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KÖRKÉP 

ALGYÓ. A nyári tanítási 
szünetben nincs Algyőn 
autóbuszbérlet-árusítás. A 
júliusi és augusztusi bérleteket 
Szegeden, a Tisza Volán Rt. 
pénztáraiban lehet megváltani. 

ÁSOTTHALOM. 
Gondolat-olvasó-körbe, 
önismereti- és beszélgető 
játékműhelybe várják az 
ásotthalmi fiatalokat ma 18 
órakor az ifjúsági házban. Az 
előadó és a művészeti csoport 
vezetője: Pleskonics András 
(Plesi). 
- A „Puszi" Ásotthalmi 
Nagycsaládosok Egyesülete és az 
ifjúsági önkormányzat 
szervezésében holnap 18 órától a 
felnőttképzést elősegítő program 
következő előadását rendezik az 
ifjúsági házban 15-25 év közötti 
fiatalok részére. Az előadás 
témája: személyiségprofil 
készítése, pszichológus 
irányításával történő önismereti 
játékok, tanácsadás és csoportos 
tapasztalatcsere. 

BALÁSTYA. Szombaton este 8 
órától tartja következő 
foglalkozását a Nosztalgiaklub. 
A nyár folyamán minden hónap 
utolsó szombatján 8 órakor 
találkoznak a művelődési ház 
ifjúsági klubjában. 

BORDÁNY. A faluházban 
augusztusig tekinthető meg 
tizenegy bordányi 
kerámiakészítő 71 alkotása és 
Bakó Attila amatőr festő 
képkiállítisa. A kiállított tárgyak 
a faluház nyitvatartási idejében 
látogathatók, azaz hétköznap 
13-tól 21 óráig. 

DOMASZÉK. A 
képviselő-testület legutóbbi 
ülésén az alábbi határozatok 
születtek: a megyei közigazgatási 
hivatal törvénysértőnek ítélte a 
Családsegitö, Gyermekjóléti, 
Védőnői Szolgálat intézmény-
vezetőjének megbízását. A 
hivatal végleges intézmény-
vezető kinevezését sürgette, és 
ismételt pályáztatást írt elő, 
amit a testület meg is tett. 
Megtárgyalta a testület azt a 
beadványt, melyben a település 
több lakója az önkormányzat 
átfogó pénzügyi ellenőrzését 
kérte. A képviselők néhány 
részterületet jelöltek meg 
ellenőrzésre, melynek 
eredményéről értesítik a 
közvéleményt. 

MÓRAHALOM. A nagyszéksósi 
iskolaegyüttes felújítása 
befejeződött, jelenleg az öreg 
iskola bútorozása és a környék . 
parkosítása zajlik. Június 15-étől 
birtokba vette az épületet a II. 
Homokháti Művésztelep, 
melyet a tavalyi évhez hasonlóan 
Pataki Ferenc festőművész vezet. 
A művésztelep szervezésében a 
Szegedi Egyetemi Színpad tagjai 
előadták Csokonai Vitéz Mihály 
művét, a Karnyónét, 
csütörtökön este a Molnár 
Dixieland Band zenélt a 
mórahalmi Nagyszéksósi 
Művésztelepen. A két hetes 
művésztábor munkáiból július 
1 -jén 19 órakor nyílik kiállítás az 
Aranyszöm Rendezvényházban. 

- Az Aranyszöm Rendezvény-
házban találkoznak holnap a 
vajdasági, dél-erdélyi és dél-
alföldi kórusvezetők. A Seprődi 
János Kórus- szövetséghez 
tartozó kórusok külön régiót 
alkotnak, melynek Mórahalom 
lesz a központja. 

RIIZSA. A bölcsőde dolgozói és a 
gyerekek szeretettel meghívnak 
mindenkit ma megrendezendő 
nyílt napjukra, ahol betekintést 
nyerhetnek a legkisebbek 
mindennapjaiba. 

SZEGED. A Dugonics téri 
koncertteraszon ma 19.30 órától 
a Gőzerő lép fel. 

SZŐREG. Ma délelőtt 10 órától a 
szőregi könyvtárban a Vakációs 
programok keretében diafilm- 1 

vetítésre várják a gyerekeket. 

A fesztiválvárosi hangulatot ér-
zékelhetik a hét végén a sze-
gediek: néptáncosok és zené-
szek lepik el az utcákat - Sző-
regen rózsák - , este koncertek 
és színielőadások lesznek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Rózsakirálynót választanak ma 
hat jelölt közül a szőregi rózsa-
ünnep résztvevői és a kilenctagú 
zsűri. Ennek elnöke a tavalyi 
fesztiválon királynővé válasz-
tott Máder Mónika lesz. - A vá-
lasztás nem tévesztendő össze 
egy szépségversennyel, itt nem 
az arc, a test szépsége a döntő, 
hanem a teljes kép, a személyi-
ség kisugárzása számít - mond-
ta Mónika. A rózsához való kö-
tődést a következő fordulóban 
vizsgálják, a bírák ezt tartják a 
legfontosabbnak. Ezután a höl-
gyek a zsűritagok kérdéseire vá-
laszolnak, Mónikának tavaly 
többek között arra kellett meg-
felelni, ismer-e rózsás nótát. -
Lányos zavaromban hirtelen a 
millió rózsaszál jutott eszembe, 
de az eléneklésére már nem vál-
lalkoztam - emlékezett vissza a 
királynő. A nyitónap estéjén, 

MÚZEUMOK 
ÉJSZAKÁJA 
Szegeden az idén először tart-
ják meg a fővárosban már si-
kernek bizonyult éjszakai mú-
zeumi programot: szombaton 
este 6-tól lesznek koncertek, 
reneszánsz táncház, fél 7-kor 
nyílik az aktkiállítás, éjjel 
11-től régi szegedi filmeket 
vetítenek. 

Mórahalmon és környékén is 
nagyon sok ki tűnő tanuló lakik. 
Lapunk Szín 5-ös játékának teg-
napi fotózásán egy öttömösi 
testvérpárral beszélgettünk -
természetesen mindket ten ki-
tűnő bizonyítványt vittek haza 
a tanév végén. 

Szín 5-ös játékunk tegnapi fotó-
zásán a mórahalmi Aranyszöm 
Rendezvényházban közel 100 ki-
tűnő tanuló jelent meg. Mind-
annyian a fődíjra, a párizsi Euro-
disneybe vágynak. A gyerekek 
között akadt, aki kissé félszegen, 
bátortalanul tűrte a fotózást, má-
sok ellenkezőleg: fesztelenül mo-
solyogva foglaltak helyet a para-
ván előtt. Olyan mórahalmi kis-
diák is akadt, aki a szomszédos 
gyógyfürdőből sétált át a fotózás-
ra - míg a kép elkészült, az édes-
anya vigyázott a vízipisztolyra. 

A kilencéves Fódi Noel és húga, 
a hétesztendős Regina Öttömös-
ről érkezett Mórahalomra, a Ma-
gyar László-iskolában tanulnak. A 

FOTÓZÁS ÚJ HELYSZÍNEKEN 
| | l Kistelek: pénteken 14-től 18 óráig 

a rendezvényházban 
Makó: pénteken 12-től 16 óráig a 
Hagymaházban. 

ma fél kilenckor Bródy János ad 
élő koncertet Emlékpróba cím-
mel, majd utcabál következik a 
Zsomboy's együttessel. 

Ma kezdődik a néptáncfeszti-
vál, menettánccal érkeznek a 
vendég együttesek a Széchenyi 
térről a Dugonics téri megnyitó-
ra, este pedig a színházban tarta-
nak folklórműsort, akárcsak 
szombaton. Ugyancsak ma nyit 
a városháza udvarán berendezett 
nyári színház a Szécsi Pál életé-
ről szóló zenés darabbal. Pozsgai 
Zsolt Szeretni bolondulásig cí-
mű darabjában Gergely Róbert 

Sm 

gyerekeket édesapjuk, Födi Zsolt 
kísérte el. - Szerencsére jó fejű 
gyerekek. Noel tavaly is szeren-
csét próbált, de akkor nem nyer-

kelti életre a fiatalon öngyilkos-
ságot elkövetett legendás 
énekest. Szombaton és vasárnap 
is lesz előadás. 

A Szeged közeli fürdővárosba, 
Mórahalomra hívja lapunk az 
olvasókat: a szombati fürdő-
party családi mulatság lesz, 
minden korosztálynak kínálunk 
szórakozást - medencékben és 
azokon kívül. Szent Iván-éji 
máglyarakás tűzugrás is kápráz-
tatja a vendégeket az újszentivá-
ni falunap reggeltől estig tartó 
programjának zárásaként -
szombaton éjjel. 

tünk. Idén újra megpróbáljuk, 
mert nagyon szeretnének eljutni 
Párizsba. A vagány Noel a szín-
ötös bizonyítvány mellé egy neve-
lőtestületi és egy igazgatói dicsére-
tet is hazavihetett. A harmadikos 
fiú négy éve aikidózik. Idén az or-
szágos versenyen, Kecskeméten 
második alkalommal hozta el az 
első díjat. A nyelvtan a kedvenc 
tantárgya, és olvasni is nagyon 

Milyen települési szempontok 
mozgatják a helyi kultúrát? -
egyebek mellett ezt járják körül 
az idei közművelődési nyári 
egyetem előadói. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A kultúraközvetítők és sokféle 
más, értelmiségi foglalkozást űző 
érdeklődő hallgatja évről évre a 
szegedi közművelődési nyári egye-
tem előadásait. Az idén hetedszer 
rendezik meg - Tér, társadalom, 
kultúra összefoglaló címen - a 
kurzust és ezúttal a településszo-
ciológia és -földrajz, valamint a 
művelődés metszéspontja körül 
fölmerülő kérdésekre igyekeznek 

szeret. A fotózásra is könyvvel ér-
kezett, most az őslényekkel és a 
kövületekkel kapcsolatos tudását 
bővíti. Húga, a mosolygós Regina 
a testnevelést szereti a legjobban. 
Arra a kérdésre, hogy Noel szo-
kott-e segíteni neki a tanulásban, 
a fiú mosolyogva azt válaszolta: -
Ritkán. De játszani azért szok-
tunk együtt. 

A. T. J. 

válaszolni az előadónak meghí-
vott neves szakemberek. Azt vizs-
gálják egyebek között, milyen te-
lepülési, kistáji szempontok moz-
gatják a közművelődés gyakorla-
tát. Szó lesz a kistérségi közműve-
lődésről, a helyi társadalomról, 
mint kultúraközvetítő közegről, a 
kultúra feladatairól abban, hogy 
milyen településfejlesztési straté-
giák alakulnak. 

Mint minden évben, az idei 
kurzus anyagát is megjelenteti a 
Csongrád megyei közművelődési 
tanácsadó központ, a nyári egye-
tem szervezője - tájékoztattak 
tegnap az intézmény vezetői. A 
július 4-én induló nyári egyetem 
négynapos lesz. 

HÍREK 
TÖBB SZEMÉSZ 
A SZAKRENDELÉSEN 
A szegedi szakorvosi ellátás és 
háziorvosi szolgálat bővítette a 
szemészeti szakrendelés 
kapacitását. Horpácsy 
Balázs és Drexler Donát 
klinikai szemészorvos a 
Tisza Lajos körúti 
rendelőintézetben a hét 
minden napján rendel. Az 
intézkedéstől azt remélik, hogy 
jelentősen csökken majd az 
eddig tapasztalt hosszú 
várakozási idő a 
szemészeti szakrendelésen. 

VAKÁCIÓS 
PROGRAMSZOLGÁLAT 
Országosan több min t 1500 
programot hirdettek meg a 
vakációzó gyerekek számára. 
Ezeket gyűjti össze a Zöldpont 
Szerkesztőség, amely a táborok 
és programok mellett 
tájékoztatást ad az olcsó 
szálláshelyekről, kölcsönzőkről 
- tehát minden olyan 
információval rendelkezik, 
amely lehetővé teszi, hogy a 
másfél millió szünidejét töltő 
diák, valamint a családok 
kellemesen pihenhessenek 
néhány napot vagy hetet. Az 
érdeklődők a 06/1/352 3333-as 
budapesti telefonszámon, vagy 
a www.zoldpont.hu internetes 
oldalon tájékozódhatnak a 
lehetőségekről. 

Rózsák, hagyományok, színházi esték, múzeumi éjszaka 

Szent Iván-éji kavalkád 

Tavaly is nagy siker volt a szőregi rózsaünnep Fotó: Karnok Csaba 

Vasárnap dönt a polgármesterről a falu népe 

Választás Domaszéken 
Domaszéken vasárnap időközi polgármester-vá-
lasztást tartanak, amelyen Börcsök Lajos korábbi 
polgármester az egyik jelölt, ellenfele pedig Kis-
péter Géza kertészmérnök, önkormányzati kép-
viselő. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mint megírtuk, Börcsök Lajost Domaszék korábbi 
polgármesterét sikkasztás és hivatali hatalommal 
való visszaélés miatt találta bűnösnek a bíróság és 
ezért pénzbüntetésre ítélte. A Csongrád Megyei 
Közigazgatási Hivatal felszólította, hogy ne gyako-

rolja tovább a polgármesteri jogait, és Börcsök vé-
gül lemondott, ezért elrendelték az időközi polgár-
mester-választást. 

A június 26-ára, vasárnapra kitűzött voksoláson 
két jelölt indul a polgármesteri tisztségért. A koráb-
bi polgármester, Börcsök Lajos, valamint Kispéter 
Géza kertészmérnök, független önkormányzati 
képviselő. A szavazásra jogosultak reggel 6 órától 
este 7 óráig adhatják le voksaikat. Domaszéken 
egyfordulós választás lesz, az a jelölt kapja a man-
dátumot, akire a szavazók fele és még egy fő voksol. 
A megválasztott polgármester eskütételére várha-
tóan június 30-án kerül sor. 

Medgyesi Pál: Az én Nagy Könyvem 

Árapály 
a Vizes utcán 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyv-
tár segítségével a maga Nagy Könyv-já-
tékát: az izgalmasnak ígérkező szellemi 
kalandtúrában ismert Csongrád megyei 
közéleti személyiségek, tudósok, művé-
szek, üzletemberek, sportolók és újság-
írók vallanak legkedvesebb könyvükről. 
Medgyesi Pál, a Makó-Térségi Víziköz-
mű Kft. ügyvezető igazgatója, Jámborné 
Balog Tünde Árapály a Vizes utcán című 
könyvéről beszél. 

„A szépirodalmi vonalon túl két mérnöki területet is érint a 
könyv, ami különösen kedves olvasmánnyá formálja számomra 
az általam személyesen is ismert és nagyra becsült Balog Tünde 
legújabb kötetét. A valóban létező utcában játszódó novellafüzér 
egyes írásainak egyik összekötő eleme a városrész alatt húzódó 
folyóhomok. A könyvben ez jelképezi az idő múlását és a termé-
szetfölöttit. A folyamatosan mozgó réteg egyébként rendkívül 
nagy feladat elé állította a hatvanas évek mérnökeit: ide az akko-
ri technikával nem lehetett szennyvízcsatornát építeni. 

A mJsodik, novellákhoz köt-
hető irodalmi kép, ami mérnö-
ki képzettársításra ösztönöz: a 
délkörök, meridiánok számí-
tása köré szőtt különös, misz-
tikus történet. Ebben az utca 
embereit ismerjük meg. A 
mindennapi élet és a miszti-
kum szembeállítása még izgal-
masabbá teszi a valós és képze-
letbeli tények szövedékévé vá-
ló alkotást, amit - annak elle-
nére, hogy munkámhoz kötő-
dően számos szakirodalom és 
cikk várt volna rám - nem tud-
tam letenni, amíg végig nem 
olvastam." 

A sikeres helyi 
társadalom 

Mórahalmon és környékén is sok a kitűnő tanuló 

Fődi Noel bízik a szerencséjében 

Fődi Noel és húga, Regina k i tűnő tanuló. Édesapjuk joggal büszke rájuk Fotó: Schmidt Andrea 

http://www.zoldpont.hu

