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KORKÉP 

DESZK. A falunapon átadták a 
képviselő-testület díjait. Kiváló 
Tűzoltó Díjat kapott Borka 
András, az Önkéntes Tűzoltó és 
Polgárőr Egyesület elnöke. 
Testnevelés és Sport díjban 
részesült a DSC női 

Méhek és méhészek első szegedi fesztiválja 

Csomagolt virágpor 
mézünnep szépével 

„Életem egyik legfogékonyabb időszakában - 14-15 éves korom-
ban - az oreSz klasszikusok mellett figyelmemet főként a mo-
dern francia, német és amerikai szépirodalom kötötte le. Nem 
értettem, hogy édesapám miért idéz annyiszor Dickens Karácso-
nyi énekéből, engem akkor ez nem érdekelt túlzottan. Jóval előbb 
'varázsolt el' Alain Fournier Titokzatos birtokának mindmáig ki-
törölhetetlenül bennem élő hangulata, vagy Thornton Wilder 
története a sorsról, a Szent Lajos király hídja... 

A Karácsonyi ének olyan, mint a nagy regények vagy az éppen 
nagyon is egyszerű mesék, esetleg bizonyos pszichológiai tesztek, 
amelyekbe az ember saját lelkének jellegzetességeit vetíti bele. 

Első pillantásra egy nem túl izgalmas kísértettörténetnek hat, a 
főleg horroron szocializálódott olvasókat akár mosolygásra is 
késztetheti. A regény második rétege, a múlttal, jelennel, s legin-
kább az ismeretlen jövővel való szembesülés szinte minden em-
ber örök vágya. Ez a misztikum többeket is vonzhat. Nekem az 
élni tudásnak (vagy nem tudásnak] a parabolája, s mióta pszi-
chiáter vagyok és sokat foglalkozom élettel-halállal és önpusztí-
tással, az önsorsrontás tanmeséje is. 

Gyakran tapasztalom, hogy az ember halála a legtöbbször 
olyan, mint amilyen az élete volt. Az elmúlás sosem könnyű, de 

elkerülhetetlen. Megdöbbent, hogy 
mennyi ember 'nem tud élni', s ez az 
élni nem tudás korántsem az anya-
giakon múlik. Tanítani kellene az 
életszeretetet és az élni tudást, mert 
kévésünknek adatik meg olyan ka-
tartikus élmény, mint a Karácsonyi 
ének főhősének, Scrooge-nak; keve-
sen döbbennek rá időben, hogy a ril-
kei 'változtasd meg élted'-gondolat-
nak mindnyájunk egyik legfőbb er-
kölcsi kötelességének kellene lennie 
addig, amíg van még idő..." 

VÁRJUK ¡T 
06-30/30-30-443 

mms@delmagyar.hu ^ T " yUér jük, írja meg nevét és lakhelyét! 

I legjuitlmkttl inegfclenlcljnk! 

Várjuk kedvenc fotóikat rövid szöveggel! 
KÜLDJÉK BE és Ml KÖZZÉTESSZÜK! 

M*« Oltat«1 A inegjele»skei a beküldi egjtlétléién kitul a képen lálbale »emelj (kitkeniaknll a 'ötvenjei keptiteló) botnikruléte siÉségcs. 

Dr. Temesváry Beáta: Az én Nagy Könyvem 

Egy tanulságos „mese" 
Lapunk is e l indí tot ta a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: 
az izgalmas szellemi kalandtúrában is-
mert Csongrád megyei közéleti személyi-
ségek, tudósok, művészek, üzle temberek, 
sportolók és újságírók vallanak legkedve-
sebb könyvükről, l émesváry Beáta pszi-
chiáter, a Szeged Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat i Kórház Pszicfiiátriai és Ad-
diktológiai Osztályának osztályvezető fő-
orvosa Dickens: Karácsonyi ének című 
regényéről beszél. 

kézilabdacsapata. Közösségi 
Munkavégzésért Díjat kapott 
Király Jánosné, a deszki 
nyugdíjasklub korábbi elnöke és 
Törökné Bella Gizella, a 
polgármesteri hivatal szociális 
ügyi előadója. Deszk 
Községért III. Díjat kapott 
Ludwig Nöllenburg, 
Wiesenbach város képviselője, 
Deszk Községért II. Díjat 
kapott Schultz Józsefné 
pedagógus. 

DOMASZÉK Domaszéken 
augusztus l - jén megkezdte 
működését a szociális 
információs szolgáltatás. A 
szociális ellátásokhoz való 
hozzáférés, az 
esélyegyenlőség biztosítása 
érdekében különös 
jelentőséggel bír az ellátást, 
szolgáltatást igénylők 
megfelelő tájékoztatása. A 
hivatal hirdetőtábláján 
kifüggesztik az információkat, 
és az önkormányzat szociális 
előadói, a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat 
munkatársai , valamint a 
védőnők és a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tagjai 
hasznos tudnivalókkal segítik 
saját szakterületükön a 
hozzájuk fordulókat. Az 
érintettek tájékoztatást 
kaphatnak a helyben nem 
elérhető egyes ellátásokról és 
szolgáltatásokról is. Az új 
szolgáltatás támogatja a 
szociálisan rászoruló 
személyeket elsősorban a 
szociális törvényben, a 
gyermekvédelmi törvényben 
meghatározott ellátások, 
családtámogatási, 
társadalombiztosítási és 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint a fogyatékossággal 
összefüggő ellátások és 
ifjúsági ügyek tekintetében. 
Információ kérhető a 
polgármesteri hivatalban, 
telefonszám: 284-011/17, a 
családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálatnál (584-240), és a 
védőnői szolgálatnál 
(284-017). A helyben elérhető 
ellátásokról szóló 
információkat hamarosan 
megtalálhatják az érdeklődők 
az önkormányzat 
honlapján 
(www.domaszek.hu), az 
írásos tájékoztató a 
Teleházban található. 

PUSZTAMÉRGES. Ma délután 1 
és 4 óra között készruhák, 
kosztümök, öltönyök széles 
választéka várja az érdeklődőket 
a művelődési ház 
előterében. 

SZŐREG. Ma délután 4 órakor 
kezdődik a művelődési házban 
az ultiparti. Este 6 órától a 
Fényklub tartja 
összejövetelét. Az általános 
iskolában este 6-kor kezdődik a 
sztepfoglalkozás. 

ZÁKÁNYSZÉK Fuss velünk! 
címmel minden hétfőn este 6 
órától egészségmegőrző 
kocogásra várják a 
sportbarátokat az egészségterv 
keretén belül. Gyülekező 
háromnegyed 6-kor az I. számú 
Orvosi Rendelő előtt. Minden 
korosztályt szeretettel várnak a 
szervezők! 

;G KOROSSY HALA 
SZÜLETÉSNAPI H 

Szeptember 22- tő l 25- ig kedvezménnyel. 
Halkülőnlegességek az étlapon! 

Zenél a Rácz-Lakatos duó. Énekel az év hangja, 
a Zámbó Jimmy-dfjas Lakatos Krisztián 

Asztalfoglalás: 2 /495 -481 

Pénteken kezdődött és vasárnap 
este zárta kapuit az első dél-al-
földi mézünnep a szegedi Mars 
téren. Kirándulásnak és tanu-
lásnak is remek lehetőséget te-
remtet tek a szervezők. 

- Nagyon finom. Szeretjük a mé-
zet és a méhecskéket - értékelték 
a szorgos méh- és méhészcsalá-
dok munkáját a legkisebbek 
szombaton délután, az első sze-
gedi dél-alföldi mézünnepen. Az 
óvodás Varga Dániel és Emma 
már a Mars téri bejáratnál kiska-
nalat ragadott és végigkóstolta a 
kínálatot. A sándorfalvi Böröcz 
István különleges fajtamézeket 
ajánlott a család figyelmébe: - Az 
akácot ismerik és viszik legtöb-
ben, a selyemkóró ütősebb, a 
napraforgóméz még keményebb, 
ínyenceknek a facéliát ajánlom -
sorolta. És el is adta mind egy 
cseppig. 

- Akár a lépes méz, selymes, 
lágy - mondott véleményt Ráta 
Béláné és férje a facéliáról, s a 
szegedi háziasszony rögtön a 
gyakorlati felhasználásra terelte 
a szót. Hogyan főzhető, kenhető, 
melyik fajta pontosan mit tartal-
maz. Finomak, ugyanakkor fel-
tűnően mutatósak voltak az al-
győi Gyórffy László mézes üvegei 
és mackói. Kínált még csomagolt 
virágport és különleges krémmé-
zet. Fiatal lányok ez utóbbit vit-
ték, mint a cukrot. Báló Edina 
Spanyolországban evett krém-
mézet először, azóta keres ha-
sonlót idehaza. - A krémméz a 
kristályosodó mézből folyamatos 
intenzív keveréssel készül és va-
lóban selymesebb. A napraforgó-
ból aranysárga, a selyemfű és 
szőrösbükköny elegyéből 
gyöngyház csillogású fehér krém 
keveredik. Most látjuk, mennyit 
dob a fogyasztáson a díszes cso-
magolás, legközelebb a piacra is 
így hozzuk - magyarázták a mé-
hészek. 

A hétvége igazán édes látvá-
nyosságának bizonyult az üveg-
kaptárban szorgoskodó méhcsa-

Fátyol Rudolffal és Kosztándi Istvánnal muzsikálnak 

Ruha-emlékkoncert 
a zsinagógában 
Ruha István hegedűművész em-
lékére ad hangversenyt Wenin-
ger Richárd vezényletével, Fá-
tyol Rudolf és Kosztándi István 
közreműködésével ma 19 órától 
a szegedi zsinagógában a Weiner 
Kamarazenekar. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Weiner Kamarazenekar a sze-
gedi zsinagóga rekonstrukciója 
javára ajánlotta fel ma esti jóté-
konysági koncertjét. A Johann 
Sebastian Bach műveiből (III. 
Brandenburgi verseny, két hege-
dűverseny és a d-moll kettős-
verseny) összeállított műsort 
Meszlényi László ismerteti. A 
Weninger Richárd vezetésével 
működő zenekar számos hang-
versenyen együtt lépett fel Ruha 
István hegedűművésszel, aki el-
ső koncertjeitől kezdve önzetle-
nül segítette, támogatta a sze-
gedi együttest. Gyakran hono-
rárium nélkül is vállalta, hogy 

fellépéseivel a fiatal muzsiku-
sokat a figyelem középpontjába 
emeli. Sokan emlékeznek azok-
ra meghitt, forró hangulatú ka-
rácsonyi koncertekre, amikor 
Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart 
és Beethoven műveit szólaltat-
ta meg Szegeden a Weiner Ka-
marazenekar kíséretével. A ma 
esti emlékkoncert egyik közre-
működő szólistája, az 
1957-ben Nagykárolyban szü-
letett Fátyol Rudolf hegedűmű-
vész nemcsak Ruha István ta-
nítványa volt, hanem unoka-
öccse is. 1987-ben első díjat 
nyert San Diegóban és második 
díjat Olaszországban az „Abba-
do" nemzetközi hegedűverse-
nyen. Jelenleg a Szatmárnémeti 
Szimfonikus Zenekar szólistája 
és igazgatója. A másik közre-
működő jeles hegedűművészt, 
Kosztándi Istvánt nem kell be-
mutatni Szegeden, hiszen a 
szimfonikusok koncertmeste-
reként jól ismeri a közönség. 

É d e s f a l a t o k Fotó: Frank Yvette 

Felújítják a Torontál teret 

DEIJRAGYAMURSZAG 
IXÊ1YUAU 

Iád, amely egyébként a Szegedi 
Vadaspark lakója, és erre a két 
napra költözött be látványlakó-
helyére. Az újszegedi Fazekas 
Csaba mézesüvegeire idegen mé-
hecskék is érkeztek, de cseppet 
sem rettentették el a látogatókat. 

Az embercsaládoknak viszont 
nem kellett sokáig kutatniuk. A 
vajdasági, erdélyi, soproni, győ-
ri, orosházi és természetesen a 
szegedi méhészeknél az ismert 
mézek mellett szépségápolás-
hoz való mézes készítmények-
kel ismerkedhettek. A Szepesi 
Méhészet asztalánál kóstolhat-
tak csábító diós, mazsolás, sőt 
mákos, szezámmagos és aszalt 
gyümölcsös édességeket. De a 

A napokban megkezdődött a szegedi 1b-
rontál tér felújítása. A Belvárosi híd lá-
bánál lévő területen parkosított parkolót 
alakítanak ki. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A strandszezon befejezése után, a napok-
ban, megkezdődött az újszegedi Toron tál 
téri parkoló építése. Az első ütemben kicse-
rélik a közműveket, ezek a munkálatok 
még az idén befejeződnek. Ténylegesen a 
második ütemben, a tervek szerint jövő év 
első felében valósul meg a 132 személygép-
kocsi befogadására alkalmas parkoló kiala-
kítása. A terület díszburkolatot kap, emel-
lett több tucatnyi fát, cserjét, virágot ültet-
nek el, és pihenőpadokat állítanak fel. 

Elképzelések szerint ezt a területet a vá-
ros nem vonja be a fizetőparkoló övezetbe. 
Ez azért is fontos, mondja a terület önkor-
mányzati képviselője, Kormos Tibor sza-
bad demokrata politikus, mert a strando-
lok mellett sem a sportcsarnok rendezvé-
nyeire látogatóknak, sem pedig azoknak 
nem kell fizetni, akik Szőreg, Deszk, Ma-
kó felől érkezve majd nem a Belvárosban 
keresnek parkolót, hanem a Torontál té-
ren leállítják gépkocsijukat, és tömegköz-
lekedési eszközzel vagy gyalogosan foly-
tatják útjukat. 

Vízelvezető csatornák ásásával kezdődött el a Tbrontál 
t é r r e k o n s t r u k c i ó j a Fotó: Miskolczi Róbert 

A DÉLMAGYARORSZA&és a DÉLVILÁG 
kommunikációs partnere a T-Mobile Rt. 

tulajdonos Szepesi Ferenc kí-
nált „Sexy" mézet is minden 
földi jóval rétegesen megágya-
zott üvegben és sokféle mézes 
puszedlit. A büfében sült a méz-
ben pácolt csirkemell, hozzá a 
szakácsok keverték a friss mé-
zes szüreti salátát. A méretes 
kondérban méhész vándorta-
nyai bográcsos rotyogott. A 
mézünnep szépévé a húszéves 
kisteleki Bors Erikát választot-
ták, akit két szegedi udvarhöl-
gyével, Domonkos Biankával és 
Stumpf Tímeával együtt a házi-
gazda Dél-alföldi Méz Szövet-
kezet elnöke, Miskolczi Ferenc 
köszöntött. 

D O M B A I T Ü N D E 

Keresztégetés Szegeden 
Megégettek egy fakeresztet Szege-
den, a nemrég felszámolt Gyevi 
temetőben - jelentette az estet egy 
helyi férfi, Takács József a Szegedi 
Rendőrkapitányságon. O szomba-
ton délután a temető mellett sé-
tált gyermekeivel, akik felhívták a 
figyelmét a megégett keresztre. 
Véleménye szerint az elkövetők 

célja kifejezetten a közel két méter 
magas kereszt megrongálása lehe-
tett, ugyanis csak a szimbólum al-
ján és tetején láthatók az égésnyo-
mok, a környéken máshol nem. 
M. Toronykőy Márta, a megyei 
rendőr-főkapitányság szóvivője el-
mondta, az ügyben büntetőeljárás 
indult ismeretlen tettes ellen. 
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