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KÖRKÉP 

BORDÁNY. A faluház 
szeptembertől főzöklubot indít. 
A klubtagok elsajátíthatják a 
mai gasztronómiai praktikákat, 
bepillantást nyerhetnek a 
nagykonyhai technológiába. 
Megismerhetik a pácolás, 
grillezés, a kemencés sütés 
fortélyait, a gyümölcsök konyhai 
felhasználási és a különféle 
húsok elkészítési módjait. A 
kéthetente tartandó 
foglalkozásokat Ferencsik Gyula 
mesterszakács vezeti. A főzőklub 
a faluház tankonyhájában kap 
helyet. Érdeklődni, jelentkezni a 
faluházban lehet augusztusban. 

DESZK. A képviselő-testület 
oktatásügyi és közművelődési 
bizottsága ma délután 4 órakor 
tartja ülését a polgármesteri 
hivatal tanácstermében. 
Értékelik a 2004/2005-ös tanév 
tapasztalatait, előkészítik a 
következő tanévet. Zárt ülésen 
véleményezik a kitüntetési 
javaslatokat. 

MÓRAHALOM. A mórahalmi 
Alapfokú Művészeti Iskola 
fúvósai Olaszországban 
vendégszerepelnek, néptáncosai 
pedig az erdélyi 
Csíkszentmártonban. A 
táncosok ma a nyergestetöi 
ünnepségen lépnek fel. 
Nyergestetőn található az 
1848-as szabadságharc utolsó 
csatájának emlékhelye. 

PUSZTAMÉRGES. Tizedik 
alkalommal rendezik meg ősszel 
pusztamérgesen a szüreti 
fesztivált és kakaspürköltföző 
versenyt. A főzőverseny napja 
szeptember 17. A nevezéseket 
augusztus 19-éigvárjaa 
pusztamérgesi Tourinform 
irodában Sólya Zoltánné. 
Jelentkezés és további 
információ a rendezvényről a 
62/286-702-as telefon- és 
faxszámon, valamint a 
pusztamérgese" tourinform. hu 
e-mail címen kérhető. 

SZÖREG. Hatodszor rendezik 
meg a nemzetközi huszár és 
katonai hagyományőrző 
találkozót augusztus 5-7. között 
a szőregi csata 156. évfordulója 
alkalmából. Pénteken egyebek 
mellett toborzót tartanak 
Szegeden. Szombaton 
Újszegedről vonulnak Szegedre a 
buszárok, a Széchenyi téri 
díszszemle után az Aradi 
vértanúk terén, a szőregi csata 
emlékoszlopánál koszorúznak. 
Vasárnap megemlékezést 
tartanak a kamaratöltésnél, a 
szőregi csatában elesett 
honvédek tömegsírjánál, majd 
Szőregen, az egykori bánya 
helyén tartanak korhű 
öltözetben bemutatót. 

ZÁKÁNYSZÉK. Különbusz 
indul Zákányszékről a 
hajdúszoboszlói strandfürdőbe 
augusztus 14-én reggel 6 órakor a 
tcleház elől. A kirándulásra 
mindenkit várnak, aki elég 
bátornak érzi magát ahhoz, hogy 
kipróbálja a csúszdaparkot. A 12 
méter magas indítótoronyból 
indulva kilenc különféle pályából 
választhatnak a nagy csobbanás 
szerelmesei. Négypályás óriás-, 
kétféle kamikázc, óriás 
csavarcsúszda, „fekete lyuk", és 
„őrült folyó" várja'a 
kalandvágyókat. Az utazás 
költsége 35 fő esetén 2300 forint, 
létszám függvényében a díj 
csökken. (47 fő esetén már csak 
1800 forintot kell fejenként 
fizetni.) A strandbelépő ára 
felnőtteknek 900, diákoknak és 
nyugdíjasoknak 800 forint. A 
kedvezményes jegyet a megfelelő 
igazolvánnyal lehet igénybe 
venni. Az aquaparkba a 
nagycsúszdákra egész napos 
belépő 1700 forintért váltható, a 
kiscsúszdákhoz az egész napra 
szóló jegy ára 850 forint. 
Jelentkezni a teleházban lehet 
augusztus 5-éig a teljes részvételi 
díj befizetésével. A csoport 
augusztus 14-én este 10 óra 
körül érkezik vissza 
Zákányszékre. 

Ajándékeső hullott szombaton a Partfürdőn lapunk fürdőpartyján 

Délmagyarország -
földön, vízen, levegőben 

Produkciójuk után a hastáncosok is gyorsan a vízbe csobbantak a DM-partyn Fotó: Frank Yvette 

Több ezren menekültek a hőség elől szombaton a szegedi Part-
fürdőre. Ezer előfizetőnk ajándékbclépőt kapott a Délmagyar-
ország íürdőpartyjára. A hastáncos lányok a vízben fejezték be 
produkciójukat, Bibarc Tündével pedig több százan tornáztak 
együtt. 

Negyvennyolc fokot mutatott a 
hőmérő szombat délelőtt 11 óra-
kor a Partfürdő színpadán, amikor 
az EzerArc divatshow-jával meg-
kezdődött a Délmagyarország 
egész napos fürdőpartyja Szege-
den. A manökenek a család divat-
ját mutatták be. A divatbemutatót 
úszógumi-szépségverseny követ-
te. A bátrabb gyerekek szaladtak 
egy kört a nézőkből toborzott há-
rom tagú zsűri előtt, az apróbba-
kat a szülök vitték körbe. Öt apró-
ság a Pom-pom együttes albumát 
kapta ajándékba. A szárazföld 
után vízbe szálltunk: a medencébe 
dobált pingponglabdákat kellett 
minél hamarabb összegyűjteniük 
a gyermekeknek. Az egyik kisfiú 
az úszónadrágjába dugta a labdá-
kat, majd a vödörhöz evickélt, s 
elégedetten konstatálta: egy sárga 
labda sem maradt a vízben. A ve-
télkedő résztvevői strandlabdát és 
frizbit kaptak ajándékba. 

A Nadah hastáncosainak be-
mutatója sokakat csalogatott a 
színpad elé a tűző napra. A lá-
nyok táncát taps kísérte, és ami-
kor az utolsó szám alatt a me-
dence partjáig táncoltak, majd 
ruhástól belevetették magukat a 
medencébe, óriási ováció tört ki. 
Délután 3 órakor lapunk mun-
katársai - Pap Klára kiadóigazga-
tó, Kovács András szerkesztő, 
Dombai Tünde és Tímár Kriszta 
újságíró, valamint Oláh Zoltán 
főmunkatárs és Kóti Zoltán ter-
jesztési vezető - léptek a Partfür-
dő színpadára. Olvasóink tudták 
a válaszokat a kvízkérdésekre, 
így nem volt nehéz kiosztani a 
pólókat, bögréket, CD-lemeze-
ket, labdákat, füstölőket - egy-
szóval a DM ajándékait. A játék 
végén olvasóink kérdeztek: egy 
kislány például arra volt kíván-
csi, mennyi idő alatt készül el a 
napilap, egy asszony pedig a szer-

kesztőség jövőre esedékes költö-
zéséről érdeklődött. 

Az ajándékozón azonban még 
mindig nem ért véget: nyolc da-
rab Délmagyarország-ajándék-
csomag, és három darab 2 sze-
mélyes fürdőbelépő talált gazdá-
ra. A gyerekek eközben a Print-
ker játszósátrában készíthettek 
papírból, gyöngyökből virágot, 
állatokat, nyakláncokat. Négy 
óra után Bibarc Tünde tanítvá-
nyai stepaerobikoztak a színpa-
don, aztán több százan aquafit-
neszeltek a medencében a szege-
di fitneszedző vezényletével. A 
nap mérlege: a nagy hőség ellené-
re mindenki jól érezte magát, 
több mint száz ajándékot és leg-
alább 600 üveg ásványvizet osz-
tottunk szét, és nemcsak a föl-
dön és a vízen, hanem a levegő-
ben is ott voltunk. A strand felett 
lebegett ugyanis a léghajónk, és 
időnként elhúzott egy repülő, a 
Délmagyarország molinóját lo-
bogtatva. 

Jövő hét végén Makón várjuk 
olvasóinkat, egy hasonlóan fer-
geteges fürdőpartyval. 

NYEMCSOK ÉVA 

HÍREK 

KITÜNTETESEK 
A MAGYAR NÓTÁÉRT 
A Szeged Cigányzenekar, a 
Dankó Pista Oktatási Kulturális 
és Érdekvédelmi Egyesület, 
valamint a szegedi 
önkormányzat harmadik 
alkalommal rendezte meg a hét 
végén a cigányzenészek országos 
találkozóját. A rendezvényen 
négyen vehették át a 
kultuszminiszter elismerő 
oklevelét a cigányzene és 
magyarnóta-kultúra 
megismertetéséért. Ürmös Ilona 
szegedi nótaénekes, Kileli 
Tivadar szegedi 
magyarnóta-szerző és Czu'tor 
Róbert cimbalomművész, a 
Szeged Cigányzenekar tagja. 
Díszoklevelet kapott Déki 
Lakatos Sándor prímás. 

FOGAD A RENDŐRKAPITÁNY 
Lakossági fogadóórát tart Kovács 
Mihály rendőr alezredes, a 
Szegedi Rendőrkapitányság 
vezetője ma 13 és 15 óra között a 
Szegedi Rendőrkapitányság 
Párizsi körűt 16-22. szám alatti 
épületében. 

SZEGEDI MATEMATIKUSOK 
SIKERE 
Kiemelkedően jól szerepelt a 
bulgáriai Blagojevgrádban 
rendezett matematikai 
világversenyen a szegedi 
egyetem csapata: Ambrus 
Gergely, Jankó András, Kevei 
Péter és Varjú Péter. Varjú Péter1 

Grand First Prizc díjat szerzett. 

Mártélyon találtak rá 

Vásárhelyi holttest 
a töltésoldalban 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Járókelők találtak rá egy 44 esztendős vásárhelyi férfi holttestére a 
mártélyi töltés Tisza felőli oldalán. A szakértő megállapítása szerint a 
férfi természetes halállal hunyt el, így a rendkívüli eset körülményeit 
államigazgatási eljárás keretében vizsgálják. 

Piri József: Az én Nagy Könyvem 

Maradandó 
mondatok 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtú-
rában ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyisegek, tudósok, művészek, üzletem-
berek, sportolók és újságírók vallanak leg-
kedvesebb könyvükről. Algyő polgármeste-
re, Piri József Anna Jürgen Az irokézek fia 
című ifjúsági regényéről beszél. 

„Magyar és világirodalmi ifjúsági regényeken nőttem föl - az in-
diánregényeken, aztán a Pál utcai fiúkon, az Egri csillagokon. 
Olvasás terén mindig is mindenevőnek számítottam. Legszíve-
sebben mégis azokra az olvasmányokra emlékszem, amelyek 
meghatottak, megfogtak - akár egyetlen maradandó mondattal. 
Ilyen például Mikszáth Különös házasságának az a sora, amely-
re így emlékszem: „A politika kifestett nő, és végül bizonyosan 
megcsal, de egy időre nagyon bele lehet bolondulni..." 

Anna Jürgen Az irokézek fia című története tízéves gyermek-
ként mélyen érintett - az utolsó mondata miatt. Úgy kezdődik 
a regény, hogy Észak-Amerikában egy sápadt arcú családot le-
gyilkolnak az irokézek, s az egyetlen túlélőt, a fehér fiút maguk-
kal viszik. Először ellenségesen fogadják, aztán a fiú beépül a 
közösségbe, megismeri és elfogadja az indián szokásokat, a csa-

ládfőt apjának tekinti és „iga-
zi" irokézzé válik. Kalandok 
során elkerül az indiánoktól, 
aztán visszatér - haza, s mi-
kor megérkezik, a fogadott-vá-
lasztott apja azt mondja: „Ma 
éjjel jól fogsz aludni fiam, hi-
szen itthon vagy megint." E 
mondata végigkísérte az éle-
tem, mert abban a hitemben 
erősített, hogy a család, az ott-
hon biztonsága, a megszo-
kotthoz és a közösséghez való 
ragaszkodás, a hazatalálás 
boldogsága adja vissza az em-
ber egyensúlyát." 

Bedugult a nagylaki 
és a röszkei határátkelő 

Autósor Röszkén, a határ magyar oldalán Fotó: Karnak Csaba 

Bedugult a forgalom szombaton 
a röszkei határátkelőknél. A Né-
metországból és Ausztriából sza-
badságra utazó vendégmunká-
sok délután három órát várakoz-
tak a magyar oldalon Röszkén, 
Nagylakon pedig öt órát is várni 
kellett a kilépésre. A sorban állás 
csak késő estére oldódott. 

A magyar határőrség teljes lét-
számmal dolgozott, Szerbia-
Montenegróban az ottani teher-
fuvarozók egyesülete azonban 
tovább lassította a haladást. A 
kamionsávban ugyanis három-
órás blokáddal tiltakoztak a ma-
gyar közutakon bevezetett magas 
útadó ellen. 

A rendőrök ébresztették az elkóborolt gyermekek szüleit 

Pizsamában sétáltak a belvárosban 
Pizsamában sétálgatott hajnalban a szegedi 
belvárosban egy ötéves kisfiú a húgával. A 
kis szökevények kalandja végül szerencsé-
sen végződött. 

Bodó Attila péntek hajnalban nem sokkal öt 
óra előtt szüleihez tartott Tiszaszigetre. A 29 
éves szegedi fiatalember a Belvárosi hídon 
hajtott át, amikor nem mindennapi látvány 
tárult a szeme elé. 

- Két pici gyerek futott a hídon kézen fogva 
Újszegedről Szeged felé. Érdekes, hogy pizsa-
mában voltak, a kezükben pedig plüssmac-
kókat szorongattak. Amennyire tudtam, las-
sítottam, szétnéztem a kocsiból, vajon kihez 
tartozhatnak. Rajtam kívül nem volt autós a 
hídon, a két-három gyalogos pedig 20-40 mé-
terre volt a három-öt év körüli gyermekektől 
- mesélte Bodó Attila. 

A fiatalembert nem hagyta nyugodni a lát-
vány. Újszegeden visszafordult a sportuszodá-

nál, és a gyermekek keresésére indult. A hídon 
már nem látta őket, ezért a Híd utcánál balra 
kanyarodott, majd a Roosevelt téri halászcsár-
da felől a múzeum felé gurult. - Azt hittem, 
képzelődök. A múzeum mögött, a Mátyás ki-
rály lovas szobornál, a mellvéd kilencven fo-
kos kanyarjánál, a sarokban guggoltak. 

A gyermekek megszeppentek a jól megter-
mett, szakállas, bajszos fiatalember láttán-, 
de ennek ellenére válaszoltak a kérdéseire. A 
három év körüli kislány, Rózsika és az ötéves 
Tamás megszeppenve azt mondták: sétálni 
indultak, éppen hazafelé tartanak. Megtalá-
lójuk ekkor azt mondta nekik, hogy felhívja 
egyik barátját, aki majd segít nekik. 

A lelkiismeretes fiatalember a rendőrség 
107-es hívószámát tárcsázta. Az ügyeletes 
hangjából érezni lehetett, örül, hogy megvan-
nak a gyermekek, akiket addigra már a rend-
őrség is keresett. - A járőrök nagyon gyorsan, 
egy percen belül ott voltak. ]ó fejek voltak, 

beszélgettek a gyermekekkel, megköszönték 
a segítséget, felírták az adataimat, majd el-
mentek - mondta Bodó Attila, akit az döb-
bentett meg a legjobban, hogy senki sem fog-
lalkozott a pizsamában egyedül kószáló test-
vérpárral. 

Tbczakov Szilvána, a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtóreferense el-
mondta: a hajnali órákban több járókelő is 
értesítette a rendőrséget, hogy két kisgyer-
mek pizsamában kóborol a hídon, de amikor 
a járőr kiért a helyszínre, nem találta a kicsi-
ket. Végül Bodó Attila segítségével bukkan-
tak rájuk. Elmondta: a testvérpár a Roosevelt 
téren lakik és valószínűleg a nagy meleg mi-
att döntöttek úgy, hogy sétálnak egyet a leve-
gőn. Szüleik semmit sem vettek észre a szö-
késből, végigaludták a történteket. A ren-
dőrök ébresztették fel őket, amikor hazavit-
ték a két apróságot. 

A. T. J. 


