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KÖRKÉP
BORDÁNY. A Bordányi
Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat, valamint a
Kulturális és Szabadidős
Egyesület szeptember 24-én
rendezte meg fém- és
papírhulladék-gyújtó akcióját. A
házak elé kipakolt újságpapírt,
valamint a fémhulladékokat a
gyűjtésben résztvevő fiatalok
szállították el. A korábbi évekhez
képest idén jóval kevesebb papírés fémhulladék gyúlt össze. A
pénzt az ifjúsági önkormányzat
idei programjaira fordítják.
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Forráskúton népviseletbe öltözött fiatalok nótáztak és szüreteltek

Hagyományőrző dézsma

DOMASZÉK. A

PUSZTAMÉRGES. M a 9 és 12

óra között méteráruk és
függönyök óriási választéka várja
az érdeklődőket a művelődési
ház előterében. Délután 3 órától
a Nagycsaládosok Egyesülete
tartja összejövetelét a
művelődési házban.
SÁNDORFALVA. Az idősek
világnapja alkalmából rendeznek
ünnepséget ma délután 3 órától
a Budai Sándor Művelődési Ház
nagytermében. Az ünnepséget
Vári Istvánné intézményvezető
nyitja meg. Köszöntőt mond
Darázs Sándor, Sándorfalva
polgármestere. Ezt követően
műsort ad a Pallavichini
általános iskola 5. osztálya, a
Sándorfalvi Nyugdíjas Egyesület,
a Lila Akác Nyugdíjas Egyesület,
valamint az idősek klubja. A
30-as évek dalai címmel
Kovácsné Raffay Éva estjén
zenével, tánccal, kötetlen
beszélgetéssel köszöntik az
idősek«.
ZSOMBÓ. Ötödik alkalommal
rendeznek Egészséghetet
Zsombón. Ma 8 és 12 óra között
nőgyógyászati rákszűrést tart a
gyermekorvosi rendelőben dr.
Fekete Zoltán. 9 és 16 óra
között csontritkulásszúrést
tartanak a Felnőttorvosi
Rendelőben. A szűrés 40 év
felett javasolt. 10 és 16 óra
között a Táplálékallergia
C e n t r u m mutatkozik be a
művelődési házban 10 és 12
óra között diétás tanácsadást
tart Benkóné Szenteczki
Magdolna dictctikus a
művelődési házban. 14 és 16
óra között fúl-, orr-, gégészeti
rák és allergiaszúrést végez dr.
Bucsai Ágnes a gyermekorvosi
rendelőben. Az Egészséghét
megnyitója 15 órakor kezdődik
a művelődési házban. Ezt
követően a dohányzás,
alkoholfogyasztás szervezetre
gyakorolt káros hatásairól tart
előadást Szécsi Brigitta.
- 16 órakor kezdődik dr.
Harnpel György előadása
megelőzés a szájnyálkahártya
betegségek területén címmel.
13 és 17 óra között
zöldhályog-szúrést végeznek
szemnyomásméréssel a
művelődési házban.
Túdőszúrés mától csütörtökig
naponta 9 órától 15 óráig a
művelődési ház előtti
szúrőbuszon végeznek.
ZÁKÁNYSZÉK. Ma este
egészségmegőrző kocogásra
várják a mozogni vágyókat. Gyülekező este háromnegyed
6-kor az I. számú orvosi rendelő
előtt.

és jó kártyajárás
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtúrában ismert Csongrád megyei közéleti személyiségek, tudósok, művészek, üzletemberek, sportolók és újságírók vallanak legkedvesebb könyvükről. Fekete Klára, lapunk
munkatársa Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú
esete Tóth Marival című könyvéről beszél.

hagyományokhoz híven idén is
megrendezik az idősek világnapi
ünnepséget a sportcsarnokban.
A 70 éven felüliek személyre
szóló meghívót kapnak az
október 14-i rendezvényre.
MÓRAHALOM. Tovább
folytatódik a Karnyújtásnyira...
elnevezésű program. Ez
alkalommal a szegedi és a
homokháti kistérség általános és
szakiskoláit szólítja meg
Mórahalom. A
marketingprogram célja, hogy
bemutassák a környező
települések iskoláinak,
tantestületeinek az Aranyszöm
Rendezvényház, a gyógyfürdő és
a nagyszéksósi turisztikai
objektum adta lehetőségeket.

Fekete Klára: Az én Nagy Könyvem

Szüret van!

Fotó: Schmidt

Boroztunk, szőlőt e t t ü n k és kicsit szüreteltünk
Forráskúton szombaton, ahol a hagyományőrző
szüreten népviseletbe öltözött fiatalok szedték a
kékfrankos fürtöket.
Mi volt előbb? A szőlő vagy a bor? Forráskúton nem
értelmetlen a kérdés. Az ottani szombati szüreten
ugyanis előbb bort ittunk, majd még egy kis bort
nyeltünk, és csak utána indultunk a szőlőbe. A 14
fokban persze ez védőitalnak számított: arra szolgált, hogy a művelődési ház előtt gyülekező szüretelőknek ne vacogjon a foguk, ne liluljon a szájuk.
A szombati forráskúti szüret egyébként sem komoly munka, hanem mulatság és hagyományőrzés
volt.
Kovács Mónika, a forráskúti ifjúsági egyesület titkára elmondta: a fiatalok három éve vesznek részt
a szüreti mulatságon. Népviseletbe öltöznek, szőlőt szednek, préselnek és táncolnak a bálban. Mielőtt elindultunk volna, még népdalokat is énekeltek, amelyekben sűrűn előfordult a szőlő, a bor és a
kocsmárosné szó.
Két óra után a negyvenöt fogat, egy rezesbanda,
egy hegybíró, egy borkirálynő, tizenkét népviseletbe öltözött forráskúti fiatal és a rengeteg érdeklődő
elindult Molnár Mihály, a Forráskúti Hegyközség
elnökének szőlőbirtokára, hogy kosarakba szedje
az ott termő kékfrankost. Nem tettünk meg azonban hosszú utat, amikor az egyik utcában pogácsával és - ismét csak - borral kínáltak minket.
Ki a faluból, át a homokon, el a kukorica- és
krumpliföld mellett, birkákat megriasztva érkez-

Andrea

tünk meg a nyárfasorral szegélyezett szőlőföldre.
Ahol - gondoltuk - majd szemtanúi leszünk annak, ahogy az okos gazda hagyományőrzésnek álcázva leszedeti az önkéntes munkásokkal a termést. Molnárék azonban inkább adtak mint kaptak. A fiatalok ugyan dolgoztak, de a civilek csak
saját szájukba szedték a szőlőt. Fehér nincs? - kérdezte csalódottan egy kislány a kékfrankos szőlősorok közepén. Nincs. Volt viszont hivatalos szúretindítás, ami a hegybíró feladata. Egy másik sorban a tavalyi borkirálynő, Horváth Katalin nem
várta meg a beszéd végét, egyszerűen kiadta az utasítást: Szüret van!
Szedés közben Kovács Mónika elmondta: nem
szüretelnek sokáig, csak néhány kosarat töltenek
meg szőlővel. Az egyesület titkára valódi szüreten
is részt vett már, ott aztán tényleg el lehet fáradni,
és az ember keze is lefagy - mondta. Ahogy a hoszszú sorokon végignéztünk, ezt el is tudtuk képzelni. Inkább szakítottunk még egy fürt szőlőt, és
visszaültünk az autóba.

A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a szegedi Bálint Sándor
Művelődési Ház már nyolcadik
éve rendezi meg az újszegedi bioépítészeti napokat. Az idei országos programsorozat holnaptól
október végéig tart, huszonhárom kiállító lesz és negyven elő-
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CSALÁDI PINCÉSZETEK
H

A Forráskút térségében termő fő szőlőfajták a kövidinka,
a rajnai rizling, a cserszegi fiiszeres, a kékfrankos, a
zweigelt - tudtuk meg Molnár Mihálytól. Jellemzően családi pincészetek termelnek, nekik eladási gondjuk nincs:
a pincéből értékesítik a bort, főleg szegedi vevőknek. Ez
az év nem kedvezett a szőlészetnek, a fagyok után a rengeteg csapadék okozott kárt a termésben.

Új szegedi bioépítészeti napok
MUNKATÁRSUNKTÓL

„Egy-két mondatban össze lehet foglalni e remekmű tartalmát,
melynél banálisabb történetet mellesleg el sem lehetne képzelni.
Mikszáth által azonban halhatatlanná válik. Noszty Feri huszárhadnagy, akinek feltétlenül pénzre van szüksége, szemet vet a
környék leggazdagabb lányára, Tóth Marira. Cselszövésekkel,
szerelmes diákoknak és patikáriuslegényeknek való stiklikkel
igyekszik elérni, hogy felesége legyen a lány, aki eközben őszintén
beleszeret. A könyv nem zárul happy enddel, a bili kiborul, az eladósodott, elszegényedett, ám nemesi származású Noszty famíliát megszégyeníti Tóth Mihály, az egyszerű emberből lett
milliomos. Az alaptörténetből megszületik a világirodalom remeke azért, mert Mikszáth az írója. 'Az öregről itt csak az tudatik jellemzi például idősebb Nosztyt - , hogy oszlopos tagja a kormánypártnak s hogy őseinek valamikor pallosjoga volt. A pallos
még megvan, de most kukoricát morzsolnak otthon, Nosztaházán a tompa élén.' Megtudunk belőle mindent a dzsentrivilágról?
Igen, mint ahogy az is bele van sűrítve egy mondatba, miért megy
hozzá Vilma kisasszony Kopereczky Izrael Izsákhoz: 'aki gyalog
van, az ne válogasson a hintókban, hanem üljön fel mindjárt az
első kínálkozó járműre'. A Kopereczky köré font történetek
MiknMi Kilmili
azok, amiktől fetrengeni lehet
A Soszlv fiü esete Tóth Marival
a nevetéstől, és hát bearanyozzák a főszálon futó cselekmény
igazságos, ám keserédes végkifejletét: amikor a báránybőrbe
bújt oroszlán leveti végre a báránybőrt. Noszty Feri megfutamodik Rekettyésről, miközben
enyhítő, vigasztaló gondolatok
lopóznak a bénító levertség érzései közé: elég nagy a világ,
van benne elég lány, a hozományok sem vesztek ki. 'Ej, csak
egészség legyen és egy kis tűrhető kártyajárás.' Ugye, ismerős ez a mondás?"

adás; a rendezvényt Fegyverneky
Sándor, az Országos Lakás- és
Építésügyi Hivatal építésügyi elnökhelyettese nyitja meg holnap
délután 4-kor. Ökoházak, plasztikusan formált, egyéb házak terveivel, szín- és berendezési tervekkel éppúgy megismerkedhetnek az érdeklődők, mint modern
vályogházakkal, szalmabálás és

önkormányzatiságról
a határon túliak

égetett agyagkavics falszerkezetekkel. Napkollektoros rendszerek, háztartási és ipari szélerőművek, a geotermikus energia
fölhasználása társasházban, az
építészet egészségszimbolikája, a
fönntartható, s ökologikus város
lehetőségei - többek között ezekkel is megismerkedhetnek a látogatók.

Ötmillió forintra
bírságolták a Picket
MUNKATÁRSUNKTÓL
A fogyasztók megtévesztése miatt ötmillió forintra bírságolta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Pick Szeged Rt.-t. A húsipari cég
2003. júniusában indította el a jelenleg is tartó Pick Húségprogram
elnevezésű akcióját, amellyel ajándéktárgyakat, illetve vásárlási utalványokat lehet nyerni. A játékban azok vehetnek részt, akik a
Pick-termékek csomagolásán elhelyezett, pontot érő matricákat a
megadott címre beküldik. Az egyes tárgyak kapcsán a cég pontosan
meghatározta, hogy azok hány ponttal szerezhetők meg. A Pick Húségprogramban az év elejétől jelentős változások következtek be. Míg
2004 végéig bárki bármennyi pontot bekúldhetett, addig 2005. január 1 -jétől évente már csak fejenként legfeljebb 7200-at. Az egyes megszerezhető ajándéktárgyak pontértéke is jelentősen emelkedett. A
GVH megállapította: a Pick Szeged Rt. a Pick Húségprogram lényeges
feltételeinek megváltozásáról nem tájékoztatta megfelelően a fogyasztókat, így a vásárlók nem szereztek tudomást a beküldhető pontok számának korlátozásáról és az ajándéktárgyak pontértékének
emelkedéséről.

Családi nap Dorozsmán

Határon túli magyar szervezetek képviselői, az EU-tag, vagy a
csatlakozáshoz közelebb és távolabb levő országokból érkező előadók az identitásmegőrzés problémáiról beszéltek egy szegedi
konferencián.
Az önkormányzatiság szerepe a
régió kultúrájának megőrzésében címmel rendezett konferenciát szombaton vajdasági, felvidéki és erdélyi előadókkal Szegeden a Magyar Kisebbségi Információs Egyesület. Kvadra József, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának (MKP| képviselője
rámutatott, hogy az MKP-nak
régi kormányzati szerepe ellenérc máig sem sikerült rábírnia
szlovák partnerét olyan jogszabályok megalkotására, amelyek
a felvidéki magyarság identitásának megőrzését szolgálnák.
Csorba Béla, szerbiai magyar író
arról beszélt, hogy a Vajdaságban jelenleg létező autonómiaformák csak látszatönkormányzatok, valójában nem elégítik ki

a velük szembeni demokratikus
elvárásokat. Szász Enikő, a Temesvári Magyar Nőszövetség elnöke a magyar oktatáspolitikáról szólva megjegyezte: olyan
tankönyvekre lenne szükség,
amelyekbe szervesen belefoglalják a határon túli magyarság
problémakörét, hogy az anyaországbeliek ne idegenkedve fogadják azt. Ferencz Csaba, újságíró, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke kifejtette, hogy a
Székelyföldön tömbökben élő,
és helyi többséget adó magyarság számára etnikai alapú területi autonómia kivívása lenne a
legfőbb kívánalom - noha ez az
elképzelés még az ottani magyar
közösségben sem vert gyökeret.
T. R.

Több m i n t nyolcvan csapat mérte össze erejét a dorozsmai Jerney János Általános Iskola szombati
családi sport- és egészségnapján. A szülők és gyermekek többek között zsákbanfutásban és gördeszkás evezésben vetélkedtek egymással. A kupát a Halmágyi család vihette haza. A főzőversenyben a
Vass fózsef-Lukovics lános páros nyert - töltött káposztával. Az iskola csapata száz személyre főzött
marhapörköltet
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