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,Padlóig kell nyomni a gázt, azt kész!" 

Country, füst, gyorsulás 

Gyorsulási versennyel búcsúztak Szegedtől az országutak vándorai Fotó: Schmidt Andrea 

Látványos kamionos gyorsulási versennyel ért 
véget tegnap a Felső Tisza-parton a nemzetközi 
kamionos countrytalálkozó. 

Kamionnal gyorsulni olyan, mintha egy sportko-
csival próbálnánk többtonnás szállítmányt von-
tatni. Ebben több kamionos és nézelődő is egyet-
értett tegnap délután a szegedi Felső Tisza-par-
ton, ahol a XV. nemzetközi kamionos countryta-
lálkozó zárórendezvényét, a gyorsulási versenyt 
tartották. 

A szebbnél szebb kamionok felsorakoztak a rajt-
vonal mögött, indulás előtt hosszasan túráztatták 
hatalmas hajtóműveiket. Ennek a közelben állók 
itták meg a levét: pillanatok alatt sűrű fekete dízel-
füst lepte el a környéket. 

Az országüti vándorok szerelmeseit azonban még 
a kipufogógáz sem tántorította el, több százan áll-
tak sorfalat az Etelka sori sportcsarnoktól a tápéi 
elágazásig. 

Miközben a hangszórókból üvöltött az amerikai 

country - amiben kamionos feleségek énekeltek 
magányukról - , a műsorvezető elmondta, a szám-
talan szigorú feltétel teljesítése mellett a verseny-
zőket meg is szondáztatták. A szpíker nem győzte 
hangsúlyozni, hogy senki ne lépjen a kordonon be-
lülre, a gyerekek kezét pedig fogják jó szorosan. 

Egy mezítlábas, kigombolt ingű férfi figyelmetle-
nül lelépett az úttestre a rajtvonal közelében, a ka-
mion vészesen közeledett - drámai másodperc 
volt. A szerelvény végül csak egy jó nagyot taszított 
rajta - az ember méltatlankodva visszahúzódott a 
tömegbe. 

A Bugyiból érkezett Szabó Viktorral a futam előtt 
Mercedes Actroszának fülkéjében beszélgettünk. A 
fiatalember elmondta, ez a második találkozó, 
amin részt vett, de most először jött kamionnal. 
Arra a kérdésre, hogy a kamionos gyorsulásnak mi 
a titka, azt felelte: „Padlóig kell nyomni a gázt, azt 
kész!". A 12 ezer köbcentis, 460 lóerős motor és az 
összkerékhajtás aztán elvégzi a feladatát. 

A. T. J. 

Utcazenészek, 
törvényen kívül 

A borongós idő ellenére jó néhányan részt vettek lapunk strandbuliján 

Ének az esőben - családias 
fürdőparti Szentesen 

Székhelyi József: Az én Nagy Könyvem 

Lógok a szeren 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár se-
gítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az iz-
galmas szellemi kalandtúrában ismert 
Csongrád megyei közéleti személyiségek, tu-
dósok, művészek, üzletemberek, sportolók és 
újságírók vallanak legkedvesebb könyvükről. 
Székhelyi József, a Szegedi Nemzeti Színház 
igazgatója Karinthy Frigyes Tanár úr kérem 
című regényéről beszél. 

„Nagyon nagy könyv ez a pici.... írta Karinthy Frigyes, aki 
1887-ben született, mint egészen kicsi csecsemő... Valószí-
nűleg aki olvassa, bárki is legyen ebben a hazában, úgy fogja 
érezni kettőezer-négyszázban is, hogy őróla szól valamennyi 
fricska, éle, csípős észrevétel, de az is lehet, hogy inkább Alt-
mannról, aki átkozza a napot, amikor a család nemzeti hevü-
letben Katonára magyarosított. Naná, hogy Steinmann, a 
grófnő - pont ma felmentett szénanáthája miatt, amikor mi, 
de főleg én - lógok a szeren, holott épp a brit birodalom ne-
vetségesen egyszerű összeomlasztásával kellene játszi köny-
nyedséggel pepecselnem a művelt világ üdvére, egyébiránt 
többszörös olimpiai bajnokként. Épp most vagyok amúgy túl 
a nagy elosztási rendszerek áldatlan helyzetének orvoslásán, 
amidőn felfedeztem, hogy a nagy felszorzási rendszereket 
kellene pusztán megalkotni és egyszersmind országosan be-
tiltani a szegénységet, szankcióként gazdagsággal sújtani 
minden szegény éhezőt, miközben az eleve gazdagok bosz-
szúm nyomán még gazdagabbá válhatnának, ezzel leszámol-
hatnánk végleg József Attilával is, mert aki gazdag, az a leg-
gazdagabb... 

Csak most nem érek rá, lógok a szeren, hogy kockás hasam le-
gyen és a hátam Zil-plató... A 
bizonyítványomat a miniszté-
riumból kell majd kikérni, ta-
lán a Nemzeti Galéria is kiál-
lítja a világ dicsőségére, addig 
is lógok a szeren, holott felfe-
deztem a Steinmann-elhárító 
narancsdzsemízű parlagfűne-
mesítési eljárást is százhetven 
felülés közben, amikor Lékó-
nak felajánlottam - a hasa-
mon felállított táblán - a ti-
zennégy lapos remit. Most ló-
gok a szeren, de csak átmene-
tileg, mert október harminc 
du. háromkor a szer lóg majd 
rajtam. Bravó XXI. sz! Éljen. 
Hogy volt." 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. Magyar táj, magyar 
haza címmel népfőiskolai tábor 
kezdődik ma a határon túli 
magyar gyerekek számára a 
szabadidőközpontban. A tábor 
péntekig tart. 
- Az Algyó Fejlődéséért 
Alapítvány támogatásával 
ingyenes jogi tanácsadást tart 
Ampovits Ágnes ügyvéd és 
Gonda János ügyvéd hétfőn 
délutánonként 4 és 6 óra között 
a faluházban (Algyő, Búvár utca 
5.). Előzetes bejelentkezés 
62/267-026-os vagy a 
30/9852-564-es 
telefonszámokon. 

MÓRAHALOM. A Szegedi 
Körzeti Földhivatal a 
parlagfűvel veszélyeztetett 
területek hatékony ellenőrzése 
érdekében az előző évek 
tapasztalatai, valamint a 
bejelentések alapján 
útvonaltervet készit. A 
helyszíni ellenőrzéseket 
Mórahalmon hétfőn tartják. Az 
ellenőrzések a Szegedi Körzeti 
Földhivatal illetékességi 
területén a bejelentések és a 
Földmérési és Távérzékelési 
Intézet által készített és 
vezetett parlagfű 
veszélyeztetettségi térkép 
adatainak figyelembevételével 
történnek. A lakossági vagy 
hatósági bejelentésekből a 
használható információkat a 
földhivatalok folyamatosan 
beépítik az útvonaltervbe. A 
földhivatal a helyszíni 
ellenőrzésen - lehetőség szerint 
hatósági tanú jelenlétében -
jegyzőkönyvet készít. A 
helyszíni ellenőrzés alkalmával 
a földhivatal egyéb hatósági 
ellenőrző tevékenységet is 
végezhet. 

ÓPUSZTASZER. Dinnyenapot 
tartanak szombaton 
Ópusztaszeren, melynek célja 
bemutatni a dinnyetermesztés 
hagyományos módszereit, 
eszközeit valamint azt, hogy a 
sárga- és görögdinnye milyen 
módon jelenik meg a 
hagyományos népi kultúrában. 
Az emlékparkban több 
helyszínen is zajlanak 
programok, a játszóház a 
szentesi tanya udvarán 11 és 16 
óra között várja az érdeklődőket, 
lesz többek között 
dinnyemagok festése, fűzése, 
dinnyehéj vésése, festése, 
figurák kivágása dinnyehéjból. 
Dinnyedzsemet főzhetnek és 
dinnyebefőttet kóstolhatnak a 
hódmezővásárhelyi olvasókör 
udvarán 11 és 15 óra között. 
Léket kapunk! címmel termelői 
bemutatóra kerül sor a szegedi 
tanya udvarán 11,30-kor, 
bemutatkoznak a termelők, és 
szó lesz az érett dinnye jeleinek 
felismeréséről is. 
Gyepkockavágás bemutatója 
lesz a szeged-alsóvárosi ház 
udvarán 12 órakor, a vágást a 
látogatók is kipróbálhatják. 
Lesz még muzsika az olvasókör 
tornácán 12.30-kor, dinnycevő 
verseny az olvasókör udvarán 
13 órakor - a résztvevőknek 10 
kilós dinnyékből kell fél óra 
alatt a lehető legtöbbet 
elfogyasztani. A Kiss Lajos 
műve alapján készült 
Dinnyecsősz című 
egyfelvonásos jelenet 
bemutatójára az olvasókör 
épületében 15.30-kor kerül sor. 

SZATYMAZ. A község 
képviselő-testülete szerdán 14 
órától ülésezik az Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskolában, a 
Petőfi utca 6.-ban. Napirenden 
szerepel Bódis Margit 
iskolaigazgató és Nacsa Jánosné 
óvodavezető beszámolója az 
alsófokú oktatási intézmények 
munkájáról. Ezután 
előterjesztések következnek. 

ZSOMBÓ. A József Attila 
Művelődési Ház júliusban és 
augusztusban reggel 8-tól 
délután 4 óráig tart nyitva. A 
művelődési házban működő 
eMagyarország Pont szintén 
ebben az időben látogatható. 

Nincs helyi szabály az utcai 
muzsikusok működésére, ezért 
„törvényen kívüliként" szóra-
koztatják a szegedi belváros-
ban sétálókat. Rendelet hiá-
nyában az utcai zenélést sem 
engedélyezni, sem tiltani nem 
tudják. A rendőrség csak 
csendháborítás eseten hallgat-
tatja el a hangszeres-énekes 
előadókat. 

Még a levegőben rezének a feke-
te akusztikus gitár és a szájhar-
monika utolsó hangjai Bob 
Dylart „Blowiri in the wind" cí-
mű dalának végén, amikor a szá-
mot kérő iráni diákok megtap-
solják a produkciót. Az erősítő-
jén ülve játszó, vásárhelyi Alb 
László gitártokra tett sapkájába 
papírpénz hullik. A Nyugat-Eu-
rópa sok országát végigmuzsiká-
ló, angolul, spanyolul jól, olaszul 
elfogadhatóan, franciául és né-
metül gyengébben beszélő fiatal-
ember nyugati kalandozásai köz-
ben jött rá, hogy a zenélésben ta-
lálta meg igazán önmagát. Azóta 
járja a városokat. 

Gyakran kiül a Kárász utcára. 
Ha egy közeli üzletből kiszólnak, 

RENDŐRÖK, 
FELÜGYELŐK 

• | Szilassi-Horváth Jenő, a 
rendőrség közrendvédelmi 
osztályvezetője e lmondta: 
szabályozás hiányában a te -
vékenység nem tilos, ezért ru -
tinellenőrzésként legföljebb 
csak igazoltatják az utcaze-
nészt. M á s kérdés, ha a 
csendháborí tás miat t hívják a 
rendőrséget: akkor intézkedni 
kell. Hasonlóképpen nyilatko-
zott Molnár László, a város-
üzemeltetési iroda vezetője: a 
közterület-felügyelők sem 
akadályozzak az utca muzsi -
kusainak működését. 

Alb Lászlót nemrég elküldték 
a rendőrök a Kárász utcá-
ró l Fotó: Frank Yvette 

hogy megelégelték a műsort, ak-
kor összecsomagol és odébb köl-
tözik néhány házzal. Hivatalos 
emberrel még nem gyűlt meg a 
baja. Igaz, pár napja odajött hoz-
zá két rendőr, és az engedélyét 
kérték. Biztosították, semmi baj 
azzal, amit csinál, de azt is hoz-
zátették: mire visszajönnek, le-
hetőleg ne legyen ott. 

Hiába ment tavaly a polgár-
mesteri hivatalba néhány napi 
zené lés re szóló engedélyér t 
Schuller Zaránd tekerőlantos, az 
erdélyi származású magyar-
szász-angol fiatalember kérését 
elutasították. Ezután aláírás-
gyűjtéssel összekapcsolt néma 
tüntetéssel hívta föl a figyelmet 
arra, hogy Európa sok városához 
hasonlóan Szegeden is rendezni 
kellene az utcai muzsikusok 
helyzetét. Mostanáig azonban 
semmi sem változott. 

Az utcazenészek akkor se kap-
nának engedélyt, ha kérnének. 
Erre ugyanis nincs helyi szabály, 
így ezt a tevékenységet sem enge-
délyezni, sem tiltani nem lehet -
foglalta össze a lényeget Ácsné 
Gunda Judit, a polgármesteri hi-
vatal általános igazgatási irodájá-
nak vezetője. 

NYILAS PÉTER 

Bár szinte egész nap esett az 
eső, lapunk szombati fürdőpar-
tija nem maradt el: a meghí-
vásunkra érkezett uszodaláto-
gatókat élményekkel és aján-
dékokkal halmoztuk el. 

Forró nyári napban bíztunk, 
szombaton szinte mégis megál-
lás nélkül esett az eső. Minden-
nek ellenére a Délvilág szentesi 
fürdőpartija nem maradt el, sőt: 
a programok kedvéért jó páran 
kilátogattak a ligeti strandra. A 
közönség kíváncsian figyelte a 
divatbemutatót, Bibarcz Tündé-
vel vehettek részt aquafit-
nesz-foglalkozáson a vállalkozó 
kedvűek. A városi Akrobat tánc-
iskola növendékei nagy sikerű 
műsort adtak, s beszélgetést 
hallhatott a nagyérdemű a híres 
és sikeres szentesi női vízilabdá-
sokkal. 

A ligeti strandot minden lehe-
tőségre felkészülve alakította ki a 

város, így fedett helyen tarthat-
tuk rendezvényeinket. A tágas és 
kényelmes teraszon Szetey And-
rás, a Délmagyarország és a Dél-
világ főszerkesztője azt mondta, 
szomorú ugyan az idő, de a csalá-
dias hangulat nagy előnye, hogy 
a látogatók sokkal több ajándé-
kot kaphatnak. Hozzátette: nap-
sütéses időben a Fürdőparty-túra 
eddigi állomásain ezreket láthat-
tunk vendégül. Bemutatkoztak 
lapunk munkatársai, ott volt 
Szögi Andrea, a Délvilág egyik 
rovatvezetője, Balázsi Irén és 
Blahó Gabriella újságíró, Tésik 
Attila fotóriporter, Süli Róbert, a 
sportrovat vezetője, Kóti Zoltán 
terjesztési vezető és Németh Ildi-
kó marketingvezető. 

A kvízjátékban olvasóink bá-
mulatos tájékozottságról tettek 
tanúbizonyságot, kiderült, szinte 
mindent tudnak lapunkról, rend-
szeresen olvassák újságunkat. Ké-
sőbb ők faggatták a Délvilág mun-

katársait - természetesen a kérdé-
sek is ajándékot értek. 

Ezután a Crystal lépett a szín-
padra - a zenekar otthon érez-
hette magát szombaton, hiszen a 
csapat két tagja, Lajtai Kati és 
Kasza Tibor a szentesi gimnázi-
um dráma tagozatán vett először 
énekórákat. A fivérek és Katalin 
dalainak hallatán szinte eloszlot-
tak a felhők az égboltról. A sláge-
reket velük együtt énekelték la-
punk vendégei. A szegvári Katár 
Szilvia és Katár Katalin úgy nyi-
latkozott, a szombati napot a 
Délvilágnak szánták. A lánytest-
vérek törülközőbe burkolva, kis-
sé vizesen és mosolygósan hall-
gatták a koncertet. Azok az előfi-
zetőink pedig, akik a lapunktól 
megnyert jegyüket a rossz idő 
miatt nem tudták felhasználni, 
augusztus 31-éig egyszer ingyen 
mehetnek be a szentesi ligeti 
uszodába. 

B.G. 

A színpadra nem „gyűrűzött be" a rossz idő, a szentesiek apraja-nagyja jól érezte magát Fotó: Tésik Attila 


