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KORKÉP 

ALGYŐ. Augusztus 27-én és 
28-án rendezi meg az algyői 
lovasnapokat az Algyői 
Lovasklub a sportcentrum 
lóversenypályáján. Szombaton 
rendezik meg a díjugrató 
lovasversenyt B és C 
kategóriában, valamint a 
Gyevi-kupát. 9 órakor kezdődik 
a családok, civil szervezetek 
kakaspörkölt-főző és 
sütemény kii lönlegesség-készítő 
versenye, fődí j egy konyhai 
robotgép. 9 órától díjugratás, 
10.30-tól díjlovaglás, 11 órától 
díjugratás. 12 órakor gyermek 
lovastorna (csikóbemutató, 
dámalovaglás, díjlóbemutatás), 
14.30 és 16.30 óra között 
Gycvi-kupa díjugratás, 16 órától 
tűzgyújtás, szalonnasütés, 
karaoke-verseny. 19 órától 
sztárvendég: Kacor Ferenc 
előadóművész. 20 órától lovas 
bál, a zenéről a tápéi Törmelék 
rockzenekar gondoskodik. 
Vasárnapi rendezik meg a 
fogathajtó napot. 10 órától 
zenés fogatos felvonulás, 20 
fogattal és pónikkal Algyő 
utcáin. 11 órától a Sasíjászok 
nomád fegyveres és 
viseletbemutatóját tekinthetik 
meg az érdeklődők. 12.30-tól 
gyermek fogatos ügyességi 
verseny (pónikkal és nagy testű 
lovakkal), 13 és 16 óra között 
fogat pontszerző verseny, 
vadászhajtás. 16.30-tól fellép a 
Pavane táncegyüttes, 17 órakor 
tombolasorsolás, a fődíj egy 
csikó. Mindkét napon kiállítók, 
kézművesek, 
vendéglátóegységek, 
vidámparkosok várják a kedves 
közönséget. A bátrabbak 
megülhetik a műbikát, mások 
sétakocsikázhatnak, 
pőnilovagolhatnak, délidőben 
pedig meghallgathatják az 
Algyői Hagyományőrző 
Citerazenekar műsorát. 
Szombaton és vasárnap 9 -16 
óra között Boszorkány női 
labdarúgótorna a 
sportcentrumban. A helyszínen 
tartják meg a kecsketenyésztók 
konferenciáját, előadásokkal 
egybekötve. Lesz mini 
állatóvoda, kecskesajtkóstolás 
és -vásár, kecsketej ivó verseny, 
kccskepörköltfőző verseny. 
További tájékoztatás kérhető 
Papp Józseftől a 62/268-736-os 
telefonszámon, dr. Gubacsi 
Edétől a 70/338-9970-es, 
valamint Bakos Istvántól, a 
30/223-0017-es telefonszámon. 

DOMASZÉK. A Mórahalom és 
Térsége Közbiztonsági és 
Bűnmegelőzési Tanács 
drogtelefon-szolgáltatást hozott 
létre. Az ingyenesen hívható 
06-80/820-00 l-es 
telefonszámon bárki segítséget 
kaphat, aki le akar szokni 
szenvedélyéről, aki családjában, 
ismeretségi körében felfedezni 
véli kábítószerek fogyasztását, 
és úgy érzi, ismerősei, rokonai 
segítségre szorulnak. A 
segítségért hozzánk fordulók 
teljes anonimitást élveznek. A 
szolgáltatás elérhető minden 
kedden 14-től 16 óráig. 
- Lemezlovas kerestetik! Ha 
szívesen csinálod te a zenét, és 
örülnél, ha sokan buliznának az 
általad összeválogatott és kevert 
zenékre, akkor most itt a 
lehetőség! Tehetséges D|-k 
kerestetnek a hagyományos 
nyársirató bulikra, hogy teret 
kapjanak a most még kevésbé 
ismertek is. Jelentkezni lehet a 
06-70/452-3343-as 
telefonszámon augusztus 25-éig, 
a Domaszéki Ifjúsági 
Önkormányzatnál. 

MÓRAHALOM. Tovább 
folytatódnak a tanyagondnoki 
képzések. 14 fő vesz részt 
tanyagondnoki képzésen 
Vértesacsán. A 260 órás 
tanfolyam augusztus 29-én 
kezdődik ásotthalmi, 
domaszéki, rúzsai, szatymazi, 
zákányszéki és mórahalmi 
tanyagondnok jelöltek 
részvételével. A tanfolyam 
gyakorlati része Szegeden és 
helyben zajlik majd. 

Tizenegy szegedi középiskolára 163 millió forint 

Csinosítják a Textiliparit 

A lányöltözőn végezték az utolsó simításokat Fotó: Schmidt Andrea 

Csaknem vadonatúj tornate-
rem és öltöző várja vissza a 
szegedi könnyűipari szakközép-
iskolásokat a vakációról. Tíz vá-
rosi középfokú intézményhez 
hasonlóan a Téxtil is megújul a 
tanévnyitóig. 

- Húsz éve vakoltunk, azóta nem 
nyúltunk az iskolához. Ennyi 
változást az idén sem remélhet-
tünk, de az önkormányzat támo-
gatásával, az iskola és a szülők 
alapítványának köszönhetően 
óriási lendületet vettünk az 
utóbbi hónapokban. A kivitele-
zők többsége és a körzet képvise-
lője is többet vállalt az eredeti 
terveknél - büszkélkedett Koczor 
Lajos, a Tisza Lajos Könnyűipari 
Szakközépiskolában. A „Textil-
ben" tehát minden résztvevő be-
lerakott apait-anyait. A hatszáz-
ötven diák tanévkezdésre szinte 
új tornatermet és igényes öltöző-
ket vehet birtokba. A lányok per-
sze jóval tágasabbat, hiszen ők 
sokkal többen járnak az intéz-
ménybe. Szigetelték a tetőt, az 
sem ázik már tovább. Lefestették 
a falakat - az intervenciós alap 
terhére. A városi költségvetésből 
öt és fél milliót kaptak, abból fut-
ja az öltözők járólapjára és a 
mosdókra. Az iskola és a szülők 
alapítványa félmilliót költ hét 
számítógépes terem klimatizálá-
sára. Ezt egy céges támogató egé-
szíti ki, és hogy a Textil minden 
új és régi értékét megvédhessék: 
riasztóberendezést szereltek föl 
az intézményben. 

A kivitelezők és az iskola mun-
katársai szó szerint éjt nappallá 
téve serénykednek, hogy min-
dennel elkészüljenek határidőre, 

) KÖZÉ KOZEPISKOLAK FELUJITASA 

Intézmény Munka értéke 
(forint) 

Csonka János Műszaki 
Szakközépiskola és Kollégium 50 millió 

Kőrösy József Közgazdasági és 
Külkereskedelmi Szakközépiskola 35 millió 

Kiss Ferenc Erdészeti 
Szakközépiskola és Kollégiuma 25 millió 

Déri Miksa Ipari Szakközépiskola 20 millió 

Tápai Antal Szakközép- és Szakiskola 16 millió • ; 
i 

Forrás: NGSZ DM grafika 

vagyis évkezdésre. Egyedül a ke-
rítésfestés várja vissza a diáko-
kat; az anyagra jutott pénz, ám 
mázolni majd nekik kell a vaká-
ció után. 

• 
Tizenegy szegedi középiskola 

újul meg az önkormányzat tá-
mogatásával, azaz a Nevelé-
si-Oktatási Intézmények Gaz-
dasági Szolgálata (NGSZ) kar-
bantartási keretéből és az isko-
la-út programból. Az intézmé-
nyekre összesen több mint 163 
millió forintot költenek, és az 
átalakítás - a tervek szerint -
többségében évkezdésre elké-
szül. Három intézményben, a 
Csonka, a Déry és a Kőrösy 
szakközépiskolában várhatóan 
október közepéig tart a felújítás. 
Az öt legnagyobb átalakítás 
mellett másik öt iskolában -
Gábor Dénes Gimnázium, Mű-
szaki Szakközépiskola és Kollé-

gium, Fodor József Élelmiszer-
ipari Szakközépiskola, Szakis-
kola és Kollégium, lózsef Attila 
Általános Iskola, Szakiskola és 
Speciális Szakiskola, Tisza La-
jos Könnyűipari Szakközépisko-
la - is több millió forint értékű 
beruházás folyik a hónap végéig. 

DOMBAI T Ü N D E 

CSALAOi NAP 
A MAKKOSHÁZI ISKOLABAN 
Mint már beszámoltunk róla, az 
út—iskola programban minél több 
szülői, képviselői hozzájárulással 
volt érdemes pályázni - az általá-
nos iskoláknak is. Az egyik legsi-
keresebb volt ebben a makkosházi 
iskola, ahol az átalakítással a vá-
rosrész nyugdíjasklubja is helyet 
kapott. A megújult iskolát Botka 
László, Szeged polgármestere 
családi nap keretében adta át teg-
nap délelőtt. 

M. Toronykőy Márta: Az én Nagy Könyvem 

Visszasimulni 
a gyerekkorba 
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. M. Toronykőy Már-
ta rendőr főhadnagy, a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtóreferense Fekete 
István Téli berek című regényéről beszél. 

Arra a kérdésre, hogy ki a kedvenc íróm vagy mi a legkedve-
sebb könyvélményem, nagyon nehezen tudok válaszolni. A 
sok gyöngyszem különböző oldalakról színesíti az ember sze-
mélyiségét, így mindegyikre szükség van. Legyenek ott a ke-
zem ügyében, érezzem a hangulatukat. 

Ha mégis választanom kellene, akkor talán Fekete István 
Téli berek című regényét választanám. Mert általa vissza le-
het simulni a felnőttkor zordabb időszakából a gyermekkori 
kedves élményekhez, egy-egy nyári hangulathoz. Ez a könyv 
számomra az emberi tisztaságról, az óvó-nevelő szeretetről, 
az önmagát kereső ifjúságról szól. Arról a természet közeli 
világról, ahol nem egy lehetetlen színű tehén legelészik, és 
amelyet lassan már nem ismerhetnek meg gyermekeink. A 
nyári berek élénk világát felváltó rejtőzködőbb, titokzatosabb 
természetről szól, amely csak az 'alsóbb iskolát' kijártaknak 
muta that ja meg magát. A kamaszodó, érzékeny fiúkat egy 
igazi tanító, Matula Gergely sajátos humorral vezeti tovább 
az élet és a berek ösvényein. 

Fekete István is fiatalon, 17 évesen szerzi első vadászélmé-
nyeit, majd tíz esztendő elteltével mezőgazdászként lóháton 

járja be nap min t nap a ha-
tárt. Közben figyel és jegyze-
tel, gyűjti azokat az élmé-
nyeket, amelyeket később re-
gényei történetébe belesző, 
és amely leírásoktól regényei 
olyan megkapó hangulatúak 
lettek. 

A tanárként eltöltött évei-
met visszaidézve elmondha-
tó, hogy a kiskamaszok is 
mindig örömmel olvasták, a 
kötelező olvasmányok rossz 
ízétől mentesen, párjával, a 
Tüskevárral együtt. 

A mai napig élmény lapoz-
gatni ennek a könyvnek az ol-
dalait. 

Fekete István 

Téli berek 

Befejeződött az országos természetfilm-fesztivál 

A csend hangjai 
Az öt éve elhunyt szegedi ornito-
lógus, természetvédő és tanár 
Csizmazia György emlékére szer-
vezték meg és róla nevezték el az 
első magyar természetfilm-feszti-
vált. A Pusztaszeren tartott sereg-
szemlére hatvan mű érkezett. 

A fődíjat Méry Zsuzsa A pocso-
lya című alkotása kapta. Díjazta á 
zsűri Szabados Tamás Teke-
res-kút, Bubryák István A csend 

A csongrádi házaspárnak ingáznia kell sérült gyermekeivel 

Donkáékat nagyon szorítja az idő 
Minden igyekezet ellenére sem javultak a 
csongrádi Donka család kilátásai. Négy 
gyermekük közül kettőt Szentesre kellene 
hordani szeptembertől, mert csak ot t indul 
középsúlyosán fogyatékosok számára ta-
nulócsoport, míg a legkisebb és a legna-
gyobb Csongrádon jár óvodába és iskolába. 

Habár a törvényi feltétel adott, az alacsony 
gyermeklétszám miatt nem indulhat Csong-
rádon középsúlyosán értelmi fogyatékosok 
számára fejlesztő tanulócsoport a 6 -8 éves 
korcsoportban, holott épp az érintett szülők 
kezdeményezésére módosította a Rigó Alajos 
Általános Iskola Tisza-parti tagintézményé-
nek alapító okiratát a fenntartó megyei ön-
kormányzat. Donkáék kilátástalannak tűnő 
helyzetbe kerültek azzal, hogy két középső -
középsúlyosán sérült - gyermeküket emiatt 
Szentesre kellene hordaniuk szeptembertől. 
Ráadásul a legkisebb és egészséges Donatel-
lát, valamint a szintén fogyatékos Ferikét 
lakhelyükön kellene óvodába és iskolába kí-
sérni. 

- A helyzetünk sajnos nem javult, mi pedig 
nem akarjuk Putrikot és józsikát a vásárhelyi 
intézménybe adni. Bár biztos kényelmesebb 
lenne az életünk, de mi belehalnánk, ha nap 
mint nap nem láthatnánk őket - mondta la-
punknak Donka József. - Ezért ha csoda nem 
történik, a feleségem ingázni kényszerül há-
rom intézmény és két város között, s ez telje-
sen tönkreteheti az életünket. 

- Nem vonhatjuk be a két Donka gyerme-
ket az azonos korú, de enyhén fogyatékos tár-
saik számára induló foglalkozásba, mert a 
módosított alapító okiratunk ezt nem teszi 
lehetővé - nyilatkozta lapunknak a Rigó La-
jos Általános Iskola csongrádi tagintézmé-
nyének vezetője. - Nincs más megoldás, 
utazniuk kell a gyerekeknek - tette hozzá Ku-
rucz Istvánné, aki szerint az a legnagyobb 
probléma, hogy a megyei közgyűlés határoza-
ta csak csoportok integrálását hagyta jóvá, 

személyekét nem. Fábián György, a megyei 
közgyűlés oktatási bizottságának alelnöke 
szerint is roppant megterhelő lenne a Donka 
család számára az állandó ingázás. Hozzátet-
te, szakmailag nem tudja megítélni az eltérő-
en sérült gyermekek összevonásának követ-
kezményeit, de ha a közös foglalkozás műkö-
dőképes és eredményes lehet, az alapító ok-
irat szükséges módosítása akár már szeptem-
berben felvethető lenne. 

BÍRÓ DÁNIEL 

Az iskolai felszerelésük már megvan a Donka gyerekeknek, de még nem tudják, hogy jut-
n a k el a s u l i b a Fotó: Bíró Dániel 

hangjai és Moldoványi Judit A 
nyolclábú buckalakók című alko-
tását is. Sibalin György Farkasok a 
láthatáron című produkciója a 
környezetvédebni tárca különdíját 
nyerte el. A verseny három szak-
mai különdíját a következő filmek 
kapták: Szabó D: Zoltán: Partifecs-
ke - a folyók madará; Tóth Zsolt 
Marcell: Egy nap pompa - tiszavi-
rág; flencz Alajos: Törvény. 

HÍREK 
SCHMIDT ANDREA MAKÓN 
Schmidt Andrea fotói többek 
között azért kiválóak, mert ő 
maga is benne van minden egyes 
képben: beszél, és komoly 
dolgokat mond el szavak nélkül 
- mondta többek között 
fotóriporter kollégánk 
alkotásairól ugyancsak 
kollégánk, Horváth Dezső 
újságíró, publicista a hét végén a 
Hagymaházban. A kiállításra 
Schmidt Andrea erdélyi útjain 
készült fotóit hozta el, ahová öt 
esztendeje, egy március 15-i 
ünnepség alkalmával jutott el 
először. A sorsokról, az élni 
akarásról és az emberszeretetről 
szóló tárlat szeptember 15-éig 
látható a Hagymaházban. 

HALÁLOS GÁZOLÁS 
Halálra gázoltak egy 72 éves 
szegedi férfit szombaton kora 
este. Az idős kerékpáros 
Szegedről tartott Bordány felé, 
amikor a mögötte haladó 
Renault meg akarta előzni a 
zsombói elágazás közelében. A 
biciklis éppen ekkor fordult 
balra, így közvetlenül az őt előző 
kocsi elé kanyarodott. Az idős 
férfi olyan súlyos sérüléseket 
szenvedett, hogy a helyszínen 
életét vesztette. A helyszíni 
szemle idejére az utat teljes 
szélességében lezárták. 


