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KÖRKÉP 

ALGYŐ. A Yumeiho 
Egészségmegőrző Klub csütörtök 
17 órára meghirdetetett 
gyakorlőnapja technikai okok 
miatt elmarad. Szeptemberben 
viszont várják a gyógyulni vágyó 
algyőieket a faluház földszinti 
kistermében. 

BORDÁNY. A település 
történetét felidéző kiállítás 
nyílik szeptember elején a 
faluházban. A rendezők 
szeretnék bemutatni az elmúlt 
évtizedek családi fotóit, írott, 
nyomtatott emlékeit, a 
mezőgazdaságban és a 
háztartásokban fellelhető régi 
eszközöket A faluházban 
folyamatosan gyűlik a 
hagyományőrző kiállítás anyaga, 
de augusztus végéig még várják 
az újabb emlékeket. 
- Vasárnap rendezi a Kulturális 
és Szabadidős Egyesület 
„Játszd el gondolataid -
interkulturális hidak építése" 
elnevezésű programjának záró 
estjét. A hétfőn kezdődött 
egyhetes nemzetközi 
csereprogramban magyarok 
mellett bolgár és litván 
fiatalok is részt vesznek. A 
projekt célja, hogy a résztvevők 
megismerjék egymás 
kultúráját, hagyományait, 
szokásait valamint a szociális 
és földrajzi okok miatt 
hátrányos helyzetben lévő 
népcsoportjait. A fiatalok 
megfogalmaznak egy 
mindannyiuk helyzetét 
jellemző közös mottót, melyet 
a találkozó végén egy színpadi 
művel fejeznek ki. A záróest 
vasárnap a tervek szerint fél 
hétkor kezdődik, majd Vass 
Attila „szájzenész" és Szilágyi 
Gergely műsora következik. 
Fél nyolckor Európa Talk Show 
címmel a résztvevő fiatalok 
beszélgetnek országukról, 
tapasztalataikról, az egyhetes 
projektről. Este nyolc órakor 
mutatják be a közös mottó 
alapján készült színpadi 
művet, majd a hét 
eseményeiről készített filmet. 
Ezután Európa Party kezdődik 
a magyar, bolgár és litván 
résztvevők kedvenc zenéivel. 

DOMASZÉK. A Domaszéki 
Ifjúsági Önkormányzat 
tehetséges DJ-ket keres 
hagyományos nyárs ir a tó 
rendezvényére. Jelentkezni 
augusztus 25-éig lehet a 
70/452-33-43-as telefonszámon. 
- A domaszéki Kincskereső 
Óvoda ma délután fél ötkor 
szülői értekezletet tart, ahol 
az óvónők tájékoztatnak a 
2005/2006-os nevelési évvel 
kapcsolatos információkról. 

ÚJSZENTTVÁN. A Tisza-Maros 
Szög Kistérség ifjúsági 
önkormányzati 
összefogásának köszönhetően 
uniós támogatással májusban 
elindult az öt települést érintő 
Vándorlók című, fiataloknak 
szóló projekt. Ennek keretében 
ősztől két képzést szerveznek: 
szeptember 10-én és 17-én 
Újszentiván ifjúsági 
irodájában weblapkészítéssel 
kapcsolatos tréninget 
tartanak, szeptember 24-én és 
25-én ifjúság 2005-2006-os 
pályázatírói tréninget 
szerveznek a deszki 
faluházban. Az ingyenes 
képzésekre minden érdeklődőt 
várnak. Érdeklődni illetve 
jelentkezni a 

mmtanfolyam@vipmail. hu 
vagy a 20/204-87-60-as 
telefonszámon lehet. 

MÓRAHALOM. A Balog Péter 
utca feletti, 150 telkes új 
lakónegyed telkeinek 
értékesítése és a telkek 
közművesítése is gyors ütemben 
halad. A villamoshálózat nyár 
elejére elkészült, az ivóvíz-, és 
szennyvízhálózat a terület felén 
már kiépült. A gázhálózat 
építését július végén kezdték 
meg, így a teljes terület 
közművesítése október elejére 
valósul meg. 

Tanszervásárlási roham -A márkás holmit keresik 

Tiniboszorkás tolltartó 
az idei nagy sláger 

A Maros utcai papírboltban már tart az iskolakezdést jelző 
h a j rá Fotó: Frank Yvette 

Katona Márta: Az én Nagy Könyvem 

A barátság 
az élet csodája 
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. Katona Márta gyer-
mekgyógyász, egyetemi tanár, az SZTE gyer-
mekklinika intenzív osztályának vezetője 
Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek 
című regényéről beszél. 

Sokan az utolsó pillanatokra 
hagyják tanszervásárlást. Né-
melyik papírboltban már lát-
ványosan megkezdődött a ro-
ham, másutt hétfőre várják a 
csúcsforgalmat. A szülők több-
sége listával jön, egyre többen a 
drágább, de tartósabb tanesz-
közöket keresik. 

Kiskamasz lányok körében a 
tiniboszorkás tanszerek veze-
tik az idei slágerlistát. A 
Witch nevű tinimagazin olva-
sói nem tudnak ellenállni a 
fordulatos történet szereplői-
vel kívánatossá tett iskolai 
holmiknak. Tanévkezdési ked-
ve növelésére ilyesmiket ka-
pott édesanyjától a Maros ut-
cai papírboltban az ötödikbe 
készülő Tóth Andrea is. Az if-
jú boszorkányok a tolltartó-
ján, a füzetein és a tornazsák-
ján is elkísérik majd a kis-
lányt a suliba. Anyukája a 
boltban összeállított lista sze-
rint válogatva abban bízott, 
hogy tízezer forintnál nem ke-
rül többe az évkezdés. 

Utalvánnyal fizetett kisfia 
tanszercsomagjáért az ameri-
kai állampolgárságú, de Szege-
den tanító Don Peckham. A 
harmadikos Andy iskolába in-
dítása 8390 forintba került, 
így alig kellett kiegészíteni a 
munkahelyi támogatásként 
kapott hétezer forintos csek-
ket. Andy elárulta, szeretett 
volna még egy zseblámpát is, 
de az most kimaradt. 

- Akadt már olyan vásárlónk 
is, aki megkapta a gyermeken-
ként adható támogatás maxi-
mumát, 17 ezer forintot. Há-
rom gyerekkel jött, s 51 ezer 
forintot utalvánnyal fizetett -
mondta Vargáné Fábján Ildi-
kó, a Printker Office Land ér-
tékesítési igazgatója. A nyúj-
tott és hétvégi nyitva tartással 
működő Maros utcai boltban 
már érzékelhető a tanévkezdés 
előtti láz: munkanapon, déli 
tizenkettőkor is hat pénztár-
nál álltak hosszabb-rövidebb 
sorok. - Ezen a héten nőtt lát-
ványosan a forgalom. Ilyentájt 
jönnek meg a családok a nya-
ralásból, s megkapták már a 
munkahelyi támogatást is. A 
szokásosnál kétszer-három-
szor több vevőnk jön - érté-
kelt Vargáné Fábján Ildikó. 

Egy elsős iskolába indítása 
10-12 ezer forintba kerül, máso-
dikban viszont még sok megma-
radt tanszert használhat a gye-

T0RNACUCC 
| H Az Iskolakezdéshez a torna-

holmikat is meg kell venni. A 
Párizsi körút Mars téri végén 
álló Finis Sportboltban a 
lányka dressz 2,5 ezer, a te-
remcipő 4-5 ezer, a trikó 2-3 
ezer, a tornanadrág 3,5-4,5 
ezer forint. Igaz, ezek mind 
márkás holmik. Aki ennyit 
nem tud költeni, a kínai bol-
tokban és a Cserepes soron 
nézelődik. 

rek, ezért akár kétezer forintból 
is megúszhatja a család a vásárt. 
A felsősök és középiskolások az 

éppen divatos figurákkal díszí-
tett holmikért rágják a szülők fü-
lét. 

Hétfőre várják az igazi ostro-
mot a Barát Papír Kft. Bartók té-
ri üzletében. Papp Józsefné bolt-
vezető sokéves tapasztalata sze-
rint a többség a vakáció utolsó 
napjaira, vagy egyenesen szep-
temberre (akkor tudják meg, 
mit kér az iskola) hagyja a be-
szerzést, jobbára csak az első-
sök és az alsósok szülei jönnek 
hamarabb. - Megváltoztak a vá-
sárlói szokások: nincs már biza-
lom az olcsó tanszerek iránt, a 
legtöbben inkább a márkás, drá-
gább, de tartósabb táskákat ké-
rik. 

NY. P. 

„Az elmúlt időszak számomr, 
Márai Sándor A gyertyák csonl 
nem tudtam letenni, amíg vej 
rátságról szól, azaz két ember 
amely önzetlen, és nem akar a 
tot. Mondanivalója napjainkb 
63 évvel ezelőtt, amikor a köi 
stresszel teli életünk sem kedi 
lásának. 

A régen külföldre távozott 1 
évek óta egyedül élő férj visszi 
ki előttünk három ember élete 
ki egy gyermekkorban kötött ő 
lölet az egykori szeretet helyet 
lyek két ember kapcsolatát al 
kap választ az olvasó Márai re 
írt remekművében. 

A gyermekkori élmények, 1 
meghatározó szerepet játszar 
örökre kitörölhetetlenek mari 
vedett szeretethiány és az önbi 
pet játszik a lelki egyensúly i 
meghatározó, mint az anyagi 
nevelés, az érzelemsivár könr 
kudarcok, a frusztráció, amely 
tatásai is társulnak, deformáll 

Több évtizedes kimagasló mun-
kája elismeréseként, államalapí-
tó Szent István király ünnepe al-
kalmából a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tisztikeresztje (pol-
gári tagozat) kitüntetésben része-
sítette a köztársasági elnök Da-

egnagyobb olvasmányélménye 
jégnek című könyve volt, addig 
nem olvastam. A regény a ba-

zötti, érdek nélküli szeretetről, 
íásiktól segítséget vagy áldeza-
i legalább olyan aktuális, mint 
v íródott, hiszen a felgyorsult, 
: az emberi kapcsolatok alaku-

át érkezésére várva, az itthon 
mlékezései alapján bontakozik 
sorsának alakulása. Hol siklik 

inte barátság, miért lép fel gyű-
melyek azok a tényezők, ame-
íthatják - ezekre a kérdésekre 
Ikívül élvezetes stílusban meg-

yenek azok jók vagy rosszak, 
c minden ember életében, és 
iák. A gyermekkorban elszen-
lom csorbulása alapvető szere-
;gőrzésében, és sokkal inkább 
lkülözés. A túlságosan szigorú 
tet, majd a felnőttkorban átélt 
rz a mindennapok megpróbál-
ja a szeretni való, kedves gyer-
meket egy kiégett, gyűlölettel 
teli felnőtté. Ki tehet erről? 
Csak a külső tényezők felelő-
sek egy emberi élet kisiklásá-
ért vagy az ember maga is? 
Mennyiben vagyunk képesek 
saját sorsunkat alakítani? És 
ebbe még jócskán beleszól a 
történelem is, amely szintén 
sorsformáló. 

Márai szerint 'az emberek 
semmire sem vágynak úgy, 
mint egy önzetlen barátságra', 
a barátság 'az élet egyik névte-
len, csodálatos és kegyelem-
szerű állapota', amelyet nehéz 
megtalálni, és ápolni kell, 
mert könnyen elveszíthető." 

bis Erzsébetet, a Csongrád Me-
gyei Bíróság tanácselnökét. A 
megyei bíróság bírája hétfőn az 
Országos Igazságszolgáltatási 
Tanács hivatalában az igazság-
ügyi minisztertől vehette át az 
eüsmerést. 

Dabis Erzsébet 
kitüntetése 

Ősi magyar fajta a ficsérí pusztán 

A lakodalmi pörkölt szürkemarhából jó 

A Hód-Mezőgazda Rt. telephelyén inkább kuriózumként, nem a jövedelmezőségé-
ért tar t ják a s z ü r k e m a r h á t Fotó: Schmidt Andrea 

Miközben egyre többen hagynak fel a 
haszonállatok tartásával Magyarorszá-
gon, a szürkemarha-tenyésztők tábora 
nő. Az ősi magyar fajta húsa ugyanis 
hozzáértők szerint nagyon ízletes, ezért 
évről évre többen tartják. A vásárhelyi 
Hód-Mezőgazda Rt. ficséri pusztán ta-
lálható telephelye már több jószágot is 
eladott lakodalmakba. A gazdaság egyéb-
ként inkább kuriózumként tartja ezeket 
az állatokat, mint jövedelmezőségü-
kért. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mintegy húsz kilométer zötykölődés 
után, a megyehatárt közelében, a ficséri 
pusztán legelésző szürkemarhákra lehet 
figyelmes az utazó. A vásárhelyi Hód-Me-
zőgazda Rt. tulajdonában lévő telepen so-
rakozó istállókban, hatszáz Holstein-fríz 
növendéküsző szomszédságában kaptak 
helyett ezek a jószágok. 

A kilencvenes években költözött haza 
Ausztráliából dr. vitéz Endrey Antal, aki 
Maroslele környéken vett birtokot, s né-
pesítette be szürkegulyával. Betegsége mi-
att azonban évekkel később meg kellett 
válnia az állománytól, melyet a Hód-Me-

zőgazda Rt. vásárolt meg. A részvénytár-
saság mindig gondot fordított az állatte-
nyésztés történelmi hagyományainak 
megőrzésére, ezért döntöttek 5 évvel ez-
előtt úgy, hogy megveszik a jószágokat -
tudtuk meg Fekete Balázs állattenyésztési 
igazgatótól. Míg 8-10 évvel ezelőtt csupán 
néhány száz szürkemarha volt Magyaror-
szágon, addig mostanra már több ezret 

tartanak. Ez azonban azt is jelenti, hogy 
túlkínálat van a piacon, így a Hód-Mező-
gazda Rt. nem a jövedelmezősége miatt 
foglalkozik ezen állatokkal. Szürkemar-
ha-állományuk harminckét jószágból áll, 
melyek közül évente hatot-nyolcat adnak 
el, s ennek költségéből finanszírozzák a 
többiek tartását. 

Többnyire lakodalomra készülő csalá-

dok keresik a szürkemarhát, hiszen húsá-
ból kiváló pörkölt készíthető. Sokkal ízle-
tesebb, mint a magyartarka vagy a Hol-
stein-fríz szarvasmarha - jegyezte meg a 
ficséri telepet vezető Szűcs Imre. De nem 
csak ebben különbözik más szarvasmar-
hafajtáktól. A szürkéknek a természetük 
is merőben eltérő. Sokkal érzékenyebb ál-
latok, és nagyon ragaszkodnak a szabad-
ságukhoz. Borjúikat védelmezik, ellés 
után csak úgy szabad a kis jószág közelébe 
menni, ha a tehenet távolabb helyezik el. 
Szarvhegyre is hányná az embert, magya-
rázta a telepvezető, ezért szoktak a szar-
vuk végére „gombot" tenni. Ugyanakkor 
hihetetlenül intelligensek, s nagyon kí-
váncsiak. 

BEMUTATKOZNAK AZ 0MEK-0N 
agg Bár a szürkemarhák maradnak a ficséri pusz-

tán, a Hód-Mezőgazda Rt. jó néhány lova, ser-
tése. szarvasmarhája a hét végén a fővárosba 
utazik, az Országos Mezőgazdasági és Élelmi-
szer-ipari Kiállításra (OMÉK). A gazdaság )ó-
szágai az elmúlt években is szép sikereket ér-
tek el az OMÉK-on, hasonló teljesítményben 
bízik most is Fekete Balázs, a cég állatte-
nyésztési igazgatója. 
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