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KÖRKÉP Rendezvénymedence nyílt a mórahalmi strandon 

Összkomfort a vízben 
Jól ismerte áldozatát a 38 éves gyanúsított, T. L. 

Elfogták a gyálai 
asszony gyilkosát 

ALGYŐ. Augusztus 1 -je és S-e 
között óvodások, augusztus 
8-ától 12-éig iskolások 
táboroznak a sportközpontban. 
A gyerekek délelőttönként 
vesznek részt az ingyenes 
sportfoglalkozásokon, melyet 
szakemberek felügyelnek és 
irányítanak. 

BORDÁNY. (enei Györgyné 
megvédte címét az idei „Év 
lekvárja" versenyen, melyet 
hagyományosan a gyermek- és 
ifjúsági nap keretében 
szervezett meg a Bordányi 
Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat . Ebben az évben 
a hagyományoktól eltérően 
nem a képviselő-testület tagjai, 
hanem a gyermek és ifjúsági 
nap résztvevői dönthettek a díj 
sorsáról, kemencében sült 
kalácsokkal kóstolhatták 
meg a lekvárokat, és 
szavazhattak a legjobbra. Jenei 
Györgyné tavaly 
rebarbaralekvárjával lett az 
első, idén ribizlidzsemmel 
nyerte meg a versenyt. 
- A Magyar Vöröskereszt 
véradást szervez ma 9 és 14 óra 
között a bordányi faluházban. 

DESZK. Dcszk 
képviselő-testületének pénzügyi 
bizottsága tegnap tartotta 
ülését. Napirenden szerepelt 
az önkormányzat 2005. évi 
költségvetési rendeletének 
módosítása, valamint a 
település-Üzemeltetési Klit. 
első félévi beszámolója, 
tegnap ülésezett a 
képviselő-testület is, ezen 
tájékoztató hangzott el a két ülés 
között végzett munkáról, a lejárt 
határidejű határozatokról, és 
módosították az önkormányzat 
2005. évi költségvetési 
rendeletét. 

FORRÁSKÚT. Minden pénteken 
9-től délig kézműves játszóház 
várja a gyerekeket a művelődési 
házban. A résztvevők a nyár 
folyamán számos 
kézművestechnikát 
sajátíthatnak el, illetve 
nagyon sok vidám játékra 
számíthatnak. 

KISTELEK. Ma és csütörtökön 
délután 3 órától a strandon a 
baseball szabályaival 
ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők. A résztvevők 
ki is próbálhatják a 
játékot, amelyhez a faütőt, 
labdát, kesztyűt a szervezők 
biztosítják. 

MÓRAHALOM. A Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács 
júniusban döntött a belterületi 
közutak burkolatfelújítására 
benyújtott pályázatokról. A 
DARFT határozata alapján 
Mórahalom önkormányzata 
összesen 43,3 millió forint 
állami támogatást nyert el. A 
felújításban érintett útszakaszok 
a következők: Petőfi utca, Szántó 
utca, Nyár utca, Bástya sor, 
Kölcsey utca, Szövetkezeti utca, 
Szőlő utca, Gyep sor. 
Az utcák burkolatát még idén 
felújítják. 

RÚZSA. A vasárnapi rúzsai 
búcsú miatt a moziban a vetítést 
holnap este 6 órától tartják. A 
filmbarátok a Sith-ck bosszúja 
című filmet tekinthetik meg, a 
belépőjegy ára fejenként 200 
forint. 

ÜLLÉS. Egyhetes 
vendégszereplésen vett részt az 
úllési Fonó Néptáncegyüttes 
Namurban, Belgiumban a 46. 
alkalommal megrendezett 
tánc- és zenei fesztiválon, 
melyen Venezuela, Mexikó, 
Kína, Oroszország, Törökország, 
Bulgária, Belorusszia csapatai is 
bemutatkoztak. Az üllésick az 
Útban hazafelé című, székely és 
dél-alföldi táncokból álló 
műsorukat mutatták be. A 
produkciót és Lajkó Levente 
koreográfust a szegedi Martin 
György Néptáncfesztiválon a 
zsűri nívódíjjal jutalmazta. 

A vendégek már tegnap kipró-
bálhat ták, de hivatalosan csak 
a hónap közepén nyi t ják meg a 
mórahalmi fürdő rendezvény-
medencéjét . A fürdőzők a 
32-34 fokos vízből zenés elő-
adásokat nézhetnek, miköz-
ben a medence bárjában iszo-
gatnak. 

- Apu, mi az a nyár? - kérdezte 
egy kisfiú a medence partján. A 
nyár az, amikor izzadsz, eszed a 
fagyit és fürdesz a strandon -
hangzott a válasz. Apa és fia így 
is tettek, tegnap az elsők között 
próbálták ki a mórahalmi Erzsé-
bet gyógyfürdő új rendezvényme-
dencéjét, melyet tegnap, az 
ÁNTSZ ellenőrzése után nyitot-
tak meg a vendégek előtt. Egyelő-
re csak próbaüzemben, a hivata-
los átadást a hónap közepén tart-
ják. 

Marosi homokkal felszórt, 
napernyős, napágyas 500 négy-
zetméteres napozón keresztül 
vezet az út a vízforgatóval felsze-
relt medencéhez, melyben egy-
szerre 205 vendég hűsölhet, na-
pozhat, masszíroztathatja dere-
kát, talpát, élvezheti a pezsgő-
ágyat vagy a gombáról lezúduló 
vízsugarat. De nem csak ezekben 
a kényeztetésekben lehet részük: 
a fürdő vendégei a 32-34 fokos 
vízből figyelhetik a medence 
színpadán zenélő művészeket, és 
ha megszomjaznak, csak oda-
úsznak egy üdítőért a bárhoz. 
Mert kerek tetős kisbűfé is tarto-
zik a medencéhez, így ki sem kell 
lépni a szárazföldre a frissítőért. 

- Nekem ez tetszik a legjob-
ban, ehhez hasonlót eddig csak 
Görögországban láttam - muta-
tott a bárra a szegedi Nagy Vivi-
en, miután kipróbálta a medence 
minden szolgáltatását. - A nagy-
szüleiül a masszírozó vízsugara-
kat értékelik igazán. Jó ötlet, 
hogy néhol nagyon sekély, más-
hol mélyebb a víz - tette hozzá. 

1001 film 
„Az 1001 film, amit látnod kell, 
mielőtt meghalsz, mint címe is 
sugallja, nemcsak informálni és 
ajánlani szeretne, hanem ösz-
tönözni is: lelkes nézőkké tenni 
a kíváncsi olvasókat, akik tisz-
tában vannak azzal, hogy az idő 
rövid, a kihagyhatatlan filmek 
listája pedig hosszú." 

Ezzel a frappáns felütéssel kez-
dődik a GABO Kiadónál 
2004-ben megjelent vaskos gyűj-
temény előszava. Az eredeti ki-
adás az Amerikai Egyesült Álla-
mokban látott napvilágot egy év-
vel korábban, vagyis naprakész 
kiadványt vehetünk a kezünkbe. 

A szerkesztők a filmművészet 
kezdetétől az ezredfordulót köve-
tő néhány év terméséig válogat-
tak a filmtörténetből, a sort a 
francia film ősatyja, Georges 
Mélies 1902-ben készült Utazás 
a Holdba című filmje nyitja, és a 
2003-ban bemutatott, Quentin 
Tarantino nevével fémjelzett Kill 
Bili első része zárja. 

A válogatás legfőbb erénye, 
hogy nem részesíti előnyben sem 
a m ű v é s z f i l m e t , s e m a tömegf i l -
met, hanem törekszik mindkét 
ízlésvilág kiemelkedő darabjait 
érzékletesen az olvasó elé tárni. 
Másik szimpatikus vonása e 
filmleltárnak, hogy - bár ameri-
kai kezdeményezés - bemutat 
kevéssé ismert iráni, indiai, kí-
nai, hongkongi, japán, dél-ame-
rikai alkotásokat is. 

Természetesen magyar filmek 
sem hiányozhatnak az 1001-ből. 
lancsó Miklós és Tarr Béla már 
az eredeti kiadásban is benne 
volt, de Bori Erzsébet kritikus-
nak, a magyar nyelvű kiadás 
szerkesztőjének köszönhetően 
összesen 9 hazai film szerepel a 
válogatásban. E kiadvány első-
sorban abban nyújt Segítséget, 
hogy válogathassunk, összeállít-
hassuk saját listánkat. 

JUGOVITS ILDIKÓ 

- A víz mélysége az öblös, sar-
kos, lépcsős medencében egy 
centimétertől 1 méter 40 centi-
méterig változik, ezért úszni 
nem tudók és gyerekek is hasz-
nálhatják - magyarázta Balog 
László kabinetvezető. 

Minden nyári hétvégét Móra-
halmon tölt a szabadkai Boldog 
Antal, aki feleségével együtt rög-
tön kipróbálta a fürdő újdonsá-
gát. Az Erzsébet eddig is tetszett 
nekik, de a rendezvénymedence 

Az elviselhetetlen zajra és a 
szmogra panaszkodnak a 43-as 
főút közelében lakó és dolgozó 
makóiak - az elmúlt napokban 
hosszú sorokban kígyóztak a ha-
zafelé tartó román rendszámú 
autók a városban. 

- Ez a forgalom egyszerűen 
életveszélyes - foglalta össze 
egyetlen szóban a hét vége ta-
pasztalatait Lovas Istvánné, aki 
az út menti ágyások öntözésé-

masszírozó sugarai és a bár külö-
nösen elbűvölte őket. - Vajon 
sört is árulnak? - kérdezte a férfi. 
Árulnak, de hogy elkerüljék a 
baleseteket, a vízben csak mű-
anyag pohárból iszogathatnak a 
vendégek. 

Jövőre tovább bővül a fürdő, a 
tervek szerint a rendezvényme-
dence mellett is lesz bejárata, a 
medence egy részében pedig hul-
lámgolyó mozgatja majd a vizet. 

G. ZS. 

vei foglalkozik, és „testközel-
ből" tapasztalhatta a Romániá-
ba tartó elképesztő gépjármű-
dömping és a hőség kombinált 
hatását. - A legtöbben nem 
tartják be a sebességkorláto-
zást, a nagy melegben pedig ki-
bírhatatlan a benzingőz. 

A hét végén összesen 18 ezer 
román állampolgár hajtott ke-
resztül Makón. A határállomá-
son előfordult, hogy két órán 

Elfogták a gyálaréti brutális 
gyilkosság tettesét. A rendőrség 
egy 38 éves helybeli férfit gya-
núsít az idős Palya Gáborné 
meggyilkolásával. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mint megírtuk, április végén 
unokája talált rá vérbe fagyva a 
74 éves Palya Gáborné holttesté-
re a Szegedhez tartozó gyálaréti 
Apály utcában. Az idős asszonyt 
agyonverték. Az unoka délben 
ment volna az ebédjéért. Amikor 
megpillantotta a vérben úszó 
asszonyt, azonnal értesítette a 
mentőket, de az áldozat olyan 
súlyos sérüléseket szenvedett, 
hogy már nem lehetett megmen-
teni az életét. 

Nem szervezetten, hanem egyéni-
leg érkeztek az ingyenes ebédelte-
tés első napján az érintett gyere-
kek a vásárhelyi Cseresnyés-kollé-
gium menzájára. Az étkezésre a 
kezükben tartott biléta jogosította 
fel őket - a vásárhelyi önkormány-
zat jóvoltából. A város 1,4 millió 
forintot nyert arra, hogy mintegy 
300 gyermeknek augusztusban 
ingyen adhasson ebédet. 

A menüvel megrakott tálcával 
óvatosan lavíroztak az asztalok-
hoz a kisebbek és nagyobbak egy-
aránt. A tarhonyaleves és a borsó-
főzelék jó választásnak bizonyult, 
bár míg a gyerekek ezeket kóstol-
gatták, a dobozos ivólevet és az 
ostyaszeletet figyelték - az ebédre 
ugyanis ez tette fel a koronát. 

- Szerintem nagyon jó ez lehe-

keresztül kellett várakoznia an-
nak, aki át akart kelni. A hely-
zet tegnapra valamivel jobb lett, 
tudtuk meg Kovácsné Bohák 
Henrietta határőr századostól, 
a nagylaki parancsnokság mun-
katársától. 

A nyári szünetre hazautazó 
román állampolgárok leggyak-
rabban olasz és német rendszá-
mú autókba ülve vágnak neki a 
gyakran több min t ezer kilomé-
teres távnak, így a zsúfoltság 
mellett a sofőrök fáradtságával, 
ingerlékenységével is számolni 
kell. A helyzetet súlyosbítja a 
rendkívüli hőség, talán ez teszi 

A Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság (CSMRFK) 
bűnügyi osztályának munkatár-
sai három hónapos nyomozás 
után a napokban elfogták a gyil-
kosság feltételezett tettesét. A 
rendőrség a 38 éves, helybeli T. 
L.-t gyanúsítja az emberöléssel. 
A férfi ismerte áldozatát, aki-
nek házában többször végzett 
alkalmi munkát . A Csongrád 
Megyei Bíróság tegnap előzetes 
letartóztatásba helyezte T. L.-t, 
a rendőrség emberölés gyanúja 
miatt indított ellene büntetőel-
járást. 

A CSMRFK vezetője az em-
berölés ügyében a nyomraveze-
tőnek egymillió forint jutalmat 
ajánlott fel. A díjkitűzést visz-
szavonták. 

tőség, mert rengeteg családnak 
jelent óriási segítséget. Öt gyer-
mekem közül négy itt eszik, az 
ötödik csak azért nem, mert ő 
már nagykorú - árulta el Orosz-
né Klivinyi Mária. Az édesanya 
hozzátette: ikrei évközben is térí-
tésmentesen étkeznek. - Egy 
ebéd egy gyereknek havonta leg-
alább 3 ezer forintba kerül. Most 
ennyivel is több marad a pénz-
tárcánkban - tette hozzá az édes-
anya. A tizenöt esztendős Dávid-
nak ízlett az ebéd, s a kisebbek is 
elégedetten álltak fel az asztaltól. 

- A nyári napközistáborban 
résztvevő gyerekek eddig is térí-
tésmentesen étkeztek - mondta 
lapunknak Kiss Andrásné, a nép-
jóléti irodájának vezetője. 

B. K A . 

még veszélyesebbé a makói bel-
városi forgalmat. 

- Szerencsére egy kivételével az 
összes csomópontban körforga-
lom van, ez még mindig kíméle-
tesebb, mint a lámpa. Egyébként 
Európa fejlettebb városaiban is 
az az elfogadott, hogy minél több 
körforgalommal tegyék zökkenő-
mentessé a kereszteződéseket, 
így bizton állíthatom, hogy a 
környéken lakók számára ez a 
legjobb megoldás - foglalta össze 
Rigó Mihály, a Csongrád Megyei 
Állami Közútkezelő Kht. műsza-
ki igazgatója. 

I. sz. 

Naponta több ezer külföldi autós hajt keresztül a városon 

Kocsisorokból dől a szmog Makón 

A város egyetlen rendőrlámpájánál több tucat autó is összetorlódik Fotó: Gyenes Kálmán 

A hőségben elviselhetetlennek tar t ják a csúcsforgalmat a Makó 
belvárosában lakók és a 43-as főút mellett dolgozók: a hét végén 
tizennyolcezer román állampolgár autózot t keresztül a települé-
sen. Holnaptól az á tutazók újabb áradatára lehet számítani . 

Ingyen ebédelnek 
Közel másfél millió forintot nyert a vásárhelyi önkormányzat arra, 
hogy augusztusban háromszáz rászoruló gyermeknek biztosítson 
ingyenebédet. 

Élmény a fürdés az ű j medencében Fotó: Miskolczi Róben 


