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Konfliktuskezelést tanulnak a buszvezetők 

„Tapétát csinálok 
belőled!" 
Mióta a Tisza Volán Rt. busz-
vezetői részt vettek a konflik-
tuskezelő tréningen, jobban 
tudnak bánni a mérgelődő uta-
sokkal. Ez abból is látszik, hogy 
a korábbinál kevesebben pa-
naszkodnak a sofőrökre. 

Mit kezdjen ordító utasával az 
autóbuszvezető, aki pedig csak a ' 
bérlet fölmutatására kérte a föl-
szállót? A Szilién sugárutat a bu-
szon végigkiabáló, erőteljes férfi 
úgy vélte, mélységes sérelem érte 
a bérlet meglétének firtatásával. 
„Tapétát csinálok belőled!" -
üvöltött be a vezetőfülkébe, majd 
leülve, útitársának címezve a to-
vábbiakat, kitért a késleltetett aj-
tónyitás kérdéskörére is. Véle-
ménye szerint senkinek sincs jo-
ga őt szabadságában korlátozni 
(ezt arra értette, hogy pár másod-
percet várnia kell a leszállással, 
amíg a fölszállók az e célra kije-
lölt első ajtóhoz járulnak), ezért 
az ügy az emberjogi biztosra tar-
tozik. Kilátásba helyezte, hogy 
meg is teszi a kellő lépéseket. A 
busz közönségének nem kellett 
fülelnie, a „kedves utas" hosszú 
monológját végig jól bírta hang-
erővel. 

Éppen ilyen helyzetekre készí-
tették föl a Tisza Volán Rt. 750 
autóbuszvezetőjét a konfliktus-
kezelő tréningen. A Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-

mara szervezte meg a képzést. 
Szénási Enikő Lilla, a busztársa-
ság személyzeti és oktatási osz-
tályvezetője szerint az eredmény 
abból is látszik, hogy a tréning 
óta kevesebb az utaspanasz. A 
sofőrökre nehezedő nyomás, a 
stressz persze mindennapos. A 
Volán Bakay Nándor utcai köz-
pontjában dolgozó pszichológu-
sok - Tóth Tünde és Kovács Ma-
riann, valamint Tódor Mária 
szakasszisztens - folyamatosari 
segítik a kocsivezetőket a problé-
mák megoldásában. A feszült 
helyzetek kezelésére a félévente 
ismétlődő továbbképzéseken is 
kitérnek. 

Szeles János Zsolt 1998 óta 
dolgozik buszvezetőként a Vo-
lánnál, de még egyetlen utas sem 
panaszkodott rá. Pedig türelmet-
len, morgolódó ember is akad a 
forgalmas járatokon naponta 
megforduló közel ezer utas kö-
zött. A fiatalember módszere az, 
hogy csukva tartja a vezetőfülke 
ajtaját, így tompítva az esetleges 
mérgelődést. De a tréningen ta-
nultakat is alkalmazza: ha nyu-
godtan, megértéssel fogadja a dü-
hös észrevételt, ezzel meglepi a 
panaszkodót, aki általában le is 
csöndesedik. Az említett kiabáló 
utas sofőrje is jól tűrte a megpró-
báltatásokat: nem szólt vissza, 
nyugodtan vezetett tovább. 

NY. P. 

Hajnalig tartott a falunapi mulatság a futballpályán 

Szentiváni tűzugrás 
A nyári napfordulót idén is a 
hagyományos tűzugrással kö-
szöntötték az újszentiváni fa-
lunapon, a település névadója 
tiszteletére tar tot t programso-
rozat végén. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szinte a csillagokig röppentek a 
Szent Iván-éji tűzugráshoz ra-
kott máglya szikrái a XII. új-
szentiváni falunapon, kevéssel 
éjfél előtt. Vasárnapra virradóra 
idén is megtartották a nyári 
napfordulóhoz kötődő tűzug-
rást, amelynek a bátrabbak már 
akkor nekivágtak, amikor még 
térdig érő lángnyelvek csaptak 
föl a lassan parázzsá omló mág-
lyából. A kiskamasz fiúk sem 
maradtak el merészségben a föl-
nőttek mögött: rövidnadrágo-

san, egy szál trikóban szökken-
tek át a két-három méter átmé-
rőjű, vörösen izzó zsarátnokok 
fölött. 

A futballpályán rendezett ün-
nepségen Talpai János polgár-
mester pontban déli 12 órakor 
mondta el faluköszöntőjét. A fa-
lu díszpolgára címet idén a szerb 
kisebbség kultúrájának megőrzé-
séért kiemelkedően sokat fárado-
zó Veszelinov Dánielné nyugal-
mazott pedagógusnak ítélték 
oda. 

Estére már alig maradt né-
hány adag a pályát szegélyező 
fák alatt főzött bográcsosból. Fo-
lyamatosan üzemeltek a sörcsa-
pok, szólt g talpalávaló klasszi-
kus és lakodalmas rock, a virra-
datig mulatozók a színpad előtt 
táncolva együtt énekeltek a ze-
nekarral. 

Több ezren jöttek el a lapunk által ren-
dezett mórahalmi strandpartyra, hogy egy 
élménydús napot töltsenek családjukkal és 
munkatársainkkal. A napozás és pancsolás 
mellett különféle játékokon vehettek részt 
az érdeklődők, és arra is lehetőségük volt, 
hogy kérdéseket tegyenek fel az újsággal 
kapcsolatban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőben 
szombaton kora délután már szinte egy tal-
palatnyi hely nem maradt, ahová a későn 
érkezők törölközjüket leteríthették volna. 
Előfizetőink között ezer darab belépőt sor-
soltunk ki, de úgy látszik, azok sem kese-
redtek el, akiknek nem kedvezett a szeren-
cse, és a nyerteseken kívül is sokan kiláto-
gattak a strandpartyra. A csúszda és az él-
ménymedence nyújtotta szórakozáson kí-
vül ugrókötél-és divatbemutató, aquafit-
nesz, úszógumi szépségverseny, kreatív sá-

tor és különféle, gyerekeknek szóló játékok 
színesítették az egész napos programot, me-
lyet igazi strandidőben, 30 fokos kánikulá-
ban rendeztünk. 

Az egyik legnépszerűbb program minden 
kétséget kizáróan az volt, amikor lapunk 
munkatársai - Pap Klára kiadóigazgató, 
Miskolczi Róbert fotó- és Süli Róbert sport-
rovatvezető, Oláh Zoltán főmunkatárs és 
Timár Kriszta újságíró, Győző-Molnár Ist-
ván hirdetésvezető, Németh Ildikó marke-
tingvezető és Pintér Mehnda marketing-
munkatárs - kvízjátékot játszott az élmény-
medence hídja köré összegyűlt érdeklődők-
kel. Ismét kiderült: olvasóink nagyon jól is-
merik a Délmagyarországot, a Délvilágot: 
egyetlen kérdésünk sem maradt megvála-
szolatlanul. Természetesen a jutalom sem 
maradt el: a leggyorsabban válaszolók pólót, 
bögrét, hátizsákot, strandtáskát, tolltartót 
és strandlabdát nyertek. 

Legnépszerűbb ajándékunknak a plüss ka-
csa számított. A néhány darab hápogót azok 

kaphatták meg, akik ötletes kérdéseket tet-
tek fel kollégáinknak. Az egyik puha figurát 
például az a kisfiú ölelhette boldogan magá-
hoz, aki azt kérdezte: lesz-e valamikor mese 
az újságban. Hasonlóan gyakorlatias kérdés-
nek számított az is, hogy írunk-e a közeljövő-
ben szegedi híres emberekről, valamint az, 
hogy mit kell tenni, ha valaki nem kapja meg 
időben az újságot. Volt, aki arról érdeklődött, 
hogyan tudunk az események helyszínére 
olyan gyorsan kiérni, valaki más pedig arra 
volt kíváncsi, hogyan lehetne belőle újságíró. 

A mórahalmi fürdőparty zárásaként dél-
magyarországos ajándékcsomagokat, vala-
mint fürdőbelépőket sorsoltunk ki azok kö-
zött, akik nyereményszelvényüket bedobták 
a Délmagyar-sátornál elhelyezett dobozba. A 
strandolás azonban késő délutánig folytató-
dott, hiszen mindenki nagyon jól érezte ma-
gát ezen a szombaton. Reméljük, hasonlóan 
sikeres napot tudunk majd rendezni hama-
rosan Hódmezővásárhelyen, Szentesen, Sze-
geden, Makón és Csongrádon is! 

A tűzoltóparancsnok nyerte a sütőversenyt 

Makói grillparti Koós Jánossal 

Új polgármestert választottak 

Kispéter Géza 
nyert Domaszéken 

A harmincfokos hőségben az Erzsébet fürdőben hűsöltek lapunk olvasói 

Sikeres volt a strandparty 

Ajándékcsomagokat és fürdőbelépőket sorsoltunk ki azok közt, akik nyereményszelvényüket bedobták a Délmagyar-sátornál elhelye-
zett dobozba Fotó: Miskolczi Róben 

ínycsiklandó illatok-ízek kaval-
kádja, zenés műsor és kitűnő 
hangulat fogadta azt a bő ezer 
embert, aki kilátogatott szom-
baton a harmadik makói grill-
fesztiválra. A rendezvény házi-
gazdája, egyben egyik sztárven-
dége Koós János volt. 

Több mint hetven különleges, 
makói újí tásként készülő grill-
sütőben sütöttek-főztek a ver-
senyzők a kandallókat is gyártó 
Váll-Ker Kft. Návay Lajos téri 
udvarán szombaton kora reggel-
től, miközben a víztoronyhoz 
közeli szabadtéri színpadon 
egymást váltották a fellépők. A 
nevezők közül a legnagyobb fel-
tűnést talán a szatymazi Rácz 
László keltette, aki a rekkenő 
hőség ellenére sem pólóban és 
rövidnadrágban, hanem népvi-
seletben serénykedett a tűznél, 
s közben saját főzésű pálinkájá-
val sem volt rest megkínálni az 
érdeklődőket. Különlegesek vol-
tak az étkei is: az egyik sütőben 
fokhagymával, oreganóval és 
saját fűszerkeverékével ízesített 
csirkecombok alatt- lobogott a 
láng, míg a másikban többek 
között szalonnával, aszalt szil-
vával, kaliforniai sárgapapriká-
val, ananásszal és vöröshagy-
mával ékesített csirkesaslik, il-
letve vegetáriánus sajttal töltött 
gomba készült. A szemmel lát-
ható élvezettel sütő férfi, aki 

Koós Jánosnak ízlettek a makói ételköltemények 

nyert már birkapörköltfőző ver-
senyt is Vásárhelyen, elmond-
ta: otthon is szívesen grillez, 
bár ilyen megmérettetésen 
most indult először. 

A rendezvény házigazdája, 
Koós János - aki feleségét és lá-
nyát is elhozta Makóra - már 
másodszor vállalta ezt a felada-
tot, méghozzá nagy örömmel. O 
is szívesen grillez, többféle sütő-
alkalmatossága is van, a kedven-
ce azonban a makói: ezt ugyanis 
úgy alakították ki, hogy a hús 

nem lesz benne füstös, kormos, 
ráadásul lévén zárt, nincs a köz-
vetlen közelében elviselhetetlen 
hőség. Az ő kedvence a fokhagy-
mával és padlizsánnal készülő, 
ízesen megfűszerezett bárány-
sült fehér kenyérrel és némi sa-
vanyúsággal. A versenyen egyéb-
ként lehetett látni sertést, mar-
hát, halat, nyulat és többféle 
szárnyas húst is a sütőkben. 

Nem volt tehát könnyű dolga a 
Némedi József mesterszakács ve-
zetésével döntő zsűrinek, amikor 

Fotó: Gyenes Kálmán 

ki kellett választani az ínycsik-
landó étkek legfinomabbikát. Az 
első helyet végül a makói tűzol-
tóparancsnok, Szabó Ferenc 
nyerte el, aki csirke- és pulyka-
mellet sütött vékony szalonná-
val, más-más páclevekben. 

A Váll-Ker Kft. ügyvezető igaz-
gatója, Tóth István azt nyilatkoz-
ta lapunknak: jövőre is megren-
dezik a makói grillfesztivált, hi-
szen ez a sütési mód egyre nép-
szerűbb a városban. 

SZABÓ I M R E 

semmilyen bejelentés nem érke-
zett a bizottsághoz, a voksolás 
nyugodtan, rendben zajlott. 

Kispéter Géza az eredmény is-
meretében kiemelte: szoros volt 
a verseny, de lényeges a különb-
ség a végeredményben. 

- Akik változást akarnak, 
azoknak a tábora láthatóan na-
gyobb: így nem megkérdőjelez-
hető ez az eredmény. Számomra 
ez azt jelenti, hogy megérett a 
helyzet a változásra, és fölhatal-
mazást kaptam arra, hogy más-
fajta szemlélettel haladjon to-
vább a falu. A takarékosság, a 
megfontoltság jegyében dolgo-
zunk majd. Jelentős kötelezett-
ségeink vannak, ezekkel kell 
megbirkózni. Legfontosabb fel-
adat az új telkek közművesítése, 
amelyet be kell fejezni - tette 
hozzá Kispéter Géza. - Praktiku-
san, kis lépésekben lehet előre 
haladni, hiszen az önkormány-
zat tartozásállománya rövidesen 
meghaladhatja a 200 millió fo-
rintot. 

Kispéter eddig független önkor-
mányzati képviselőként vett 
részt Domaszék közéletében. 

A vasárnapi 
domaszéki 
polgármes-
ter-választá-
son Kispéter 
Géza (képün-
kön) 48 éves 
kertészmér-
nök győzött. 
Ellenfele, Bör-
csök Lajos, előző polgármester 
közel száz szavazattal keveseb-
bet kapott. 
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A polgármesteri tisztség megszű-
nése miatt kellett vasárnapra vá-
lasztást kiírni Domaszéken. Kis-
péter Géza, 48 éves kertészmér-
nök 860 vokssal nyerte meg a he-
lyi időközi önkormányzati vá-
lasztást. Ellenfele, Börcsök Lajos, 
volt polgármester 765 szavazatot 
kapott. 

Összesen 1625-en mentek el a 
faluban szavazni, ez körülbelül 
45 százalékos részvételt jelent -
tájékoztatta lapunkat Nagy Zsig-
mondné, a helyi választási bi-
zottság elnöke. Lapzártánkig 


