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KORKÉP 

BALÁSTYA. Vöröskeresztes 
vásárra várják az érdeklődőket a 
művelődési házban holnap 
délelőtt 10 és délután 1 óra 
között. A rászorulók nagyon jó 
minőségű ruházati termékekből 
válogathatnak ingyenesen. 
Ugyanebben az időpontban 
várják az újabb felajánlásokat a 
szervezők, a helyi vöröskeresztes 
csoport, valamint a művelődési 
ház. 

BORDÁNY. A Bordányi 
Berkenye Népdalkör a nyári 
szünet utáni első próbáját ma 
este 6 órától tartja az Ádám Jenő 
Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola 11 -es termében. A régi 
tagokon kívül a csatlakozni 
kívánó érdeklődőket is várja a 
népdalkör vezetése. 
- Szeptember 1 -jétől 
hétköznaponként fél 2-től este 
fél 9-ig várja régi és új látogatóit 
a Bordányi Ifjúsági Információs 
Pont (biip). A július 1 -jétől 
megújult intézményben 
ingyenesen lehet igénybe venni 
az internet használatot. 
Szeptembertől minden héten 
más témákat vitathatnak meg a 
biip-be látogatók. Az első héten a 
munkahely keresésben segítő 
honlapokról ad tájékoztatást az 
információs pont. 

DESZK. A Móra Ferenc 
Csicsergő Óvodában ma délután 
5 órakor kezdődik a szülői 
értekezlet, amelyre várják a 
szülőket. 
- A Zoltánfy István Általános 
Iskolában az 1. osztályosok 
szülői értekezlete ma délután 5 
órakor kezdődik. Az 5. a 
osztályos gyerekek szüleit 
holnap fél 6-tól várják a szülői 
értekezletre. A szülők 
megjelenésére feltétlenül 
számítanak. 

PUSZTAMÉRGES. Szeptember 
16-án és 17-én rendezik meg a 
X. szüreti fesztivált és 
kakaspörkültfőző versenyt 
Pusztamérgesen. Pénteken 
bórkóstolóra várja a vendégeket 
a Farkas pince. Délután 4 
órakor kezdődik a Kappan-kupa 
nemzetközi focitorna. 
Szombaton zenés ébresztővel 
ébrednek a lakosok és a még élő 
kakasok, majd 10 órakor 
nyitják meg a fesztivált. Egész 
nap kiállítások, vásárosok, 
bemutatók és szórakoztató 
színpadi produkciók várják a 
vendégeket. Megrendezik a 
Pick Szeged SC és a Mérgesi 
Öregfiúk kézilabda csapat 
rangadóját. A zsűri - Olgyai 
András tapolcai mesterszakács 
és Székhelyi József, a szegedi 
színházigazgató - délben kezdi 
meg az ételek minősítését, 
ugyanebben az időben kezdődik 
az ebéd a vendégfogadó 
házaknál, valamint a főtéren. 
Közben Jó ebédhez szól a nóta -
élőzene gondoskodik a 
megfelelő hangulatról az ebéd 
és az ízletes alföldi bor mellé. 
Délután 3 órától Pergőszínpad: 
szórakoztató programokkal 
gyerekek és felnőttek számára. 
Fél 5-kor eredményhirdetés, 
majd folytatódik a színpadi 
produkció nótákkal, 
bohócműsorral, este pedig 
Rádió 88 Party Száraz 
Ferenccel. Este 9 órakor 
tűzijáték, majd 
Crystal-konccrt. 
Kísérőrendezvények egész nap: 
vérnyomásmérés, játszóházi 
programok. Ételrendelés, 
szállásrendelés és bővebb 
információ kérhető a helyi 
Tourinform irodában a 62/ 
286-702-es telefonszámon, 
vagy a 

pusztamerges@tourinform.hu 
e-mail címen Sólya 
Zoltánnénál. 

SÁNDORFALVA. Megújult 
Csongrád megye legfiatalabb 
városának honlapja. A 
www.sandorfalva.hu internetes 
címre látogatók tájékoztatást 
kapnak az önkormányzat < 
munkájáról, intézményeiről, a 
település életéről. 

Piros-ködös mezőben nevet a lány, retró a pár 

A JATE-klub ugyanaz, 
csak sokkal szeob lett 
Nyitó bulit tartott hétfőn este a 
felújított, modernizált JA-
TE-klub. Az újdonságokat és a 
változatlant kerestük és megál-
lapítottuk: a klub ugyanaz, csak 
szebb. Az összhatás vidámabb, 
világosabb és már a nagyterem 
tincparkett jén is lehet lélegezni. 

Újra fogadja hétfő óta törzskö-
zönségét, és az alkalmi betérőket 
a szegedi |ATE-klub. A szórako-
zóhely élén júliusban vezetővál-
tás történt, Csaba Leventét ne-
vezte ki a klubtanács. A hely üze-
meltetője az az Universitas Kht. 
lett, mely évekig csupán a szóra-
kozóhely büféjét működtette. A 
diákklubot nyáron felújították, a 
cél az volt, hogy a megszűnjön az 
„óvóhelyjelleg", vidámabb, vilá-
gosabb legyen az összhatás. 

A bejárat előtt már fél tízkor 
sor állt - ez nem volt szokatlan. 
Ami mégis: az emberek percekig 
csak álldogáltak, be nem juthat-
tak. A pénztárgépekből ugyanis 
hiányzott a szalag - tudtuk meg 
az egyik biztonsági alkalmazot-
tól. Várakozás közben azért nem 
unatkoztunk, érdeklődve hall-
gattuk egy fiatalember sirámait a 
mai lányokról, akik ahelyett, 
hogy futó kalandot keresnének, 
szerelmesek lesznek belé. 

- Gyönyörű a festés! 
- A z enyém? 
- Nem, a helyé. 
A fenti párbeszéd két barátnő 

között már bent a klubban hang-
zott el - és valóban: a világos szí-
nektől megváltozott a hely han-
gulata. Az egyik oldalon pi-
ros-ködös zöld mezőn nevető 
lány, a másikon retró-pár. A na-
rancssárga, citromsárga, vilá-
gosszöld, világoskék uralta falak, 
a fehér és sárga mennyezet meg-
növelte a teret, vagy ahogy egy je-
lenlévő fogalmazott: még a sötét 
arcok is megvilágosodnak tőle. 

De nemcsak a látvány változott, a 
nagyteremben táncolók hálásak 
voltak a klímából áradó hűvös leve-
gőért is. A zenét több dj keverte, a 
kezdés rock-diszkós volt, szólt Nir-
vana, Pearl Jam és Faith No More. A 
közönség erre még csak bólogatott, 
táncra a mai zenékre perdültek. 

Az udvaron a Backline, a Sal-
vus, a Dystopia koncertezett, a 

Vidámabb lett a megújult klub belső tere 

TETSZETT 
Csaba Levente, a klub veze-
tője elmondta, a látogatók 
többségének tetszett a JATE 
új arca és elégedettek voltak 
a klímával Is. A nyitóbuli 
kedd reggel öt óráig tartott. 

kisteremben dj-k zenéltek - ott 
még mindig szaunában. 

- Hogy tetszik a klub új arca? -
érdeklődtünk egy frissen érkezett 
fiatalembertől. Körbenézett, 
majd így szólt: nem rossz, de ne-
kem csak a zene számít. Barát-
nője azonban határozottan érté-
kelte az újdonságokat: kedvesebb 
és tisztább - így összegzett. 

Éjfél körül a színes (alakból 
már alig lát tunk valamit, a fo-
lyosó bedugult, hátak és karok 
között küzdöttük magunkat 
előre. Mivel akaratlanul is kö-
zel kerültünk embertársaink-
hoz, a ruhákat mustráltuk, a 
trendet kutattuk. A legmenőbb 
hétfőn az volt, aki vicces szöve-
get viselt pólóján: „nem vagyok 
idevalósi, megmutatnád, merre 
laksz?" 

Hajnali kettőkor, a klub ajtajá-
ban még mindig volt, aki befelé 
igyekezett. Mi ekkorra már meg-
tudtuk, amit akartunk: a JATE 
ugyanaz, csak szebb. 

Ahogy kiléptünk az utcára, egy 
kidobó utánunk szólt: vegyétek 
fel a kabátot lányok, hűvös van. 

GONDA ZSUZSANNA 

Nincs harag: a 400 méter is Guinness-rekord 

Már nem paprikás 
a hangulat 
Tálált volna jó megoldást a túl 
hosszúra sikeredett paprikafü-
zér ügyére Sándor Zoltán, a kö-
tözést kezdeményező civil egye-
sület elnöke - ha ott lett volna a 
Kárász utcán hétfőn. 

- Alighanem szétosztottuk volna 
a füzér négyszáz méterén felüli 
paprikát - mondta tegnap a Szö-
gedi Felsővárosiak Civil Egyesü-
letének (Szöfce) elnöke. Sándor 
Zoltán azért telefonált szerkesz-
tőségünkbe, mert tegnapi tudósí-
tásunkból úgy vette ki, a hétvégi 
paprikafűzésben jeleskedett sze-
gediek az önkormányzatot hibáz-
tatják, amiért nem sikerült a tel-
jes, 700 méteres paprikakígyót a 

••Sétálóutcán közszemlére tenni. -
Igen jó együttműködésben dol-
goztunk, mi civilek, a Paprika 
Rt., a madzagot rendelkezésre bo-
csátó kenderfonó és az egész ese-
ményt finanszírozó szegedi ön-
kormányzat - jelentette ki az el-
nök. - Senkit sem lehet hibáztat-
ni azért, hogy 400 méternél sok-
kal hosszabb füzér készült el, 
ezért csak köszönet jár. Ha ott 
lettem volna hétfőn reggel a Ká-
rász utcán, azt javasoltam volna, 
hogy vita nélkül vágjuk el a ma-
dzagot 400 méternél, hiszen ez a 
hosszúság is Guinness-rekord. És 
az sem lehet vita tárgya, hogy az 

önkormányzat kiteheti vagy nem 
a Kárász utcán a Chagall-kiállítás 
molinóit, hiszen ez a művészeti 
esemény is megérdemli a hírve-
rést. Úgyhogy szerintem nincs 
semmi baj, nincs fiaskó és senki 
sem követett el hibát - szögezte 
le az egyesületi elnök. 

Felsőváros országgyűlési képvi-
selőjeként házigazdája volt a 
paprikafűzési rekordkísérletnek 
- a sikert is ő jelentette be - Új-
helyi István, aki ugyancsak tele-
fonált tegnap. Szinte megismé-
telte a Szöfce-elnök szavait az 
összes résztvevő és szervező si-
keres és zökkenőmentes együtt-
működéséről és hozzátette: a 
hétfői Kárász utcai méltatlanko-
dás szóvivői bizonyára nem tud-
ták, hogy a szegedi önkormány-
zat nemcsak finanszírozta a pap-
rikafűzést, hanem segített, ahol 
tudott - az utcadíszítést is ön-
kormányzati cég végezte - , és rá-
adásul minden reklámanyagot 
eltávolíttatott a Kárász utcáról, 
hogy a paprikakígyó érvényesül-
hessen. 400 méteres füzér fölra-
kásáról szólt a megállapodás -
ennyi el is fért. Az utca legvégén 
a kiállítást hírelő molinóhoz ért-
hető okokból ragaszkodott a vá-
rosháza: a Chagall-tárlat is vala-
mi! - mondta a képviselő. 

S. E. 

Szemközt 
Boros Gyulával 
Ma este fél 8-kor ismét jelentkezik 
a Városi Televízió Szegedben a 
Szemközt, a VTV és a Délmagyar-
ország közös műsora. A vendég 
ezúttal Borós Gyula, a Szegedi If-
júsági Ház igazgatója lesz, akivel a 
Szegedi Ifjúsági Napokról beszél-
get Vass Imre, a VTV szerkesz-
tő-riportere és Szabó C. Szilárd, a 
Délmagyarország újságírója. 

Bertók Róbert: Az én Nagy Könyvem 

A fekete harcos 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtúrá-
ban ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyiségek, tudósok, művészek, üzletembe-
rek, sportolók és újságírók vallanak legked-
vesebb könyvükről. Szentes szülötte, Bertók 
Róbert kick-box világbajnok és ökölvívó ma-
gyar bajnok John Cottrell A végzet embere 
című könyvéről beszél. 

„Engem leginkább azok a könyvek érdekelnek, amelyekből a 
mindennapi életemhez fontos, hasznos információkat tudok 
szerezni. Szívesen olvasok a természetről vagy az egészségről, 
erőnlétről szóló köteteteket. A végzet embere, azaz Muham-
mad Ali bokszoló pályája, emberi tartása példa számomra. Egy 
élő legenda ő, azt hiszem, bárki megírhatja a történetét, pályá-
ja valamilyen módon önmagáért beszél. A híres bokszoló há-
romszor tudta visszaszerezni világbajnoki címét, kiállt a feke-
ték jogaiért. A vietnami háború idején megtagadta, hogy belép-
jen a hadseregbe. Ezért elvették tőle a világbajnoki címet, sőt 
börtönbe is akarták csukni - ezt azonban a közvélemény nyo-
mására már nem kockáztatta meg az akkori hatalom. Emberi 
tartással foglalt állást olyan kérdésekben, amelyek ugyan poli-

tikai természetűek, de az er-
kölcsi győzelem is az övé. Né-
ha én is érzem, hogy volna vé-
leményem dolgokról, ehhez 
azonban olyan bátorság kell, 
ami a ringen kívül nyerhetne 
csak teret. Muhammad Ali 
azért is példa nekem, mert 
abszolút a mélyből küzdötte 
fel magát, minden idők legna-
gyobb bokszolója marad halá-
la után kétszáz évvel is. Most 
minden erejével küzd a Par-
kinson-kór ellen, mit kíván-
hatnék neki, mint egészséget 
- a boksz iránt elkötelezett-
ként fejet hajtok előtte." 

Fotó: Karnok Csaba 
Ezen a hétvégén, péntek délutántól vasárnap estig 

Hangár Autórevü 
Szeptember 9-én, pénteken a 13 
órai kapunyitástól vasárnap es-
te 19 óráig tart nyitva a Hangár 
Expó- és Konferencia-központ-
ban az idei Hangár Autórevü, a 
Gellért és Fiai Consult ing Kft. 
rendezésében. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hangár Autórevü 2005 elneve-
zéssel rendezik meg idén is a leg-
jobb autómárkák bemutatkozá-
sát a Kereskedő közben, a Han-
gár Expó- és Konferencia-köz-
pontban. A rendezvény 6 ezer 
négyzetméter fedett és 14 ezer 
négyzetméter szabad területen 
várja az autók szerelmeseit. 

Immáron hagyomány, hogy a 
Hangár Autórevü nem csupán 
szakkiállítás, hanem valódi autós-
how: lesznek Streetfighter-, mo-
tocross* és big crash törésbemuta-
tók. A Roncsautó Kft. támogatásá-
val például 15-20 méter magas-
ságból elengednek egy személy-
gépkocsit, amely az aszfaltnak 
csapódik, ezzel egy 50-60 
kilométer/órás frontális ütközést 
imitálnak (ezt a programot vasár-
nap délután 15 órára szervezik). 
Az érdeklődők a nyitás napján, 

pénteken délután 16 órakor kö-
zönségtalálkozón vehetnek részt, 
amelynek vendége Talmácsi Gá-
bor motorversenyző. Szombaton 
délelőtt 10-kor a Magyar Autó-
klub Dél-alföldi Területi Szövetsé-
gének és a Csongrád Megyei Bal-
eset-megelőzési Bizottság szerve-
zésében autós ügyességi versenyt 
rendeznek nők részvételével, Bo-
szorkányok 4 keréken címmel. 

A kiállítás zárásaként kerül sor 
a Hangár Autórevü és a Délma-
gyarország közös játékának sor-
solására, amelynek részleteiről 
lapunk tájékoztatja az olvasókat. 
A Tisza Volán Rt. a rendezvény 
idején is 15 percenként indítja az 
ingyenes autóbuszjáratokat a 
Cora Áruház irányába: péntektől 
vasárnapig naponta 19.30-ig va-
lamennyi autóbusz betér a Han-
gár Expóhoz, és a járatok sűrítve, 
15 percenként közlekednek. Az 
expóhoz betérő első járat a Corá-
tól pénteken 12.30-kor, szomba-
ton és vasárnap 9.30-kor, a 
Damjanich utcából pénteken 
12.25-kor, szombaton és vasár-
nap 9.25-kor indul. Az autóbusz-
ok Hangár Expóhoz való érkezé-
sének tervezett időpontjai: min-
den óra 05, 20, 35 és 50 perce. 

SZEZON ELŐTTI 
AKCIÓS VÁSÁR! 

2005. szeptomber 20- ig vagy a készlet ere jé ig 
a Sever Center Ruházati Áruházban! 
• ' NYITVA TARTÁS: h p..' 9- 20, szó.: 8 3 0 - 2 0 , vas.: 9 - 1 9 ( 

: SzegedTvásárhelyi Pál u. 3 - 5 . • Tel.: 62/451 -455 

• egyes nöi hosszú ujjú felsők 1500 Ft 700 Ft-ért 
^ i l egyes nöi nadrágok 2230 Ft 1500 Ft-ért 
J^ j • egyes pólók ICűu Ft 800 Ft-ért 

egyes gyermeknadrágok 1230 Ft 900 Ft-ért 
| • egyes felnöttdzsekik 5230 Ft 2900 Ft-ért 

egyes gyermek szabadidő-együttesek 23öü Ft 1750 Ft-ért 
• egyes nöi felsők 1230 Ft 900 Ft-ért 
legyes lánykapólók 1430 Ft 700 Ft-ért 

egyes gyermek szabadidnnadrágok 1550 Ft 750 Ft-ért 
es farmerruházati termékek 50% engedménnyel kaphatók. 

Ne feledje! Mindennap új áruval várja Önt a Sever Center Ruházati Áruház! 

mailto:pusztamerges@tourinform.hu
http://www.sandorfalva.hu

