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KORKÉP 

A L G Y Ó . Ma este 6 órakor 
kezdődik a gazdagyűlés az algyői 
faluházban. 
- Ma kezdődik és péntekig tart a 
Süli András Művészeti 
Alkotótábor a gyermekeknek a 
szabadidőközpontban. A 
programvezető Lázár Nóra, 
valamint Cálné Nagy Ildikó 
szövő népi iparművész. 

BORDÁNY. Dancs Miklós 
képeiből nyílik kiállítás a 
bordányi faluházban ma délután 
5 órakor. A több mint harminc 
képpel jelentkező alkotó először 
mutatkozik be a bordányi 
közönségnek. A kiállítás 
augusztus közepéig látogatható, 
hétköznap délután 1 órától este 
9-ig. 
- Szakmai tanulmányúton 
vettek részt a Bordányi 
Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat 
képviselő-testületének tagjai, a 
Bordányi Ifjúsági Információs 
Pont dolgozói és önkéntes 
segítői. A fiatalok Békéscsabán a 
Patent diákirodában és a 
Békéscsabai diáktanyán 
ismerkedtek az iroda 
működésével, szervezeti 
felépítésével, a Békéscsabai 
Diákparlamcnt és a 
Közép-Békési Ifjúsági Fórum 
munkájával, a helyi fiatalok és 
szervezeteik bevonásának 
lehetőségeivel. A bordányi 
fiatalokat Zsótér Mária 
ifjúságsegítő, a Patent diákiroda 
vezetője kalauzolta. 

D O M A S Z É K . Július 22-24. 
között rendezik meg a 
domaszéki falunapot, amelyen a 
szervezők nagycsaládos standot 
is szeretnének felállítani. Ehhez 
várják a segítő, közreműködő 
családok jelentkezését. 
- A Szegedi Szabadtéri Játékok 
előadásaira jegyigényeiket a 
domaszékiek jelezhetik 
Szekeres Péternénél a 
20/489-5474-es telefonszámon, 
Simonné Szalma Évánál a 
30/571-2456 -on, vagy 
Szemmáriné Dobó Krisztinánál 
a 20/447-8494-es 
telefonszámon. 

MÓRAHALOM. A város 
önkormányzata százezer 
forintot nyert a 
Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési 
Minisztér iumtól egy GPS 
helymeghatározó berendezés 
beszerzésére. A készülék 
kiválóan alkalmazható a 
parlagfűvel fertőzött területek 
behatárolására. Az 
önkormányzat kéri a 
lakosokat, hogy saját és 
embertársaik érdekében irtsák 
a parlagfüvet. 

R Ú Z S A . A művelődési házban 
csütörtökön 8 és 12 óra 
között műanyag- és 
aprócikkvásárral várják az 
érdeklődőket. 

S Z E G E D . Az APEH Csongrád 
Megyei Igazgatósága Bocskai 
utca 14. szám alatti központi 
ügyfélszolgálatán holnap 14 
órától az Adóügyi kedd című 
rendezvénysorozat keretében 
az elektronikus bevallás 
gyakorlati kérdéseiről 
tájékozódhatnak az érdeklődő 
szakemberek és 
magánszemélyek. 

Z Á K Á N Y S Z É K . H o l n a p 9 és 14 
óra között véradásra várják a 
zákányszékieket a művelődési 
házban. Aaért szervezik erre 
az időpontra, hogy a 
következő egészséghét idejére, 
október második hetére 
tervezett véradásig elteljen a 
kötelező három hónap. 
Augusztus 6-án a megyei 
polgárórnapon is lesz véradás 
a községben, de azt elsősorban 
az idelátogató vendégeknek - a 
polgárőröknek és kísérőiknek 
- szervezik. Aki akarna, és 
nem tud most vért adni, 
te rmészetesen augusz tus 
első szombat ján is megtehet i 
ezt. 

Küzdöttek az esővel 
a kisteleld fesztiválon 

A Grimm-busz színház előadása nagy sikert aratot t a rendezvényházban Fotó: Gyenes Kálmán 

Szombaton a szakadó eső miatt elmaradtak a 
szabadtéri programok a kisteleki nyári feszti-
válon. Akadnak azonban olyan műsorok, amiket 
később pótolnak a szervezők. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A kétnapos kisteleki nyári fesztivál nyitónapján, 
pénteken még senki sem gondolta, hogy elromlik 
az idő, ami miatt programok sora marad majd el. 
Pénteken a rendezvényház környékén vásárosok 
kínálták portékáikat a verőfényes napsütésben. 
Akadály- és csocsóversenyen szórakozhattak kiseb-
bek és nagyobbak. Ekkor találkozhatott a közönség 

ELMARADT A KÉZI KASZALAS 
A mórahalmi Homokháti Sokadalom elnevezésű rendez-
vénysorozat hétvégi, szabadtéri programját is átszabta 
az eső. Szombaton elmaradt a fogatos felvonulás, nem 
rendezték meg a nagyszéksési iskolánál a kézi kaszálást 
és a marokszedést. A rendezvényházban azonban min-
den programot megtartottak. 

Faludy György költővel is, akivel a csongrádi Gőg 
János, a magyar kultúra lovagja beszélgetett a viha-
ros huszadik századról. A rendezvényház zsúfolá-
sig megtelt. A több mint egyórás beszélgetés után 
rengetegen kértek autogramot a 95 éves mestertől. 
Több százan várták este az amatőr zenekarok sza-
badtéri koncertjét, de az eső közbeszólt - tíz óra 
után befejezték a programot. - Nagyon sajnáljuk, 
hogy az eső miatt nem koncertezhetett a Tóth-Bagi 
Band - mondta Tóthné Tóth Anna, a rendezvény-
ház vezetője. Közölte: megegyeztek az együttessel 
abban, hogy augusztus 21-én, a kisteleki búcsún 
fellépnek. 

Szombaton a zuhogó eső miatt nem tudták 
megtartani a nagy hagyományokra visszatekintő 
kispályás futballbajnokságot, amelyre húsz csa-
pat nevezett. Elmaradt az aszfaltrajzverseny, s 
már a vásárosok sem pakoltak ki, de a veterán-
motorosok is megfutamodtak az eső elől. Né-
hány programot azonban sikerült tető alá hozni. 
Nagy sikert aratott a pusztamérgesi lányok ugró-
kötél-bemutatója és a Grimm-busz színház Ős-
kor a hőskor című előadása. 

Az évszak műtárgya a Móra Ferenc Múzeumban 

Irredenta falvédő 

A falvédő hímzőjét a nagy Magyarország elvesztése miat t i fájda-
lom i h l e t t e Fotó: DM/DV 

Egy irredenta szövegű falvédő 
bemutatásával indul a szegedi 
Móra Ferenc Múzeum Az év-
szak műtárgya című sorozata, 
amely a gyűjtemény ritkaságait 
tárja az érdeklődők elé. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

„Adtuk könnyel, vesszük vér-
rel, lesz még szöllő, lágy ke-
nyérrel." Ez a szöveg olvasha-
tó a szegedi Móra Ferenc Mú-
zeum néprajzi gyűjteményé-
nek egyik falvédöjén. A hím-
zett vászonkép bemutatásával 
kezdődik a múzeum kincseit 
föltáró, Az évszak műtárgya 
című sorozat - tá jékozta t ta 
lapunkat Medgyesi Konstan-
tin, a múzeum saj tóreferense. 

N. Szabó Magdolna, a múzeum 
néprajzkutatója ismertetőjéből 
kiderül, hogy a fehér vászonra 
kék és piros fonállal kivarrt felira-
tos falvédők divatja a 19. század 
második felétől hódított. Elsődle-
ges, funkciója szerint a konyhai 
meszelt falat voltak hivatottak 
védeni, későbj) mindinkább dí-

szítő szerepük vált hangsúlyossá. 
Az autentikus alkotásokat kiszo-
rító, előnyomott mintákra hím-
zett textilek a legváltozatosabb 
képi és szöveges megfogalmazá-
sokban hirdettek intelmeket, be-
széltek a dolgos, tiszta háziasz-
szonyról, a hűséges férj erényei-
ről. Érzelmekről, szerelemről, 
honvágyról árulkodtak, általános 
igazságokat hirdettek, történelmi 
eseményekre emlékeztettek. 

Az évszak műtárgyává válasz-
tott darab, egykori használója 
szerint, a negyvenes években ké-
szült és egészen 2002-ig, a múze-
umba adásig védte az alsóvárosi 
konyha falát. Különlegességét a 
maga műfajában igen ritka ábrá-
zolás adja. A két világháború kö-
zötti irredenta kultusz Tria-
non-szimbólumai számtalan for-
mában jelentek meg nyomdai 
termékeken, köztéri alkotáso-
kon, de ritkán érhetők tetten a 
paraszti világ használati és dísz-
tárgyain. 

A falvédő a Móra Ferenc Múze-
um központi épületének aulájá-
ban tekinthető meg. 

Lovasok 
Mindszenten 
Lovasok, traktorok, motorosok 
adtak egymásnak randevút a hét 
végén a mindszenti napokon. A 
dübörgő kétkerekű járgányok a fő-
utca egy szakaszát vették birtokba. 
A településről elszármazottak is 
ezen a hétvégén találkoztak a vá-
rosházán, ahol rég nem látott is-
merősként köszöntve egymást 
idézték fel a Mindszenthez kötődő 
emlékeiket. Az időjárás nem ked-
vezett a rendezvénynek: a vasárna-
pi lovasversenyt nem tudták meg-
rendezni az átázott pálya miatt. 

Nógrádi Zoltán: Az én Nagy Könyvem 

A magyarság 
géntérképe 
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. 
Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármes-
tere Wass Albert Kard és kasza című 
regényéről beszél. 

„Háromszor olvastam a regényt - mindháromszor más lelkiál-
lapotban. Először gyanútlanul vettem a kezembe, azt hittem, 
egyszerű történelmi családregény, amely az Árpád-kortól napja-
inkig meséli el egy nemesi család történetét. A regény olyan 
nagy hatással volt rám, hogy sokáig nem akartam, nem mertem 
újra kézbevenni. Amikor mégis optimista, életerős hangulatban 
újraolvastam, még több erőt adott. Harmadik alkalommal elke-
seredve vettem a kezembe, és erőt adott akkor is. A regényben 
minden ember magára ismerhet, kívülről láthatja, hogy mi, ma-
gyarok hogyan szeretünk, hogyan gyűlölünk, hogyan hibázunk 
más népekhez fűződő kapcsolatainkban, és hogyan próbáljuk 
jóvá tenni azt. Megmutatja, hogy mi a szerepünk a világban, mi-
lyen színt viszünk az európai kultúrába. Bár a történelem külön-

böző módon hatott családjaink él-
tére, az érzéseink minden korban 
ugyanarra az útra viszik a ma-
gyarságot, a történelmi parancs-
szavak mindenhol fölismerhető-
vé tesznek bennünket, bárhová 
kerülünk, örömeink, küzdelme-
ink hasonlóak. A könyv nem 
más, mint a magyar sors géntér-
képe. A könyv üzenete: ha ma-
gyarnak születtél és szeretnél jó 
partnere lenni más népeknek, 
kétszer olyan okosnak kell len-
ned, mint másoknak." 

Nem érik utol 
magukat a fűnyírók 
A belvárost szép, gondozott pá-
zsit díszíti a közterületeken, 
míg a külváros füves részei sok-
szor elhanyagoltak. Nem ritkán 
„égig ér" 2 íű vagy a gyom. 

A szegedi közterületek gondo-
zottságával kapcsolatban meg-
oszlik a lakók véleménye. A bel-
városiak általában elégedettek, 
míg a külterületeken élőknek 
sok negatív élménye van a he-
lyenként térdig érő, gazos, elha-
nyagolt füves területekkel kap-
csolatban. Sokan nehezménye-
zik a járdákon, villamossínek 
mentén burjánzó magas füvet. 

A város első számú kategóriába 
sorolt területének számít például 
a Széchenyi tér, ahol átlagosan 
évente 10-12 alkalommal kaszál-
nak - tudtuk meg a Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási Kht. koordi-
nátorától, Sugár Lászlótól. Előnyt 

élveznek még a játszóterek, a su-
gárutak, a körutak. Csak ezek 
után következnek a külterületek, 
ahol évente csak 6-8 alkalommal 
vágják a füvet. A város körülbelül 
2 millió négyzetméternyi pázsit-
ját nyáron naponta 80-100 em-
ber kaszálja. A fű a központi hul-
ladéklerakó komposztálótelepre 
kerül. Sugár László elárulta, hogy 
ide ebben az évben már 50 tonna 
füvet hordtak. 

A legkritikusabb területnek 
Tarján és Rókus városrész szá-
mít, errefelé gyakran szinte „égig 
ér" a fű, vagyis a kaszálóknak itt 
van a legtöbb teendőjük. 

A jövőbeli hatékonyabb és lát-
ványosabb munkával kapcsolat-
ban a Szegedi Környezetgazdál-
kodási Kht.-nál több pénzt, több 
munkaerőt és több gépet emle-
getnek. 

HORVÁTH NOÉMI 

Diplomaosztó és doktoravató 
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A Szegedi Tüdományegyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kara szombaton ta r to t ta d iplomaosztó 
ünnepségét . A kar nappali és levelező tagozatán 318 hallgató fejezte be t anu lmánya i t . Öt hallga-
tó kiemelkedő tanulmányi , szakmai munká ja , közéleti tevékenysége elismeréséül nívódíjat ka-
pot t . A Szegedi Tüdományegyetem Állam- és Jogtudományi karán 237 nappali és levelező tagoza-
tos hallgató fejezte be tanulmányai t , akiket vasárnap a sz ínházban fogadott doktorrá az avató ta-
nács. A felvételünkön lá tha tó végzősök közül t i zenöten summa cum laude, százhúszan cum lau-
de és százket ten ri te minős í tés t szereztek Fotó: Schmidt Andrea 


