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KORKÉP 

ALGYŐ. Augusztus 20-án veszi 
át a megyei önkormányzat 
Alkotói Díját a Móra Ferenc 
Népszínház társulatának 
művészeti vezetője, Kátó Sándor 
Ópusztaszeren . A díj a térség 
legmagasabb elismeréseként 
azoknak adományozható, 
akiknek a megyéhez kötődő 
tevékenysége kiemelkedő 
jelentőségű, és hozzájárul a 
megye jó hírnevéhez. 

ÁSOTTHALOM. Augusztus 
20-án 10 órakor ünnepi 
szentmisével, kenyéráldással 
kezdődik a falunap. Négy órakor 
adják át a díszpolgári címet és az 
Ásotthalomért 
emlékplaketteket. Fél 5-től a 
Talentum 2000 Magán 
Művészeti Iskola műsora 
látható. 5-től divatbemutató, fél 
6-tól Királyhalom és Ásotthalom 
közös lakodalma, a Csutri 
néptánccsoport fordított lagzija. 
Este fél 9-től az Unicum játszik, 
majd folytatódik a lagzi. 10 
órakor tűzijáték. 

DESZK. Augusztus 21 -én a 
szabadidőparkban 9 órakor: 
Szent István-kupa kispályás 
labdarúgótorna. 17 órakor: 
aszfaltrajzverseny, vetélkedők, 
papírhajtogatás, arcfestés. 18 
órakor: műsor. 20 órakor: 
karaoke szupershow, majd buli 
hajnalig Papp Árpáddal. 

KISTELEK. Augusztus 21 -én 
este 8 órától a megasztárok 
adnak élő koncertet a 
sportcsarnokban. 

MÓRAHALOM. Az ugróköteles 
csoport holnap Deszken lép fel. 

PUSZTAMÉRGES. Augusztus 
20-án 9 órakor megemlékezést 
tartanak a parkban felállított 
kopjafánál. Műsort adnak az 
általános iskolások és a 
nyugdíjasklub tagjai. 

RÚZSA. Szombaton 10 órától 
ünnepi megemlékezést tartanak 
a Szent István-szobornál. 

SZATYMAZ. A Homokháti 
Fesztivál keretében augusztus 
20-án búcsút rendeznek. 10 
órától ünnepi szentmise, 
délután 4-től fellépnek a 
megyejáró fesztivál táncosai. 
Este 8-tól utcabál. Másnap este 6 
órától a Contintental Singers ad 
hangversenyt. 

TISZASZIGET. A X. jubileumi 
falunapi rendezvénysorozaton 
szombaton az információs 
sátorban mutatkozik be a Sziget 
Kap-Tár Családsegítő Egyesület, 
2 órától az általános iskola 
műfüves pályáján családi 
sportversenyt tartanak. Közben 
vérnyomást mérnek, 
koleszterin- és vércukor-
vizsgálatokat végeznek, 
személyre szabott szűrési tervet 
készítenek. 5 órától ünnepi 
műsor, beszédet mond Bodó 
Imre polgármester. Este fél 6-kor 
kezdődik a fiatal tehetségek 
műsora. AIV. nemzetközi 
megycjáró fesztivál 8 órakor 
kezdődik, fellépnek amerikai, 
ukrán, török, lengyel, lett 
gyermek néptánccsoportok. Este 
tűzijáték és utcabál. Vasárnap 
kezdődik a III. Tiszasziget-kupa 
2005. nemzetközi sakkverseny 
a művelődési házban. Nevezni a 
helyszínen lehet, 9 órától. 5 
órától Tiszasziget és 
Mórabalom labdarúgócsapata 
mérkőzik meg egymással a 
sportpályán. 

ZSOMBÓ. Angol nyelvi tábort 
tar tanak Zsombón á 
művelődési házban augusztus 
22, és 27. között, 
délelőttönként. Napi négy 
angolóra vetélkedőkkel (sport, 
játékos), meglepetésekkel, 
játékos nyelvtanulás, 
betekintés az angol kultúrába, 
az angol nyelvterületi 
szokásokba szakoktatók 
segítségével. A táborra még 
várják a zsombói gyerekek. 
jelentkezését. 

Grillek a nyári esőben 
Bár az időjárás miat t tegnap délután nem to-
longott tömeg a grillfesztiválon, a hét végére a jó 
idővel az éhes látogatók is megérkezhetnek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ötven-hatvan kitartó vendég és ugyanennyi ke-
reskedő üldögélt a sátrak alatt tegnap kora dél-
után az újszegedi Ligetben, a grillfesztiválon. A 
vasárnapig tartó rendezvény szervezője, Puskás 
László elmondta, az első napon rengeteg érdeklő-
dőt vonzott a fesztivál, az éjszakai eső pedig el-

mosta a port, így a levegő is friss. - Beszéltem a 
kecskeméti repülőtér szakembereivel, akik meg-
nyugtattak, hogy a zivatarok után jó idő lesz a hét 
végén - mondta a szervező. Érdemes lesz a hét vé-
gén is kilátogatni a gasztronómiai fesztiválra, hi-
szen többek között roston sült lazac kaporral, 
pljeszkavica, tűzdelt nyúlgerinc, sült csirkecomb 
kínálja magát a kereskedők asztalán. A színpadon 
folyamatosan váltják egymást a fellépők, pénte-
ken este hét órakor pedig a ligetbe futnak be a 100 
évnél idősebb veteránjármúvek találkozójának 
résztvevői. 

PROGRAM 
Péntek: 
17.00: Deszki Nagycsaládosok Egyesü-
lete 
17.30: GM Művészeti Iskola 
18.00: Passión Divatszínház 
18.30: Andy Dance School 
19.00: Lakatos Krisztián énekel 
19.30: Dollár Boy's Zenekar 
21.30: Délmagyarország-koncert: Club 54 
22.00: City Fitness Stúdió 
22.30: Dollár Boy's Zenekar 
Közben a 100 évnél idősebb autók ta-
lálkozója 
Szombat: 
17.00: Desperado táncművészeti isko-
la 
17.30: FC Pop Duo 
18.00: Passión divatszínház 
18.30: Akrobat Originál Dance School 
19.00: Carolíne énekel 
19.30: Bea és Vili duója 
21.00: Tűzijáték 
23.00: Délmagyarország-koncert: Koós 
János és barátai 
24.00: Bea és Vili duója 
Vasárnap: 
17.30: B52-bemutató 
18.00: Andy Dance School 
18.30: Akrobat Originál Dance School 
19.00: Lakatos Krisztián énekel 
19.30: Gera fivérek 
21.30: Délmagyarország-koncert: Auth 
Csilla 
22.30: Gera fivérek 

A kínálat valódi ínyenceknek való Fotó: Gyenes Kálmán 

Kosztándi István: Az én Nagy Könyvem 

Dulimanók 
és fámák 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmas szellemi kalandtúrában ismert 
Csongrád megyei közéleti személyiségek, 
tudósok, művészek, üzletemberek, sporto-
lók és újságírók vallanak legkedvesebb 
könyvükről. Kosztándi István, a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar koncertmestere és ze-
nekari szólistája )ulio Cortázar Dulimanók 
és fámák című regényéről beszél. 

„Munkám révén sokat utazom. A turnék elengedhetetlen kellé-
ke számomra a könyv. Szeretem a rövidebb lélegzetű műveket, 
mert sokkal érdekesebb és hatásosabb, ha az ember minél töb-
bet tud egyszerre, megszakítás nélkül megismerni egy alkotás-
ból. Julio Cortázar művei ifjúkorom állandó kísérői voltak. A 
kollégiumban néha felolvasást tartottam szobatársaimnak a 
Dulimanók és fámák rövid történevteiből. Szeretem az argen-
tin származású, XX. századi író groteszk stílusát, abszurd me-
seszövését, fanyar humorát, szürrealista világát. Életem külön-
böző szakaszaiban előveszem Cortázar 'utasításait', 'meséit', 
történeteit a dulimanókról, fámákról, reményekről, és mindig 
új élvezetet nyújtanak ezek a szófordulatos paródiák. Arra ösz-
tönöznek, hogy más szemszögből is lássam a hétköznapok apró 
dolgait: egy esőcseppet, egy karosszéket, vagy a karórát például. 
Cortázar azt mondja, mindennapos feladatunk, hogy meglá-
gyítsuk magunk körül a falat, utat törjünk magunknak a raga-
csos tömegben, amely világnak nevezteti magát, hogy nap mint 
nap találkozzunk ezzel az undorító nevű üveghasábbal, és a ku-

tya elégedettségét érezzük, 
amiért mindent a helyén talá-
lunk: körülöttünk ugyanazok 
az arcok, ugyanaz a cipő, 
ugyanaz a fogpaszta ugyanaz-
zal az ízzel, szemközt ugyan-
azok a szomorú házak. És mi-
lyen fájdalmas megtagadni 
mindazt, amit a megszokás 
már elég puhává nyaldosott. 
Engem Cortázar gondolkodni 
tanít, miközben majd halálra 
nevetem magam azon, ahogy 
egy fáma csüccsöst még had-
orzót táncol egy üzlet előtt, 
amely tele van dulimanókkal 
és reményekkel." 
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Cortázar 
Az összefüggő 
parkok Eriterion 

Parkfölújítás a Klapka téren 

Leszerelték 
a veszélyes játékokat 
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Homokozó, hinta és libikóka a játszótéren Fotó: Káinok Csaba 

Elvitték az elavult játékokat a 
Klapka térről. A játszótér park-
ját földcserével fölújították, ú j 
padokat tettek ki, és szánkó-
dombot is építettek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Elvitték a régi és veszélyes játé-
kokat a szegedi Klapka térről, s 
fölújították a játszótér körüli 
parkot. Nem hagyhatták meg a 
tönkrement forgót, viszont meg-
van még a láncos hinta és a libi-
kóka is, amelyeknek üléseit az 
uniós szabványoknak is megfele-
lő elemekre cserélték. Megma-
radt a fölújított homokozó is. 

A játszóteret földcserével par-
kosították. A fűmaggal bevetett 
területen járólapokból kirakott 

út vezet át, mellette három új pa-
don üldögélhetnek a gyerekekre 
vigyázó szülők. A tér Árvíz utcai 
végében kis szánkódombot 
emeltek. Az 5 millió forintos 
munka beruházója a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht., ki-
vitelezője a VÁDER Kft. volt. A 
költségeket a városi zöldalapból 
fedezték. 

Kalmár Ferenc önkormányzati 
képviselő azt tervezi, hogy jövőre 
újabb játékokat hoznak a Klapka 
térre. Várhatóan szeptemberben 
írják ki az új élelmiszerbolt épí-
tésére szóló pályázatot. Amint 
többször is megírtuk, a lebontott 
barakk-ABC helyén kialakított 
telket azzal a föltétellel adják el, 
hogy a tulajdonos a környéket el-
látó kisboltot épít a portán. 

Király a Tisza jegén 
Kilenc feladatban kell bizonyítania négy, már kiválasztott királyi csapat-
nak szombaton a Rádió Plusz, a Délmagyarország és a Déli Apró tréfás 
játékában a szegedi Huszár Mátyás rakparton. A négyfős csoportok töb-
bek között borivásban, nagyotmondásban, szerenádozásban, kőhajítás-
ban, vaktekében versenyeznek a dicsőségért, és azért, hogy az ő kapitá-
nyukat - akit minden csapatban Istvánnak hívnak - koronázzák király-
lyá a „Tisza jegén" háromnegyed hatkor. A küzdelem - melyben részt 
vesz Popey is - szombaton fél ötkor kezdődik, a csapatok pedig ma este 7 
órakor mutatkoznak be a Rádió Plusz Izirá jder című műsorában. 

Ha a kanári énekel, nem kopog át a szomszéd 

A díszmadár nem dísztárgy 
Feje piros, tarkója kék, torka fekete, begye fehér, hasa sárga, háta 
olajzöld, mi az? Gould-amandina. Ilyen és más díszmadár-kü-
lönlegességek láthatók a szegedi nemzetközi kiállításon, száz-
számra. Makedóniai Nagy Sándorra pedig ma már nem egykori 
birodalmáról, hanem az általa Európába behozott papagájok révén 
emlékszünk. 

Ha nyár vége, akkor nemzetközi 
díszmadár-kiállítás Szegeden. 
Belgiumból, Németországból, s a 
környező országokból is küldtek 
madarakat a negyvenegyedszerre 
megrendezett, vasárnap délután 
4-ig tartó bemutatóra. A szerve-
ző a szegedi központú Délterüle-
ti Díszmadártenyésztők és Ter-
mészetvédők H-21 Egyesülete. 
Elnöke, Dudás János, többek kö-
zött kék homlokú amazonpapa-
gájt is hozott a kiállításra - hom-
loka, valóban, mint a legtisztább 
égbolt - , és afrikai szürke jákót, 
melyről már Kittenberger Kál-
mán, a tudós Afrika-utazó meg-
írta: intelligenciája kiemelkedő. 
Azt már Zsolnai Péter zsombói 
tenyésztőtől tudjuk: Makedóniai 
Nagy Sándorra ma főleg a külön-
böző Sándor-papagájok révén 

emlékszik a világ - ő hozta be 
őket Európába. 

Az egyesületnek Győrből és 
Debrecenből is akadnak tagjai. If-
júsági tagozata is létezik. - A hazai 
madarakkal is foglalkozunk. Odú-
kat helyezünk ki számukra, télen 
madáretetést végzünk - halljuk az 
elnöktől. Pontosabban alig hall-
juk, olyan óriási madárcsivitelés, 
-rikoltozás tölti be a Gábor Dénes 
iskola nagytermét. Ha valaki ma-
darat tart, mondjuk, panelház-
ban, nem kopognak át a szomszé-
dok, hogy csend legyen? - Nyolc-
van kanárit tartok, panelban. És 
sosem kopogott át senki, olyan 
gyönyörűen énekelnek - mondja 
Szekeres János. 

- Négy világrész madaraival 
foglalkozom. Az ötödikkel azért 
nem, mert az Európa, és az itteni 

madarak védettek, a hatodikkal 
pedig azért nem, mert az Antark-
tiszról legföljebb pingvint lehet-
ne behozni - ismerteti állomá-
nyát a Békés megyéből jött Ugró 
Sándor. Régóta szívbeteg, s azt 
mondja, meglehet, a madarainak 
köszönheti az életét. 

- A sárga homlokú papagáj iza-
bella színű változatát mi te-
nyésztettük ki a dél-alföldi régió-
ban. Egész Magyarországon 
hat-nyolc példány él belőle, és 
közülük három nálunk - mondja 
a zákányszéki Csőri Tímea. Pár-
jával, Rácz Sándorral együtt fog-
lalkozik díszmadarakkal. És föl-
hívja a figyelmet: mielőtt valaki 
megvásárol egy madarat, tudja 
meg, milyen igényei vannak. -
Sokan megveszik a szerencsétlen 
papagájt, bezsúfolják egy apró 
ketrecbe, és aztán csodálkoznak, 
hogy nem lehet tőle megmaradni 
a lakásban, annyira kiabál -
mondja Csóti Tímea. A díszma-
dár nem dísztárgy: éppolyan élő-
lény, mint mi vagyunk. 

F.CS. 

A szegedi díszmadár-kiállítás vasárnap délután 4-ig várja a látogatókat a Gábor Dénes szakközépis-
k o l á b a n Fotó: Gyenes Kálmán 


