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KORKÉP 

BALÁSTYA. Ma 13.30 órakor a 
nagycsaládosok helyi csoportja 
foglalkozást tart a művelődési 
ház klubjában. Kérik az 
érintetteket, hogy az ünnepi 
program megszervezése 
érdekében vegyenek részt az 
összejövetelen. 

BORDÁNY. Új filmet forgat a 
bordányFILM. A „Kamerával a 
határmentén -
határmenti-határmente" című 
filmet vajdasági és magyar 
fiatalok készítik 
Magyarkanizsáról. A közös 
projekt szerint a film készítőinek 
az első benyomást kell 
megragadniuk, de foglalkozniuk 
kell a helyben élő fiatalokkal, 
valamint az európaiság 
gondolatával is. A filmet 
december 7-én mutatják be 
Békéscsabán. Az alkotást -
többek közt a Bordányról 
készülő paliesi filmmel együtt -
a Bordányi Esték rendezvényen 
tekinthetik meg. 

DESZK. Kriston intimtornát 
tartanak a faluházban november 
26-án és december 3-án 14-től 
19 óráig, Molnár Edit Virág 
okleveles természetgyógyász, 
szakokleveles tréner vezetésével. 
Jelentkezni és érdeklődni a 
faluházban lehet, november 
24-éig. 

DOMASZÉK. A „TESZünk a 
dontaszéki gyermekek 
egészégéért" című sikeres 
pályázatnak köszönhetően a 
védőnői szolgálat szervezésében 
Domaszéken is elindul a 
baba-mama klub. A szervezők 
célja, hogy a leendő szülőket 
segítsék a felkészülésben, később 
pedig a gyermek gondozásában 
és nevelésében. A klub minden 
hónap utolsó péntekjén tartja 
összejövetelét, délelőtt 10 és 12 
óra között. A témát általában az 
érdeklődésnek megfelelően 
alakítják. Az első foglalkozáson a 
fogak ápolásáról lesz szó. Várnak 
minden érdeklődőt november 
25-én, pénteken a Dózsa György 
utca 31. szám alatti védőnői 
tanácsadóban. 
- Büllérnapot és Katalin napi 
hált tartanak november 26-án a 
településen. Aböllérnap reggel 
fél hétkor a böllérek csapataink 
versenyével indul a Presszó 
vendéglő mögötti udvarban. 
Kilenctől óriás flekkensütőn 
készül a reggeli az érdeklődők 
részére. Ebéd 12-kor. Reggeli és 
ebédjegyek csak elővételben 
kaphatók a vendéglőben. A 
Katalin-napi hált a 
sportcsarnokban rendezik, ahol 
17 órától várják a vendégeket. 
Kispéter Géza 18 órától mond 
köszöntőt, majd átadják a 
legszebb virágos domaszéki 
porta és a böllérverseny díjait. A 
Domaszéki Művészeti Iskola 
mazsorettcsoportja és a Borica 
Néptáncegyüttes produkciója 
után kezdődik a disznótoros 
vacsora. A tombolasorsolást 22 
órakor rendezik. A bálon a 
Tra vei-Trió szórakoztatja a 
vendégeket. Belépőjegyek 
november 24-éig kaphatók a 
teleházban. 

MÓRAHALONL Szombaton az 
Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő 
„névnapjának" alkalmából 
minden vendég virágot kapott, 
az Erzsébetek pedig ingyen 
vehették igénybe a fürdőt. 
- November 26-án tartja 
hagyományos kórustalálkozóját 
a mörahalmi parasztkórus. A 
Csongrád megyei vendégeken túl 
a vajdasági Palicsról és 
Királyhalomról, valamint a Pest 
megyei Tordasról is várnak 
résztvevőket. A délután 3 órakor 
kezdődő találkozón fellép a helyi 
néptánc együttes, valamint a 
szegedi Rókus I, Altalános Iskola 
gyermekkórusa. 

ZSOMBÓ. November 24-éig még 
megtekinthető a művelődési 
házban a Sziráki Lászlőné 
olajfestményeiből rendezett 
kiállítás. Az alkotásokból 
vásárolni is lehet. 

Szegediek is részesei voltak a világcsúcsnak - Nyolc hétig Hollandiában 

Eszter, Péter és a dominócsömör 
It thon is folytatja a dominőzást 
az a két szegedi fiatal, aki részt 
vett a hétvégi hollandiai Do-
mino Day rendezvényen, ahol 
megdőlt a világcsúcs. Az egye-
temisták a legügyesebb építők 
közé tartoztak: Somogyi Eszter 
az egyik kép kommentálásában, 
nu'g Győrfi Péter a rekordkí-
sérlet közbeni építésben is fel-
adatot kapott. 

Nyolc hétig tizenöt országból 
nyolcvanhét kiválasztott 4 millió 
321 ezer, összesen harmincöt 
tonna tömegű dominóból alkot-
ta a képeket Hollandiában, hogy 
megkísérelje felállítani az új vi-
lágcsúcsot. A nyolc magyar építő 
közé - több száz hazai jelentkező 
közül, a kétfordulós tesztselejte-
zőn - bejutott a szegedi Somogyi 
Eszter, a Budapesti Kommuniká-
ciós Főiskola hallgatója és a ko-
lozsvári Győrfi Péter, a Szegedi 
Tudományegyetem műszaki és 
informatika szakos diákja is. 

Félévet halasztott a Domino 
Day miatt Péter, aki lapunk szer-
kesztőségében majd hanyatt 
esett, amikor az interneten elol-
vasta az információt, miszerint 
hajszálon múlt a rekord. Itt de-
rült ki számára: 150 ezer dominó 
az egyik építő szabálytalansága 
után dőlt el, vagyis ennyivel ke-
vesebb a hiteles világcsúcs, ami 4 
millió 2 ezer 136. 

Somogyi Eszter masszázzsal igyekezett felfrissíteni versenyzőtársát a helyszínen Fotó: DM/DV 

Míg Eszter minden évben végig 
izgulta a dominós napokat, addig 
Péter egy-két percet látott csak a 
tavalyi adásból. Mégis mindket-

ten vonzalmat éreztek - ahogy a 
diáklány mondta - valami 
„szöszmötölős, idegőrlő, precízi-
ós, pontos tervezést, türelmet 

igénylő elfoglaltsághoz". Speciá-
lis készségek nélkül nem érvé-
nyesülhettek volna, hiszen a csa-
patnak naponta átlagban 135 

Az SZKT-nál még keresik a pofozkodó munkatársat - Tény, a fiú ráütött a járműre 

Gyermeket vert a villamosvezető 
Megpofozott és megrugdosott egy tizen-
négy éves fiút egy villamosvezető Szegeden, 
a Cen t rum áruház megállójában, mert a 
gyerek ráütött az orra előtt becsukódó aj-
tóra. Az SZKT-nál vizsgálják az ügyet. Dó-
zsa Gábor igazgató azonnal felmond a jár-
művezetőnek, ha bebizonyosodik, hogy 
gyereket vert. 

„Ma, néhány perccel 1 óra után a döbbenet-
től megbénulva voltam tanúja, amint a Cent-
rum áruháznál a villamosmegállóban, a Fó-
kusz könyvesbolttal szemben garázdálkodott 
a villamos vezetője. Leugrott a járműről és 
pár pofon, majd két rúgás kíséretében elma-
gyarázta egy kiskamasznak (13-14 éves), ho-
gyan közlekedjen" - írta a Délmagyarország 
internetes fórumába a pénteki eset után nem 
sokkal egy szemtanú. 

Egy másik szemtanúval - aki kérte nevé-
nek titokban tartását - telefonon beszéltünk. 
A 42 éves szegedi férfi elmondta, hogy ő a 
másik oldalról, az Időzóna felől közelítette 
meg a megállót, így csak később ért a hely-
színre. 

- Arra lettem figyelmes, hogy valaki ékte-
lenül ordibál, majd amikor közelebb értem, 
láttam, hogy az eltorzult arcú villamosveze-
tő megrúgja a kissrácot - mesélte lapunk-
nak a férfi, aki szintén beírt a fórumba. A 
férfi szerint a megállóban várakozók egybe-
hangzóan állították, hogy semmi vétke 
nem volt a fiúnak, aki a barátjával akart fel-
szállni, felugrani a Tarján felé induló villa-
mosra. Az eset után még biztatták is a fiút, 
hogy ne hagyja annyiban a dolgot. A többi-
ektől úgy hallottam - mondta a férfi - , hogy 
a kamaszok az úgynevezett Olajosháztól a 
zöldön szaladtak át a zebrán, és megpróbál-
ták elcsípni a tuját, de becsukódott az or-
ruk előtt az ajtó. 

- Azért, mert a fiam ráütött az ajtóra, nem 
kellett volna még megpofozni és megrugdos-
ni, másképpen is el lehetett volna intézni az 
ügyet - magyarázta a megvert fiú édesanyja, 
aki nem kívánt névvel szerepelni az újság-
ban. Elmondta: megbeszélte nyolcadik osztá-
lyos fiával a történteket, és nem akar ügyet 
csinálni a dologból. Már csak azért sem, mert 
fél, hogy bosszút áll a villamosvezető. 

- Azonnal felmondok a járművezetőnek, 
ha bebizonyosodik, hogy kiszállt a villa-
mosból és megvert egy gyereket - mondta 
Dózsa Gábor. Az SZKT igazgatója is olvas-
ta a fórumot és vizsgálatot rendelt el az 
ügyben. Pénteken tizenketten voltak szol-
gálatban a 3-as és a 4-es villamos vonalán. 
A kört a kérdéses időpontra szűkítették, és 
hat villamosvezetőből öttel már tegnap be-
széltek, de ők semmit sem tudtak a verés-
ről. 

sz. c . sz. 

KÖNNYŰ TESTI SÉRTÉS 
Augusztusban megírtuk, hogy egy szegedi taxiso-

* tőr brutálisan megvert egy 25 éves tápéi fiatalt, 
mivel kikanyarodott elé egy kereszteződésben. A 
taxis üldözte, majd megállította és ököllel kiverte 
a fiatalember két fogát. A Szegedi Rendőrkapi-
tányság garázdaság és könnyű testi sértés miatt 
indított eljárást a férfi ellen. A sajtóreferens teg-
nap elmondta: lezárták a nyomozást, és vádeme-
lési javaslattal átadták az ügyet az ügyészség-
nek. 

Rendületlenül diplomával tüntették ki a néprajzkutatót 

Tápé szíve és lelke ifj. Lele József 

Ifj . Lele József tápai népra jzku ta tó t a Rendületle-
nül diplomával t ü n t e t t e ki a Magyar Szellemi Véd-
egy le t Fotó: Gyenes Kálmán 

A magyarság szolgálatáért a Magyar Szellemi Védegylet Rendületlenül dip-
lomáját vette át a napokban ifj. Lele József. A tápai néprajzkutató sok témát 
tervez még földolgozni. Látása megromlott , így a szövegeket magnetofonra 
mondja, vagy feleségének diktálja. 

- Állandó elmélködés, gondolkodás a dolgom. Teljesen mögromlott a látásom, de 
a felibe maradt munkákat be akarom fejezni - mondta ifjabb Lele József, akit abból 
az alkalomból látogattunk meg tápai otthonában, hogy elnyerte a Rendületlenül 
kitüntetést. Az elismerést a magyarság szolgálatáért kapta Józsi bácsi a Magyar 
Szellemi Védegylettől, melynek maga is tagja a 90-es évek eleje óta. Megromlott 
egészségi állapota sem akadályozza meg abban, hogy a házukban kialakított mú-
zeumban körbe kalauzolja a látogatókat. 

- A gyerökök a legkedvesebbjeim, akik mernek kérdözni. Nekik mesélök, éne-
kölök. Az idősektől pedig magam is sokat tanulok, nem régiben azt is mögtudtam, 
hogy a komódot olykor kamódnak is mondják. 

Sokat dolgozik Józsi bácsi, annak ellenére, hogy elveszítette a látását. Bár önma-
ga nem tudja papírra vetni gondolatait, családja segít neki Tápé egyelőre feldolgo-
zatlan néprajzi emlékeinek megörökítésében. 

- Magnetofonra mondom a szöveget, vagy a feleségemnek diktálok, s a fiam vi-
szi föl számítógépre az írásokat - magyarázta (ózsi bácsi. - Legutóbb a tápai tűzol-
tóság történetévél foglalkoztam. Az önkéntes szervezetet az 1800-as években ala-
pították meg Tápén, s magam is a tagok sorába léptem 1951 -ben. Akkoriban a 
pap, a jegyző, a tanítók, a kántor mög az útkaparó voltak az önkéntes tűzoltóság 
tagjai, s az ok, hogy miért pont ők, igen egyszerű: állandóan elérhetők voltak. Lele 
Józsi bácsi hosszú, feldolgozásra váró témáinak listáján szerepel még például Su-
lyok József téglaégető kemencéje, a tápai erdők, a tápai konyha. - Amíg élők, s adja 
isten, hogy sokáig lögyön szöröncsém, még mö£ szeretném írni Tápé egészének 
történetét. Annyi előnyöm van, hogy a tápai monográfiát én írtam, s a tárgymuta-
tóban rengeteg olyan dologra bukkantam, ami még földolgozásra vár. 

NYEMCSOKÉVA 

ezer dominót kellett felraknia 
nyolc óra alatt. Eszter és Péter a 
legügyesebbek közé tartoztak: 
puszta kézzel két óra alatt 700 
dominót is felállítottak, míg vo-
nalzó és csipesz segítségével en-
nek a négyszeresét teljesítették. 

Egyedüli magyarként Péter be-
került azon kiválasztottak közé is, 
akiknek a rekordkísérlet alatt két 
percük volt az építésre: az első 
körben bizonyította, ilyen helyze-
tekben sem remeg a keze - mint-
hogy fafaragás közben sem - és 
mivel társai is megépítették a hi-
dakat, vagyis ez a dominókból al-
kotott kép is sikerült: „az állatok 
felballaghattak Noé bárkájára". 
Eszter legnagyobb művének -
amit tíz napig épített - a „trójai fa-
lovas" képet tekinti. Az RTL Klub 
hétvégi adásában, a dominók dő-
lése közben, kommentálhatta is 
az eseményeket a helyszínről. 

Némi függőséget okozott a 
nyolchetes munka - állították az 
egyetemisták, akiknek már most 
hiányzik a hollandiai légkör, a 
barátok, a csapat. Könny nélkül 
senki sem búcsúzott a másiktól -
emlékeztek a szegedi szereplők a 
búcsúzás fájdalmas perceire. S6-
mogyi Eszter és Győrfi Péter el-
határozta: jelentkezni fog a jövő 
évi megmérettetésre is, mindket-
ten úgy érzik, szükségük van egy 
fantasztikus közösségre. 

CS. GÁT LÁSZLÓ 

HÍREK 

MEDGYESSY PÉTER 
VÁSÁRHELYEN 
Hódmezővásárhelyre látogat 
ma, Lázár János polgármester, 
országgyűlési képviselő 
meghívására Medgyessy Péter. A 
volt miniszterelnököt délelőtt 
hivatalában fogadja a város első 
embere, majd közösen tekintik 
meg az őszi tárlatot, illetve a 
Holokauszt Múzeumot. 
Medgyessy Péter a helyi 
gazdasági élet prominenseivel 
közösen elköltött ebéd után, 
programja befejezéseként, 
látogatást tesz Hézső Ferenc 
festőművésznél. 

JÓKAI ANNA SZEGEDEN 
A Polgári Esték 
rendezvénysorozatban ma este 6 
órától Jókai Anna Kossuth-díjas 
írót látják vendégül Szegeden, a 
megyeháza nagytermében. 

KITÜNTETÉSEK 
A SZENT-GYÖRGYI-
NAPOKON 
A XII. Szent-Györgyi-napok 
alkalmából az elmúlt hét végén 
emeritus professzori címeket, 
jubileumi diplomákat, dékáni 
dicséreteket és hallgatói 
pályadíjakat adtak át. Emeritus 
professzori címet kapott Kata 
Mihály 
(Gyógyszerésztudományi Kar 
Gyógyszertechnológiai Intézet), 
Stájer Géza 
(Gyógyszerésztudományi Kar 
Gyógyszerkémiai Intézet) és 
Molnár József (Orvostudományi 
Kar Orvosi Mikrobiológiai és 
Immunbiológiai Intézet). Az 
Általános Orvostudományi Kar 
kiváló oktatója elismerésben 
részesült három oktató: László 
István egyetemi adjunktus, 
Penke Botond akadémikus, 
egyetemi tanár és Szalontai 
Klára kórházi adjunktus. 

VÖRÖSMARTY-HÉT 
A VÖRÖSMARTYBAN 
A 150 éve elhunyt Vörösmarty 
Mihály emlékére tegnap 
programsorozatot indított a 
róla elnevezett szegedi 
általános iskola. A 
Vörösmarty-hét rendezvényei 
között a vetélkedők mellett 
szerdán délután 2-kor 
szavalóversennyel, csütörtökön 
11 órakor pedig az „Itt élned, 
halnod kell!" című 
drámajátékkal tisztelegnek a 
nagy reformkori költő előtt. 


