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KORKÉP 

Á S O T T H A L O M . Holnap délután 
5 órakor szentelik fel az 
ásotthalmi római katolikus 
temető kápolnáját. A szertartást 
Gyulay Endre megyés püspök 
celebrálja. 
- Családi sportnapot rendez 
holnap reggel 8 órától a 
Vesebetegek Regionális 
Egyesülete az erdészeti 
szakközépiskolában. 

B A L Á S T Y A . A n y u g d í j a s k l u b m a 
délben a )uhász kocsmában 
névnapi ünnepségeket tart. A 
szervezők minden klubtagot 
várnak a rendezvényre. 

B O R D Á N Y . A Bordányi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tűzoltózcnekart szervez. Várják 
a fúvós hangszerrel rendelkező 
kezdő és haladó zenészeket. A 
község környező településeiről is 
szívesen látják a jelentkezőket. 
Érdeklődni személyesen a 
faluházban lehet, vagy a 
62/588-516-os telefonszámon. 

K I S T E L E K . Idén nyáron először 
rendeznek Kisteleken olyan 
állandó programot, amely 
hetente két alkalommal nyújt 
kikapcsolódási, sportolási 
lehetőséget a gyerekeknek. 
Minden héten kedden és 
csütörtökön délután 3 órától a 
strandon várják a sportolni 
vágyókat. lúlius 19-én valamint 
21 -én a turult és a tollaslabdát 
próbálhatják ki és ismerhetik 
meg az érdeklődők. 

M Ó R A H A L O M . H a m a r o s a n 
befejezik a Tóth Menyhért 
Városi Könyvtár külső 
homlokzatának felújítását, 
amelyet az eredeti homlokzat 
fotója alapján állítanak helyre. 
Az 1900-as évek legelején épített 
hajdani népbank épületének 
fényképét Kait Endre, az 
1908-1922 közötti bankigazgató 
fia juttatta cl a polgármesteri 
hivatalba. 

S Z A T Y M A Z . Az 
ószibarack-fesztivál és 
falunap második napján, 
vasárnap reggel 8 órakor 
kezdődik az ünnepi 
szentmise. 9 órakor átadják a 
megújult játszóteret, majd 
játszóházzal, 
kézműves-foglalkozásokkal, 
palacsintapartyval, 
meseszínházzal, a szegedi 
Gumimacik bemutatójával és 
turul-sportbemutatóval 
várják az érdeklődőket a 
művelődési háznál. A 
sportpályán reggel 8 órakor 
kezdődik a Varga Antal futball 
emléktorna. Fél 5-től 
motokrosszverseny, este 7-től 
freestyle-show. Az 
emléktorna díjait este fél 
8-kor adják át, majd a Kozmix 
ad koncertet. Őket a 
Roczky-in rockets követi. Este 
10-tól tűzijáték, majd 
zenés-táncos mulatsággal 
zárul a falunap. Zenél a 
Zsomboys együttes. 

Ú J S Z E N T I V Á N . A 
Tisza-Maros Szög Kistérség 
Ifjúsági Önkormányzatai És te 
mit tudsz??? címmel 
tehetségkutató versenyt 
szerveznek fiatalok számára 
július 23-án az újszentiváni 
sportcsarnokban. Nevezni 
ingyenesen lehet a települések 
postáin, önkormányzatain, 
ifjúsági irodáiban, 
könyvtáraiban kihelyezett 
formanyomtatványokon, 
illetve az 
estemittudsz(o>vipmail.hu 
e-mail címen. Nevezési 
kategóriák: ének/zene, tánc, 
próza, egyéb. Minden fellépő 
ajándékpólót kap, a kategóriák 
első három helyezettjét 
értékes ajándékokkal 
jutalmazzák. A három legjobb 
műsorszám előadói fellépési 
lehetőséget kapnak a térség 
nagyobb rendezvényein, így 
például a kühekházi 
opercttfaluban, a deszki 
falunapon, a szőregi 
aratóünnepen. 

Licit a SZIN-es bérletekre 
A Szegcdi Ifjúsági Napok négy-
napos rendezvénysorozata au-
gusztus 24-én kezdődik. Az 
egyik internetes portálon tíz 
bérletre lehet licitálni. 

Az egyik internetes portálon 
(www.teszvesz.hu) július 21-éig 
licitálhatnak az érdeklődők a 
Szegedi Ifjúsági Napokra szóló 
bérletekre. A licit egy forintról 
indult. A belépőket az viheti el, 
aki a licit határidejének lejártáig, 
július 21-én délután fél 2-ig a 
legtöbb pénzt kínálja értük. A je-
lenlegi legmagasabb ár 675 fo-
rint. Ugyanakkor akadnak olyan 
bérletek, amelyekre eddig még 
senki sem tett ajánlatot. Az elő-
vételben, illetve a helyszínen vál-
tott bérletek ára nyolcezer forint. 

Boros Gyula, a SZIN-t szerve-
ző Szegedi Ifjúsági Ház igazgató-
ja lapunknak elmondta: a portá-
lon promóciós lehetőséget kap-
tak arra, hogy a négynapos zenei 
fesztivált így is népszerűsítsék. 
Az idei SZIN iránt egyébként 
már most nagy az érdeklődés, hi-
szen a Partfürdőn a magyar zene-
karok mellett fellép a brit The 
Cure és a norvég Alphaville is. 

NYEMCSOK ÉVA 

ARAK 
Belépőjegyek 
0. nap, augusztus 24., szerda: 
1000 forint 
1. nap, augusztus 25.. csütörtök: 
3000 forint 
2. nap, augusztus 26., péntek: 
4000 forint 
3. nap, augusztus 27., szombat: 
3500 forint. 
Bérlel 
elővételben, illetve a helyszínen: 
8000 forint. 

Nyomda: 
folytatódik 
a sztrájk 
Nem közeledtek az álláspontok 
tegnap sem a Szegedi Kossuth 
Nyomda Kft.-bcn: a dolgozók a 
sztrájk folytatása mellett dön-
töttek. 

Májusi munkabérükből mind-
össze 17 ezer forintot utalt a dol-
gozók folyószámlájára a cégveze-
tés tegnapig, a következő részlet 
teljesítésére pedig ígéret sincs. A 
sztrájkbizottság elnöke, Hári Fe-
renc azt mondta, akkor veszik fel 
újra a munkát, ha a teljes májusi 
fizetést megkapják. A vezetésnek 
csütörtökig adtak haladékot, 
hogy a júniusi járandóságot is fo-
lyósítsa. 

A nyomdában pattanásig fe-
szült a hangulat. Névery Tibor 
ügyvezető igazgató elismerte, az 
álláspontok nem közeledtek. Cá-
folta ugyanakkor a dolgozók érte-
süléseit, hogy a budapesti anya-
cégtől hoznának nyomdászokat 
Szegedre, hogy befejezzék a hét-
főn határidős munkát. Az igaz-
gató közölte, mivel ezt az idő-
pontot nem tudják tartani, jelen-
tős kár éri a céget, s ha a sztrájk 
elhúzódik, a kifizetés is később 
érkezik. 

Informátoraink szerint a teg-
napi munkásgyűlésen az igazga-
tó azt mondta, aki hajlandó dol-
gozni, jobbra, aki nem, az balra 
álljon, és a dolgozók felelősségtu-
datára apellált. Ezt nagy felzúdu-
lás fogadta. Névery Tibor mind-
ezt cáfolta: azt kérte, hogy aki 
vállalja a megrendelés teljesíté-
sét, kármentés címén, az a terem 
egyik sarkába álljon. 

F.K. 

Mórahalmon fölújítják, bővítik az orvosi rendelők épületét 

Uj ellátóközpont épül 
A térséget és a várost is kiszolgáló Humán Szolgáltató Központ épül 
Mórahalmon. Az eredeti épületet megtartják, de bővítik. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A város egyik korai, jellegzetes 
középülete áll Mórahalmon a pol-
gármesteri hivatallal szemben. Itt 
korábban is orvosi rendelők vol-
tak, most azonban jelentősen át-
alakul az épület - de eredeti külseje 
megmarad. Nógrádi Zoltán polgár-
mester elmondta: arra törekednek, 
hogy megőrizzék a település arcu-
latát. A megszokott épületek hom-

lokzata mögött új szárnyak rejtőz-
nek több helyen is a városban. Az 
új Humán Szolgáltató Központ is 
az udvar felé terjeszkedik, a bővít-
mény főfalai már állnak. 

Az orvosi ellátást kistérségi 
szinten kell megszerveznie a ho-
mokháti településnek, ehhez el-
engedhetetlen egy korszerű alap-
és szakellátó egészségügyi köz-
pont létrehozása. A regionális 
fejlesztési tanács hozzájárulásá-

val valósul meg a 120 millió fo-
rintos beruházás. 

A város főterén másik látványos 
felújítás is zajlik. A könyvtárnak 
és közösségi háznak, valamint a 
Tourinform-irodának korábban 
helyet adó épületet állítják vissza 
eredeti állapotába. A múlt század 
elején az épületnek még díszes 
oromfalai voltak, amelyeket ké-
sőbb elbontottak. A szecessziós 
hatású díszítőelemeket most újra 
fölépítik, ezzel teszik hangsúlyos-
sá, hangulatossá a főtér sarkán, a 
röszkei úton álló házat. 

A lányok a műhelyben dolgoznak 

Az üvegőrleményt magas hőmérsékleten égetik rá a fémre Fotó: Miskolczi Róbert 

Reggeltől estig üzemelt a 800 fokos kemence az SZTE 
luhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar rajz tanszék-
ének tűzzománcműhelyében, ahol tizenhat hallgató 
készíthette egy héten keresztül munkáit. - Alig lehe-
tett őket hazazavarni a nap végén - érzékeltette a lel-
kesedést Papp György képzőművész, főiskolai tanár, 
aki a tanszék IX. tűzzománc alkotótáborának szak-
mai irányítója. - Csak lányok dolgoztak a táborban. 
Ők türelmesebbek ehhez az aprólékos munkához -
mondta. A pénteki táborzárás előtt, ottjártunkkor né-
hányan a rézlemezeket darabolták, odébb a festékes-
üvegek sorakoztak, mellettük a kemence árasztotta 

magából a hőt, egy lány védőszemüvegben, kesztyű-
ben éppen alkotását vette ki belőle. A tűzzománc lé-
nyege: fémre üvegőrleményt viszünk fel, majd magas 
hőmérsékleten ráégetjük. - Az itt készült művek egy 
részét kiállítjuk, de rokonaink, ismerőseink számára 
is kedves ajándék. Persze a tanszéket is feldíszítjük -
jövendölte az ópusztaszeri Aliz, aki albérletben lakott 
a tábor idején, hasonlóan székesfehérvári, gyulai tár-
saihoz. A műhely tagjai közösen készítik el azt a 16 
képből álló, Négy évszak fantázianevű tablót, amely a 
rajz tanszéket díszíti majd. 

T.G. 

Közönségdíjra szavazhatunk az olasz központban 

Ma délután nyílik 
a Nyári Tárlat 
A zsűri 131 művész 174 al-
kotását választotta ki a 33. Nyá-
ri Tárlatra, ami ma 17 órakor 
nyílik a Dugonics téri Olasz 
Kulturális Központban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Három képzőművészeti ág, a fes-
tészet, a szobrászat és a grafika 
kap bemutatkozási lehetőséget a 
Nyári Tárlaton, amit idén a Jó-
zsef Attila-emlékév jegyében ren-
deznek a Dugonics téri Olasz 
Kulturális Központban. A szak-
mai zsűri ötszáz műtárgy közül 
131 alkotó 174 munkáját válasz-
totta ki bemutatásra. Az idén 33. 
alkalommal jelentkező Nyári 
Tárlat anyaga Tóth Attila művé-
szeti író rendezésében nyolc te-
remben látható. 

A kiállítást Bereczky Loránd 
művészettörténész, a Magyar 
Nemzeti Galéria főigazgatója 
nyitja meg ma 17 órakor - szep-
tember 16-áig hétfő kivételével 
naponta 10-18 óráig ingyene-
sen látogatható. Az alkotásokat 
színes, kétnyelvű katalógus 
mutatja be, amely a helyszínen 
megvásárolható. Újdonság, 

A DÍJAZOTT 
ALKOTÓK 
A NKÖM díját Vilhelm Károly, 
a szegedi önkormányzat dí ját 
Sándor Edit, a M A 0 E díját 
Borgó György Csaba vehet i át. 
A Csongrád Megyei Közgyűlés 
dí ját Tóth Ernő, a D é l - M a -
gyarországi MÉH Rt. dí ját 
Szabó György, D u n a - T i s z a 
Regionális Fejlesztési Rt. dí ját 
Nagy Gábor, a Szegedi Fonal-
feldolgozó Rt. dí ját Szkok 
Iván, a Dél -Magyarországi 
Áramszolgáltató Rt. dí ját Hu-
szár Imre kapja. A Szilánk 
Glass Company dí ját Kéri 
Ádámnak, a Hanza-Kruger 
Záloghitelező és Árverező Rt. 
dí ját Balla Attilának ítélte a 
zsűri. 

hogy a FŐSZER-Elektroprofil 
Kft. felajánlott egy 150 ezer fo-
rint értékű közönségdíjat, amit 
a tárlat zárását követően annak 
a művésznek adnak át, akinek a 
munkájára a legtöbb szavazat 
érkezett. 

Szombati fürdőparty 
a Délvilággal 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Óriási fürdőpartyra várjuk olva-
sóinkat ma délelőtt 11 órától a 
vásárhelyi városi strandon. A kö-
zönség elsőként divatshow-t lát-
hat, majd a gyermekeknek szer-
vezünk játékos ügyességi vetél-
kedőt. Délután 1 órától az algyői 
Parlandó énekegyüttes lép fel. A 
fürdőpartyn a Délvilág újságírói 
is bemutatkoznak, délután 3 
órától lapunk munkatársai tesz-
nek fel különféle kvízkérdéseket 

a résztvevőknek, a jól válaszolók 
pedig ajándékot kapnak. Ezt kö-
vetően - délután 4 órától - a fit-
neszé lesz a főszerep a színpa-
don. 

Ezer szerencsés előfizetőnk 
belépőt kapott a fürdőpartyra, 
de a többieknek sem kell olyan 
mélyen a zsebükbe nyúlniuk, 
mivel még tart a strand akciója, 
azaz a mostani hét végén is a 
megszokottnál olcsóbban jöhet-
nek be a fürdeni, napozni, bu-
lizni vágyók. 

Egy vidám hölgy, egy emlékezetes pillanat a tavalyi SZIN-ről Fotó: Frank Yvette 

http://www.teszvesz.hu

