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KORKÉP 

ALGYŐ. Az anyák napjára 
meghirdetett gyermekrajzokból 
rendezett kiállítás 
megtekinthető a könyvtárban, 
nyitvatartási időben. Hótfőn, 
kedden, szerdán és pénteken fél 
10-18 óráig, csütörtökön 13-18 
óráig és szombaton 9-12 óráig. 
- Az idei fürdőprogram - kellő 
számú jelentkező esetén - május 
18-án, csütörtökön folytatódik. 
A különbusz reggel 8 órakor 
indul a faluház elől. Jelentkezni 
és bővebb tájékoztatást kérni a 
faluházban Lele Istvánné 
kulturális munkatársnál lehet a 
62/517-172-es telefonszámon, 
vagy személyesen munkaidőben. 
- Ma az egészséghét 
programjában 9 és 14 óra között 
bőrgyógyászati szakrendelés és 
nőgyógyászati szűrővizsgálat 
lesz az egészségházban. 
Délelőtt a Szivárvány 
Óvodában a szív kincsesláda 
programban a dohányzás káros 
hatásait ismertetik a 
gyerekekkel, délután pedig a 
légúti betegségekről 
tájékoztatják a gyerekeket és a 
felnőtteket, akik kipróbálhatják 
a sószobát. Az általános 
iskolában a táplálkozási 
zavarokról tartanak előadást, 
általános gyümölcsnappal 
egybekötve. 

BORDÁNY. A Kulturális és 
Szabadidős Egyesület 200 ezer 
forint pályázati támogatást nyert 
el a Dél-alföldi Regionális 
Ifjúsági Tanácstól - nyári 
táborának megrendezésére. A 
szúnyoglövő tábort 
hagyományosan minden évben 
megrendezi az egyesület, a tagok 
ebben az esztendőben is a 
Zánkai Gyermek és Ifjúsági 
Centrumban töltenek majd el 
egy hetet. A programtervezet 
szerint itt forgatják majd le a 
bordányFILM legújabb alkotását 
is. A korábbiaktól az idei 
program annyiban tér el, hogy a 
tábor kapui nyitottá váltak a 
kistérségben működő partner 
ifjúsági szervezetek tagjai előtt 

DESZK. Ruhaosztás lesz ma 3 és 
4 óra között a Templi téren 
található idősek napközi 
otthonában a Deszk és Környéke 
Szamaritánus Egyesület 
szervezésében. 

FORRÁSKÚT. A Jerney János 
Művelődési Házban ma este - és 
minden csütörtökön - 6 órától 
kézimunka szakkörbe várják az 
érdeklődőket 

KISTELEK. A 
rendezvényházban ma délelőtt 
10 órakor kezdődik a 
Grimm-Busz Színház Tavaszi 
mese című előadása. 
A sportcsarnokban ma este 6 
órától tömegsport: aerobik, 
falmászás, tollaslabda. 

MÓRAHALOM. A Szent Margit 
Egészségház átadása óta 
többé-kevésbé kihasználatlanul 
maradt a régi egészségház 
épülete, ezért megvizsgálták, 
hogyan lehetne kihasználni 
a felszabadult helyiségeket. 
A tervek szerint a masszázs, 
a fizikoterápiás kezelés, 
a reumatológiai szakrendelés, 
a mágnes-, a rövidhullám-kezelő 
és nappali kórház kap 
itt helyet. Az összekötő 
épület nem csupán átjáró 
folyosóként funkcionál 
majd, hanem ott alakítják ki a 
két új medencét, a 
pihenő-étkező szigeteket, 
valamint a családi 
öltözőkabinokat. 

SZEGED. A Millenniumi 
Kávéházban ma este 6 órakor 
kezdődik a rapid sakkverseny. 
Este 8 órától az Abszint és fekete 
zenekar játszik. Az érdeklődök 
meghallgathatják a XX. század 
első felének magyar sanzonjait, s 
egyéb közismert kávéházi 
melódiákat. Fellépnek: Kovács 
Anita Anna (ének), Kopasz Zsolt 
(gitár, cnek), Szorcsik Attila 
(nagybőgő). 

„A Munkáspárt ragasztója erősebb a többinél" 

Közös tépés, áztatás, kaparás 
Választási plakátokat áztat-
tunk és téptünk, kapartunk 
kézzel, kulccsal és késsel - a 
pártok ifjúsági szervezeteivel. A 
fiatalok elmondták, a takarítás-
nak nagyobb a társadalmi el-
fogadottsága mint a ragasztás-
nak, de beszólásokat így is kap-
tak. 

Április 27-én kezdte a négy par-
lamenti párt ifjúsági szervezete 
a közös munkát: eltüntetik Sze-
ged utcáiról a választási plaká-
tokat. A fiatalok akkor azt 
mondták, az együttműködés jó 
ötlet és különben is ők plakátol-
tak, így kötelességük megtisztí-
tani a várost. A takarítást a bel-
városban kezdték. Arra voltunk 
kíváncsiak, hol tartanak most, 
illetve továbbra is együtt dol-
goznak-e az Új Generáció, a Fi-
delitas, a Fiatal Baloldal és az If-
júsági Demokrata Fórum tagjai. 
Ezért csatlakoztunk a takarí-
tókhoz. 

A Kossuth Lajos sugárút-Pári-
zsi körút sarkán először a fideli-
tasos Véró Ilona jelent meg, 
majd Farkas László, a csoport 
szegcdi elnöke. O azonban már 
fordult is vissza, a Fidesz éppen 
szavazott a polgármesterjelölt-
ről, ott volt jelenése. Egy óra 
múlva jövök - mondta, és kiosz-
totta a vödröket. Biztatásként 
még hozzátette, az Új Generáció 
később gőzborotvát is hoz. 

Addigra már heten voltunk -
négyen a Fidelitastól, ketten a Fi-
atal Baloldaltól, plusz a munkára 

HÍREK 

MÉLTÁNYOS 
KERESKEDELEM 
A méltányos kereskedelem, azaz 
a fair trade közeli világnapjához 
kapcsolódóan tart bemutatót, és 
informálja az érdeklődőket a 
témáról a Védegylet szegedi 
csoportja ma 10 és 16 óra között, 
a Dugonics téren felállított 
standjukon, kávékóstoló 
mellett. 

EGÉSZSÉGÜNKRE 
A Fekete István Általános Iskola 
Egészségünkre! Hétvége a sport 
jegyében címmel családi 
rendezvényét szervez május 11. 
és 13. között. A rendezvény 
támogatója a TESZ Alapítvány. 

IlJHÁSZ ANTAL 
KÖNYVBEMUTATÓJA 
A Móra Ferenc Múzeum és a 
Szegedi Akadémiai Bizottság ma 
délután 4 órakor rendezi meg 
Juhász Antal A Duna-Tisza közi 
migráció és hatása a népi 
műveltségre című könyvének 
bemutatóját. A szerzővel 
Szilágyi Miklós beszélget a SZAB 
Somogyi utcai székházában. 

A MESTER TANODA 
KONCERTJE 
A szegedi Mester Tanoda 
művésztanárai, Natalia 
Gorbunova, Csányi Ildikó, Héjjá 
Endre, Fábri Géza, Lipták 
Dániel, Ivánovics Tünde és 
legtehetségesebb növendékeik 
adnak koncertet pénteken 18 
órától a Dugonics András 
Piarista Gimnázium 
dísztermében. Ugyanott 
mutatják be alkotásaikat a 
művészeti iskola képzőművészei, 
B. Kovács István, Tóth Rózsa és 
Csókási Katalin. 

TETTEN ÉRTÉK 
A Szegedi Rendőrkapitányság 
lopás gyanúja miatt eljárást 
indított egy hajléktalan ellen. Az 
55 éves férfi kedden egy szegedi 
ingatlanból különféle értékeket 
próbált magával vinni. A 
szomszédok felfigyeltek rá, és a 
rendőrség kiérkeztéig nem 
engedték elmenekülni. A férfi 
egy domaszéki tanya 
kirablásával is gyanúsítható, 
ahonnan készpénzt és műszaki 
cikkeket vitt magával 400 ezer 
forintértékben. 

A pártok fiatal aktivistái együtt dolgoznak a plakátok eltávolítá-
sán Fotó: Frank Yvette 

kész újságíró -, úgyhogy meg-
kezdtük a kaparást. 

- faj, ne körömmel csináld! -
szólt rám Ilona, és kés híján fel-

ajánlott egy kulcsot. Megtud-
tam, a víz nem mindig old, van 
úgy, hogy köt. A legtöbb párt pla-
kátja könnyen lejön, de a Mun-

káspárt ragasztója erősebb a töb-
binél. A „Lacika ragadós." „Le-
szedjem Ferit?" „Felmászok Évá-
ért!" Ezek a megjegyzések eleinte 
furcsának tűntek, de rájöttem, ez 
itt most a „szakzsargon". 

- A ragasztás könnyebb, bár a 
takarításnak nagyobb a társadal-
mi elfogadottsága - tudtam meg 
Farkas Gábortól, aki egy hónapja 
- vagyis 14 éves korától - a Fide-
litas tagja. A fiatalember el-
mondta: a kampányban volt akit 
kutyákkal ijesztgettek, másnak 
beszóltak, de a takarítást általá-
ban jó szemmel nézik. Azért vé-
leményeket ezúttal is hallot-
tunk: „Gyújtsátok fel, úgy köny-
nyebb" - tanácsolta egy autós. 
„Ragasszatok!" - kiáltották egy 
másik járműből, pedig pont az 
ellenkezőjét csináltuk. 

Két vizsga között választotta az 
aktív pihenésnek ezt a módját a 
Fiatal Baloldaltól Pataki Gergely 
és Kismárton Ferenc. Valami 
trükkjük lehetett, gyorsan halad-
tak. A vizezés a nyitja - mond-
ták, miközben tépték a hirdet-
ményeket. 

A ragasztó addigra a körmünk 
alá ment, a kezünk fekete lett, a 
hajunk a környező bokrok leve-
leivel volt tele. Két lány egy dara-
big messziről nézte ahogy dolgo-
zunk, majd csatlakoztak ők is. 

A fiataloknak köszönhetően 
tiszta már a Dugonics, a Széche-
nyi, az Aradi tér, és a Kálvária su-
gárút egy része is. A munkával 
néhány héten belül elkészülnek. 

G O N D A ZSUZSANNA 

A zánkai nagyszülők gondozzák az életben maradt kisfiút 

Nagy Szabóékat érte 
baleset Balatonfűzfőn 
Nagy Szabó Gábor, a vásárhelyi ipari park ügyvezetője karam-
bolozott kedden délután a 7l-es főúton, Balatonfűzfő belterületén. 
A balesetben egyik kisfia, a kétéves Gábor a helyszínen életét 
vesztette. A kisgyerek ikertestvére, Ádám jól van. Feleségét, Editet 
tegnap megműtötték. Az apa kómában fekszik. 

Mint arról rövid hírben tegnap 
beszámoltunk, egy vásárhelyi 
család - férj, feleség, és kétéves 
ikerfiúk - szenvedett balesetet 
kedd délután Balatonfűzfő belte-
rületén. Ford Mondeo személy-
gépkocsijuk eddig ismeretlen 
okok miatt tért át a szemközti 
forgalmi sávba, ahol frontálisan 
összeütközött egy szemből érke-
ző betonkeverő teherautóval. A 
balesetben a helyszínen életét 
vesztette az autóban ülő egyik 
kisgyerek. 

A balesetet szenvedett család 
feje: Nagy Szabó Gábor, a vásár-
helyi ipari park ügyvezetője. A 

szerencsétlenség következtében 
súlyos, életveszélyes sérüléseket 
szenvedett, mentőhelikopter 
szállította a veszprémi kórházba. 
Szintén súlyos sérülést szenve-
dett feleségét, Editet és Gábor 
ikertestvérét, Ádámot mentő vit-
te a veszprémi kórházba. Az üt-
közés ereje miatt az autóból a 
tűzoltók csak feszítővágóval tud-
ták kiemelni a kis áldozatot. 

Azon a napon Nagy Szabó Gá-
bor szüleit látogatta meg a csa-
lád, s a baleset a hazafelé vezető 
úton történt. Hegedűs Lajos kép-
viselő - a feleség édesapja -, aki 
tegnap Veszprémbe utazott, mo-

biltelefonon, sírva erősítette meg 
a hírt. Családját rövid időn belül 
a második tragédia érte, hiszen 
felesége nemrégen, március kö-
zepén hunyt el. 

A Zánkán élő idősebb Nagy 
Szabó Gábor érdeklődésünkre el-
mondta, hogy fia jelenleg is kó-
mában fekszik a veszprémi kór-
ház intenzív osztályán. Menyü-
ket, Editet már megműtötték 
lábtörése miatt. 

- Nagyon nagy szerencsétlen-
ség ez - mondta megtört hangon 
idősebb Nagy Szabó Gábor. -
Egész nap náluk voltunk a kór-
házban. 

Hozzátette: a kétesztendős 
Ádám hamarosan hozzájuk ke-
rül. Remélte, hogy fia állapota 
4-7 napon belül stabilizálódik, az 
orvosok legalábbis ezt ígérték. 

B.K.A . 

Ki hatott 
Aquinói 
Tamásra? 
Tbgnap délelőtt már jóval a vizs-
gazárás előtt beszélgettek az 
érettségiző ságvárisok az iskola 
előtt. Többségük könnyen megír-
ta a középszintű történelemvizs-
gát. Az emelt szinten maturálók 
már keményebben megizzadtak. 

Tegnap délelőtt háromnegyed ti-
zenegyre a száztizenkilenc diák 
közül szinte mindenki végzett a 
középszintű írásbeli történelem-
érettségivel a szegedi Ságvári 
gimnáziumban: az épület előtt 
nagyobb csoportokban beszélget-
tek a diákok. Mohos András, 
Ádám Gábor és Györkéi Ádám 
egybehangzóan állította, nem 
volt túl nehéz a tegnapi megmé-
rettetés, jó jegyekre számítanak. 

- Három magyar történelem-
mel kapcsolatos nagyesszéből 
kellett választani egyet, és azt ki-
fejteni, meg hét kisebből kettőt: 
az egyik egyetemes, a másik ma-
gyar töri volt - árulta el a vizsga-
drukktól akkor már megszaba-
dult András. Mint mondta, ő a 
dualizmus kori gazdaságról írt 
nagyjából másfél oldalt, de 
ugyanígy tett Gábor is. Lehetett 
volna még Károly Róbert gazda-
ságpolitikájáról is írni, Ádám vi-
szont nagyesszének az '56 utáni 
megtorlásokat választotta. Ab-
ban mind egyetértettek: a kifej-
tés kérdések előtti tesztlappal 
könnyen lehetett végezni. 

- Az nehezítette csak meg a 
vizsgát, hogy kevés volt a hely a 
kifejtős kérdésekhez, pedig én 
még tudtam volna miről írni -
mondta Gábor, aki szerint a har-
minckét oldalas feladatlapban 
minden szükséges forrás, térkép, 
grafikon adott volt az alapos ki-
fejtéshez. A középszinten há-
rom-, emelt szinten négyórás 
vizsgához történelmi atlaszt is 
használhattak, András szerint 
abból több évszámot szabályosan 
nézhettek ki. Mint mondták, a 
feladatlap jelentős részben 
amúgy sem a lexikális tudást, év-
számokat, hanem a mélyebb 
összefüggések átlátását firtatta. 

Háromnegyed tizenkettőig az 
ötvenötből egy emelt szinten érett-
ségiző diák sem végzett a felada-
tokkal. Közülük elsőként Kovács 
Endre lépett ki a folyosóra, aki 
85-90 százalékosra becsülte he-
lyes megoldásainak arányát. Endre 
az oszmán birodalom hadseregéről 
könnyedén írt esszét, az általa filo-
zófiai és társadalomtudományi jel-
legűnek tartott kérdések viszont 
meglepték. - Hogy ki hatott Aqui-
nói Szent Tamásra, azt nem tud-
tam, a vaktérképen viszont köny-
nyen elhelyeztem a történelmi 
Magyarország településeit -
mondta megkönnyebbülten a fia-
tal maturáló. 

T. R. 

Ezer előfizetőnk láthatta a fehér tigriseket és Szandrát, az elefántot 

A cirkusz varázsa Szegeden 
A Magyar Nemzeti Cirkusz het-
ventagú társulatával és hatvan 
állattal ezúttal a szegedi Tfesco 
parkolójában vert sátrat. 

A szokatlan helyszín még a gya-
korlott személyzetnek is föladta 
a leckét, rengeteg földet kellett a 
placcra hordani, hiszen a felbe-
csülhetetlen értékű cirkuszi álla-
tok legkényesebbjei, a telivérek 
kényes lába nem bírja a betont. 

A tegnap esti első előadásra 
ezer előfizetőnket invitáltuk, 
akik a méltán nemzetközi rangú 
magyar cirkusz szegedi előadásán 
is számos világszámot láthattak. 
Köztük a Cosa Nostra artistacso-
port produkcióját, amelynek 
minden lélegzetelállító számát 
viharos taps fogadta tegnap. 
Nagy sikerük volt a különleges 
állatoknak is, mint Szandrának, 
a 30 esztendős elefántnak, a te-
véknek, a zebráknak és a fantasz-
tikus fehér tigriseknek. Ezer előfizetőnk is ott lehetett tegnap az első előadáson, melyen a tevék is sikert arattak Fotó: Frank Yvette 


