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KORKÉP 

BORDÁNY Ma tartja a község 
önkormányzati 
képviselő-testülete soron 
következő ülését. Első napirendi 
pontként jelentés hangzik el a 
lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, majd az 
önkormányzat 2003-2006. 
évekre szóló gazdasági 
programjának időarányos 
értékelése következik. 
Jóváhagyják az Erkel utca 
útépítési engedély okiratát, a 
faluház földszinti 
fűtéskorszerűsítésének 
kivitelezését, valamint az Ádám 
Jenő Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola 2005-2006. 
tanévre szóló 
tantárgyfelosztását. Beszámoló 
hangzik el az önkormányzati 
társulások munkájáról, rendelet 
születik a gyermekvédelmi 
támogatásokról és módosítják a 
szociális alapellátások helyi 
szabályozásáról szóló rendeletet. 
Beszámoló hangzik el a község 
lakosságának szociális 
helyzetéről és jóváhagyják a 
képviselők az Integrált Nappali 
Szociális Központ szakmai 
programját. Ezt követi a 
tájékoztató a Gyermekjóléti 
Szolgálat 2004. évi 
tevékenységéről, végül elbírálják 
a Napközi Otthonos Óvoda 
óvodavezetői pályázatát. 

DESZK. A község 
önkormányzatának 
képviselő-testülete ma délután 4 
órakor testületi ülést tart a 
polgármesteri hivatal 
tanácstermében. Napirenden 
szerepel a tájékoztató a két ülés 
között végzett munkáról, a lejárt 
határidejű határozatokról. 
Beszámol a Deszki Település 
Üzemeltetés Kht., és a 
képviselők megvitatják a község 
ifjúsággal kapcsolatos 
koncepcióját. 

SZEGED. Lukács János rendőr 
dandártábornok, a Csongrád 
Megyei Rendőr-fókapitányság 
vezetőjének távollétében Molnár 
Imre ezredes, főkapitány-
helyettes, a főkapitányság 
bűnügyi igazgatója tart lakossági 
fogadóórát holnap, kedden 10.30 
és 12 óra között a főkapitányság 
Kossuth Lajos sugárúti 
épületében. 

MÓRAHALOM. A Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács 
június 2-i ülésén döntött a 
terület és régiófejlesztési 
célelőirányzat regionális keretére 
benyújtott támogatási 
igényekről. A DARFT határozata 
alapján a tanács az Erzsébet 
Gyógyfürdőben megépülő 
rendezvénymedencére összesen 
37 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást ítélt meg. 
A különböző élményelemekkel 
tarkított 509 négyzetméteres 
rendezvénymedencét várhatóan 
már idén nyáron átadják. 

SZATYMAZ. A község 
képviselő-testülete szerdán 14 
órától ülésezik a művelődési 
házban. A képviselők 
megtárgyalják a 
közművelődésről és a nyilvános 
könyvtári ellátási feladatokról 
szóló rendelettervezetet, majd 
előterjesztések következnek. 

ZÁKÁNYSZÉK. Megkezdődött a 
kábeltévés hálózat kiépítése. 
Akinek kérdése van a 
bekötésekkel kapcsolatban, az 
minden hétfőn 9 és 12 óra 
között személyesen megteheti a 
teleházban. 
A képviselő-testület legutóbbi 
ülésén elfogadta a teleház 
munkájáról és az ifjúsági 
referensi tevékenységről szóló 
éves beszámolót és úgy döntött, 
hogy az ifjúsági referensi 
álláshelyet átalakítja 
részfoglalkozásúvá, 6 órás 
álláshellyé. A testület úgy 
döntött, hogy önkormányzati 
szintű közös karbantartó- , 
takarító brigád létrehozását 
kezdeményezi, és megbízta a 
polgármestert az ügy 
intézésével. 

Lőttek és főztek a határőrök Röszkén 

Aköcsögös bab receptje 
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Sok nézőt érdekeltek a fegyverek Fotó: Schmidt Andrea 

A hét végén, szombaton tizen-
egyedik alkalommal rendezték 
meg Röszkén a határőrnapot. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Puskaropogás és füstbombák ri-
ogatták szombat délelőtt a rösz-
kei sportpálya közelében álldo-
gálókat. A látványos komman-
dós akció azonban csak bemuta-
tó volt. Szombaton ugyanis im-
már tizenegyedik alkalommal 
rendezték meg Röszkén a ha-
gyományos határőrnapot. A Ti-
sza Határvadász Század bemu-
tatóját leginkább a fiúk élvez-
ték, akik meg sem várva a be-
mutató végét, berohantak a 
sportpályára és összegyűjtötték 
a töltényhüvelyeket. A kiseb-
beknek persze nem annyira 

nyerte el a tetszését a fegyverro-
pogás: néhány kisgyerek ijedté-
ben sírva fakadt. Míg a látvá-
nyos bemutató tartott, a műsor-
vezetőtől megtudhatták az ér-
deklődők, hogy a 12 fős csapat 
1999-ben alakult és az akciók 
idején teljes mértékben egymás-
ra vannak utalva. 

Mialatt a kommandósok elfog-
ták az autótolvajokat és más, sö-
tét ügyleteket űző bűnözőket, a 
sportpálya közelében illatozva 
rotyogtak a különböző pörköl-
tek, gulyások. Az egyik tűz mel-
lett négy köcsögben főtt az étel. 
A köcsögös babot a röszkei határ-
őrök társasága, azaz Szűcs Fe-
renc főtörzszászlós és csapata 
főzte. 

Bár minden titkot nem árultak 
el, annyit sikerült megtudnunk, 

hogy a köcsögös bab receptje a 
következő módon kezdődik: 
„végy egy köcsögöt..." A csapat 
egyik tagja dunántúli, ő hozta a 
tűzálló köcsögöket, mivel Szege-
den és környékén nem találtak 
ilyet. A köcsögös bab titka annyi, 
hogy mivel a tűz mellé helyezik, 
az egyik oldala folyamatosan 
forr, amitől mozgásban vannak a 
benne lévő hozzávalók, ennek 
köszönhetően saját magát főzi 
meg a gulyás. 

- Nem kell fakanál, nem kell 
forgatni. Annak idején, amikor a 
földeken dolgoztak az emberek, 
nem engedhették meg maguk-
nak, hogy egyikük csak a főzéssel 
foglalkozzon, hiszen az luxus lett 
volna - magyarázta a csapat 
egyik tagja. - Ezért találták ki ezt 
a módszert. 

Veress László: Az én Nagy Könyvem 

Egy igaz ember 
igaz írása 
Lapunk is e l indí to t ta a Somo-
gyi-könyvtár segítségével a maga Nagy 
Könyv-játékát: izgalmasnak ígérkező 
szellemi ka landtúrában ismer t Csong-
rád megyei közélet i személyiségek, tu-
dósok, művészek, üz le temberek, spor-
tolók és újságírók vallanak legkedve-
sebb könyvükről . Veress László orvos, 
c ímzetes egyetemi t anár Móra Ferenc: 
Ének a búzamezőkről c ímű regényéről 
beszél. 

„A legkedvesebb szépirodalmi alkotás számomra ez a Móra-re-
gény. Ez éppúgy egyértelmű, mint ahogyan Giacomo Puccini ze-
néjét jelölném meg, ha a hozzám legközelebb álló zeneszerzőre 
irányulna a kérdés. Nyilvánvalóan a lelki alkat és a meg sem ha-
tározható időkre visszanyúló emlékek, benyomások határozzák 
meg, hogy egy irodalmi mű olvasásakor, egy zenemű hallgatása-
kor, vagy egy festmény színeinek csodálásakor megrezdül egy 
húr valahol nagyon-nagyon mélyen, s megszólal egy hang: igen, 
ez így igaz, ez az igaz. 

Kisgyermekként - húgommal együtt - szinte faltuk a Móra Fe-
renc-novellákat. Az a kimondhatatlanul lágy szeretet, ami-a Le-
vél keresztlányomnak című írásából árad, gyermeki lelkünkben 
végtelen bizalmat és ragaszkodást ébresztett írója iránt. A Szep-
temberi emlék sorai az emberi sors és emberi lélek olyan rejtel-
meibe engednek belelátni, amelyeket azonnal értünk, nagyon is 
megértünk. 

Ezekkel a rövid írásokkal teljesen azonos az a különleges látó- és 
leíróképesség, amellyel lélekközelbe hozza a regény alakjait, hely-

színeit és eseményeit. Vala-
mennyi szereplő figurája, sza-
vai, érzései, tettei valóságosak, 
hitelesek. Látjuk a búzatáblák 
ringását, a pipacsok pirosát, 
halljuk a vasárnapi harangszót 
- ha akarnánk, sem tudnánk ki-
lépni a varázslatból. Sajnáljuk, 
ha vége az olvasmánynak. Újra 
és újra kézbe vesszük, s egyre 
jobban érezzük: igaz ember igaz 
írása ez. 

Szeretettel ajánlom ezt a 
csodálatos könyvet mindazok 
figyelmébe, akik még nem is-
merik." 

Hét lámpára szereltek fel másodperceket számláló kiegészítő jelzőket 

Az autósokra is gondoltak Szegeden 
A Radnóti g imnáziumnál működő, másod-
perceket számláló jelzőlámpával együtt 
összesen négy csomópont bizonyos lámpá-
inál működnek a modern szerkezetek. 

A Radnótinál elsőnek próbaként felszerelt 
visszaszámláló jelzőlámpapár beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket, ezért a napokban 
újabb hét visszaszámlálót helyeztek el a 
városban. Egy-egy számláló a Kossuth La-
jos sugárút és a Vásárhelyi Pál út kereszte-

ződésének három legforgalmasabb ágába 
került, immáron az autósok számára. Ott 
csak az Izabella híd felől érkezők nem kap-
nak másodperceket is számláló jelzést -
tudtuk meg Lantos Pétertől, a polgármes-
teri hivatal közlekedési referensétől. 

További számlálópárt állítottak még 
munkába a gyalogosoknak az Attila utca és 
a nagykörút találkozásánál, a volt ipari vá-
sár bejáratánál. Szintén a Mars téren, a 
vasboltnál is ú j szerkezetet segíti a köny-

nyebb átkelést a forgalmas úttesten. Mint 
ahogy azt Lantos Péter elmondta, eddig a 
gyalogosok elégedettek voltak a számlálók 
működésével, ezért szerették volna az au-
tósokat is segíteni. Forgalmi és környezet-
védelmi szempontból is hasznos lehet a be-
rendezés, mivel a járművezetők fel tudnak 
készülni az indulásra, de akár a motor t is 
leállíthatják, ha még viszonylag sok idejük 
van a zöld jelzésig. 

F.K. 

Tanévzáró 
a JATE-ban 
Háromnapos rendezvénysoro-
zattal búcsúztatta az idei tanévet 
a JATE-klub. Hagyományterem-
tő jelleggel, szerdán az Árpád 
téren ingyenes koncertet adott 
a Colorstar és az Anima Sound 
System, csütörtökön a klubban 
egyetemi zenekarok szórakoz-
tat ták a nyári szünet előtt a 
hallgatókat, pénteken pedig Dj 
Ludmilla, Dj Beatman, és Dj 
Fraser zenélt. 

Az iskolában és a táncórán is kitűnő tanulók 
Nemcsak az általános iskolás, 
hanem a tánciskolás bizonyít-
ványa is ki tűnő lett az Egedi 
lányoknak, akikkel lapunk Szín 
5-ös játékának fotózásán talál-
koztunk. Ha ők nyernének, ta-
lán édesapjuk várná legjobban a 
disneylandi utazást. 

Családi program lett Egediéknél 
lapunk Szín 5-ös játékának fotó-
zása: Rékát és Timit, a kitűnó ta-
nuló testvérpárt ugyanis elkísér-
te édesapjuk, Sándor, valamint 
kisöccsük, Ádám is. A lányok ru-
tinos médiaszereplönek számíta-
nak, hiszen egyszer már „benne 
voltak" lapunkban. 

- Ók voltak a szerb hajósok -
mondta nevetve az apuka, arra 
utalva, hogy egyik tavalyi, a té-
máról szóló cikkünkben ők is 
láthatók voltak a Tisza-parton 
készült fotón. 

A testvérek a mihályteleki Fe-
kete István Általános Iskola Gár-
donyi Géza tagiskola tanulói. Ti-
mi most végezte az ötödik osz-
tályt. Az új tanárok és tantárgyak 
ellenére jól vette az akadályt. 
Egyedül a természetórát nem 
kedvelte, de azért abból is szorgo-
san tanult, hogy meglegyen az 
ötös. 

- A szülők noszogatnak benne-
teket, hogy tanuljatok? - kérdez-
tem, mire Timi elóször édesapjá-

Rékát és Timit , a k i tűnő tanuló testvérpárt elkísérte édesapjuk, Sándor, va lamint kisöccsük, 
Ádám is Fotó: Timár Kriszta 

ra sandított, majd alig láthatóan 
bólogatni kezdett. 

Réka, ahogy idén minden el-

sős, jegyek helyett szöveges érté-
kelést kapott. 

- A bizonyítványban ott egy 
pótlap, rajta minden szempont 
szerint az összes lehetséges érté-
kelés a legjobbtól a legrosszab-
big. Réka bizonyítványában 
mindenhol az első meghatáro-
zást húzta alá a tanító - magya-
rázta az édesapa. 

A lányok egy éve dzsesszbalett-
re is járnak, ahol szintén bizo-
nyítványt kapnak teljesítmé-
nyükről. Naná, hogy abban az 
oklevélben is csupa ötös szere-
pel. Büszkék is rájuk szüleik, és 
szeretnék, ha a gyerekek minél 
több területen kipróbálnák ma-
gukat, hogy kiderüljön, miben 
tehetségesek még. Az édesapa 

szeretné például rávenni őket a 
modellkedésre, Réka és Timi 
azonban ehhez egyelőre nem 
érez túl nagy kedvet. 

Ádám, a család legkisebb tag-
ja még csak kiscsoportos óvo-
dás, de már nagyon várja, mi-
kor mehet ő is iskolába. Sok-
szor a hátára veszi Réka táská-
ját, és úgy masírozik végig a la-
kásban. De ki az, aki a legjob-
ban szeretne eljutni a párizsi 
Disneylandbe, a gyerekparadi-
csomba? Hát persze, hogy az 
édesapa. 

T. K. 

LESZ PÓTFOTÓZÁS! 
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 
a múlt héten éppen táborban volt, 
vagy együtt nyaralt a családdal, 
néhány iskolában pedig még meg 
sem kapták a bizonyítványt, július 
5-én pótfotózást 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. 


