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KÖRKÉP 

DESZK. Az óvoda az elmúlt év 
hagyományait folytatva 
pénteken jelentette meg újra 
Csicsergő című kiadványát. Az 
újságban tájékoztatást 
olvashatnak az óvoda életéről, a 
szülők praktikus tanácsokat, a 
gyerekek játékos feladatokat 
találnak benne. A kiadvány az 
óvodában megvásárolható. 
- Az óvoda október 3-án ünnepli 
huszadik születésnapját, és 
aznap rendezik a névadó 
ünnepséget is. Az intézmény a 
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 
nevet kapja. A délelőtti 
névtáblaavatás után bemutatják 
a Móra Ferenc-emlékfalat. Házi 
hangversenyt a Tta-TYió ad, lesz 
játék, születésnapi torta és 
gyerekrajz kiállítás „Az én 
óvodám" címmel. Délután 4 
órakor a meghívottak számára 
rendezett ünnepségen a régi 
óvodások lépnek fel, és az 
intézmény vezetője megnyitja a 
20 év történetét felölelő 
fotókiállítást. 

DOMASZÉK. Az őszi 
egészségügyi hetek zárónapján 
ma 8-tól 12 óráig nőgyógyászati 
szűrővizsgálatot tart Hodoniczki 
László nőgyógyász szakorvos, 
előzetes bejelentkezés alapján. 

FORRÁSKÚT. Ma szüreti 
mulatságot rendeznek a 
művelődési háznál. 11 órakor 
kezdődik a borverseny. Fél 2-kor 
indul a lovas kocsis felvonulás a 
hegybíró és a 2004. évi 
borkirálynő vezetésével előbb 
Czékus József pincéjéhez, majd 
14 órától a Molnár család 
szőlöbirtokára, ahol a FIKUSZ 
Egyesület fiataljai leszüretelik az 
idei termést. Utána látogatás a 
Szögi-pincészetnél, majd a 
művelődési háznál 
hagyományos módon 
feldolgozzák a szólót. 17.30-kor 
kezdődik a borkirálynő 
választás, majd a forráskűti 
hegyközség kihirdeti a 
borversenyeredményeit. 19 
órától szüreti bál és vacsora. 

PUSZTAMÉRGES. 
Szépségápolás, sminkkészítés, 
bőrápolási tanácsadás várja az 
érdeklődőket ma délután 4 és 6 
óra között a művelődési házban. 
- Vasárnap hobbi-és 
díszállatvásárt rendeznek 
Pusztamérgesen a vásártéren 
reggel 6 órától. 

RÚZSA. Ma rendezik meg a XI. 
rúzsai, III. mikrokörzeti 
kerékpárversenyt Rúzsa, 
Öttömös, Üllés, Pusztamérges, 
Ásotthalom, Zákányszék, 
Bordány, Forráskút és 
Móra balom közös 
szervezésében. A verseny 
útvonala: Ruzsa-Öttömös-
Pusztamérges-Ruzsa. A táv 22 
kilométer. Nevezni a rúzsai 
művelődési háznál lehet a 
verseny napján 9.00-9.45 
között. Az eredményhirdetés és 
a tombolasorsolás 13 órakor 
kezdődik. 

SZEGED. A 
Somogyi-könyvtárban ma 
rendezik meg a Magyar Rádió 
szegedi stúdiójával közösen A 
Nagy Könyv: 12 regény 12 
órában című vetélkedőt az 
országosan legtöbb szavazatot 
kapott 12 kötetről. 
Vasárnap 10 órakor kezdődik 
Milne: Micimackó című 
meséjének játékos feldolgozása, 
családi vetélkedő a 
Gyermekkönyvtárban. 
11 órakor kezdődik a 
REJTŐzködő értékeink című 
vetélkedő középiskolásoknak 
Rejtő Jenő műveiből. Egész nap 
megtekinthető a Hess Andrástól 
Landererigcímű kiállítás. 

ZSOMBÓ.Ma rendezik meg a 
zsombói hétpróba következő 
fordulóját. Ez alkalommal 
gyalogtúrát tehetnek a 
résztvevők a Nagy kőhalomhoz. 
Gyülekezés reggel háromnegyed 
kilenckor a helyi általános iskola 
előtt. Indulás 9-kor. Szeretettel 
várnak mindenkit! 

A négyszázkilencven lelkes Kö-
vegyen szinte nincs család, akit 
valamilyen módon ne érintene 
az óvoda és az idősotthon bezá-
rása: apróságok szülei, idősek 
hozzátartozói, munkájukat el-
vesztő gondozók kerültek nehéz 
helyzetbe - kilenc embert pedig 
elbocsátottak. Az időseket kivé-
tel nélkül sikerült más gondozó-
házban elhelyezni, a gyerekek 
ma már a három kilométerre lé-
vő csanádpalotai óvodába járnak 
busszal. 

Ez a megoldás azonban, bár a 
lehető legkevésbé rossz, mégsem 
teljesen jó. Vígh Zsoltné, egy jövő 
szeptembertől óvodába járó kis-
lány, Nikolett anyukája például 
elmondta nekünk: körülményes 
a bejárás, mert a szülők termé-
szetesen el kell, hogy kísérjék az 
apróságokat - így viszont nehéz 
megoldani a munkába járást, il-
letve azt, ki vigyázzon a kisebb 
testvérre, ha van. A fiatal anyuka 
abban bízik, előbb-utóbb lekerül 
a lakat az óvodáról. 

Oláhné Molnár Krisztina csa-
ládját viszont az idősotthon be-
zárása érinti hátrányosan: het-
venhat éves, lényegében ágyhoz 
kötött, állandó gondozást igény-
ló nagymamájukat így a hasonló 
makói intézetbe kellett költöz-

tetniük. Otthoni ápolását nem 
tudják megoldani, mindenkinek 
dolgoznia kell. A mamát eddig 
naponta látogatták - mostantól 
ezt már, tekintettel a távolságra, 
csak heti két-három alkalommal 
tehetik meg. Pedig a tízfős intéz-
mény „telt házzal" üzemelt, akár 
bővíteni is lehetett volna - tette 
hozzá Oláhné. 

Takács Zoltán megerősítette: 
az önkormányzatnak tényleg 
nem volt más választása, mint a 
nemrég felújított óvoda, illetve a 
hűsz éve működő idősotthon be-
zárása. Mint elmondta, az óvoda 
fenntartása egy évben 6,7 millió-
ba kerül, amihez a faluba csak 
2,1 milliós központi támogatás 
érkezik - a többit, mintegy 4,6 
milliót Kövcgynek kellene kigaz-
dálkodnia. Az idősotthon eseté-
ben 15,3 milliós összköltségről 
van szó, amelyet a 7,6 milliós 
központi támogatás és a 4,2 mil-
liós díjbevétel mellett 3,5 millió-
val kellett az önkormányzatnak 
megtoldani. A két intézményre 
tehát összesen nyolcmilliót kel-
lett volna idén költeni. Ez az ösz-
szeg annyi, mint Kövegy forrás-
hiánya - 59 milliós költségvetés 
mellett. Ez egyenlő lett volna a 
csőddel 

S Z A B Ó I M R E 

Juronicsék 
Kasselben 
A németországi Kasselben táncol-
ja ma este a Szegedi Kortárs Balett 
a Carmina Buranát. Juronics Ta-
más Orff népszerű művére készí-
tett darabját egy németországi tur-
nén látta a kasseli színház vezető-
je, aki rögtön meghívta a szegedi 
együttest. A vendégjáték érdekes-
sége, hogy a Staatstheater Kasselt 
felújítják, ezért egy nyolcszáz főt 
befogadó hatalmas színházi sátor-
ban tartják a fesztivál előadásait. 
Juronicsék hazatérve október ele-
jén Budapesten, a Művészetek Pa-
lotájában a Tybalt című produkci-
óval lépnek íel. Szegeden legköze-
lebb október 21 -én és 22-én a Car-
mina Buranát táncolják. 

A Szegedi Rendőrkapitányság lo-
pás gyanúja miatt ismeretlen tet-
tes után nyomoz, aki 2005. szep-
tember 8-án a kora délutáni 
órákban a szegedi Tódűlőn lévő 
transzformátorból olajat enge-
dett le. A 140 kg mennyiségű 
olaj ellopásával az elkövető 
mintegy 70 ezer forint kárt oko-
zott, használhatatlanná vált a 
szerkezet, így összességében mil-
liós kár keletkezett. 

Az utóbbi időben - mint már 
lapunkban megírtuk - elszapo-
rodtak az ilyen módszerrel elkö-
vetett olajlopások, az elmúlt há-
rom hónapban hét feljelentést 
tettek. Feltételezhető, hogy az 
esetek egy elkövetőhöz, esetleg 
ugyanahhoz a csoporthoz kötőd-

nek. A Szegedi Rendőrkapitány-
ság várja mindazok jelentkezé-
sét, akik az üggyel, illetve az el-
követőik) kilétével kapcsolatban 
érdemi információval tudnak 
szolgálni. A bejelentéseket sze-
mélyesen a Szegedi Rendőrkapi-
tányságon, a Párizsi krt. 16-22. 
szám alatt, vagy telefonon, hiva-
tali munkaidőben a 
62/562-400-as szám 15-74-es 
mellékén, illetve hivatali mun-
kaidőn tűi a 107-es vagy 112-es 
segélyhívószámokon illetve a Te-
lefontam! 06-80/555-111 -es szá-
mán lehet megtenni. 

A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság vezetője a nyomra-
vezetőnek 50 ezer forint jutal-
mat ajánlott fel. 

Támogatás 
osztály-
kirándulásra 
Az Oktatási Minisztérium Ha-
táron Tűli Magyar Oktatási Iro-
dája és a Márton Áron Szakkol-
légium pályázatot hirdet a Julia-
nus Testvériskola Program kere-
tében középiskolai osztálykirán-
dulások támogatására. A prog-
ram lehetőséget nyújt a magyar 
diákok és tanárok számára, 
hogy megismerhessék a más ré-
gióban élő magyarság életét és 
kultúráját. Pályázni csak a 
2005. november 30-áig megva-
lósuló utazásokkal lehet. Be-
nyújtási határidő 2005. október 
15. További információ a 
www.om.hu internetes portálon 
található. 

Kertmagyarország Szentesen 

A t izenharmadik Kertmagyarország kiállítás nyílt meg tegnap a szentesi Bartha János szakközépis-
kolában. A három napig tartó bemuta tón az iskola tornatermében a környékbeli kertészetek szó sze-
rint legfrissebb termékei láthatók és adott esetben fogyaszthatók Fotó: Tésik Attila 

Százhatvan koncert, irodalmi és színházi est harminckét szegedi helyszínen 

Jubilál az őszi kulturális fesztivál 
A Szegedi Tüdományegyetem tizedik al-
kalommal rendezi meg az őszi kulturális 
fesztivált: hétfőtől a hónap végéig 32 hely-
színen több mint 160 programra, koncer-
tekre, irodalmi és színházi estekre várják a 
közönséget. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Gazdag programkínálattal jubilál az őszi kul-
turális fesztivál, amit a Szegedi Tudomány-
egyetem Kulturális Irodája 1996 óta rendez 
meg minden októberben. Badó Attila, az 
SZTE hallgatói és közkapcsolati rektorhe-
lyettese elmondta: idén kevesebb pályázati 
pénzt sikerült a programokra szerezni, ezért 
az egyetemnek kellett mélyebben a zsebébe 
nyúlnia. A 80 éve alapított száz tagú Szegedi 
Egyetemi Énekkar, Réti Attila, Pavlovits Dá-
vid, a Fool Moon és Kocsis Zsuzsanna kon-

certjével hétfőn 18 órakor kezdődő fesztivált 
Szabó Gábor rektor nyitja meg. A teljes prog-
ram megtalálható az interneten a 
www.u-szeged.hu/okf címen, tízezer pél-
dányban nyomtatták ki a műsorfüzetet. Ki-
emelt program például Zádory Édua hegedű-
művész és Szokolay Balázs zongoraművész 
hangversenye október 5-én az SZTE-aulá-
ban, az ifjúsági házban a String Trió koncert-
je. Az irodalmi beszélgetések helyszíne a 
Grand Café: október 6-án Oravecz Imre és 
Tolnai Ottó, október 10-én Nádasdy Ádám és 
Grecsó Krisztián közös estjét rendezik meg. 
11 -éri a Cotton Club Singers ABBAJAZZ cí-
mű vadonatúj koncertshow-ja hallható az if-
júsági házban. Az SZTE-aulában Sipos And-
rás József Attiláról és Vágó Mártáról szóló 
Édösöm című drámai levélkölteményét Tüll 
Zsolt és Tóth Ildikó olvassa fel. A Bartók Béla 
Művelődési Központban Mrozek Mulatság 

című darabjával vendégszerepel a Bárka Szín-
ház csapata. Az SZTE ZFK Fricsay Teremben 
rendezik meg a VI. szegedi kamarazenei fesz-
tivált. Jön Jordán Tamás József Attila Sza-
bad-ötletek jegyzékével, felolvassák Nagy Mi-
lán Becsületjáték című drámáját. Október 
30-án Duda Éva táncszínházi produkciója 
zárja a fesztivált a kisszínházban. 

EGYETEMI SQUASH VB SZEGEDEN 
Badó Attila rektorhelyettes az SZTE tegnapi sajtó-
tájékoztatóján elmondta: 2006. augusztus 
27-étől szeptember 3-áig Szegeden rendezik 
meg az 5. egyetemi squash világbajnokságot. A 
squash ma már nemcsak az üzletemberek sport-
ja, egyre népszerűbb az egyetemisták körében is. 
A 30 millió forintos költségvetésű szegedi viadal-
ra 30 országból több mint százötven versenyzőt 

* várnak. 

Látványos kampány 
az ittas vezetés ellen 

Diszkóbalcsctet utánoztak tegnap Szegeden, az SZVSE-pályán. A lelátót megtöltő 11. és 12. osztá-
lyos tanulók végignézhették, hogyan küzdenek a rendőrök, a tűzoltók és a mentők olyan fiatalok éle-
téért, akik ittas állapotban karamboloznak az utakon. A színészek által megjelenített balesetnek ha-
lálos áldozata is volt, hogy a diákok még jobban átérezzék: mekkora felelősség volán mögé ülni. A lát-
ványos bemutatót a Szegedi Rotaract Club szervezte Fotó: Miskolczi Róbert 

A bezárásokkal a csőd elől menekült a falu 

Kövegy idősotthon 
és óvoda nélkül 
A Makó térségi falvak közül Kövegyen kényszerült a legkomolyabb 
leépítésre a közelmúltban az önkormányzat: egyszerre kellett 
bezárnia a helyi óvodát, illetve az idősotthont. A polgármester, 
Takács Zoltán azt mondja, nem volt más választásuk - ha nem így 
tesznek, csődbe ment volna a falu. 

futaimat ajánl a rendőrség 

A trafóolaj nyomában 

Horvátországban pihenhettek 

Nyaralni vitt három 
párt a Rádió 88 
Három pár egy hétig nyaralhatott Horvátországban, Trogirban a 
Rádió 88 jóvoltából. A hallgatók remekül érezték magukat a 
tengerparton. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nagyon népszerűnek bizonyult a Rádió 88 hallgatói körében az a já-
ték, amelynek a főnyereménye egy egyhetes horvátországi nyaralás 
volt. Tóth Géza ügyvezető igazgató a sikeres játékról számolt be. 

- Több ezer SMS érkezett hozzánk, amelyek közül három párt sor-
soltunk ki. Az érdekesség az volt a játékban, hogy egymást kellett ne-
vezniük a hallgatóknak, így sokszor a másik nem is tudott arról, hogy 
a párjuk benevezte. Telefonon hívtuk fel a játékosokat, és tettük a 
szerencséseket egy képzeletbeli nagy kalapba. A sorsolás után hatan 
nyaralhattak Trogirban, a horvát tengerparton. Szerencséjük volt a 
nyerteseknek, mert remek időt fogtak ki, végig sütött a nap. Sokat fü-
rödtek, kirándultak Splitbe, az utolsó nap pedig egy grillpartival bú-
csúztak el egymástól, a nyaralástól. A Rádió 88-nak továbbra is az a 
célja, hogy a szegediek, illetve a város környéki településeken élők 
gyorsan tájékozódjanak a friss hírekről. Megpróbálunk minél több 
rendezvény mellé állni, népszerűsíteni ezeket. A nyári időszakban is 
sok helyen megjelentünk, műsorvezetőinkkel próbáltuk meg a kö-
zönséget szórakoztatni. A téli időszakra is készülünk egy nagy nyere-
ményesővel, izgalmas ajándékokkal lepjük meg a hallgatókat. Na-
gyon sikeresnek bizonyult a közelmúltban megszervezett labdarúgó 
Bajnokok Ligája-klubunk, amit a Délmagyaroszággal közösen szer-
veztünk. Mivel egyre fokozódnak az izgalmak a BL-ben, így hamaro-
san szeretnénk egy állandó helyet biztosítani a szurkolóknak, hogy 
közösen drukkolhassanak kedvenc csapatuknak. 

http://www.om.hu
http://www.u-szeged.hu/okf

