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KORKÉP 

ALGYÓ.Tiidőszűrést tartanak 
ma 9 és 15 óra között a faluház 
előtti parkolóban üzemelő 
tüdőszűrőbuszon. 

BALÁSTYA. Ma kezdődik az 
egészséghét programsorozata 
Balástyán. 8 órakor megnyitó a 
polgármesteri hivatalban. Ezt 
követően vérnyomás-, 
koleszterin- és vércukormérést 
végeznek mindkét háziorvosi 
rendelőben. A két fogorvosi 
rendelőben ingyenes fogászati 
szűrést tartanak. Délután 2 
órától a tanácsadóban a 
gyógymasszázs áldásos 
hatásával ismerkedhetnek meg 
az érdeklődók. Este fél 7-kor 
kezdődik a jógafoglalkozás a 
művelődési házban. 

BORDÁNY. A képviselő-testület 
ma délután 4 órától tatja ülését a 
faluházban. Elbírálják a 
vendégváró pihenópark 
kialakítására kiírt közbeszerzési 
eljárás keretében benyújtott 
ajánlatokat, jóváhagyják a 
beruházási engedély okiratát. 
Beszámolót hallgatnak meg az 
intézmény-fenntartási és 
település-üzemeltetési Intézmény 
2005. évi munkájáról, valamint a 
polgármesteri hivatal 
gazdálkodási tevékenységéről. 
Tájékoztatót hallgatnak meg a 
mezőgazdasági helyzetéről. 
Jóváhagyják az Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
művészeti tanszakai 
2005-2006-os tanévre szóló 
tantárgyfelosztását. Módosítják a 
Homokháti Kistérség-fejlesztési 
Társulás alapító okiratát, 
valamint a Pénzügyi Ellenőrzési 
Társulás együttműködési 
megállapodását. Jóváhagyják a 
Homokháti Kistérség Többcélú 
Társulásával kötött 
megállapodásokat, továbbá Csóka 
község, Dctta város és Bordány 
község közötti háromoldalú 
testvér-települési együttműködési 
megállapodását. 

DESZK. Sikerrel szerepelt a 
faluház a Nemzeti Kulturális 
örökség Minisztérium Közkincs 
pályázatán. A határon átnyúló 
kulturális programokra 
benyújtott pályázaton 1 millió 
forintot nyertek. A pénzből a 
Letye-Petye néptánccsoport 
belgiumi vendégszereplését . 
támogatják. Ez a program a 
Magyar Művelődési Intézet most 
készülő évkönyvében is helyet 
kapott. 

DOMASZÉK.A Domaszék 
Lakosságának Egészségesebb 
Életéért Alapítvány tizenegyedik 
alkalommal rendezi meg az 
egészséghetet november 7. és 12. 
között, melyre szeretettel várják 
a lakosságot. Az egészséghét 
programja: ma 15 órától 
szemészeti vizsgálatot tart dr. 
Krisztián Géza. 18 órakor 
kezdődik az egészségmegőrző 
jógafoglalkozás, vezeti Kószó 
Cecília. Kedden 8-tól 14 óráig 
nőgyógyászati szűrővizsgálat és 
mammográfia. Előzetes 
jelentkezés alapján a 
résztvevőket autóbusszal 
szállítják a szegedi II. számú 
rendelőintézetbe. 13 órától 
bőrgyógyászati vizsgálatot végez 
dr. Fárk Marianna. 18 órától 
alakformáló női tornát tart 
Börcsökné Mária. Az 
egészségnapok 
szűrővizsgálataira előzetesen 
kell jelentkezni az 584-272 
telefonszámon. A programok 
helyszíne az egészségközpont. 

SZEGED. A Szegedi 
Tudományegyetem Tanulmányi 
és Információs Központjában az 
Évfordulós emlékcsarnok című 
kiállítássorozat részeként nyílik 
tárlat ma délben. A kiállítással 
az egyetem egykori 
professzorainak - Bartucz Lajos 
antropológus, Mészöly Gedeon 
nyelvész és Szentpétery 
Zsigmond geológus - emléke 
előtt tisztelegnek. A megnyitón 
Farkas L. Gyula egyetemi tanár 
méltatja az egykori oktatók 
munkásságát. 

A jégdiszkó inkább sport, mint alkalom a táncra 

Zenére siklanak a jégen 

Ismerkedni nehéz a jégdiszkóban: hangos a zene, szédít a száguldás Fotó: Schmidt Andrea 

A korcsolyaidényben péntekenként nyolctól két órán keresztül a 
tánczene és a kori szerelmeseié a szegedi jégpálya - már harmadik 
éve. A táncosoknak ugyan nem sok lehetőségük van megmutatni 
tudományukat, de a hét fáradalmait sportban levezetők számára 
ideális helyszín a jégdiszkó. 

Aki nem tud korcsolyázni, ne 
menjen jégdiszkóba, mert nagyon 
fog unatkozni. Aki viszont ren-
delkezik a jégen siklás tudomá-
nyával, bizton jól érzi magát pén-
tekenként a jégpályán. A jégdisz-
kónak köze nincs a táncos szóra-
kozáshoz, mindössze hangulatos 
félhomályban, hangos tánczenére 
róhatjuk a köröket a jégpályán. 

A jégdiszkóban nem alapvető, 
hogy az ember gyereke be legyen 
csípve - holott melengető forralt 
bort azért kapni -, a dohányzás 
szenvedélyének is csak tucatnyi 
nagykorú hódol az intézmény 
bejáratánál. A látogatók zöme ál-
talános és középiskolás, pedig a 
felnőtteknek is csak 50 forinttal 
kerül többe a jegyük a 400-as be-
lépőnél. A kilenc fényforrás ho-
mályában zavartalanul váltanak 
csókot az összeszokott párok, de 
a jégdiszkó - mint a legtöbb ze-
nés szórakozóhely - a hangzavar 
miatt párkeresők számára nem a 
legalkalmasabb terep. Azzal vi-

szont jól el lehet szórakozni, 
hogy a palánktól vizslatjuk a ko-
rizók körét, aztán amint isme-
rőst látunk feltűnni a tömegben, 
bekapcsolódunk az áradatba. 
Vannak, akik a jég közepén kis 
csoportokban pihenik ki a szá-
guldás fáradalmait. így nem kell 
félniük azoktól a tizenévesektől, 
akik meglepő biztonsággal, négy-
szeres sebességgel adnak bizony-
ságot arról, hogy a korizás sport-
nak sem utolsó dolog. 

Hódi Tamás létesítményvezető 
szerint a jégdiszkó egyre népsze-
rűbb: - A fiatalok számára ez egy 
ráhangoló parti, tízkor, amikor 
véget ér, innen mennek a külön-
féle szórakozóhelyekre. Száraz 
Ferenc és Tamás Ákos a rendez-
vény állandó lemezlovasai. -
Amikor nincs őszi szünet, mint 
most, kétszer ekkora a tömeg -
méregeti a korizókat Feri - , most 
úgy látszik, inkább egyéb családi 
programokban vesznek részt a fi-
atalok. - A keverőpult találkozá-

si pont is egyben, a hangszórók 
harsogása szerint Danit és Kin-
gát is ide várják azok, akik a tö-
megben elveszítették őket. Időn-
ként vezényszóra megfordul a 
kör - ennyien még talán soha 
nem mozdultak együtt a DJ sza-
vára. Aki renitensként mégis úgy 
gondolja, nem alkalmazkodik a 
többiekhez, az hamar a jégen 
csücsülve gondolkozhat el azon, 
mi is aktuálisan a helyes irány. 

A pálya mellett csak kevesen 
pihennek. Van, aki a jég hűvöse 
ellenére, a korizás hevétől fűtve 
vékony fölsőre vetkőzik, pulóve-
rét hanyagul dobja a lelátókra, 
ami egyben ruhatárként is szol-
gál. Kiss Renáta is egy szál top-
ban piheg a pálya szélén, látható-
an alig várja, hogy levegőhöz jut-
va újból bekapcsolódhasson a 
körbe. - Nyíregyházáról jöttem a 
szünetre az unokatesómékhoz, ő 
mondta, hogy ezt ki kell próbál-
nom - mondta levegőért kapkod-
va a tizenéves lány. - Nekem az 
tetszik a jégdiszkóban, hogy 
sport is, meg szórakozás is egy-
ben - vetette még oda, hogy az-
tán barátnője után rugaszkodjon 
a keringő tömegbe. 

F.G. 

Ladányi Miklósné Szarvas Ibolya: Az én Nagy Könyvem 

Érzések tökéletes 
megfogalmazása 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: iz-
galmasnak ígérkező szellemi kalandtúrában 
ismert Csongrád megyei közéleti személyi-
ségek, tudósok, művészek, üzletemberek, 
sportolók és újságírók vallanak legkedvesebb 
könyvükről. Ladányi Miklósné Szarvas Ibo-
lya, megyei vezető védőnő Móra Ferenc 
Aranykoporsó című regényéről beszél. 

„Középiskolás koromban olvastam először. Megdöbbentett a tör-
ténelmi háttér: Diocletianus császár birodalma, hatalmassága és 
törpesége, a kereszténykivégzések kegyetlen módszerei. Évek 
multával sem felejthetők a részletességgel leírt kínzások, a polgá-
rok megalázása, az emberi méltóságától való megfosztása. Hét-
köznapi ember számára alig hihető, hogy az övéhez hasonló érzé-
sekkel és fájdalmakkal küszködik egy uralkodó, hogy felette is ha-
talma van a bánatnak. Aki ugyanúgy megsemmisül a szeretet hiá-
nyától, a gyermeke elvesztésétől, mint a többi ember. 

Pontosan követhetjük a történet kibontakozó szálait; hogyan ér-
kezik el a visszafordíthatatlanságig, amikor nyilvánvalóvá válik - a 
császár saját intézkedései csapdájába került. Ma is csodálom a 
könyv bibliai utalásait, amelyben Pál apostol antiochiai gyülekeze-
téhez nyúl vissza, bemutatva a kort, amelyben a keresztények ön-
ként vállaltak vértanúságot. Legjobban a regényben szereplő 
fiatalok megrázó, szép szerelmi történetével és drámájával tudtam 
azonosulni. A regényben végighúzódó őszinte szerelem leírásában 
is hiteles az író. Olvasás közben vizesre sírtam a párnám. Nehéz 
lenne megmondani, mi kerített jobban hatalmába: a két főhős, 
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tikus - meglátni és megszeret-
ni - szerelme, vagy szívszagga-
tó elválása és hűsége, amely 
szerelmük és életük tragédiájá-
hoz vezet. Később is kezembe 
vettem a könyvet, felfrissítet-
tem egy-egy részletet, de mind-
annyiszor magával ragadott az 
érzések tökéletes megfogalma-
zása. Örökre emlékezetembe 
vésődtek a számomra kedves 
verssorok, mondatok. Lehet, 
hogy az évek során néhány 
részlet kissé átértékelődött, de 
a nagyságából mit sem veszí-
tett a könyv." 

Nagyobb sportöltöző 
Tiszaszigeten 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A kibővített tiszaszigeti sportöltözőt tegnap adta át Újhelyi István or-
szággyűlési képviselő és Ferenczi Ferenc alpolgármester. A 100 négy-
zetméteres öltözőt 150 négyzetméteresre bővítették. A munkálatok-
hoz ötmillió forint támogatást adott a Gyermek, Ifjúsági és Sportmi-
nisztérium. Két és fél millió forint értékben társadalmi munkával se-
gítették a falubeliek a kulturált, ifjúsági öltözővel is kiegészült sportlé-
tesítmény építését. Tegnap óta végre hazai és a vendégcsapat valamint 
az ifjúsági gárda is kényelmesen elfér a megnagyobbított helyen. 

Százhuszonötmillióért vette meg a Szefo a bezárt iskolát 

Csomagolóüzem a Móriczban 
A Szefo 400 dolgozója költözik a volt Mó-
ricz Zsigmond-iskola épületébe. Az évekig 
üresen álló újszegedi ingatlant megvette az 
állami vállalat, és a tantermekben cso-
magoló és kiszerelő üzemet működtet 
majd. A város bruttó 125 millió forintért 
adta cl az 1999-ben bezárt iskolát. 

Száz új munkahely jöhet létre annak köszön-
hetően, hogy a Szegedi Szefo Fonalfeldolgozó 
Részvénytársaság beköltözhet a volt Mó-
ricz-iskola épületébe. A Bérkert utcában álló 
ingatlant évekig árulta a város - sikertelenül. 
A Szefo most 125 millió forintért vette meg az 
önkormányzattól. Solymos László városüze-
meltetési alpolgármester elmondta: 50 millió 
forintot és a teljes vételár forgalmi adóját fizeti 
ki a cég azonnal, a többit 18 hónapon át 
egyenlő részletenként utalja. A város az elő-
szerződésben rögzített fizetési feltételek kidol-
gozásakor figyelembe vette, hogy a cég száz új 
munkahelyet hoz létre. Az adásvételt az ön-
kormányzat közgyűlésének három szakbi-
zottsága tárgyalta, hagyta jóvá, a végleges szer-
ződésről a közgyűlés dönt. Bár hat éve úgy 
árulja a város az iskolát, hogy azt le lehetne 
bontani, az épületet mégis megőrzi az új tulaj-
donos, sőt felújítja azt - tette hozzá Solymos. 

Kiss Sándor vezérigazgató kiemelte: a Szefo 
jövő év első negyedévében 450-500 dolgozó-
ját költözteti át az egykori iskola épületébe, 
Tavasz utcai telephelyüket ugyanis kinőtték. 
A tantermek éppen megfelelpek számukra: 
rehabilitációs üzemi területet létesítenek, 
ahol a dolgozók gyári kiszerelésű termékeket 
csomagolnak, látnak el vonalkóddal a kiske-

Az egykori iskola epületét le lehetne bontani, 
a Szefo azonban felújítaná Fotó: Gyenes Kálmán 

reskedelem igényei szerint. Sok szegedi üz-
letben például a Szefónál csomagolt tollak, 
füzetek, írólapok, ceruzák kaphatók. A cég 
szeretne jövőre további száz megváltozott 
munkaképességű dolgozót fölvenni. 

A környéken lakóknak - a vezérigazgató 
szerint - nem kell zajtól vagy környezetter-
heléstől tartaniuk, az üzem ugyanis nem ipa-
ri tevékenységet végez. Az épületben találha-

tó kisebb helyiségeket ráadásul eredeti funk-
ciójuk szerint oktatási és képzési célokra 
használják majd. A Szefo egyébként Szeged 
egyik fejlődő ipari cége, állami tulajdonban 
van. Jelenleg is föl tudnának venni 75-100 
varrót a Tavasz utcai telephelyre, annyi a 
megrendelésük. 

M. B. 1. 

HAT EVE ZARVA 

A Móricz Zsigmond Általános Iskolában 1999-ben 

csöngettek ki utoljára, a 80 éves épület azóta üre-

sen állt. A Fidesz vezette szegedi önkormányzat 90 

millió forintért hirdette eladásra az épületet, a vá-

rost jelenleg vezető koalíció 160, majd 125 millió 

forintért árulta. Közben fölmerült: az iskola helyén 

az új tulajdonos áruházat épit, ez ellen újszegedi-

ek tiltakozni akartak, de a híresztelés valótlannak 

bizonyult. Az épület a Szegeden működő keresz-

tény iskolatestvérek rendjének tulajdona volt, 

1948-ban államosították. A kárpótlás ügyét az egy-

házmegye karolta fel, 1998-ban a kárpótlandó ér-

tékek végleges jegyzékébe vették, az épület ellen-

értékét részben járadék formájában 2011-ig kapja 

az egyház. Az iskolatestvérek rendjének ma már 

egyetlen élő tagja sincs Magyarországon, az utolsó 

magyar szerzetes is évekkel ezelőtt hunyt el Auszt-

riában. Egy iskolájuk ugyan működik Budapesten, 

amelyet 1995-ben kaptak vissza, ám azt egy bécsi 

alapítvány működteti. Az iskola tornaterme nem 

sokkal a bezárás előtt épült. Leválasztották, ma a 

városi sportizgatóság működteti. Asztalitenisze-

zők, különböző küzdősportok, utánpótlás kosár-

labdázók otthona, de a Csonka szakközépiskola 

rendészeti szakosai is ott gyakorolnak. 

HÍREK 
VITANAP 
A Nemzeti rákellenes programot 
még szeptember bocsátotta 
társadalmi vitára az 
Egészségügyi Minisztérium. A 
szakmai és civil javaslatok 
összegzését megyénként végzi el 
az ÁNTSZ - a Csongrád megyei 
álláspontokat kedden délelőtt 
10-től egyeztetik a megyeházán, 
ahova a szervezők várják a 
véleménnyel rendelkezőket. 

ALTAMI RA-KIÁLLÍ TÁS 
A budapesti Altamira Egyesület 
alkotóinak munkáiból nyílik 
kedden kiállítás Szegeden, a 
Kárász utcai Gulácsy Teremben. 
A természethez kötődő 
alkotóművészek tárlatát Kalmár 
Márton szegedi szobrászművész 
nyitja meg 17 órakor. 

PENÉSZ: ÁLDÁS VAGY ÁTOK 
A magyar tudomány ünnepe 
alkalmából több érdekes témáról 
szervez előadás-sorozatot a TIT. 
Az elsőt ma 17 órakor tartják a 
szegedi TIT Klubban - a 
penészekről, a másodikat 
csütörtökön 16 órakor ugyanott 
az őssejtkutatásról. 

KAPITÁNYI FOGADÓÓRA 
A Szegedi Rendőrkapitányság 
vezetője, Kovács Mihály rendőr 
alezredes ma, hétfőn 13 és 15 
óra között lakossági fogadóórát 
tart a kapitányság Párizsi körúti 
épületében. 


