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KORKÉP 

ALGYÓ. Háromnapos 
karatetábor nyílik ma a 
szabadidőközpontban 
gyermekek számára. A 
programvezető: Bayer Attila. 
- A Dél-alföldi 
Hagyományőrző Kossuth 
Társaság első alkalommal 
hirdeti meg Algyőn a dél-alföldi 
hagyományőrző Kossuth-tábort 
július végén, augusztus elején a 
szabadidőközpont területén. A 
tábor célja, hogy bemutassa a 
megye településeinek 
történelmét, elsősorban az 
államalapítást megelőző 
időket. Az érdeklődők Csáki 
Zsoltnál, a Dél-alföldi 
Hagyományőrző Kossuth 
Társaság elnökénél 
jelentkezhetnek az alábbi 
telefonszámokon: 62/524-996, 
valamint 30/265-8696. A 
táborral kapcsolatban részletes 
felvilágosítás kérhető a 
faluházban Lázár Nórától vagy 
a 62/517-173-as 
telefonszámon. 

ÁSOTTHALOM. Ásotthalom 
természeti értékei címmel 
jelent meg egy kötet a falu 
védett területeiről, jelentős 
természeti értékeiről az 
Ásotthalmi Bedő Albert 
Alapítvány jóvoltából. A színes 
képekkel illusztrált kiadvány 
megjelenését támogatta a 
Csongrád Megyei Közgyűlés, az 
Orchis Tfermészetvédelmi 
Egyesület és az ásotthalmi 
önkormányzat. 

DESZK. A község 
képviselő-testülete a „Deszk 
Községért" kitüntetés és más 
díjak alapításáról döntött. A 
jelöléseket július 15-éig lehet 
leadni az önkormányzat 
titkárságán. A Deszk Községért 
díj I., II., III. fokozatára a 
jelöléseket Simicz József 
polgármesterhez nyújthatják 
be, a Közművelődés díj 
jelöléseit az oktatási és 
közművelődési bizottság 
elnökéhez, a "testnevelés és 
sport díj jelöléseit a sport és 
ifjúsági bizottság elnökéhez. Az 
ügyrendi bizottság elnökénél 
jelölhetnek a Kiváló Polgárőr 
díjra, a Kiváló Tűzoltó díjra és a 
Közösségi Munkavégzésért 
díjra. 
- Deszk testvértelepülésének, 
Ninovének meghívására 
pénteken 50 tagú küldöttség, a 
Lctye-petye tánccsoport utazik 
a belgiumi településre. A 
csoport tagjalaz előző évben 
Deszken vendégeskedő Mosaik 
csoport otthonaiban kapnak 
szállást és teljes ellátást. A 
gyerekek munkáját és 
felügyeletét ötfős delegáció 
segíti. A csoport július 12-én 
érkezik haza. 

FORRÁSKÚT. Aratóünnepet 
szervez vasárnap a forráskúti 
Jerney János Művelődési Ház. A 
program 16 órakor kezdődik a 
művelődési háznál. Lesz zenés 
lovaskocsi-felvonulás, kézi 
aratás és marokszedés,- majd a 
learatott gabonát hagyományos, 
szíjhajtású cséplőgéppel csépelik 
ki az aratók. A rendezvényen 
fellép az Őszirózsa Népdalkör és 
a műsort ad a Forráskúti Ifjúsági 
Kulturális és Szabadidős 
egyesület is. Az ünnepet aratóbál 
zárja. A rendezvényre a belépés 
díjtalan. 

ÓPUSZTASZER. Szombaton 
családnapot rendez a 
mozgáskorlátozottak helyi 
szervezete és a Gyermekszív 
Nagycsaládosok Egyesülete a 
sportpályánál reggel 9 órától. A 
résztvevők benevezhetnek 
férfi-női focira, hozott 
anyagból főzőversenyre, előre 
elkészített süteménnyel 
sütőversenyre vagy a saját 
készítésű kézimunkák 
versenyére. A gyerekek számára 
rajzversenyt szerveznek. A 
rendezvény ideje alatt 
vérnyomásmérésre lesz 
lehetőség. A szervezők kérik, 
hogy evőeszközt és tányért 
mindenki hozzon magával. 

Verejtékes munka árán tisztult meg az üdülőterület 

Elkezdődött a szezon 
a Körös-torokban 
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Délelőtt már szállingóztak a strandolok a partra, de több helyen még takarítottak Fotó: Bíró Dániel 

Hivatalosan tegnap kezdődött meg a strandsze-
zon a csongrádi Körös-torokban. A városgondnok-
ság és a vízügy munkatársainak több száz köbmé-
ter iszaptól kellett megszabadítaniuk az üdülőte-
rületet, ahol most még több traktor és munkagép 
közlekedik, mint személyautó. A büfékben az 
árak reálisak, a kempingben beindult a forgalom, 
csak az időjárás tehet keresztbe a szezonnak. 

Kedd reggel az ÁNTSZ jóváhagyásával eltűntek a 
„Fürödni tilos!" feliratok a Körös-torokban. A ho-
mokpadra kirakták az öltözőfülkéket és a kukákat, 
az úszómesterek is elfoglalták helyüket a vízpar-
ton. A többhetes iszaptalanítás eredményeként 
már két helyen is biztonságos körülmények között 
közelíthető meg a föveny, amelynek területe keddre 
virradóra valamelyest csökkent a hétvégi esőzések 
nyomán. A nagy mennyiségű csapadék miatt az 
üdülőterület földútjai jelenleg szinte járhatatlanok. 
A szilárd burkolatú utakról, járdákról és a végső si-
mításokra váró part menti sétányról több száz köb-
méter hordalékot szállítottak cl a városgondnokság 
és a helyi vízügy dolgozói, ám néhány uszadékfaku-
pac és szemétrakás eltakarítása még hátravan. 
Emiatt és a szervizút építése miatt kedden még 

több munkagép közlekedett a Körös-torok fő közle-
kedési folyosóján, mint személyautó. Július köze-
péig felállítják a homokpadra vezető lejárókat, az új 
tusolok és WC-k átadása is megtörténik napokon 
belül. A partfürdő Kiserdő felőli végén partbiztosí-
tást végeznek a vízügyi szakemberek, kicsit fentebb 
pedig már folyik a kishajókikötő építése, amit in-
formációink szerint két hét múlva adnak át. 

Elseje óta az üdülőterület gépjárműforgalmát is kor-
látozzák: csak a tulajdonosok hajthatnak be ingyen a 
gáton belüli részre, a többi autóval érkező strandoló 
hatszáz forintért válthat parkolójegyet. A büfék zöme 
fél tízre kinyit, az árak nagyjából a tavalyiak. Sört már 
220 forintért, hamburgert 330, melegszendvicset 220 
forintért lehet kapni. A kempingben is beindult a ven-
déglátás, egymást váltják a csoportok. 

Tegnap délben már több tucat fürdőző nyújtózott 
el a homokfövenyen. Pusztai Péterné az elsők kö-
zött érkezett, méghozzá éjszakai műszakból. - Idén 
először jöttem ki a torokba. Éjjel a munkahelye-
men csak az járt az eszemben, hogy itt lehessek a 
napon, közel a vízhez - mondta érdeklődésünkre. 
Szerinte nincs párja a csongrádi homokpartnak, 
ezért amikor csak teheti, jön egész nyáron. 

BÍRÓ DÁNIEL 

Musical és dzsessz nélkül Újszeged 

Nem jönnek Szakcsiék 
Nem rendezik meg a Szakcsi 
Lakatos Béla fellépésével pén-
tekre tervezett dzsesszkoncer-
tet az Újszegedi Szabadtéri 
Színpadon, mert nem érkeztek 
meg az ígért szponzori támo-
gatások és az érdeklődés is kicsi 
volt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Alul semmi című musical 
után egy másik produkció is elma-
rad az Újszegedi Szabadtéri Szín-
padon: nem tartják meg a Szakcsi 
Lakatos Béla vezette Szakcsi 
Gypsy Jazz és a Babos Gyula irá-
nyításával játszó Babos Project 
Spccial péntekre tervezett nagy-
szabású dzsesszkoncertjét. A ren-
dezvény a szegedi Kreatív Zenei 
Alapítvány (KREZA) javaslatára 
került a programba, mert az év ele-
jén még úgy tűnt, jelentős szpon-

zori támogatásokat tud a szerve-
zet szerezni a nemzetközi hírű ze-
nészek felléptetésére. 

- Nagy örömmel, nyitottan fo-
gadtam a kezdeményezést, már 
februárban megállapodtunk a 
részletekről. A Szegedi Szabadtéri 
Játékok és Fesztivál Szervező Kht. 
azt vállalta, hogy 300 ezer forint 
plusz áfával, valamint a helyszín 
és a teljes technikai, szakmai hát-
tér biztosításával (ez nettó 750 
ezer forint) száll be a produkció 
létrehozásába. A KREZA azonban 
a hétfői határidőig nem tudta be-
mutatni az ígért támogatói szerző-
déseket, még 600 ezer forint hi-
ányzott a vállalt összegből, ezért 
elálltunk a koncert megrendezésé-
től. A kht. ugyanis nem vállalhat 
üzleti kockázatot egy olyan pro-
dukcióért, amit csak befogadott -
hangsúlyozza Bátyai Edina ügyve-
zető igazgató, aki azt is közölte: 

koncert meghiúsulása miatt a je-
gyeket a vásárlás helyén vissza-
váltják. 

- Támogatóink egy része az ígé-
retek ellenére nem küldte meg 
időben a felajánlott pénzt. A 
Nemzeti Kulturális Alapprogram 
támogatására is számítunk, de ez 
is csak később várható - mondja 
Simády Béla, a KREZA kuratóriu-
mának titkára, aki szerint a kon-
cert népszerűsítése is megkésett 
volt, csak kevés érdeklődő vásárolt 
belépőt. 

A KREZA szervezésében így is 
lesz dzsesszprogram a nyáron: 
július 30-án a Trio Midnight lép 
fel a városháza Muzsikáló Udva-
rán. Erre szeretnének egy sztár-
vendéget is meghívni. Az újsze-
gedi színpadon csütörtökön a 
Pa-Dö-Dő koncertjével indul a 
rendezvénysorozat, utána július 
22-étől a János vitézt játsszák. 

G. Szabó Lenke: Az én Nagy Könyvem 

A tudás hatalma 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár se-
gítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az iz-
galmasnak ígérkező szellemi kalandtúrában 
ismert Csongrád megyei közéleti személyisé-
gek, tudósok, művészek, üzletemberek, spor-
tolók és újságírók vallanak legkedvesebb 
könyvükről. G. Szabó Lenke, a szentesi Városi 
Könyvtár Kht. ügyvezető igazgatója Umbcrto 
Eco A rózsa neve című regényéről beszél. 

„Könyvek között élek és dolgozom, s nagyon nehéz a választás, 
hiszen sok minden befolyásolja, hogy mikor melyik mű áll hoz-
zám közelebb. Miért esett a választásom Umberto Eco A rózsa 
neve című könyvére? Azért, mert érdekes, szórakoztató alkotás, 
egy klasszikus detektívregény, amely egy történelemkönyv hite-
lességével nyújt bepillantást a középkor világába, annak társa-
dalmi, politikai, vallási harcaiba, s nem utolsósorban egy misz-
tikus történet egy különleges könyvtárról, a könyv és a tudás ha-
talmáról. 

A regény egy észak-itáliai apátságban játszódik a XIV. század-
ban. Ide érkezik meg fiatal kísérőjével Baskerville-i Vilmos fe-
rences szerzetes, hogy előkészítse az egymással szemben álló fe-
lek, a pápai és a ferences küldöttség találkozóját. Ám a kolostor 

nyugalmát rejtélyes gyilkossá-
gok zavarják meg, amelyek fel-
derítését a nagy tudású és ki-
váló nyomozói képességekkel 
megáldott szerzetes vállalja 
magára. Hamar rájön, hogy a 
titkot a kolostor féltve őrzött 
könyvtára rejti, s miközben 
egyre közelebb jutunk a meg-
oldáshoz, bepillantást nyerhe-
tünk a középkor titokzatos vi-
lágába. Megismerhetjük a 
szerzetesi életet, az inkvizíció 
hatalmát, a szenvedélyt és a fé-
lelmet, s szinte érezzük a sötét 
és misztikus középkor hangu-
latát. Szerintem lebilincselő 
regény, érdemes kézbe venni." 
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A vásárhelyi család a városháza előtt demonstrált 

Virággal tüntettek 
a piaci helyükért 

Kis Pál és felesége az egyik táblával Fotó: Tésik Attila 

Transzparensekkel és virágokkal teli ládákkal vonult tegnap kora dél-
után a vásárhelyi városháza elé Kis Pál és családja. A família azért vá-
lasztotta a békés demonstrációt, mert már három éve hiába kérik, 
hogy a Szabadság téri piacon ne kelljen nap mint nap megküzdeniük 
bérelt helyükért, ugyanis mind a mai napig nem festették fel a pia-
con, mettől meddig tart egy-egy árus bérelt helye. A demonstrációra 
meghívták Orbán Viktort és Lázár Jánost is, ám ők távolmaradásuk-
kal tüntettek. 

A nyomravezető megkapta ju talmát 

Elkapták a szentesi virágtépő fiatalokat 
Állampolgári bejelentés nyomán sikerült 
elfogni azokat a fiúkat, akiket közterüle-
ti rongálással, betöréssel gyanúsít a rend-
őrség - tájékoztatta lapunkat tegnap a 
szentesi kapitányság. A virágtépők tettei 
fölháborították a város lakóit. Mint meg-
írtuk, a polgármester és a rendőrkapi-
tányság is pénzt ajánlott föl a nyomrave-
zetőnek. 

Huszonötezer forintot ajánlott fel a feljelen-
tő Szirbik Imre polgármester, és huszonöt-
ezer forintot a városi rendőrkapitányság - a 
segítségért járó díjat információink szerint 

már át is vette a szentesi illetőségű bejelen-
tő. A rendőrség eddigi adatai szerint betöré-
ses lopásért és garázdaságért is felelniük 
kell a fiúknak, akiket hétfő este állítottak 
elő. A négyfős társaság a nyomozók gyanúja 
szerint - „különböző felállásban" - össze-
törte a Soós utcában a világító reklámtáblát, 
az Árpád utcai óvodában két alkalommal 
virágokat téptek ki, játékokat rongáltak 
meg. A Szent Anna utcai óvoda ablakát két-
szer törték be. A Dózsa-házba betörve eltu-
lajdonították a Családsegítő Központ mu-
sic-centerét, de ide máskor is visszatértek. 
Az eddigi információk szerint a sporttelep 

öltözőjében háromszor jártak, loptak meze-
ket, sportszárat, tizenegy pár cipőt, tizenhá-

r o m labdát. Szintén őket gyanúsítják azzal, 
hogy az Eszperantó hídon kétszer kitépték a 
virágokat a ládákból, ők „díszítették fel" 
többször a Széchenyi ligetben lévő kubi-
kosszobrot, és kitépték a virágokat a múze-
um előtti betonágyásból is. 

A tizenöt-tizenhat éves fiatalok kihallga-
tása során az még nem vált világossá, hogy 
ők gyanúsíthatóak-e a körforgalomban és 
a városháza mellett történt virágtépésekért 
- fogalmazott Tyityán László, a szentesi 
kapitányság bűnügyi osztályának vezetője. 

A lopott holmi nagy része előkerült. Az őr-
nagy elmondta: egyértelmű, hogy a fiúk 
megbánták tettüket. Személyiségi jogaikra 
hivatkozva nem adott tájékoztatást a kilét-
ükről, azt azonban hozzáfűzte: az önkor-
mányzatot tájékoztatják. 

Korábban a feljelentést tevő Szirbik Imre 
úgy fogalmazott: aki vagány, álljon ki. A 
külföldön tartózkodó polgármestert értesí-
tette a rendőrség a nyomravezetés és nyo-
mozás eredményéről, ő lapunknak úgy nyi-
latkozott: hazaérkezésekor szeretne többet 
megtudni az ügyről. 

B . G . 


