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A kisfiú sokoldalú: sportol, olvas, rajzol 

Zsombor Szín 5-ös focista 
Pajor László: Az én Nagy Könyvem 

Ballagó idő 
Lapunk is e l indí to t ta a Somo-
gyi-könyvtár segítségével a maga Nagy 
Könyv-játékát: izgalmasnak ígérkező 
szellemi ka landtúrában ismert Csong-
rád megyei közéleti személyiségek, tu-
dósok, művészek, üz le temberek, spor-
tolók és újságírók val lanak legkedve-
sebb könyvükről . Pajor László, a Szege-
di Városi Ok ta tó Kórház főigazgatója 
Fekete István Ballagó idő c ímű regé-
nyéről beszél. 

„Igazából nincs kedvenc könyvem, csak kedvenc könyvespol-
com. Az, hogy mit veszek le róla, elsősorban hangulatomtól 
függ. Ha rossz passzban vagyok, Fekete István népszerű ön-
életrajzi regényét választom, hiszen ez éppen arról szól, hogy 
a legkegyetlenebb sorscsapásokat is fel lehet oldani derűs han-
gulattal. Abból pedig nagyanyáinknak - akik generációjának 
sorsáról az egész mű szól - bőven kijutott. A bölcs öregember 
prousti technikával eleveníti fel gyermek- és ifjúkorát ebben a 
könyvben, melyet nem sokkal halála előtt fejezett be. Az egy-
másra toluló emlékek látszólag szeszélyesek, de mindig a cél 
irányába igazodó rendet követik. Az önéletrajz az író 14 éves 
korában, a világháború kitörésének napján zárul. 

A Ballagó idő messze tú lmuta t a megélt eseményeken: be-
vezet Fekete István különös 
hangulatokkal teli világába, 
beavat megérzéseibe, legben-
sőbb titkaiba. A kötet egyfaj-
ta fénykép mindazokról, 
akik emberségét formálták. 
Ez a könyv szerintem kihúz-
za az embert az elkeseredett-
ségből, és megtanulha t juk 
belőle, hogy a baj t nem lehet 
méreggel megoldani. Ezért 
szeretek olvasni. Mert a vi-
lágirodalom a tapasztalatok 
kincsestára, melyből egy 
egész életre fel lehet vértezni 
magunkat ." 

Megújul a Csáky 
utcai trolitelep 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. Az Agrár és 
Vidékfejlesztési Operatív 
Program pályázatán 43 millió 
forintot nyert az algyői 
önkormányzat. A 25 százalékos 
saját erőt is tartalmazó, 58 
millió forint összegű beruházás a 
község közterületeinek 
rekonstrukcióját szolgálja. így 
megvalósul a Téglás utca-47-es 
út körforgalom átépítése és 
beültetése zöld növényzettel, 
elkészül a Búvár utcai főtér 
díszburkolata, rendezik a 
Kastélykert utcai parkot. 
Elkészül az egészségház és az 
országzászló környékének 
parkosítása, a polgármesteri 
hivatal előtti park rendezése. A 
munka várhatóan ősszel, a 
közbeszerzési eljárások 
lefolytatása után indulhat. 

DESZK. Az óvoda fennállásának 
húszéves jubileumára készül. 
Ebből az alkalomból a 
nevelőtestület és a szülők nevet 
szeretnének adni az 
intézménynek. Javaslatukat 
elfogadva az önkormányzat a 
június 27-én tartott testületi 
ülésen a Móra Ferenc Csicsergő 
Óvoda nevet választotta. A 
testületi ülésen a képviselők 
elfogadták a község 
közbeszerzési szabályzatát is. 
Jóváhagyta a testület a község 
ifjúságpolitikai koncepcióját is, 
melyet minden érintett 
intézmény bevonásával 
dolgoztak lei. 

D Ó C . A község önkormányzati 
képviselő-testülete ma délután 
fél kettőtói ülésezik. Beszámoló 
hangzik el a testület jogkörében 
kiadott döntésekről, 
utasításokról, tárgyalásokról, a 
lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, valamint az 
átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról. A iskolaigazgató 
és az óvodavezető beszámol a 
2004-2005-ös tanév 
munkájáról. Majd az egyéb 
előterjesztések, interpellációk 
következnek. 

PUSZTAMÉRGES. Vasárnap 
hobbi- és díszállatvásárt 
rendeznek reggel 6 órától a 
vásártéren. 

RÚZSA. A képviselő-testület ma 
délután fél 2-től tartja következő 
ülését a polgármesteri hivatal 
tanácstermében. Napirenden 
szerepel a képviselő-testület 
2005. II. félévi munkatervének 
megalkotása, az önkormányzat 
2005. évi költségvetéséről szóló 
rendelet módosítása. Beszámoló 
hangzik el a napközi otthonos 
óvoda, valamint a Weöres 
Sándor Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola munkájáról. A 
képviselők tájékoztatót 
hallgatnak meg a Népszabadság 
Szövetkezet tevékenységéről. A 
képviselő-testület ülése 
nyilvános. Az előterjesztések 
megtekinthetők a jegyzői 
irodában. 

SZEGED. A nagy sikerre való 
tekintettel júliustól nemcsak 
szerdán, hanem hétfőn is lesz 
éjszakai fürdőzés az Anna 
fürdőben. 
- A Zöldpont Szerkesztőség 
elindítja Országos Vakációs 
Szolgálatát, mely összegyűjti és 
közvetíti a sok ezer hazai nyári 
táborának, napközijének, 
alkalmi foglalkozásainak 
adatait. Az ország minden 
területén kétszázötven 
témakörben másfél ezer 
programot hirdettek meg az 
idén, de a Zöldpont munkatársai 
összegyűjtötték a következő 
hónapok kikapcsolódást szolgáló 
rendezvényeit, az olcsó 
szálláshelyeket, kölcsönzőket, 
azaz minden olyan információt, 
amely lehetővé teszi, hogy a 
diákok, illetve a családok néhány 
hetet vagy napot kellemesen 
pihenhessenek. Információ 
augusztus végéig a 06/1 -
352-33-33-as telefonszámon 
kérhető, illetve a teljes adatbázis 
elérhető a www.zoldpont.hu 
internetes oldalon. 

Lapunk Szín 5-ös játékának fo-
tózásán ismertük meg Nagy 
Zsombort, aki első iskolaévét 
szülei nagy örömére csupa 
„ötössel" zárta. A kisfiú nagyon 
szeretne el jutni a párizsi Dis-
neylandbe. Ha megnyerné az 
utazást, szüleit vinné magával a 
gyerekparadicsomba. 

Az első osztályos Nagy Zsombor 
lapunk szegedi fotózására az ifjú-
sági házba magabiztosan érke-
zett. A mez, melyet viselt, már az 
első pillanattól elárulta, hogy na-
gyon szereti a focit. Kérésünkre 
már a fényképezés alatt elkezdte 
sorolni a német válogatott tagjait. 

- Nincs kedvenc csapatom, én 
bármilyen meccset szívesen 
megnézek - magyarázta a lelkes 
kisfiú. Zsombor három és fél 
éves kora óta focizik, most a Ti-
sza Volánba jár edzésre hetente 
háromszor. A meccseken a jó tel-

Az Európai Bizottság, a Nyílt 
Társadalom Intézet, a Világbank 
más szervezetek támogatásával 
nyolc ország, köztük Magyaror-
szág a 2005 és 2015 közötti idő-
szakot a roma integráció évtized-
évé nyilvánította. Régiós szak-
mai fórumát tegnap rendezték 
Szegeden az Ifjúsági, Családügyi, 
Szociális és Esélyegyenlőségi Mi-
nisztérium politikai államtitká-
rának részvételével. Teleki László 

jesítmény érdekében az motivál-
ja, hogy szobájában a falat minél 
több érem díszítse. 

A vagány, szőke kisfiú ha „nagy 
lesz", focista szeretne lenni, 
méghozzá csatár. Példaképe 
édesapja, aki évekig a Szeged SC 
csapatában játszott. 

- Szerintem minden gyermek-
ben van sportra való hajlam, a 
szülő feladata, hogy kifejlessze 
azt. Ezért Zsombor, a foci mel-
lett, hetente úszni is jár - fejtette 
ki édesapja. 

A sokoldalú kisfiú a közelmúlt-
ban részt vett egy szegedi aszfalt-
rajzversenyen, ahol a szegedi Ma-
dách Imre Általános Iskolát kép-
viselte. Itt első helyezést ért el. A 
győztes rajz egy csúszdaparkot 
ábrázolt. Volt honnan ihletet me-
ríteni, hiszen Zsombort a szülei 
sokat viszik strandra. Járt már a 
görögországi Korfun, a magyar ví-
ziparkok közül pedig látogatást 
tett Zalaegerszegen és Hajdúszo-
boszlón. Ha nyer, akkor idén nyá-
ron ő viszi a szüleit nyaralni Eu-
rodisneybe. 

A szőke kisfiú szabadidejében 
a sport és a rajz mellett szívesen 
olvas. Kedvence a Pál utcai fiúk, 
melyet olvasás után filmen is 

sajtótájékoztatóján a hazai 
600-800 ezer főt számláló roma 
közösséget érintő súlyos diszkri-
minációról és az emberi méltósá-
got aláásó szegénységről beszélt. 
Á tízéves, integrált program en-
nek felszámolásához kíván kere-
tet adni azáltal, hogy a különböző 
szakterületeken - oktatás, foglal-
koztatás, egészségügy és lakás-
helyzet - hangolja össze az intéz-
kedéseket. 

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. 

megnézett. Mátyás király meséi-
ből pedig egymás után akár tíz 
részt is képes megnézni videón. 

Zsombor szerint nem nehéz ki-
tűnőnek lenni. Ha van, ami moti-
válja, akkor könnyen tanul. Nem-
rég például egy hosszú verset ta-
nult meg egy nap alatt, hogy dicsé-
retet kapjon az iskolában. Az ered-
ménye meg is lett. Bizonyíték rá a 
szín 5-ös bizonyítvány. 

HORVÁTH NOÉMI 

Jézus híres 
meglepetései 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A múl t héten egy előadás-soro-
zat kezdődött Szegeden a Bar-
tók Béla Művelődési Központ-
ban (Vörösmarty utca 3.) Jézus 
híres meglepetései c ímmel. Az 
előadó George Doca, egy teoló-
giahallgató Kanadából. 

Ma Egy névtelen nő, július 
l - jén, pénteken a Jogos betö-
rés, szombaton A négynapos 
várakozás, vasárnap az Esti ta-
gozat lesz a téma. A sorozat a 
jövő héten három előadással 
fejeződik be: július 5-én, ked-
den a Hazai látogatás, szerdán 
És Péter..., csütörtökön Na-
gyon közel, de mégis távol lesz 
a téma. Az előadások ingyene-
sek, külön-külön is látogatha-
tók, és mindig 18 órakor kez-
dődnek. 

Befejezték a szegedi Csáky utcai 
trolitelephely fölújításának első 
szakaszát. A központi épület 
iroda- és szociális helyiségeinek 
korszerűsítése mellett ú j felső 
vezetékeket építettek, s a ja-
vításhoz használt gépeket is vá-
sároltak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nem várhattak tovább a szegedi 
Csáky utcai trolitelep fölújításá-
val, mert az utasokat megfelelő-
en szolgáló járműveket csak kor-
szerű műhelyekből lehet kibo-
csátani - jelentette ki Dózsa Gá-
bor, a Szegedi Közlekedési Társa-
ság (SZKT) igazgatója. A re-
konstrukció első üteme elké-
szült, eredményét tegnap láthat-
ták a sajtó munkatársai. 

- A fölújított munkahelyi mos-
dókról, öltözőkről és oktatási te-
remről azért kell külön beszélni, 
mert minőségi munkát csak mi-
nőségi munkahelyen dolgozók-
tól lehet megkövetelni - mondta 
az igazgató. A 63 millió 500 ezer 

forintos, saját erőből és hitelből 
fedezett beruházás során hőszi-
getelő vakolattal borították a 
központi épületet, újraaszfaltoz-
ták az utak egy részét, kicserél-
ték a felső vezetékek egyik szaka-
szát, a javítóműhely számára új 
berendezéseket szereztek be. Be-
üzemelés alatt áll a telep kame-
rás figyelőrendszere és az elekt-
romos beléptető. 

A telepfölújítás részeként az 
újrókusi víztorony felőli 1. portá-
ra új diszpécserközpont kerül. A 
Bakay Nándor utca végéből a 
Csáky utcába költöztetik a sza-
bálytalan parkolás miatt elszállí-
tott autók gyűjtőtelepét (a jelen-
legi telken már alig férnek el). A 
Zrínyi utcai központból néhány 
iroda is a trolitelepre vándorol, 
így lehetőség nyílik rá, hogy a 
társaság fennhatósága alá tarto-
zó valamennyi ügyfélszolgálati 
iroda (az SZKT, a Mérey utcából 
a Zrínyi utcába telepített Sze-
park, valamint a Sziki Tours) egy 
helyen, megfelelő alapterületen 
fogadja a hozzájuk fordulókat. 

A Centrum a kis 
pártokkal szövetkezik 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Centrum középpárt, nem tekinti magát sem jobb-, sem baloldalinak, 
ezért nem köt választási szövetséget a jövő évi országgyűlési választáso-
kon sem az MSZP-vei, sem pedig a Fidesszel - jelentette ki tegnapi sajtó-
tájékoztatóján Pászü Ágnes szegedi elnök, az országos választmány ve-
zetője. Elhangzott: a Centrum mind a 176 egyéni körzetben állít képvi-
selőjelöltet, s a második fordulóban nem lépnek majd vissza a két nagy 
párt javára. A Centrum célja - hangsúlyozta Pintér Ferenc önkormány-
zat) képviselő, elnökségi tag - , hogy megakadályozza a kétpártrendszer 
kialakulását. Ennek érdekében - önállósága megtartása mellett -
együttműködik a kisebb pártokkal és civil szervezetekkel. Pászti Ágnes 
cáfolta azt a sajtóinformációt, ami szerint a Centrum már választási 
szövetséget kötött volna az MDF-fel. 

Szegedi gitártábor koncertekkel 
A szegedi Pro Musica és a Hammido iskola gi-
tártáborához kapcsolódva ma, valamint július 
l- jén, 2-án és 3-án délután 17 órától a Pro Mu-
sica Zeneiskola nagytermében (Fő fasor 68.) gi-
tárkoncerteket tartanak. Tokodi Gábor lantest-
jével kezdődött a hangversenysorozat, amelyben 
a továbbiakban fellépnek Szilvágyi Sándor nö-
vendékei a budapesti Bartók Béla Konzervatóri-

umból, Pavlovits Dávid növendékei az SZTE 
ZFK-ról, Roth Ede és növendékei a Győri Zene-
művészeti Főiskoláról, Bozóki Andrea növendé-
kei az SZTE ZFK-ról. Zárásul a tábor résztvevői 
adnak gálakoncertet. A táborhoz kapcsolódó 
program: csütörtökön 17 órakor Pavlovits Dávid 
ad koncertet az SZTE ZFK Fricsay Ferenc Ter-
mében. 

Az újrókusi trolitelephely korszerűsítésére szánt pénzből ú j javí-
t ógépekre is f u t o t t a Fotó: Frank Yvette 

Hangsúlyok: oktatás, foglalkoztatás és egészségügy 

A roma integráció 
évtizede 2015-ig 

http://www.zoldpont.hu

