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KORKÉP 

ALGYÓ. Az algyői könyvtár a 
Nagy Könyv játék jegyében 
megyei könyvkarnevált rendez 
decemberben. Maximum 4 fős 
csoportok, illetve egyéni 
versenyzők jelentkezését várják, 
akik jelmezben és 2-5 perces 
produkcióban megjelenítik 
kedvenc könyvüket. Az egyéni és 
a csoportban induló felnőttek és 
iskolások közül az 1-3. 
helyezettek nagy értékű utalványt, 
az óvodások játékot kapnak, 
további jutalmak is lesznek. 
Jelentkezés szeptember 30-áig a 
könyvtárban (6750 Algyő, 
Kastélykert u. 63.). E-mail: 
bibl@algyo.hu. Telefonszám: 
62/517-170. A könyvet, a 
produkció időtartamát, a 
technikai igényeket (mikrofon, 
CD-lejátszó, magnó) november 
20-áig kell jelezni. A résztvevőket 
a pontos programról december 
3-áig értesítik. 

BORDÁNY. A gyermek- és 
ifjúsági önkormányzat és a 
Kulturális és Szabadidős Egyesület 
ma reggel 9 órától a Jókai utcai 
sportpályán rendezi meg az 
Észak-Dél-napot. A „falu 
párharcán" kilenc versenyszámot 
hirdettek. A hétórás foci mellett 
kiderítik, hogy az északiak vagy a 
déliek tudják messzebbre hajítani 
a sodrófát, gyorsabban elgurítani 
egy körbálát, elhúzni egy traktort, 
minél több szörpöt meginni, 
gombócot megenni. Fény derül 
továbbá arra is, hogy melyik 
féltekén van szebb háztáji, traktor, 
hol főzik a finomabb pörköltet, 
illetve hogy ki is a nehezebb. 

DESZK. Zoltánfy Istvánra, az 
általános iskola névadójára 
emlékeztek születésének 61. 
évfordulója alkalmából szeptember 
16-án az új iskola aulájában. A 
megemlékezésen és a 
koszorúzáson a család is részt vett. 

MÓRAHALOM. Holnap 
országos állat-, és kirakodóvásárt 
rendeznek. A vásár ideje alatt 11 
és 13 óra között a Tisza Volán 
Rt. kisegítő járatai várják az 
utasokat a Pótkerék csárdánál 
található buszmegállóban. Az új 
vásártér két elárusító során TEKI 
pályázati támogatással készült 
az aszfaltozott térburkolat. 

SÁNDORFALVA. Holnap 
rendezik meg a Mária-napi 
katolikus búcsút és vásárt a 
Szabadság téri felújított 
közparkban, a Rendezvény 
téren. 

SZEGED. Deres már a határ 
címmel rendeznek magyar nóta-
és opercttdélutánt az ifjúsági 
házban vasárnap délután 4 
órától. Fellép Németh József 
Liszt-díjas, Érdemes múvész, 
Kismarton Ilona, a Szegedi 
Nemzeti Színház énekese, 
Jarosewitz Margit, Simó Kati, 
Lévai László bronzkoszorús 
nótaénekes, Ódry Zsuzsa, Fejes 
Sándor, Fodor Károly, Gyuris 
Imre. Műsorvezető Fabulya 
Andrea. Kísér: ifj. Csicsó Győző 
és cigányzenekara, házigazda: 
Majzik István, a 
Magyarnóta-szerzők és 
Énekesek Dél-magyarországi 
Egyesületének elnöke. 
- Egészség-egyensúly napot szervez 
a Minden megoldható Egyesület 
ma a Gellért 
Szabadidőközpontban. A 
rendezvény fővédnöke Újhelyi 
István országgyűlési képviselő, 
partnerek: SoroptimistClub, 
Hunyadi János Alapítvány, 
Korcsolyázó Diáksport Egyesület. 
Programok: 10-tól 12 óráig 
falmászás, csapatépítő játék 
családoknak, közösségeknek. 
Iáéitól kreatív klub: 
papírsárkány-készítés és röptetés, 
Tiffany-bemutató, henna testfetés. 
Egészséges ételek versenye, 
görkorcsolya, ugrókötél, hullahopp, 
egészségügyi szűrővizsgálatok. 

SZÓREG. Ma délután 2 órakor 
kezdődik a Két Dudás étterem és 
rendezvényházban a szőreg 
térségi népdalkörök első 
találkozója. 

A petőfitelepi templom tetszhalott hangszere lassan százhúsz éves 

Hallgat az öreg orgona 
Nem műemlék, de a petőfite-
lepiek és a szegedi zenészek szí-
vükön viselik a katolikus temp-
lom orgonaritkaságának sorsát. 
A hangszermatuzsálem a leg-
utóbbi felújítás miatt hallgatott 
el. Jelenleg igazi szakértelemre 
és több millió forintra vár. 

A szeged-petófitelepi katolikus 
templomnál is sokkal vénebb az 
orgonája. Míg a templom „mind-
össze" hetvenéves, az orgona las-
san százhuszadik életévébe lépne 
- ha nem lenne tetszhalott. Most 
ugyanis egy elektromos orgona 
szól a kiváló akusztikájú főhajó-
ban. 

A régi hangszer a neves pécsi 
orgonaépítő mester, Angster Jó-
zsef műhelyében készült 
1887-ben. Akkor eredeti rendel-
tetési helyére, a Budapesti-Krisz-
tinavárosi Állami Fő Tanítóké-
pezdébe került, hogy a kántorta-
nító növendékek tanulhassanak 
rajta. Amikor 1941-ben meg-
szűnt a tanszak, a hangszer is fö-
löslegessé vált. A pusztulás elől a 
szeged-somogyitelepi - ma petó-
fitelepi - egyházközség vásárolta 
meg 1700 pengőért. Éppen emi-
att a megmentő költöztetés miatt 
nem veszi műemlékszámba a hi-
vatal, mondván, nem az eredeti 
helyén áll. A szegedi templomba 
teljes méretében nem fért be, 
ezért apróbb átalakításokat vé-
geztek a homlokzati részén és a 
mechanikáján. Idővel tovább 
modernizálták, a tizenkét regisz-
teres mechanikus csúszkaládát 
megtartották, és modernebb pne-
umatikus szerkezettel látták el. 

- A nyolcvanas években nagy-
gencrálozták a hangszert, a mun-
kálatokat azonban olyan kontár 
módon végezték el, hogy nemso-
kára teljesen megnémultak a síp-
jai. Azóta hallgat az orgonama-
tuzsálem - tudtuk meg Kopasz 
Istvántól, aki petőfitelepi plébá-
nosként négy éve gyűjtést kezde-

A petőfi telepi orgona nem műemlék, mer t nem az eredeti he-
l y é n á l l Fotó: Schmidt Andrea 

ményezett a történelmi hangszer 
felélesztésére. 

Nagyjából tíz és fél millió fo-
rintba kerülne a helyreállítás, ed-
dig 260 ezer gyűlt össze. Lépcső-
zetesen cserélnék ki az elfáradt 
alkatrészeket és új játszóasztalt 
készíttetnének. A plébánia jelen-
legi vezetője Balogh József hozzá-
tette, lassan halad a gyűjtés. Bi-

zalommal számítanak olyan lel-
kes kezdeményezőkre, mint a ze-
nész Bedö Gábor. A Király-König 
Péter Zeneiskola tanára szalon-
zenekart szervezett, hogy kollé-
gáival és növendékeivel minden 
évben jótékonysági koncerteket 
adjanak az orgona megmentésé-
re. 

DOMBAI TÜNDE 

Kalmár Ferenc 
a Fidesz-frakcióba ül 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi önkormányzat közgyűlésében ezentúl a legnagyobb ellen-
zéki képviselőcsoport neve Fidesz-MKDSZ-frakció lesz. Kalmár Fe-
renc (MKDSZ) képviselő ugyanis átül a fideszesek közé. 

Kalmár szerint ezzel a jobboldal egységének demonstrálása a cél, de 
a változást előre vetítette az is, hogy a szegedi 3-as országgyűlési vá-
lasztókerületben a Fidesz őt választotta választókerületi elnökké. 
Kalmár egyúttal frakcióvezető-helyettesként dolgozik tovább. A ke-
reszténydemokraták a választásokon is a Fidesszel együtt fognak in-
dulni - tette hozzá. Szöllósi Béla Fidesz-frakcióvezető azt mondta: je-
lezni kívánták, hogy szorosabb együttműködésre törekszenek az 
MKDSZ-szel, mint az MDF-fel. Ezzel helyben is érvényre juttatták 
az országos politikában tapasztalható jelenségeket. 

Tartalékosok 
ünnepe 
A Magyar Tartalékosok Szövetsé-
gének megyei szervezete ma egész 
napos ünnepségre várja az érdek-
lődőket a szegedi repülőtérre. A 
160 tagot számláló szervezet 
olyan egykori katonákból áll, akik 
a sorkötelezettség eltörlése után 
is fontosnak tartják a civil hátor-
szág szerepét a honvédelemben. 
A főbb programok délután 2 óra-
kor kezdődnek, többek között 
nemzetközi ejtőernyősversenyt 
tartanak, lesz katasztrófavédelmi 
gyakorlat, repülőmodellező be-
mutató és veteránjármű-kiállítás. 

Motorosok adománya 
a dévai árvaháznak 
Több mint száz motoros indul az erdélyi Dévára ma reggel, hogy támo-
gatást nyújtson árva gyerekeknek. Böjté Csaba dévai árvaházának lakói 
kapják a segítséget. Az akció résztvevői tegnap gyülekeztek a makói 
Camping Motelben, ma hajnalban fölsorakoztak a nagylaki határállo-
máson, és irány: Románia. A motorostársadalom régóta szeretne segít-
séget nyújtani rászoruló, határon túli magyaroknak, de úgy, hogy az ak-
ció ne legyen támadható, ugyanakkor bárki, aki fontosnak tartja a politi-
kamentes, emberi értékeket, az ügy mellé tudjon állni. S ez az ügy olyan 
ügy, hogy mindenképp megérdemli a támogatást: Böjté Csaba ferences 
szerzetes közel ötszáz, családnélküli, legtöbbször az utcáról, a teljes 
nincstelenségből bekerült árvára vigyáz. Számukra vittek adományokat 
a résztvevők - nyilatkozza Bujdosó Janó főszervező. A kezdeményezés-
hez bárki csatlakozhatott, aki, egy-egy tank benzin ára összegen és sze-
mélyes ajándékokon túlmenően, legalább egy szál szárazkolbászt magá-
val tudott vinni - tekintve, hogy az árvaház fönntartásában az egyik leg-
nehezebb föladatot az élelmiszer-ellátás okozza. És persze föltétele volt a 
példaértékű részvételnek az üzemképes, rendezett forgalmi és műszaki 
állapotú jármű, illetve a külföldi utazáshoz kellő, zöld biztosítási lap is. 

A birkózóvébére 
fűzik a fokhagymát 
Négyezer szórólap és kétezer ajándék nép-
szerűsíti Makót a jövő hét végén Buda-
pesten kezdődő birkózó-világbajnokságon. 
Az ajándékcsomagokhoz fokhagymafüzér is 
jár, ezeket a makói Statívum Bt. üzemében 
fonják - több mint egy tonna fűszernövényt 
osztanak szét a résztvevők között. 

Szorgos kezek fűzik 
a fokhagymát Ma-
kón, a Statívum Bt. 
Mágori felvásárlóte-
lepén, ám ezúttal 
nem a nemzetközi 
üzlethálózatok érté-
kesítik majd az aro-
más fűszernövénye-
ket. A jövő hét végén 
Pesten kezdődő bir-
kózó-világbajnokság 
résztvevőinek készül 
az ajándék. Mint azt 
a cég egyik vezetőjé-
től, Mágori Józsefné-
től megtudtuk: vál-
lalkozásuk összesen 
több mint tíz mázsá-
nyi fokhagymával já-
rul hozzá a rendez-
vény sikeréhez - ez 
csaknem egymillió 
forintos támogatást 
jelent. 

- A füzérek mellé 
természetesen más 
is kerül a csomagba. 
A város négyezer 
szórólapot is nyom-
tatott, ami háromol-
dalas leporellóként 
foglalja össze mind-
azon értékeket, ame-
lyeket Makó képvi-
sel - foglalta össze 
Mágori Józsefné, aki 
települési képviselő-
ként vállalta a szer-
vezést. Az önkor-
mányzat mintegy 
félmillió forinttal tá-

mogatta az ajándék-
csomagok elkészíté-
sét. 

A Magyar Birkózó-
szövetség még ta-
vasszal kérte fel a 
makói székhelyű 
Hagyma Termékta-
nácsot, hogy népsze-
rűsítse a sportese-
ményt, amelynek 
megnyitója szeptem-
ber 25-én lesz a Papp 
László Sportaréná-
ban. Megtudtuk: a 

rendezvényt nyolc-
van ország tévécsa-
tornája közvetíti, így 
Makót is szerte a vi-
lágon népszerűsítik. 
A felkérésre az adott 
okot, hogy az ese-
mény kabalafigurája 
egy fokhagymaem-
berke, aki nevet is 
kapott: Hungarlich. 
A magyarázat sze-
rint ugyanis ez a 
zöldség az egészség, 
az erő és a dinamiz-
mus szimbóluma 
egyben. A hagyma-
ember egyébként 
már a tavalyi világ-
versenyen is a ma-
gyar csapat jelképe 
volt. 

I. sz. 

Az üzemben kézzel készülnek a sportolók 
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Három napig a feltalálóké a vásárhelyi főiskola aulája 

Ötletes alkotások tortától a szélturbináig 
Közel száz magyar és külföldi feltaláló 
ötletével, alkotásával ismerkedhetnek 
meg azok, akik vasárnapig felkeresik a 
vásárhelyi főiskola auláját. A hetedik 
Ideán, vagyis az ötlet-, újdonság- és ta-
lálmány-kiállításon jól megfértek egy-
más mellett a különböző tárgyak, így a 
légpisztoly, a görgős csúszda vagy a mű-
anyag flakonból készített gyermekjáték. 

A vásárhelyi főiskolára tévedő elhűlve fi-
gyeli a különféle forgó, pörgő, csattogó 
vagy egyszerűen az asztalon mozdulatla-
nul heverő tárgyakat. Az intézmény 
ugyanis hetedik alkalommal ad otthont 
az Ideának, vagyis, az ötlet-, újdonság- és 
találmány-kiállításnak. 

A tegnap délelőtti megnyitó alatt is fo-
lyamatosan érkeztek a magyar és külföldi 
feltalálók. Egy idős férfi hatalmas sport-
táskájából egy különleges szélturbina ma-
kettjét szedte elő, miközben egymást vál-
tották a szónokok. 

- Ha szeptember, akkor tudjuk, hogy 
jönnek a feltalálók. Tüdományt oktatunk, 
de időnként szűkében vagyunk az ötletek-
nek, amiket most itt megtalálhatunk -

mondta köszöntőjében Mucsi Imre, a me- nőkétől, Nagy Zoltántól megtudtuk, 
zőgazdasági főiskolai kar főigazgatója. nyolcvankilenc feltaláló vesz részt a há-

A kiállítást a kezdetek óta a vásárhelyi romnapos rendezvényen. Húsz magyar 
Ötlet Club 13 Egyesület szervezi meg. El- feltaláló idén májusban bemutatkozott a 

A nagymágocsi kasté ly m a k e t t j e évről évre v issza té rő lá tványosság a kiá l l í tá-
s o n Fotó: Tésik Attila 

vajdasági Óbecsén megrendezett kiállítá-
son. így most az akkori vendéglátók, illet-
ve más szerbia-montenegróiak is eljöttek 
Vásárhelyre. 

Déli szomszédaink elsősorban különfé-
le technikai, főleg a mezőgazdaságban 
hasznosítható újításokat hoztak. A zsab-
jai Radivoje Matic olyan gépet szerkesz-
tett, mely a növény sorközi művelésére al-
kalmas. A becsei Radek István pedig kü-
lönleges virágtartókat állított ki. 

Ha váratlan vendégek esnének be hoz-
zánk, akkor Polgár Kálmánné találmányá-
val meg lehetne őket gyorsan kínálni, 
mert pár perc alatt tálalható is csemegéje. 
Az orosházi asszony speciális eljárással 
készített gyorsfagyasztott túrókrémtortáit 
mutatta be. 

Nem egyszer hallani olyan tragédiáról, 
hogy valaki azért halt meg, mert egy kád víz-
ben ülve szárította a haját. A makói Hajdú 
Gábor elektromos hajszárítójánál ez nem 
fordulhat elő. Ugyanis olyan biztonsági kap-
csolóval látta el az eszközt, amely azonnal 
kikapcsolja és feszültségmentesíti a készü-
léket, mihelyt elengedik vagy leejtik. 

K.T. 
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