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KORKÉP 

ALGYŐ. Ma és holnap rendezi 
meg az algyői lovasnapokat az 
Algyői Lovasklub a sportcentrum 
lóversenypályáján. Szombaton 
tartják meg a díjugrató 
lovasversenyt B és C kategóriában, 
valamint a Gyevi-kupát. 9 órakor 
kezdődik a családok, civil 
szervezetek kakaspörköltfőző és 
süteménykülönlegcsség-készítő 
versenye. Fél 11-től díjlovaglást, 
majd díjugratást láthatnak a 
nézők. Délben kezdődik a 
gyermek lovastorna, lesz csikó 
bemutató, dámalovaglás, 
díjlóbemutatás. Fél három és fél öt 
között rendezik a Gyevi-lcupát, 16 
órától tűzgyújtás, szalonnasütés, 
karaoke-verseny várja a 
résztvevőket. Este 7 órától Kacor 
Ferenc lép fel, majd lovasbál 
kezdődik, a zenéről a tápéi 
Törmelék rockzcnckar 
gondoskodik. Vasárnap tartják a 
fogathajtó napot, mely 10 órakor 
zenés fogatos felvonulással 
kezdődik: 20 fogat és póni hajt 
végig Algyő utcáin. 11 órától a 
Sasíjászok nomád fegyveres és 
viselctbemutatóját láthatják, majd 
a gyermek fogatos ügyességi 
verseny következik pónikkal és 
nagytestű lovakkal. 13 és 16 óra 
között fogat pontszerző verseny 
zajlik, ezután a Pavane 
Táncegyüttes lép fel. A 17 órakor 
kezdődő tombolasorsolás fődíja 
egy csikó. Mindkét napon 
kiállítók, kézművesek, 
vidámparkosok várják a 
közönséget. A bátrabbak műbika 
megülő versenyre 
jelentkezhetnek, mások 
séta kocsikázhatnak, 
pónilovagolhatnak, délben pedig 
meghallgathatlak az Algyői 
Hagyományőrző Citerazenckar 
műsorát. Szombaton és vasárnap 
9 és 16 óra között Boszorkány női 
labdarúgótornát rendeznek a 
sportcentrumban. A helyszínen 
tartják meg az országos 
kecsketenyésztők konferenciáját. 
Lesz mini állatóvoda, 
kecskesajtkóstolás és -vásár, 
kecsketej ivó verseny, 
kecskcpőrköltfoző verseny. 

MÓRAHALOM. Augusztus 29-e 
és szeptember 7-e között tartják 
a városban a tüdőszűrést. 
Augusztus 29-étől 31 -éig, 
valamint szeptember 5-étől 7-éig 
9 és 15 óra között várják a 
mórahalmiakat. A szűrőbusz 
idén űj helyszínen, az 
Aranyszöm Rendezvényház 
udvarán áll. A szűrésre 
taj-kártyájukat hozzák 
magukkal. 

• - Augusztus 25-én és 26-án 
tartották Tapolcán a Hild-dí jas 
városok találkozóját. Mórahalom 
képviseletében a találkozón 
Talmácsi István építész vett részt, 
akinek nevéhez fűződik többek 
között a Móra Ferenc Altalános 
Iskola, az Erzsébet Mórahalmi 
Gyógyfürdő, a fürdővel szemben 
épült társasház, valamint az 
Innovációs Központ épülete. A 
konferenciával egybekötött 
találkozón sor került a 2005. évi 
egyéni Hild-díjak ünnepélyes 
átadására, a díjazott települések 
tablókon mutatták be a díj 
elnyerése óta történt fejlesztéseket. 
A Magyar Urbanisztikai Társaság 
jelezte, hogy ezentúl rendszeresen 
megrendezi a Hild-dí jas vámsok 
találkozóját, valamint kedvező 
döntést hozott Mórahalom 
tagfelvételi kérelméről, így a város 
2005. II. félévétől a társaság teljes 
jogú tagjává vált. 

TISZASZIGET. Pénteki 
számunkban rosszul írtuk a 
tiszaszigeti tejesasszony, Bódi 
Ferenené nevét, aki a Szeged tarjáni 
lakótelepi boltjában házi tejet árul. 
A hibáért elnézését kérjük. 

ÜLLES. Augusztus utolsó hetében 
az általános iskolások képzeletben 
beutazták az Egyesült Királyság 
területét. Játékos keretek között 
angol nyelven tanultak, , 
beszélgettek az ott élők szokásairól, 
táncaikról, történtéről. 
- A Fontos Sándor Altalános és 
Alapfokú Művészeti Iskolában 
augusztus 31 -én 17 órakor 
tartják a tanévnyitót. 

Tankönyvek, hosszabb-rövidebb várakozás után 

Mindenki másképp oszt 

Számlát vagy nyugtát kell írni, átvételt igazolni, így persze tovább tart Fotó: Schmidt Andrea 

Van általános iskola, ahol naponta egy, máshol 
két évfolyam veheti át a tankönyveit, és van, ahol 
egy hétvégi napon kapják meg a kiadványokat a 
szülők. A sorban állás ideje is változó: lehet öt 
perc és lehet 45 is. 

Füzet, új tolltartó, vonalzó és körző a legtöbb csa-
ládban már megvan, a tankönyvekkel pedig ezek-
ben a napokban egészül ki a diákok felszerelése. Az 
általunk felkeresett általános iskolák más-más mó-
dot választottak a tankönyvosztásra. 

A Rókusi l-es Számú Általános Iskolában négy 
napon keresztül várják a szülőket, csütörtökön az 
elsős-másodikos, pénteken a harmadikos-negyedi-
kes, hétfón ötödikes-hatodikos, kedden pedig a he-
tedikes-nyolcadikos gyerekek illetve szüleik állnak 
sorba a könyvekért. A csomagok névre szólóan 
vannak előkészítve, de az ellenőrzés, esetleg a 
számlaírás miatt esetenként várakozni kell. 

Tóthné Fuchs Ágota negyedik osztályos gyerme-
ke tankönyveiért állt sorba háromnegyed órát. - Ki-
várjuk és közben beszélgetünk - mondta. 

Az anyukákkal - ők voltak többségben - mi is 
szóba elegyedtünk. Kiderült, hogy a legtöbb gyerek 
azonnal belenéz az új magyar, történelem könyvek-
be, de akad olyan is, akit noszogatni kell, hogy kéz-
be vegye a kiadványokat. 

Az iskola munkatársai szerint várakozni csak az 
alsós gyerekek esetében kell, a szülők ugyanis 
munka előtt, után vagy ebédszünetben, de egyszer-
re jönnek a könyvekért. A felsősök már maguk in-
tézik a beszerzést, ők egész nap ráérnek, ezért nem 
egy időben érkeznek. 

A Madách Imre Általános Iskolában egy nap csak 
egy évfolyam tankönyveit osztják. Külön napot kap-
nak azok, akiknek ingyen jár a könyv és kijelöltek 
egy pótnapot is, arra az esetre, ha valaki nem ért rá 
jönni. A korábbi gyakorlat a Madáchban az volt, 
hogy három napig lehetett átvenni a könyveket, de 
ez hosszú sorban állást jelentett a szülőknek, ezért 
az iskola váltott. Idén minden zökkenőmentesen 
zajlott, megszűnt a sorban állás - mondta az iskola 
igazgatója, Ezumachné Németh Györgyi. 

Harmadik utat választott a Ságvári Endre Gya-
korló Általános Iskola - tudtuk meg az egyik szülő-
től. Náluk egy hétvégi napon, a Radnóti Könyves-
boltban lehet átvenni a kiadványokat. A szülők elő-
re megkapták a könyvek listáját, melyen jelölhet-
ték, ha valamelyik könyvet - mivel már megvan a 
családnak - nem kérik és a lista tartalmazta a tan-
könyvek árát is. Az a szülő, akivel beszélgettünk el-
mondta, tavaly - ugyanezzel a módszerrel - öt perc 
alatt magkapták a könyveket. 

G. ZS. 

Nézőcsúcs a pesti Munkácsy-kiállításon 

Visszahozták a Honfoglalást, 
restaurálták a múzeum kincsét 

A Munkácsy-kép, kicsomagolás után, még keret nélkül, a múzeum nagytermében Fotó: Schmidt Andrea 

Hazahozták a szegcdi Móra Ferenc Múzeumba 
Munkácsy Mihály Honfoglalás című festményét, 
amelyet a Magyar Nemzeti Galéria kiállításán 
mutattak be. A tárlat nézőcsúcsot döntött: több 
mint 360 ezren látták. 

Ezúttal nem lovakon, hanem kamionnal érkezett 
Szegedre Árpád vezér és országhódító serege: teg-
nap visszahozták Budapestről Munkácsy Mihály 
Honfoglalás című festményét. A képet a Magyar 
Nemzeti Galéria Munkácsy-kiállításán mutatták 
be. Az áprilistól augusztusig nyitva tartó tárlat 
anyagát tizenegy európai országból és az Egyesült 
Államokból gyűjtötték össze. A bemutató minden 
idők legsikeresebb magyarországi kiállításának bi-
zonyult: 360 ezren látták a festményeket, köztük a 

Móra Ferenc Múzeum féltve őrzött kincsét, a Hon-
foglalást. 

Munkácsy 1892-93-ban festette a képet, amely 
1895-ben került Szegedre. Személyesen a művész-
től vásárolta meg a múzeum az alkotást. A kép szí-
nei kissé megfakultak az utóbbi évtizedekben, ezért 
a galéria vállalta, hogy a kölcsönadásért cserébe 
restaurálják a művet. így is történt: a szegedi mú-
zeum közönsége mostantól már megújult állapotá-
ban csodálhatja meg a híres festményt. 

A fővárosban kiállított Munkácsy-képek egy ré-
szét Debrecenben még láthatják a művészetkedve-
lők. Pákh Imre huszonnyolc festményből álló gyűj-
teményét szeptembertől november végéig állítják 
ki a cívis városban. 

NY. P. 

Autókiállítás, 
közlekedésbiztonság 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kilencedik alkalommal rendezi meg ma 9 és 18 óra között a Pálma 
Reklámstúdió és a Csongrád Megyei Baleset-megelőzési Bizottság a 
Honda Wehli támogatásával a közlekedésbiztonsági nyílt napot és 
autókiállítást. A rendezvény szervezője, Elekes Zoltán elmondta, sze-
retnék felhívni a figyelmet az iskolakezdéssel kapcsolatos balesetve-
szélyekre, valamint fontosnak tartják, hogy a szegediek találkozhas-
sanak a bizottság munkájával. 

A hagyományos ügyességi versenyen rendőrök, mentősök, taxi-
sok, tűzoltók és újságírók - köztük lapjaink munkatársai - vesznek 
részt. Idén is kiosztják az év mentőse, rendőre és tűzoltója díjat. Ma 
egész nap ki lehet próbálni a Magyar Autóklub biztonságiöv-szimu-
látorát. Véradást is szerveznek. Az old timerek mellett a Honda 
Wehli jóvoltából a Honda teljes modellpalettáját, a Jazztől az FR-V 
buszlimuzinig terjedő választékot is megtekinthetik az érdeklődők. 

Elfogták a késes rablót 
A rendőrök elfogtak egy 19 éves 
hajléktalant, aki késsel megvá-
gott, és kirabolt egy nőt Sze-
geden. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy fiatal férfi augusztus 23-án, 
az esti órákban Szegeden a Lom-
nici utcában kilesett egy környé-
ken lakó, hazafelé tartó nőt, akit 
késsel megtámadott, dulakodni 
kezdtek, a férfi több apróbb vá-
gást ejtett a nő testén. Közben 
megpróbálta elvenni a nő óráját 

és táskáit, de mivel ellenállt, ez 
nem sikerült. A férfi végül futva 
elmenekült. A Szegedi Rendőr-
kapitányság munkatársai csütör-
tökön lakossági bejelentés alap-
ján elfogták a gyanúsítottat, egy 
19 éves hajléktalan férfit. Egy kö-
zelben lakó személy szemtanúja 
volt az eseményeknek, és fölis-
merte a fiatalt, akit a rendőrök 
kiérkezéséig a helyszínen vissza-
tartott. A rablót őrizetbe vették, 
és rablás miatt eljárás indult elle-
ne, a Szegedi Városi Bíróság teg-
nap letartóztatta. 

Ötös koccanás a hídon 

Tegnap délelőtt a régi hídon a belváros felé tartó, várakozó kocsisorba 
szaladt egy Mercedes, majd ezt is megtolta egy Fiat. Belecsúsztak az 
előttük álló három vétlen autóba. Személyi sérülés nem történt. A 
legelöl álló taxis elhajtott a helyszínről, a mögötte álló vétlen Opel 
Astrán és Volkswagen Passaton kisebb karcolások keletkeztek. A két 
leghátsó autóst a kiérkező rendőrök a helyszínen megbírságolták, 
mert nem tartottak megfelelő követési távolságot Fotó: Frank Yvette 

Most sem döntöttek a sándorfalvi orvosi ügyeletről 

Nemakarásnak 
népszavazás a vége 
Új bizottság új tervvel állt elő a napokban lezajlott nyílt önkormány-
zati ülésen a sándorfalvi orvosi ügyeletről. A képviselők nem döntöt-
tek, csak abban egyeztek meg: népszavazást tartanak. 

Estébe hajlott a sándorfalvi kép-
viselő-testület nyílt ülése, ame-
lyen a városatyák döntést akar-
tak hozni a település orvosi ügye-
letének visszaállításáról. Május 
végén már egyszer eredménytele-
nül tárgyaltak egy bizottsági 
tervről, de akkor az ülés végén új 
bizottságot hoztak létre, hogy ki-
dolgozza az ügyelet újabb tervét. 

- Határidőre benyújtottuk a 
tervünket, és minden korábban 
felmerült kérdésre választ kapott 
az önkormányzat vezetése. Ta-
nulmányunk alapján tehát úgy 
vélem, dönthettek volna a képvi-
selők. Ennek ellenére nem mer-
ték megszavazni az indítványun-
kat. Féltek felelősséget vállalni -
összegezte a történteket Tóth 
Csilla önkormányzati képviselő, 
a tanulmány egyik szerzője. 

Az új terv szerint az orvosi 
ügyelet megszervezése egyszeri 
10 milliós beruházást igényelne, 
és évente legfeljebb 30 milliós 
költséggel járna. Összevont 
ügyeletet, azaz gyermek- és fel-
nőttellátást együtt vállalna fel az 
új helyi sürgősségi állomás az 
egészségház emeleti helyiségei-
ben. Négy embert foglalkoztat-
nának hétvégén és munkaidő 
után: két orvost, szakápolót és 
gépkocsivezetőt. 

Darázs Sándor polgármester 
nem kívánta telefonon kommen-
tálni az ülés kudarcát, azt azon-
ban elmondta: nem hoztak dön-
tést. Az ügyelet kérdését a lakos-
ságra bízzák, vagyis népszavazást 
írnak ki november 12-ére. Az 
eredményes szavazáshoz a lakos-
ság felének, plusz egy embernek 
kell voksolni, és a döntést a szava-
zók ötven százaléka és még egy 
ember véleménye határozza meg. 

- Nem kaptam szót az ülésen, 
mert testületi ülésről lévén szó 
nem volt rá mód. Látszik a képvi-
selőinken, hogy nem a várost tart-
ják szem előtt, hanem csak a saját 
érdekükre figyelnek - háborgott 
Bodor János, aki csak nemrégiben 
költözött ki Sándorfalvára Szeged-
ről. - Látszik, hogy ők nem kértek 
még ki mentőt beteg családtagjuk-
hoz. Én legutóbb a lányomhoz 
hívtam segítséget, de nem jöttek. 
Másnap elindult a városba, és ott 
esett össze. Akkor vitte be a men-
tó a klinikára vírusos fertőzéssel. 
Ha rajtam múlik, nem hagyjuk 
ennyiben. Most a sándorfalviakon 
áll a döntés, és én mindent meg-
mozgatok, hogy a képviselők vég-
re belássák: egyöntetűen akarjuk a 
sürgősségi orvosi ellátást. Addig 
Sáftdorfalva nem város. 

DOMBAI TÜNDE 


