasárnapra virradó éjjel
egy férfi betörte egy Opel típusú személygépkocsi ablakát,
majd tisztázatlan körülmények között szóváltásba keveredett a közelben tartózkodó
személyekkel. A vita tettlegességig fajult, olyannyira,
hogy a térti nyolc napon túl
gyógyuló, súlyos sérüléseket
szenvedett. A rendőrség két
vizsgálatot is indított: rongálás alapos gyanúja miatt a
férfi ellen, valamint súlyos
testi sértés miatt ismeretlen
tettesek ellen. Egyelőre tisztázásra vár, hogy a két ügynek
volt-e köze egymáshoz.

Gyöngyösi András: Az én Nagy Könyvem

Benső mosoly
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtúrában ismert Csongrád megyei közéleti
személyiségek, tudósok, művészek, üzletemberek, sportolók és újságírók vallanak
legkedvesebb könyvükről. Gyöngyösi András, a Szeged Beton vízilabdacsapatának
vezetőedzője, egykori válogatott játékos
Müller Péter Benső mosoly című könyvéről beszél.
„Olyan könyvet szeretnék írni, amely élni segít. A valódi segítség pedig n e m az, ha úti lámpást adok a kezedbe, hanem ha
megmutatom, miként gyújtsd meg a lángot a saját szívedben ezzel a mondattal indítja el Múller Péter kétkötetes művét. Ma
már tudom: szándéka sikerült.
Az első kötet az önismeretről szól. Hogyan találjuk meg isteni énünket? Miként győzzük le félelmeinket? Mit tehet ü n k a n n a k érdekében, hogy helyesen neveljük ö n m a g u n k a t
és gyermekeinket? Hogyan találjuk meg nyugalmunkat, derűnket? Megidézi ősi mesterek - Jézys, Buddha, Lao-ce szellemét. A halált közelről átélt és az élethez visszataláló
ember érzékenységével és életbölcsességével tanít önismeretre.
A kötet második része a gyakorlat, vagyis a megvalósítás. A szerző
bemutatja azt a két meditációs
utat, amelyen jár. Az első az önmegismerés, a második a szerej
- -Ü?) >'»
tet útja. E két út egymástól elválaszthatatlan. Nagy hangsúlyt
fektet a meditáció technikájának megismertetésére. A tanulás folyamata a felkészüléstől a
test megismerésén, a légzési
technikák elsajátításán és különböző meditációs gyakorlatok
alkalmazásán keresztül vezet
abba a teljesen ellazult állapotba, amikor test és lélek abszolút
nyugalmat és biztonságot érez.
Ha minden ember elolvasná
a könyvet, biztosan jobb lenne
a világ."

Motorbalesetek
MUNKATÁRSUNKTÓL
Szombaton két motorbaleset is
történt Csongrád megyében. A
szőregi benzinkútnál egy Makóról Szegedre tartó sportmotor eddig ismeretlen okból összeütközött egy fűnyíró munkagéppel. A
motort vezető 53 éves deszki férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Ezután nem sokkal, az esti
órákban Makón a Hosszú és
Szilágyi utca kereszteződésében
- a rendőrség elsődleges adatai
szerint - egy Suzuki nem adta
meg az elsőbbséget egy motorosnak, és elgázolta. A 24 éves motoros súlyosan sérült. A balesetek körülményeit a Szegedi
Rendőrkapitányság
szakértők
bevonásával vizsgálja.

Rózsi, Isten vagy!"
Demjén Ferenccel pénteken este a színpad háta mögött, sörfesztiváli fellépése előtt csak
pár mondatot
válthattunk,
mert lelkes rajongótábora türelmetlenül várta.
Demjén Ferenc örült - végre idetaláltak. Elmesélte, többször eltévedtek a városban, mire az
Etelka sori helyszínt sikerült föllelniük. Annak viszont kevéssé
örült, hogy az idén még n e m kapott más meghívást Szegedre, a
sörfesztiváli fellépése az első.
A közismert művész úgynevezett félplayback műsort adott: a
zene CD-ről megy, ő pedig erre
énekel.
- Ez szükségmegoldás. Egy zenekari fellépés hangulatában,
időtartamában is más, de az
anyagi lehetőségek miatt sem
mindig oldható meg. A szállítás
és a technika nagyon költséges
dolog - magyarázta Demjén, miközben a közönség a néhány perces késés miatt már harmadszor
fütyült.

Azért szót e j t h e t t ü n k még az
általa is vendégül látott megasztárosokról: „Szeretném, ha
ők is sikereket érnének el". A
mai fiatalok egyik napról a másikra lesznek sztárok - mit
gondol erről? - Az én időmben
n e m raktak alánk semmit. Még

Demjén Ferenc: A népszerűség
olyan dolog, ami nem mérhető
díjakkal

Fotó: Gyenes Kálmán

azt is elő akarták írni, milyen
legyen a h a j u n k ! Ne hosszú! A
kultúrpolitika végül kényszerűségből fogadta el a mi zenénket.
Az év énekese kategóriájában
D e m j é n Ferenc vehette át a közelmúltban a Magyar Rádió
idei eMeRTon-díját. - Nagyon
megtisztelő, de n e m a díjak
számítanak. A
népszerűség
olyan dolog, ami n e m mérhető
díjakkal, n e m attól függ, hány
kiló é r m e m van o t t h o n mondta az 58 esztendős zenész, majd elindult a színpad
felé, ahol a „Rózsi, Isten vagy!"
kiáltással köszöntötték.
Az új szerzeményekre és a régi
klasszikusokra, a Szerelemvonatra, a Sajtból van a Holdra
több ezren voltak kíváncsiak.
Egy középkorú férfi, nyilvánvalóan Demjén régi rajongója így beszélt a feleségéhez a koncert
után: „A megasztárokra a kutya
sem fog emlékezni harminc év
múlva, de a Rózsi még akkor is
Rózsi lesz."

Az 53 éves deszki motorost súlyos sérülésekkel szállították kórházba s z o m b a t o n

Fotó: Karnok Csaba

Súlyosan megsérült egy szentesi férfi

Rádőlt az épület fala
MUNKATÁRSUNKTÓL
Egy melléképület bontása közben rádőlt a fal egy 45 esztendős férfira
a szentesi belvárosban.
A megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint súlyos sérüléseket szenvedett tegnap délelőtt az illető, akit a helyi kórházba szállítottak a mentők. A Szentesi Rendőrkapitányság államigazgatási eljárás keretében vizsgálja az úgy körülményeit. Azt tisztázzák majd,
hogy szabályszerűen történt-e a ház bontása, illetve rendelkeztek-e az
ahhoz szükséges engedéllyel az építésügyi hatóságtól.

Júliustól Vass Imre irányítja a Juventus Szegedet
Imre a tervezett változásokról egyelőre
csak annyit árult,el, hogy a Juventus poliJúlius l-jétől Vass Imre, a Rádió 88 koráb- tikailag független rádió lesz, ahol napközbi hírigazgatója, a Szegedi Városi Televízió ben inkább a kereskedelmi, esténként pejelenlegi szerkesztő-riportere irányítja a dig inkább a közszolgálat jelleg dominál.
Juventus Szeged 100,2 Kft.-t. A Szegeden A kft. úgyvezető igazgatója elmondta, elés a megyeszékhely negyven kilométeres képzelései szerint a jövőben nagyobb létkörzetében sugárzó Juventus rádió mű- számmal működik a rádió. Leendő munsorszerkezete jelentősen átalakul. Vass katársai között lesznek ismert és kevésbé
MUNKATÁRSUNKTÓL

ismert személyek. Vass Imre neveket nem
említett, erre vonatkozó kérdésünket azzal hárította el, hogy az érintettekkel folyamatosan tárgyal.
A rádió jelenleg naponta négy órán át az
úgynevezett központi adást sugározza.
Vass Imre ezzel kapcsolatban megjegyezte, szeretné, ha ezt az idősávot is ők töltenék ki, de erről még nem született döntés.

- A tervezett változásokat július közepétől veszik észre a hallgatók. Az is
elképzelhető, hogy n e m c s a k Juventus
arculata, h a n e m neve is megváltozik nyilatkozta Vass Imre, aki egyúttal
azt is elmondta: a frekvenciát bérbe vette, a bérleti díjat és m u n k a t á r s a i
h o n o r á r i u m á t a reklámidő eladása fedezi.

