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KÖRKÉP 

ALGYÖ. A faluházban ma este 8 
órától vakációs tinihulira várják 
a fiatalokat karaokéval, házi 
show-műsorral. A belépődíj ára 
fejenként 200 forint. 

ÁSOTTHALOM. Ma délután 3 
órakor helytörténeti kiállítás 
nyílik a művelődési házban, 
melyen az ásotthalmi tárgyi 
emlékek mellett a megyei 
önkormányzat mórahalmi 
idősek otthonának ásotthalmi 
fogyatékos személyeket ellátó 
részlege lakóinak, valamint az 
általános iskola tanulóinak 
munkáit is megtekinthetik a 
látogatók. A tárlat augusztus 
15-19. között 8-tól 16 óráig, 
augusztus 20-án 12-től 16 óráig 
látogatható. 

BORDÁNY. Dél-Alföldön a 
Kisalföld mottóval szervez közös 
programot a Kulturális és 
Szabadidős Egyesület és a 
Győr-Sopron Megyei Börcsi 
Faluvédő és Művelődő Egyesület 
tagjai részére. A két egyesület 
több éve tart fenn kapcsolatot, 
rendszeresen dolgoznak együtt 
közös programokban. Az 
augusztus 14-én, vasárnap 
Bordányba érkező 14 fiatal az 
ifjúsági építőtáborokhoz 
hasonlóan vállal majd munkát a 
településen. Az Ifjúság 
2000-2006 program keretében 
megvalósuló ifjúsági 
csereprogram helyszínének 
előkészítésében segédkeznek 
majd a helybelieknek. A festés, 
pakolás mellett azonban időt 
szánnak a település és a 
homokháti kistérség 
megismerésére is, hiszen 
lesznek köztük olyan fiatalok, 
akik még sohasem jártak a 
Dél-Alföldön. Az egyhetes 
programban értékelik a két 
egyesület eddigi közös szakmai 
munkáját, és új 
együttműködéseket is 
meghatároznak majd a 
szervezetek tagjai. A börcsi 
fiatalok a bordányi búcsú előtt 
két nappal, pénteken utaznak 
haza. 

DESZK. Az önkormányzat 
képviselő-testülete augusztus 
8-án ülésezett. A képviselők az 
óvoda és az általános iskola 
elmúlt tanévi munkáját jónak 
minősítették, előkészítették a 
következő tanévet. Az iskolai 
órarend előkészítése 
folyamatban van. A születések 
számának emelkedése miatt 
növekszik a gyermeklétszám a 
településen, ezért a 
képviselő-testület döntött arról, 
hogy az óvónők létszámát egy 
fővel növelik. Módosították a 
szociális ellátásokról és az 
állattartás helyi szabályairól 
szóló rendeletet, a módosítások 
megtekinthetők a polgármesteri 
hivatalban. 

DOMASZÉK. Ma kezdődik a 
tízhetes hastánc kurzus. A 
szervezők még várják az 
érdeklődőket. Bővebb 
információ Paréj Adricntől 
kérhető a 06-70-236-8242-es 
telefonszámon. 

KISTELEK. A Zenés Nyári Esték 
programsorozat mai fellépője a 
Fánk együttes. A rendezvényház 
előtti szabadtéri színpadon ma 
este fél 9-től adnak koncertet. A 
Fánk zenészei nem ismeretlenek 
a budapesti klubéletben. A 
zenekar korábban Pub néven 
zenélte végig 1997-óta az összes 
olyan klubot, ahol a minőségi 
élőzene teret kaphatott. A Fánk 
zenéje az acid jazz, hip-hop, soul 
és disco stíluselemeit elegyíti, 
melynek végeredménye a jól 
táncolható, könnyed bulizene: a 
f u n k t 

RIJZSA. Nyári táborozást 
szerveznek Rúzsán. A táborok 
ötnaposak, hétfőtől péntekig 
tartanak. Lehetőség van 
lovaglásra, fürdésre, horgászásra 
és nyelvtanulásra is. Érdeklődni 
lehet a 30/654-8035-ös 
telefonszámon, vagy a rúzsai 
Tourinform-irodában. 

Mader Béla: Az én Nagy Könyvem 

Igaz életmese 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtú-
rában ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyiségek, tudósok, művészek, üzletem-
berek, sportolók és újságírók vallanak leg-
kedvesebb könyvükről. Mader Béla, az 
SZTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója Ta-
mási Áron Ábel a rengetegben című köny-
véről beszél. 

„Aki életében nagyon sokat olvasott, bizonyára egyetért velem: 
sok mű csak úgy 'keresztülmegy' olvasóján, egy idő után már 
csak főbb alakjaira s eseményeire emlékszik, azután ezek is hal-
ványulnak. S gondolom, mindenkinek vannak olyan könyvei, 
amelyeknek apró részletei, akár mondatai egész életen át meg-
maradnak, mert a mű és általa az olvasóban keltett szellemi, ér-
zelmi rezonancia kitörölhetetlenné teszi az első találkozás él-
ményét. Az ilyen könyvekből lesznek az egyén számára a nagy, 
vagy ahogyan én jobban szeretem nevezni, a kedvenc könyvek. 

Az én kedvencem az Ábel a rengetegben. Lehet, hogy nem 
hihető, de ötven év multán most olvastam el másodszor. 
Ugyanazt a könyvet, egy 1944-ben a Révainál kiadott kötetet. 
Döbbenten tapasztaltam, hogy nem áltattam magam: tényleg 
emlékszem az elemistaként olvasott könyv szinte minden 
mondatára. Tűnődöm, mi az oka az előbb említett rezonan-
ciának. Hiszen se felmenőmnek, se nekem sincs semmilyen 
erdélyi kapcsolatom. Felmenőim generációkra visszamenőleg 
polgári emberek. Még csak a hegyekhez, erdőkhöz sincs külö-
nösebb közöm, lévén kimondottan alföldi ember. Tizenéves 
koromban még csak Trianonról se volt különösebb tudomá-
som, az ötvenes évek elején mintha nem erről szóltak volna a 
napi hírek. Mi lehet hát az oka e máig tartó hatásnak? 

Az ok az, hogy Tamási 
Aron könyve egy olyan me-
se, amelynek minden szava 
igazság. Egy tizenöt éves 
székely fiú erdőpásztornak 
kerül ki a Hargitára, s az ott 
töltött év alatt felnőtté vá-
lik. Ennyi a mese. De 
egy-egy természeti képben, 
az önmagára utalt fiú termé-
szetes életre valóságában, az 
ábeli találó replikákban 
olyan értékek lopóznak ész-
revétlen az olvasó lelkébe, 
ami nélkül nem ember az 
ember, nem világ a világ, 
nem haza a haza és nem 
család a család." 
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Mii á w A 

Csongrádon lesz 
lapunk fürdőpartyja 
Verőfényes, kellemes időt jósol-
nak a meteorológusok szombat-
ra, amikor lapunk idei utolsó 
fürdőpartyját rendezzük a 
csongrádi strandfürdőben. A 
rendezvényre a Délmagyaror-
szág és a Délvilág olvasói közül 
ötszázan ajándék belépővel lá-
togathatnak el. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Holnap utolsó állomásához érke-
zik lapunk fürdőparty-sorozata, 
melynek során a megye hat váro-
sában játszani, kikapcsolódni hív-
tuk olvasóinkat egy-egy népszerű 
fürdőhelyre. Szombaton Csongrá-
don a Délmagyarország és a Délvi-
lág munkatársaival is találkozhat-
nak az érdeklődők. Az 1957-ben 
megnyílt Dob utcai létesítmény 
sport-, tan-, és pancsolómedencé-
jében egyaránt mozoghatnak, pi-
henhetnek a vendégek, a fedett 
fürdőben pedig kipróbálhatják a 

gyógyhatású termálvizet is. Mind-
emellett a lapunk által szervezett 
programokon is részt vehet min-
denki. Ötszáz olvasónk ráadás-
ként ajándék belépővel látogathat 
holnap a gyógyfürdőbe. A szeren-
csés előfizetők névsorát a mai szá-
munkban keressék! 

A rendezvény keretében délelőtt 
tizenegy órától divatbemutatóra 
kerül sor, déltől és kettőtől játékos 
ügyességi versenyeken lehet részt 
venni, 13 órától pedig a Szentesi 
Akrobat Tánciskola modern-
tánc-bemutatóval kedveskedik a 
vendégeknek. Délután háromtól a 
Délvilág újságírói kvízjátékra vár-
ják az érdeklődőket, akik a helyes 
válaszokért pólóval, sapkával, 
bögrével, könyvvel és strandlabdá-
val gazdagodhatnak. Tizenhat 
órától Bibarc Tünde tart fitnesz-
és aquafitnesz-bemutatót. A ren-
dezvény ideje alatt a gyerekeknek 
a Printker-játszósátor biztosít fe-
lejthetetlen kikapcsolódást. 

Diétás malac 
Malac figyel a fotóról szigorúan. Két hátsó lábán csücsül, bal mell-
ső lábát a füle mögé teszi. Pózol és néz. A csomagküldő szolgálat 
katalógusa szerint azokra néz, akik bár fogyókúráznak, nem bír-
nak ellenállni a hűtőben felhalmozott ételek csábításának. Őket 
hivatott elriasztani a csúnya malac. A kiadványban az áll: helyez-
zük a malacot a hűtőbe, és amikor kinyitjuk, hogy újabb ételt ve-
gyünk elő, szembesülünk az állat kövérségével, s elmegy a ked-
vünk attól, hogy további kalóriákat tömjünk magunkba. 

Bár a fotóról nem lehet megítélni, a malac bizonyára műanyagból 
vagy gumiból lehet. Porcelánból nem is lehetne, mert a sertést az 
éhes hűtőnyitogató bizony földhöz csaphatja, és aztán oda az 1290 
forint, amiért egészségünk és kilóink enyhén ellenszenves őre meg-
vásárolható. A jelentós sonkával és nagy, kövér hassal bíró lény meg-
alapozottan szerepelhetne Fábry dizájneenterében, de a többre hi-
vatott műsertés ezt nyilván - sértésnek venné. A kisnyugdíjasok, a 
munkanélküliek, a közös megegyezéssel távozott, éhező szegedi 
nyomdász pedig cinizmusnak. Az 6 hűtőjükből ugyanis nem lehet 
sok mindent kienni. Akinek pedig mégis, annak malaca van. 

NY. É. 

Rossz állapotban, de még áll a Csaba utcai napsugaras ház 

A régi-új tulajdonosnak 
továbbra sincs pénze 

Hivatalosan is megnyílt a mórahalmi rendezvénymedence 

Vízben fújt a zenekar 

Tisztázódott, hogy a szegedi 
Csaba utcai napsugaras ház tu-
lajdonosi formája az amúgy már 
nem létező kezelői jog. Az om-
ladozó ház renoválásra és ren-
geteg pénzre vár. 

Rendeződhet végre a szegedi Csa-
ba utcában álló napsugaras ház 
sorsa. A Felsőváros egyetlen ilyen 
jellegű épülete műemléki véde-
lem alatt áll, és a vesződség vele 
lassan történelmi: idén tizenötö-
dik évfordulóját ülhetnénk an-
nak, hogy a tulajdonosok és a 
használók huzakodnak. 

A szegedi önkormányzat jog-
elődje 1990-ben létrehozta a Moz-
gáskorlátozott Fiatalok Rehabili-
tációs és Sportcentruma Alapít-
ványt, melynek alapító okiratát el-
lenjegyezte a Mozgáskorlátozot-
tak Csongrád megyei egyesülete, 
több vállalat, magánszemélyek, 
valamint a Magyar Demokrata 
Fórum. A műemlék ház kezelője 
az alapítvány lett. 

A rehabilitációs centrum azon-
ban nem a napsugaras ház re-
konstrukciójához fogott hozzá, 
hanem építkezni kezdett mellette, 
de nem jött össze elegendő pénz. 
A napsugaras ház mellett máig 
egy betonteknő látható. Az alapít-
vány 2002-ben tönkrement és 
megszűnt, a földhivatalnál a Moz-
gáskorlátozottak Csongrád Me-
gyei Egyesületét jegyezték be a 
műemlék ház kezelőjeként. Mivel 
a „kezelői jog" mint tulajdonosi 
forma időközben megszűnt, be-
jegyzésüket az állam nevében eljá-
ró Kincstári Vagyoni Igazgatóság 
megtámadta. A kölcsönös felleb-
bezések után a napokban emelke-
dett jogerőre a végzés, mely sze-
rint a Csaba utcai ingatlan hivata-
los kezelője a mozgáskorlátozot-
tak egyesülete. A földhivatal tájé-
koztatása szerint újonnan nem le-
het ilyen tulajdonformát bejegyez-
ni, hiszen nem létezik, de a régie-
ket megerősíthetik. 

Tóth Margit, az egyesület elnö-
ke elmondta: - Akadálymentes 

Tóth Margit: A Csaba utcai ház kerítésén és ablakán már nem jut 
be illetéktelen, a tető viszont omlik Fotó: Gyenes Kálmán 

irodákat szeretnénk felszerelni a 
házban a megyei szervezet szá-
mára. A Csaba utcai napsugaras 
ház felújítása a jelenlegi felméré-
sek szerint 25 millió forintot 
emésztene fel - tette hozzá az el-
nök. A megfelelő pályázatokat 
ezek után keresik a körzet önkor-
mányzati képviselőjének segítsé-
gével. Pintér Ferenc közösségi 
ház kialakítására lát esélyt. 

- 25 millió csupán a napsuga-

ras házra lenne elég, a kert és a 
betonteknő még szóba sem ke-
rült - hangsúlyozta. A városatya 
a képviselői alapjából adott pénzt 
arra, hogy biztonságos deszkake-
rítést csináljanak, az ablakokat 
pedig - bedeszkázták. Ha valami 
csoda folytán kerülne is pénz a 
ház fölújítására, arról végképp 
nincs fogalma senkinek, miből 
működtetnék. 

DOMBAI TÜNDE 

szegedi lányokat: Molnár Orso-
lyát, Kékesi Dórát, Horváth Tí-
meát. A gyerekek egymást fröcs-
költék, dobálták műanyag labdá-
val, a gombáról lezúduló vízzel 
dögönyöztették a hátukat. 

- Csodálatos! A legjobb a nyár-
ban a víz! Ezen a strandon min-
den van, ami kell! - lelkendezett 
egy Mélykútról érkezett fürdőző. 

A tízéves szegedi Bénák Orso-
lya a medence partján üldögélt: -
Most nincs kedvem fürödni, de 
egyébként középsős korom óta 
tudok úszni. Itt a vízgomba tet-
szik a legjobban, de ha sok csúsz-
da lenne, az még jobb lenne. 

A kislány unokatestvére, a ki-
lencéves Renáta úszószemüveg-
gcl a fején bukkant fel a víz alól. 
O a nyári szünetben vagy görkor-
csolyázik, vagy a strandra jár. Ha 
lehet, akkor inkább az utóbbi. A 
vízre szavaz Apró Károly is, aki 
Bácsbokodról jár hetente több-
ször a mórahalmi strandra. Múlt 
héten a családot hozta, most a 
barátokkal jött. Sok bokodi van -
mondja, de még Baján túlról is 
érkeznek vendégek. - A város is 
•szép, a fürdő is. Dolgoztam Mó-
rahalmon sok évvel ezelőtt, ah-
hoz képest látványos a fejlődés -
tette hozzá. 

A medence bárját a vízből és a 
szárazföldről is hosszú sor kere-
tezte. Az lesz még az igazi, ha 
sörrel töltik fel a medencét - je-
gyezte meg egy férfi. Erre tudo-
másunk szerint egyelőre nem ke-
rül sor, bár újításokat a követke-
ző szezonra is ígérnek a móra-
halmiak. 

G. ZS. 

Tbljes gőzzel üzemel a rendezvénymedence tegnaptól a mőrahalmi 
fürdőben. Az avatón a fúvósok a vízben muzsikáltak, a hul-
lámszínpadon szegedi lányok énekeltek. Akinek ez sem elég, sörrel 
töltött medencéről álmodik. 

- Kérsz sört? - kérdezte egy fia-
talember tegnap a mórahalmi 
rendezvénymedence partján. Ha 
a sörivás élményében nem is osz-
tozhattunk, azt azért végignéz-
tük, ahogy félmeztelen trombitá-
sok, fürdőruhás klarinétosok, fu-
volások - kisteleki zenekar - mu-
zsikáltak a hivatalosan tegnap 

délelőtt átadott medencében. A 
bárral, színpaddal ellátott, a ven-
dégeket hidromasszázzsal, nyak-
dögönyözővel kényeztető, több 
mint 500 négyzetméteres vízfe-
lületű medence tele volt. Az idő-
sebbek szemüveggel és kalappal 
védték magukat a naptól, úgy 
hallgatták a színpadon éneklő 

Máris kedvenc a vízgomba Fotó: Gyenes Kálmán 


