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KORKÉP 

ALGYÓ. A nyári napforduló 
köszöntésérc ma Szent Iván-éji 
rendezvényt tartanak az algyői 
tájházban. Délután fél hattól a 
bohócok naphívogatója 
kezdődik, majd bolondóra című 
műsorával fellép Tücsök Peti és 
Hangya Levi. A tűz előtt 
táncosok, hastáncosok és 
tűzzsonglőrök kápráztatják el a 
közönséget, a SUN-city együttes 
unplugged koncertet ad. Este 
tizenegy órától hajnalig 
nosztalgiabuli várja a 
résztvevőket. Az ünnepség a 
Múzeumok éjszakája című 
országos rendezvénysorozat 
része. 

DOMASZÉK. A Minden 
Megoldható Egyesület ma 10 
órától rendezi meg az első 
régiós apák napját. A 
kisstadionban kispályás 
labdarúgó torna, papírsárkány 
készítés, harcművészeti-, 
hastánc bemutató várja a 
résztvevőket. Holnap 10 és 17 
óra között a mórahalmi 
Erzsébet Gyógyfürdőben 
fürdőzéssel, 
aquafitnesz-bemutatóval, 
ingyenes egészségi 
állapotfelméréssel, 
masszázzsal, testfestéssel 
folytatódik a program, 
kozmetikus és reflexológus ad 
tanácsokat. 

SÁNDORFALVA. Parlagfűirtást 
rendeznek ma délelőtt a 
településen. Gyülekező reggel 8 
órakor a Budai Sándor 
Művelődési Háznál. A 
parlagfűirtásra mindenkit vár a 
község önkormányzata, a 
Sándorfalvi Kulturális Egyesület, 
valamint a sándorfalvi 
Faluszépítő és Környezetvédő 
Egyesület. 

ÚJSZENTIVÁN. Tizenkettedik 
alkalommal tartanak falunapot a 
községben június 24-én és 25-én 
az újszentiváni sportpályán. Ma 
18.30 órától labdarúgótorna, 
majd zenés-táncos falunapi 
nyitó buli várja a résztvevőket. 
Holnap zene és 
mazsorettbemutató ébreszti a 
település lakóit kilenc órakor. 
Tíz órától a Desperado 
Művészeti Iskola és az 
újszentiváni óvodások lépnek 
fel, délben Talpai János 
polgármester átadja a díszpolgári 
címet, a díszokleveleket és az 
Újszentivánért díjat. Délután 
fellép Vass Péter, a Deszki Bánát 
Néptáncegyüttes és Hamza 
Gianni, 15 órakor tűzoltó 
bemutató kezdődik és 
látogatható a Szerb Tájház 
kiállítása is. A Szent Iván-éji 
máglyarakás és tűzugrás, 
valamint a tűzijáték este 10 
órakor kezdődik. 

ÜLLÉS. Okmányirodai 
alközpont nyílik a településen 
július 1 -jén. Az ünnepélyes 
megnyitót június 28-án délután 
2 órakor tartják. 

ZSOMBO. Aratóünnepet rendez 
ma délután és este a község 
művelődési háza. A gyülekező 
után, 4 órakor az aratók 
elindulnak a gabonaföldre, ahol 
kézzel aratnak, majd a 
polgármesteri hivatal udvarára 
hordják a termést és ott 
csépelnek. A helytörténeti 
kiállítás megnyitója 18 órakor 
kezdődik, később a zsombói 
előadók, Baby Gabi, valamint 
Éles István szórakoztatja a 
résztvevőket. Az utcabálon a 
MOM trió zenél. 

ZÁKÁNYSZÉK. Ma 10 órától 
rendezi meg a település és a Red 
Fruct Kft. az I. Red Fruct 
Gazdanap Regionális Kiállítás és 
Vásárt a kft. telephelyén. A 
szervezők és a kiállítók célja, 
hogy az új gazdasági és piaci 
folyamatokkal együtt formálódó 
mezőgazdaság lépést tartson a 
változásokkal, a piac szereplői 
jobban megismerjék egymást. A 
gazdanap programját szakmai 
előadások és európai uniós 
tájékoztatók színesítik. 

Csókási Márkó egy hétre Hollandiába utazott édesapjával 

Világjáró kisdiák 
a kisteleki fotózáson 

Bár a kisteleki Csókási Márkó és anyukája jó néhány helyen járt már a világon. Most a párizsi Euro-
disney-be szeretnének el jutni Fotó: Frank Yvette 

A kisteleki Csókási Márkó tavaly 
nem jelentkezhetett lapunk Szín 
5-ös játékára, mert magatartás-
ból négyest kapott. E tanév végé-
re viszont javított, így a világjáró 
kisdiák is ott lehetett tegnap 
a kisteleki rendezvényházban, 
nyereményjátékunk fotózásának 
helyszínén. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A kisteleki rendezvényházban 
tegnap délután kettőkor már 
hosszan kígyózott a kitűnő tanu-
lókból és szüléikből álló sor. La-
punk Szín 5-ös nyereményjáté-
kának fotózásán egy igazi világjá-
ró, birkózóbajnok kisfiúval be-
szélgettünk. 

A tízéves Csókási Márkó idén 
fejezte be a negyedik osztályt a 
helyi általános iskolában. Tava-
lyi, hasonló nyereményjátékun-
kon nem tudott részt venni. En-
nek okáról mosolyogva beszélt a 
kisteleki fiú. 

- Magatartásból tavaly négyest 
kaptam, mert néha az órán be-
szélgettünk - mondta. A kitűnő 
bizonyítványhoz - Márkó szerint 
- nem kell állandóan a könyvek 
fölött görnyedni. - Néha sokat 
szoktam tanulni, de olyan renge-
teget azért nem - fogalmazott. 

Míg Márkóról fotoriporterünk 
elkészítette a felvételt, édesany-
ja, Csókásiné Székesi Cecília el-
árulta, Márkó nagymamája taní-
tó néni, így sokat segít nyelvtan-
ból unokájának. A kisfiúnak, 
mint édesanyja mondta, jó esze 
van, sok mindent megjegyez. 

A tanulás mellett Márkó két és 
fél éve birkózik. 

- Erőteljes sport kellett, mert 
nagyon sok volt az energiám, 
amit nem tudtam levezetni. Egy-
ből megtetszett a birkózás - me-
sélte. Márkó az iskolán kívül a 
sportban is szép eredményekkel 
büszkélkedhet, a közelmúltban 
egy nemzetközi versenyen har-
madik helyezett lett. 

A tízéves fiú igazi világjáró. 
Szüleivel egy évet éltek Kanadá-
ban. Torontóban - mint mond-
ták - „szerencsét próbáltak". 

- Ott a tél nagyon hideg, mí-
nusz húsz, harminc fok volt. 
Erős honvágyat éreztem, untam 
is, ezért hazajöttünk. Sok barátot 

találtam, de egyik se volt igazi. 
Itthon jobb - mesélt az élmé-
nyeiről Márkó. 

A fiú tavaly nyáron édesapja 
mellett kamatoztathatta nyelv-
tudását. Apja kamionozik és egy 
évvel ezelőtt „fuvarba" elvitte 
magával Hollandiába. A rövid ki-
rándulásból egy hét lett, mert ott 
ragadtak Hollandiában. 

- Nem tudták lepakolni a ka-
miont - tette hozzá Márkó - , de 
mivel jól beszélek angolul, sokat 
segítettem az apukámnak. 

LESZ P0TF0T0ZAS! 
Nagy Szín 5-ös játékunk fotózási 
szakasza az előre meghirdetett 
helyszíneken és időpontokban vé-
get ért, de mivel több olvasónk je-
lezte, hogy kitűnő tanuló gyermeke 
ezen a héten éppen táborban volt, 
vagy együtt nyaralt a családdal, 
néhány Iskolában pedig még meg 
sem kapták a bizonyítványt, július 
5-én pétfotózást tartunk két hely-
színen: Szegeden 11-től 17 óráig 
az ifjúsági házban, valamint Hód-
mezővásárhelyen 12-től 18 óráig a 
Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pontban. A pótfotózás miatt a Szín 
5-ös nyilvános sorsolását is ké-
sőbbi időpontban, július 11-én 
tartjuk. 

A vendekről - Szegeden 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Budapest mellett jött létre, még-
is a határ mentén élőkkel foglal-
kozik a Muravidék Baráti Kör 
Kulturális Egyesület, amely fo-
lyóiratot jelentet meg, kisebb-
ségben élő szerzők könyveit adja 
ki, tárlatokat szervez. A kört 
csütörtökön este a szegedi ki-
sebbségek házában, a közéleti 
kávéház rendezvényén mutat ta 
be Tóth István szegedi törté-
nész, és Ruda Gábor, a Muravi-
dék főszerkesztője. Fölolvastak 
írásaikból a lap szerzői: Merényi 
Krisztián, Karcagi Magyar Mar-
git és Bakos András, lapunk 
munkatársa. A Bába és Társai 

Kiadó támogatta Székely And-
rás Bertalan Határhártyák című 
kötetének megjelentetését, 
amelyben a kisebbségi létről 
szóló tanulmányok vannak. A 
szerző felolvasta Pável Ágoston-
ról, a vend polihisztorról szóló 
esszéjét; Pável a szegedi egyete-
men is tanított a második világ-
háború idején. 

Szóba került az is: a vendek a 
szlovének csángói, ahogyan a 
mai csángók nyelvében az Óma-
gyar Mária-siralom szavai buk-
kannak fel, a magyarországi szlo-
vének nyelve is önálló úton fejlő-
dött, úgyhogy gyakran tolmács 
kell, hogy megértse egymást egy 
vend és egy szlovén. 

Súlyos sérülésekkel vitték kórházba a szarvasi nőt 

A férje szúrta le 
az asszonyt Szentesen 
A nyílt utcán, a szentesi liget 
bejáratánál szúrta meg feleségét 
egy szarvasi férfi tegnap dél-
előtt. A pár gyermekeivel a für-
dőbe igyekezett, veszekedni 
kezdtek, s a szóváltás majdnem 
tragikus véget ért. Az asszonyt 
súlyos sérülésekkel kórházba 
vitték, férjét pedig őrizetbe vet-
te a rendőrség. 

Egy négytagú szarvasi család 
igyekezett a szentesi fürdőbe teg-
nap délelőtt, a strandolás azon-
ban elmaradt. Útközben ugyanis 
veszekedni kezdett a férj és a fe-
leség. A liget bejáratától néhány 
méterre voltak, amikor a vita he-
vében a negyvenöt esztendős fér-
fi a nála lévő uzsonnakéssel szív-
tájékon szúrta az asszonyt, akit 
súlyos sérülésekkel szállítottak a 
kórház sürgősségi osztályára. Ba-
dó Csaba adjunktus közlése sze-

rint a nő létfontosságú szervei 
nem sérültek, bizonyosan fel-
épül. Az eset után néhány órával 
a szarvasi nő már be tudott szá-
molni a rendőrségnek a történ-
tekről. 

A késelő férj elmenekült a 
helyszínről, a tanúkihallgatá-
sok nyomán azonban a rendőr-
ség pontos képet kapott a férfi-
ról. A szülők nagykorú gyerme-
keinek személyleírása alapján a 
nyomozók a város egyik szóra-
kozóhelyén megtalálták a fér-
fit. 

- Emberölési kísérlet megala-
pozott gyanúja miatt indult eljá-
rás a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság bűnügyi osztá-
lyán - tudtuk meg M. Toronykőy 
Márta szóvivőtől. A férfit őrizet-
be vette, és gyanúsítottként hall-
gatja ki a rendőrség. 

B. G. 

Helyszínelés - az eset a liget bejáratánál tör tént Fotó: Blahó Gabriella 

Táncoltak-zenéltek az utcákon, a tereken, a színházban 

Megkezdődött a néptáncfesztivál 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az ország legjobb néptáncos és ze-
nei előadói szórakoztatták tegnap 
délután a nagyérdeműt - utcákon, 
tereken, színpadon. A rangos sze-
gedi néptáncfesztivál vendégei, 
békéscsabai, budapesti, zalaeger-
szegi, pécsi, gyöngyösi, üllési, va-
lamint Lengyelországból és a bács-
kai Topolyáról érkezett együttesek 
táncosai és zenészei a Széchenyi 
térről a Kárász utcán át menet-
tánccal, színpompás népviselet-
ben vonultak a megnyitóünnep-
ség színhelyére, a Dugonics téri 
szökőkúthoz - hogy ott is folytas-
sák a táncot. Az idén „összeér" két 
fesztivál, a hagyománytól eltérően 
egy időben tartják az országos és 
nemzetközi seregszemlét - ennek 
gálaestje lesz a szabadtéri nyitó-
programja július l-jén. Addig? A 
megnyitóünnepség után a szín-
házban tartották meg tegnap az el-
ső folklórbemutatót, ma este 
8-kor lesz a második. A színházi 
programokat szakemberek is né-1 

zik, a fölkért zsűri a fesztiválon ér-
tékeli az előadói teljesítményeket. Mene t tánc a Kárász utcán FotórMiskolczi Róbert 

Erdélyi 
árváknak 
gyűjtenek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Soroptimist Club va-
sárnap 19.30-tól jótékonysági 
gálakoncertet rendez a szegedi 
zsinagógában Gregor József 
Kossuth-díjas operaénekes, 
Égető Mária orgonaművész és 
St. Martin szaxofonművész fel-
lépésével. A hangverseny bevé-
telét Böjté Csaba ferences szer-
zetes dévai és torockói árva 
gyermekeket támogató alapít-
ványának ajánlották fel a mű-
vészek. A gála műsorán klasszi-
kus és könnyűzenei slágerek 
egyaránt szerepelnek. Fellép a 
zeneművészeti kar növendéke, 
Mucsi Gergő is, aki mar imbán 
játszik. A művészek zárásul kö-
zösen adják elő a Hegedűs a 
háztetőn slágerét: Ha én gazdag 
lennék... 

legyek elővételben kaphatók a 
TIT Kárász utcai irodájában, a 
Filharmóniánál, valamint a kon-
cert kezdete előtt egy órával a 
helyszínen. 


