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KORKÉP 

BORDANY. Megtették a fiatalok 
a Kulturális ós Szabadidős 
Egyesület, valamint a Bordányi 
Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat által 
meghirdetett Homokháti 
tekergő elnevezésű kerékpártúra 
első szakaszát - 50 kilométert - , 
és megérkeztek Pusztamérgesre. 
Itt a helyi ifjúsági szervezet, a 
PISZ vendégeiként a 
veteránmotorokat ós -autókat 
nézték meg a fiatalok, majd részt 
vettek egy focikupán is. A túra 
következő állomása szeptember 
végén várhatóan Ásotthalom 
lesz. 

CSENGELE. Csengcle újabb 
tervei között szerepel a 
falusi-tanyai idegenforgalom 
fejlesztése, tekintettel a térségbe 
nagy számban betelepült, 
elsősorban német lakosságra, 
valamint a kiskunmajsai 
termálfürdő közelségére. 
A községben az elmúlt 
években megindult az 
infrastrukturális fejlődés. Az 
önkormányzat a község 
zsáktelepülés jellegét 
megszüntette, szilárd burkolatú 
úttá építtette át a Csengelét 
lászszentlászlóval, illetve 
Kiskunmajsával összekötő 
utakat. A belterületen 
folyamatosan építették a szilárd 
burkolatú utakat, a közműveket, 
megszervezték a szelektív 
hulladékgyűjtést és elszállítást. 

DESZK. Augusztus 20-án 
rendezik meg Deszken a Szent 
István-kupa kispályás 
labdarúgótornát, melyre Tihanyi 
Csaba sportszervező a 
30/436-4935-ös telefonszámon 
várja a csapatok jelentkezését. 

DOMASZÉK. Hastáncklub indul 
pénteken este fél héttől. A klub 
tagjai 10 héten át találkoznak. A 
helyszínről és a részletekről a 
Minden Megoldható Egyesület 
munkatársánál, Paréj Adriennél 
érdeklődhetnek, a 
70/236-8242-es telefonszámon. 

KISTELEK. Ma és csütörtökön 
délután 3 órától a strandon 
várják a sportolás szerelmeseit. 
Ezen a két napon a 
strandröplabdát próbálhatják ki 
az érdeklődők. 

MÓRAHALOM. Ma tartja közös 
fürdőnapját a Mórahalmi 
Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete, a Napfény és a 
Bástya Klub, valamint a 
Diabetcs Egyesület. 

PUSZTAMÉRGES. Szeptember 
16-án és 17-én tizedik 
alkalommal rendezik meg a 
szüreti fesztivált és 
kakaspörköltfőző versenyt. A 
főzőverseny napja szeptember 
17-c. A nevezés feltételeiről, a 
fesztivál programjáról a 
Tourinform-irodában Sólya 
Zoltánné ad tájékoztatást, nála 
lehet leadni a nevezéseket is. 
Nevezni lehet a 62/286-702-es 
telefon- és faxszámon, valamint 
e-mailben a 
pusztamérgese« tourinform.hu 
címen augusztus 19-éig. 

RÚZSA. A művelődési házban 
bálásruha-vásárt tartanak ma 
délelőtt 8 és 12 óra között. 
- Ötnapos, hétfőtől péntekig 
tartó táborok indulnak Rúzsán. 
A résztvevők lovagolhatnak, 
horgászhatnak, és nyelvet 
tanulhatnak. Érdeklődni lehet a 
helyi Tourinform-irodában, 
illetve a 30/654-8035-ös 
telefonszámon. 

ZÁKÁNYSZÉK. Ma rendkívüli 
testületi ülést tartanak a 
zákányszéki képviselők. 
Megvitatják az 
egészségterv-pályázatot, a 
benyújtással kapcsolatos 
teendőket valamint az önerő 
kérdését. 

MÁRTÉLY. Gyógymasszfrozásra 
várják az időseket ma reggel 8 
órától 1 óráig az idősek 
klubjában. 

A törzsközönség hidegben is kitart - Lángost nem sütnek 

Forralt bor és meleg víz 

Kosári Judit minden napját úszással kezdi, ha esik, ha fú j . Tegnap volt hely bőven a meden-
c é b e n • Fotó: Miskolcri Róbert 

Lángos és hideg sör helyett teát és 
forralt bort kínálnak a kempinge-
zőknek a Partfürdőben. Strando-
lok nincsenek, de az úszóknak a 
hideg sem hideg, a törzsközönség 
esőben is úszik. A büfében a kem-
pingezőkre főznek, más vendég 
nem jön ilyenkor. 

Szél dagasztja a napernyőket, 
borzolja a medence vizét a szege-
di Ligetfürdőben az augusztusi 
őszben. A gyepen a leterített tö-
rölközők helyén fűnyíró dolgo-
zik, a lángosos zárva. Nem éri 
meg az 5-10 vásárló miatt sütni, 
hiszen szigorúak az előírások, 
például a nyers tésztát nem lehet 
sokáig tárolni. Ezért inkább ki 
sem nyitnak. 

- A tavalyihoz képest rossz év 
az idei - mondja a lángossütő bó-
dét bérlő Bende Zsolt. Ha nincs 
kánikula, tömeg sincs. Az egy-
szerű jó idő nem elég. Már má-
jusban rosszul indult a szezon, 

de rossz volt a július és idáig az 
augusztus is. Talán a csúszda-
park majd vonzza a strandoló-
kat. 

A 27 fokos úszómedencében 
ketten tempóznak, a 36 fokos me-
leg vizben hárman pihennek. Ko-
sári ludit már leúszta a napi ada-
got: 1300 métert. Tizennyolc éves 
kora óta minden napot a meden-
cében kezd, ezért neki nem szá-
mít, hogy hétágra süt-e a nap, vagy 
mint most, fekete felhők kavarog-
nak a fejünk fölött. Judit szinte 
mindenkit legalább látásból ismer 
a fürdőzők közül: akik ma itt van-
nak, mindennap jönnek. 

- A reggeli csapat már elment 
- néz körben a medencében 
akik dolgoznak, 6-ra járnak, a 
nyugdíjasok 8 körül jönnek. 

- Milyen hideg? Nincs itt hi-
deg! - mondja Gémes Sándor, 
aki tíz éve télen a Gombában, 
nyáron a SZUE-ban úszik. - Ha 
meg nem süt a nap, az sem baj, 

legalább nem égünk oda - teszi 
hozzá. 

A Ligetfürdőn tényleg nem volt 
hideg - derül ki, amikor átsétá-
lunk a Partfürdőre. A Tisza felől 
hatalmas széllökések hűtik a 
strandot, a parton olyan hango-
san fütyül a szél, hogy nem tu-
dunk beszélgetni. Ember sehol, 
az esővíz tócsákban áll. Később 
kiderül: a lakókocsisok nem 
mentek el, hanem a meleg víz-
ben üldögélnek. 

Miattuk tart nyitva a büfé -
tudtuk meg az üzemeltetőtől, 
Bíróné Nagy Ilonától. Ők min-
den reggel itt kávéznak, most 
pedig már a pörkölt fő nekik. -
Szégyellhetnénk magunkat, ha 
nem szolgálnánk ki a kempin-
gezőket - mondja Ilona. Hozzá-
teszi: azt adnak, amit a vendég 
kér. Az utóbbi napokban példá-
ul hideg sör helyett teát és for-
ralt bort. 

GONDA ZSUZSANNA 

Licitálás a Rómeó 
és Júlia jegyeiért 
Ma déltől egy héten át zajlik la-
punknak a Szegedi Szabadtéri 
Játékokkal közös jótékonysági 
licitálása a www.delmagyar.hu 
honlapon. Az aukción három 
Rómeó és Júlia előadás 9 pár je-
gyéből befolyt összeget a sza-
badtéri a szegedi gyermekklini-
ka alapítványának ajánlotta fel. 

A Délmagyarország és a Délvilág 
honlapján ma délben elindul lap-
jaink és a Szegedi Szabadtéri Já-
tékok jótékonysági licitálása. En-
nek során a szabadtéri játékok 
vezetése a szegedi gyermekklini-
ka „Szegedi gyermekszívek 
gyógyulásáért" Alapítványa javá-
ra értékesíti majd az augusztus 
18., 19. és 20-i Rómeó és Júlia cí-
mű előadás igazgatósági páho-
lyának jegyeit. A rendhagyó auk-
ció kezdeményezői remélik, 
hogy a jótékonysági cél, valamint 
az a tény, hogy a nagy sikerű mu-
sical valamennyi előadásának je-
gyei elkeltek már, számos adako-

zó vállalkozót és magánszemélyt 
vonz az önmagában is érdekes li-
citálásba. 

A Délmagyarország Online 
www.aukcio.delmagyar.hu cí-
men is elérhető oldalán 9 pár 
jegyre párhuzamos licitálás fo-
lyik majd egy héten át, augusztus 
16-án 10 óráig. Az aukción az 
igazgatói páholy 6 helyjegye előa-
dásnaponként kettesével kerül 
licitre. Egy pár jegy kikiáltási ára 
30 ezer forint, licitáláskor erre 
legalább 10 ezer forintos licitlép-
csővel lehet ráígérni. A jótékony-
sági aukción licitálásonként 150 
ezer forint fölötti összeggel nyer-
tes résztvevőkről, illetve cégük-
ről bemutató cikket közlünk a 
Délmagyarország Online hon-
lapján. A részvételhez regisztrál-
ni kell az aukció oldalán, a re-
gisztráció adatait munkatársa-
ink telefonon ellenőrzik majd. A 
licitálás ideje alatt a 
62/567-825-ös telefonszámon 
nyújtunk technikai segítséget. 

Tízezer jegy kelt el a Makói Muzsikára 

Óriási sikert aratott 
a Szupersztár 
Összesen közel tízezer jegyet 
váltottak a Makói Muzsika cím-
mel megszervezett, vasárnap 
véget ért nagy sikerű fesztivál 
négy produkciójára. 

Sohasem tartottak még olyan mo-
numentális színházi előadást Ma-
kón, mint amilyen a hétvégi Jézus 
Krisztus Szupersztár volt. A Musi-
cal Színház produkciója kedvéért 
alaposan ki kellett bővíteni a 
Hagymaház szabadtéri színpadát. 
A díszleteket három kamion hoz-
ta a Maros-parti városba, a pará-
dés szereposztású darabnak pedig 

volt olyan jelenete is, amikor egy-
szerre száznál is többen álltak a 
deszkákon. 

Az 1999-ben bemutatott Weh-
ber-darab már bejárta az országot, 
és Makón annak ellenére is óriási 
sikert aratott, hogy nagyjából az 
előadás felénél szakadni kezdett 
az eső. A végén a szereplők is meg-
tapsolták az eső ellenére is kitartó 
háromezres közönséget. Bálint 
Márta, a szervező kht. igazgatója 
szerint jövőre is lesz Makói Mu-
zsika a változatosság jegyében. A 
közönség pedig ezerötszáz férőhe-
lyes lelátón foglalhat helyet. 

Vásárhelyi csobbanás 
A bíróságon ér véget a vásárhelyi önkormányzat és a Keviép Kit. 
pénzügyi vitája. A debreceni cég három nagyberuházás kivitele-
zője volt a közelmúltban, a nyugdíjaslakópark és a fedett uszoda 
építése, valamint a strand három elülső medencéjének felújítása 
kapcsán összesen több száz millió forintos a nézeteltérés. 

Még mindig nem 
született megegye-
zés a Keviép Kft. és a 
vásárhelyi önkor-
mányzat között. Ta-
valy tavasszal ír-
tunk arról először, 
hogy a debreceni 
székhelyű társaság-
gal elszámolási vitá-
ja van a városnak 
három nagyberuhá-
zás kapcsán. A cég 
építette a nyugdíjas-
lakóparkot és a fe-
dett uszodát, s újí-
totta fel a strand há-
rom első medencé-
jét. Bár az utóbbi 
kettőt lassan két 

éve, az előbbit pedig 
annál is régebben 
átadták, a pénzügyi 
vita még mindig 
tart. Sőt: mindhá-
rom ügyben a bíró-
ság mondja majd ki 
a végső szót. 

Miklóssy Ferenc, 
a Keviép Kft. ügyve-
zető igazgatója kér-
désünkre elmond-
ta: a vitatott összeg 
és kamatai, a szak-
értői díjak és a per-
költség megközelíti 
a félmilliárd forin-
tot, holott az ön-
kormányzat szerin-
tük mondvacsinált 
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A fedett uszoda a tervezettnél néhány héttel 
később készült el. A város nem mond le a köt-
bérről Fotó: Tésik Attila 

indokok miat t nem 
fizet. Ez pedig eti-
kátlan - tette hoz-
zá. Az uszodáért 
kamatostul úgy 
250-260 milliós 
kötbért akar az ön-
kormányzat 
mondta - , a lakó-
park esetében a vita 
70 millióról szól. 

Lázár fános polgár-
mester szerint vi-
szont egészen más-
ról van szó. A nyug-
díjasotthonok falai 
például penészed-
nek, s amíg ezt a 
problémát a kivitele-
ző meg nem oldja, a 
pénzt visszatartják. 
A kültéri medencék 
felújításánál a Kevi-
ép a szakértői véle-
mény szerint 50 mil-
lió forinttal maga-
sabb összegről állí-
tott ki számlát, ezt 
pedig szintén nem 
egyenlíti ki a város -
tette hozzá. 

A fedett uszoda -
ahol szintén jó né-
hány garanciális ja-
vításra volt szükség, 
s amelynek átadása 
csúszott - kötbéré-
ről sem mond le 
Lázár, aki úgy fogal-
mazott: rossz minő-
ségű, el nem vég-
zett, és határidőn 
túl teljesített mun-
káért nem fizetnek, 
így mindhárom ügy-
ben a bíróság dönt. 

s z . a . K. 

Szegediek sikere a nemzetközi matematikaversenyen 

Nem kell a számológép 

Csak az okleveleiket nem tudják megszámolni a Szegedi Túdományegyetem hallgatói Fotó: Frank Yvette 

Kiemelt első helyezést ért el 
Varjú Péter, a Bolyai Intézet 
hallgatója a Nemzetközi Ma-
t e m a t i k a i Tá r sa ság ve r senyén . 
A szegedi egyetemet mellette 
Ambrus Gergely, Jankó András 
és Kevei Péter képviselte. 

A Nemzetközi Matematikai Tár-
saság 12. alkalommal rendezte 
meg feladatmegoldó versenyét a 
bulgáriai Blagojevgrádban. A kö-
zépiskolai diákolimpia egyetemi 
szintű megfelelőjének tartott 
megmérettetésen 35 ország 72 
egyetemének 230 hallgatója vett 
részt, köztük az SZTE Bolyai In-
tézetének matematikushallga-
tói, Ambrus Gergely, Jankó And-
rás, Kevei Péter és Varjú Péter. 
Hazánkat összesen 16 diák kép-
viselte. 

- A verseny kétnapos, mert így 
alaposabban fel lehet mérni a 
mezőny képességeit. Amely igen 
változó, hiszen a győztesnek vé-

gül 208 pontja lett, míg az utol-
sónak öt. A világon matematikát 
tanuló egyetemisták közül 90 
százalék egy pontot sem érne el 
ezen a rendezvényen- vélekedik 
Röst Gergely csapatvezető. Nem 
így a 23 esztendős, ötödéves Var-
jú Péter, aki végül kiemelt első 
helyezett lett, amiért 250 dollár 
jutalmat és egyéves brémai ösz-
töndíjat ajánlottak fel neki. 

- Ezt nem fogadtam el, mivel 
egyetlen este alatt kellett volna 
döntenem, s nem akartam az is-
meretlenbe belevágni. Ma is így 
döntenék, mert inkább 
PhD-képzésre jelentkeznék vala-
hova, és a tudományos pályát vá-
lasztanám - mondta Varjú Péter, 
aki összesítésben negyedik lett a 
versenyben, egy belorusz, egy uk-
rán és egy Princetonban tanuló 
román diák mögött. Kelet-Euró-
pa a hallgatók szerint azért tarolt 
a versenyen, mert itt vannak 
nagy hagyományai a matemati-

kaversenyeknek, ők maguk már 
általános iskola 3. osztályától 
űzik ezt a sportot. Péter például 
díszes oklevelét a fiókjában őrzi. 
- Nem akarok szerénytelen len-
ni, de van már egy pár otthon -
meséli a volt radnótis diák. 

- A versenyen csak tollat és pa-
pírt használhatunk, számológép-
re nincs szükségünk. A feladatok 
különböző nehézségűek, de biz-
tos, hogy nem ezekkel reklámoz-
nánk a matematikát - mondják 
a hallgatók, akik év közben egy 
feladatmegoldó szemináriumon 
egy nemzetközi matematikai fo-
lyóirat problémáival „tréningez-
nek", megoldásaik már többször 
is megjelentek a lapban. Ezzel 
pedig Röst Gergely szerint bizo-
nyítják, hogy aki tehetséges és 
szorgalmas, annak nem kell el-
mennie Szegedről ahhoz, hogy 
szép eredményeket elérve érvé-
nyesülni tudjon. 

t . g . 
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