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KÖRKÉP 

ALGYŐ. Az Algyői Művészkör, 
valamint a faluház és 
szabadidőközpont 
hagyományteremtő céllal rendez 
megyei iparművészeti és 
népművészeti zsűrizést a 
faluház színháztermében 
szeptember 7-én és 8-án. 
Jelentkezni és további 
információ a faluházban lehet 
kérni Lázár Nóra kulturális 
főmunkatárstól a 62/517-173-as 
vagya 70/249-85-.56-os 
telefonszámon, illetve a 
faluhaz@algyonet.hu email 
címen, illetve Gálné Nagy Ildikó 
szövő népi iparművésztől, az 
Algyői Művészkör vezetőjétől a 
62/268-239-es telefonszámon, 
vagy a galneildiko/« freemail.hu 
e-mail címen. 

BAKS. A község önkormányzata 
július 30-én és 31 -én rendezi 
meg a X. baksi falunapokat. 
Várják a Baksról elszármazottak 
jelentkezését, akik 20, 30, 40 
vagy 50 éve, vagy annál régebben 
végeztek a Baksi Altalános 
Iskolában. A találkozót július 
30-án délután 1 órától tartják az 
iskola ebédlőjében. A találkozóra 
július 20-áig lehet jelentkezni 
telefonon a 62/269-220-as 
számon Fátyolné Ménesi 
Ildikónál, illetve a 
62/269-233-as számon Jcneiné 
Vidács Máriánál, vagy levélben 
az alábbi címen: Baks Község 
Önkormányzata, 6768 Baks, Fő 
utca 92. 

b o r d á n y . A faluház a nyári 
szünetre való tekintettel a 
gyermekek részére játéktermet 
rendezett be, ahol biliárd, 
asztali foci, pingpong, darts és 
más ügyességi játékok várják az 
érdeklődőket. A faluház 
kivilágított parkjában este is 
igénybe vehető a teniszpálya, 
lehet lengőtekézni, 
kosárlabdázni, tollaslabdázni, 
lábteniszezni és focizni. 
A sporteszközöket 
térítésmentesen vehetik igénybe 
a fiatalok. 

DESZK. Augusztus 20-án 
rendezik meg Deszken a Szent 
István-kupa kispályás 
labdarúgótornát, amelyre várja a 
csapatok jelentkezését Tihanyi 
Csaba sportszervező a 
30/436-49-35-ös telefonszámon. 

DOMASZÉK. A 
képviselő-testület ma délután 
2 órától tartja ülését a 
községháza nagytermében. Az 
ülés nyilvános. Napirenden 
szerepel a helyi választási 
bizottság tájékoztatója az 
időközi polgármester-választás 
eredményéről. A képviselők 
megvizsgálják a 2002. október 
20-i önkormányzati 
választáson 
képviselőjelöltként indult 
Németh László mandátumát . 
Esküt tesz az ú j polgármester, 
Kispéter Géza, valamint 
Németh László képviselő. 
Mindketten átveszik 
megbízólevelüket. Kispéter 
Géza ismerteti polgármesteri 
programját. Megállapítják a 
polgármesteri illetményt. 
Megválasztják az 
alpolgármestert, megállapítják 
az alpolgármester 
tiszteletdíját. Módosítják a 
szervezeti és működési 
szabályzatot. Megválasztják az 
önkormányzati bizottságokat. 
Végül a polgármester döntési 
javaslatokat tesz. 

SZATYMAZ. A művelődési 
házban ma délután 5 órától a 
Barackvirág Népdalkör tartja 
próbáját. 

SZEGED. A vakációs programok 
keretében ma délelőtt 10 órától 
fonalképckct készíthetnek a 
gyermekek a Somogyi-könyvtár 
odesszai fiókkönyvtárában. 

SZŐREG. Ma délután 2 órakor 
kezdődik az ultiparti a 
művelődési házban. A Fényklub 
este 6 órától tartja 
összejövetelét. 

Forrt a víz a Délvilág vásárhelyi füráőpartyján 

Ezrek ünnepeltek 
velünk szombaton 

Igazi telt ház volt a strandon Fotó: Tésik Attila 

Akár ki is tehették volna a megtelt táblát szombaton a vásárhelyi 
strand bejáratára. A Délvilág szervezte fürdőpartyra ezrek voltak 
kíváncsiak: játékokkal, nyereményekkel és műsorokkal kedves-
kedtünk előfizetőinknek, olvasóinknak. 

- Ha lehetne, akkor én egy sárga, 
zenélős plüsskacsát szeretnék! -
hangzott el többször is szomba-
ton kora délután a vásárhelyi 
strandon felállított színpad előtti 
tömegből. 

Lapunk, a Délvilág szervezte 
fürdöpartyn nem csupán kis 
plüssállatkák találtak gazdára, 
hanem számos más ajándék is. 
A hatalmas bulira ezer szeren-
csés előfizetőnket hívtuk meg. A 
kisorsolt belépőjegyek tulajdono-
sainak majd száz százaléka el is 
jött, hogy együtt ünnepeljen, fü-
rödjön velünk. 

- Hódmezővásárhely igen sze-
rencsés város. Hiszen a koráb-
ban kisorsolt személyautó is ide 
került, valamint a mostani Szín 
5-ös játékunk főnyereményét, 
egy négy fős, a párizsi Eurodis-
neybe szóló utat is egy vásárhe-
lyi kislány, Kardos Edina nyerte 
meg - mondta színpadi köszön-
tőjében Pap Klára kiadóigazga-
tó. 

Ezt követően a szerkesztőség 
jelenlévő munkatársai között 

kézről kézre járt a mikrofon, be-
mutatkozott Szögi Andrea szer-
kesztőségvezető, Török Anita, 
Kormos Tamás újságíró, Tésik 
Attila fotóriporter, Kisné Vörös 
Judit hirdetésszervező, Németh 
Ildikó marketingvezető, Tokaji 
Tibor nyomdász, a prepress veze-
tője. Válaszoltak a feltett kérdé-
sekre; Süli Róbertnek, lapunk 
sportrovatvezetőjének - aki ezút-
tal a műsort is vezette - sok dol-
ga akadt, hiszen tucatszám jöt-
tek fel még a színpadra is az ér-
deklődő olvasóink. 

A rekkenő forróságban min-
denkinek enyhítést nyújtottak a 
hűs habok. Bibarcz Tünde pedig 
arról gondoskodott, hogy a víz-
ben senki se unatkozzon. Az 
aquafitnesz különböző gyakorla-
tai után kellemesen elfáradtak a 
fürdőparty vendégei. 

A gyerekek boldogan játsza-
doztak a nyert, felfújható, délvi-
lágos strandlabdákkal. Egy hat-
éves kisfiú, Táborosi Adám arra 
volt legbüszkébb, hogy a szürke 
labdát egyedül szerezte. Mikor a 

szerkesztőségünk munkatársai a 
színpadról a közönség közé dob-
ták a labdákat, Ádám fürgén ott 
termett, és megszerezte az egyik 
lepattanót. Pont úgy, mint a ko-
sárlabdában. 

- A fiam már majd tíz eszten-
deje előfizetője a Délvilágnak. 
Nekem már rossz a szemem, de 
azért sok pihenővel még látok ol-
vasni, s elkérem tőle az újságot. 
Legjobban a mellékleteket szere-
tem. Koromnál fogva sok érde-
kességet találok a Gyógyírben -
árulta el Domonkos Endréné. 

A nyugdíjas nénihez hasonló-
an Pongrácz Péter is szívesen ol-
vassa lapunkat. Mivel Szegeden 
lakik, a Délmagyarországhoz jut 
hozzá könnyebben. Munkája 
azonban Vásárhelyhez és kör-
nyékéhez köti, így meg tudja vá-
sárolni a Délvilágot is. 

Egy aprócska kislány gyorsan 
fel is avatta a délvilágos bögrét, 
amit szülei nyertek. Hatalmas 
kortyokban itta belőle a kelleme-
sen hideg málnaszörpöt. Anyu-
kája elmondta, hogy sűrűn jár-
nak strandra, s ilyenkor otthon-
ról hozzák a „nagyiféle" szörpöt 
egy óriási termoszban, mert a lá-
nya, Margó csak azt szereti. 

K . T . 

Rózsa Gábor: Az én Nagy Könyvem 

Énekek és imádságok 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtú-
rában ismert Csongrád megyei közéleti sze-
replők, tudósok, művészek, üzletemberek, 
sportolók és újságírók vallanak legkedve-
sebb könyvükről. Rózsa Gábor szentesi 
mérnök-muzeológus az Énekes Könyvről 
beszél. 

„Énnekem nincs Nagy Könyvem. Nekem minden könyv nagy, 
az első mesekönyvemtől a négyjegyű logaritmuskönyvön ke-
resztül a ma vagy holnap kezembe kerülő nyomtatott lapokból 
összefűzött 'adathordozóig'. Fontos számomra Cserépfalvi 
1938-as József Attila-összes kiadása, mellyel immár ötven éve 
alszom együtt, és magammal vittem a kollégiumi szobámba 
ugyanúgy, mint minden ideiglenesnek tűnő lakhelyemre. Nem-
rég került kezembe a legutóbbi 3 kötetes „kritikai" kiadása! 

Fejem mellett van az ágyban a Könyvek Könyve, az „írás" is, 
legutóbb az 1869-ben Debrecenben, Telegdinél kiadott Énekes 
Könyv Szent Dávid zsoltáraival induló énekek és imádságok 
gyűjteményeivel. Találomra nyitom ki, és érdekes módon mind-
egyik hozzám szól. Nem tartozik senki másra. 

Ezért van ellenérzésem a most divatossá lett vallomásokkal 
szemben. Tőlem viszont ezt kérték, és én is mindenre képes va-
gyok, ha szépen kérik. Legszívesebben Kököjszi és Bobojszára 
emlékezem Török Sándortól vagy Dugó Danira, esetleg a legpol-
gáribb Háromszázhatvanöt kis mese Háromszázhatvanöt napra 
című gyűjtemény egy epizódjára, a Szomorú tejberizs címűre, 
melyet szegény anyámnak többször is fel kellett olvasnia elalvás 

előtt. Viszont nem kellett könyv 
nagypapámnak, aki elmesélhette 
nekem A kecskepásztort, melyet 
mindig tovább mondott, amíg el 
nem aludtam. 

Ezért szerettem legjobban Bene-
dek Elek meséit, melyeket kint, a 
felsőréti tanyán édesanyjuk olva-
sott fel a második bokorból való 
három gyermekemnek: Avalnak, 
Bálintnak és Marcinak. Mindig 
elaludtam rajtuk, így a gyertyát is 
nekik kellett elfújniuk. Megköny-
nyezném, ha még egyszer hallhat-

É N E K E S K Ö N Y V 
Sxr.vr David Zmh.takin 
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Idén is több ezer vendéget várnak 

Kübeki operettfalu 
- már hetedszer 
Kübekháza hetedik alkalommal válik operettfaluvá július utolsó 
szombatján. A programot még egyeztetik a szervezők, de az már 
biztos, hogy Mága Zoltán hegedűvirtuóz is fellép az esten. 

Július 30-án ismét várja vendégeit Kübekházán az operettfalu. A tele-
pülést délután négy órakor lezárják, a közönséget a Szegedről köl-
csönzött városnéző kisvonat szállítja majd a színpadhoz. A művészek 
- a hagyományoknak megfelelően - idén is lovas hintóval érkeznek a 
Szirovicza-majorból a főtérre. 

- Egyelőre még nem jött össze teljesen a megvalósításhoz szükséges 
pénz, de ezt már megszoktuk. Minden évben az utolsó hétre áll össze a 
költségvetés - mondta érdeklődésünkre Molnár Róbert, Kübekháza pol-
gármestere. A rendezvény előtt két héttel még a program is képlékeny. 
Az viszont már biztos, hogy a hatalmas színpaddá és nézőtérré alakított 
főtéren Mága Zoltán hegedűvirtuóz is koncertet ad a fél kilenckor kezdő-
dő esten. A Budapesti Operett Színház ismert, fiatal művészei pedig gá-
laműsorral köszöntik a világhírű magyar operettet. Az ingyenes rendez-
vényre ebben az évben is több mint tízezer vendéget várnak, akiket az 
operett-előadást követően utcabállal marasztalnak Kübekházán. 

N Y . É. 

A homlokzatfölújítás költségének egyharmadát megtakarítják 

Ingyenállványért állnak sorba 
A szegcdi házak homlokzatfölújítását az 
állványzat ingyenes kölcsönzésével támo-
gatja az IKV Rt. A jelentkezők máris sorban 
állnak, hiszen a külső vakolás-festés 30-35 
százalékkal is kevesebbe kerül, ha meg-
takarítják az állványozás költséget. 

Alighogy meghirdette az ingyenes állványo-
zás lehetőségét a Szegedi Ingatlankezelő és 
Vagyongazdálkodó (IKV) Rt., máris jelentke-
zők egész sora iratkozott föl az előjegyzési lis-
tára. Németh István, az IKV Rt. elnök-vezér-
igazgatója elmondta: azért ajánlották föl az 
állványokat, hogy minél több szegedi épület 
utcai homlokzata szépüljön meg. A lehetőség 
jelentős megtakarítást jelent a lakóközössé-
geknek: a homlokzatfölújítás költségeinek 
30-35 százalékát teszi ki az állványozás ára. 

Elsőnek a rókusi Pozsonyi Ignác utca 5. 
számú, kétszintes társasház előtt szerelték 
össze az IKV állványait. A földszinten lakó 
Seres Eszter arra is emlékszik, mennyire 
meglepődtek a házbeliek, hogy a munkakez-
désre még Botku László polgármester is meg-
jelent. - A fölújítás tervezésekor még nem 
tudtunk erről a lehetőségről. Menet közben 
derült ki, hogy megspórolhatjuk a költségek 

nagy részét. Persze nagyon megörültünk neki 
- mondta a lakó. 

A Lechner tér Szűcs utca felőli oldalán egy-
másnak adják tovább a népiesen „állás"-nak 
is nevezett szerkezetet a házak. A 4. számú 
épület élénk sárga színe messziről elárulja, 
hogy nemrég festették újra a homlokzatot. A 
munkások azóta a szomszédban dolgoznak, 
s úgy tudják, ha az 5. szám alatt végeznek, 
megint odébbállnak egy házzal. 

A tulajdonviszonyoktól függetlenül, az elő-
jegyzés szerint minden ház sorra kerül. Az 
érdeklődés folyamatosan nő: a lehetőségnek 
hamar híre kelt, azóta egymás után jelent-
keznek a lakóközösségek. Az IKV Rt. bírja 
kapacitással: közel 700 négyzetméter falfelü-
letnyi állványszerkezetet bocsátanak az épí-
tők rendelkezésére. Július végéig már húsz 
társasház kért az ingyenállványból. Aki nem 
kerül azonnal sorra, annak sem kell sokáig 
várnia: a munka jellegétől és a falfelület 
nagyságától függően, épületenként általában 
egy hétig veszik igénybe az állványzatot. 

Az IKV-nál Erdélyhegyi László gyűjti az igé-
nyeket: a 20/365-560l-es telefonszámon 
várja az érdeklődők jelentkezését. 

NY. P. 

Szegeden a Lechner tér 4. után a szomszé-
dos 5. számú házat is az IKV segítségével 
Újít ják föl Fotó: Miskolczi Róbert 

HÍREK 
SZEKERHUZO ARANYI 
Újabb nagy húzásra készül Aranyi 
László. A szegedi szekérhúzó már 
több alaprekordot felállított ebben 
az extrém sportágán. Legutóbb a 
maratoni futás távját teljesítette 
úgy, hogy magát egy dorozsmai 
kasos szekér elé fogta. De felhúzta 
már járművét a Kékestetőre is. 
Holnaptól ismét közúton 
próbálkozik. Szegedtől a 230 
kilométerre lévő Debrecenig húzza 
szekerét, ahol az Erős Emberek 
Csapatoümpiáját rendezik 
szombattól. Magyarországot a 
Fekete László-Mészáros Tibor duó 
képviseli majd. A megnyitó egyik 
fénypontja lesz Aranyi László 
érkezése a Főnix Sportcsarnokba. 
A sportember - aki kedd reggel 8 
órakor a Széchenyi térről indul -
lapunknak elmondta: 
megmozdulásával a tiszta, 
egészséges sportot hirdeti. 

A PÜSPÖK SZENTELTE FEL 
Tegnap ünnepélyes keretek 
között felszentelték az 
ásotthalmi római katolikus 
temető kápolnáját. A szertartást 
Gyulay Endre szeged-csanádi 
megyés püspök celebrálta. 
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