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A M A T Ő R S A S O K 
m Sándor a fővárosban él, 

Csongrád megyei kötődése is 
van, Szentesre jár vízilabdáz-
ni egy amatőr csapatba. -
Annak idején a Fradiban ját-
szottam, a csapat pedig min-
dig Szentesre járt edzőtábor-
ba. Innen a kapcsolat, ezért 
jöttem ide vissza az Amatőr 
Sasok nevű csapatba, ahol 
tiszteletbeli alapító tag va-
gyok. Minden évben augusz-
tusban részt veszek a Sas 
Tornán, ahol 50-60 amatőr 
európai vízilabda csapat méri 
össze tudását. 

sen 23 adáson keresztül volt kép-
ernyőn, ennek köszönhetően 
rengetegen felismerik. - Az adás 
másnapján alig tudtam elmenni 
a két sarokra lévő stúdióig, any-
nyian megszólítottak, hogy gra-
tuláljanak - mesélte. - De még 
amikor csak egy voltam a 21 já-
tékosjelölt közül, már akkor is 
többen odajöttek, hogy „maga az 
a táskanyitogató, ugye?" 

Kölcsönkérők egyelőre nem je-
lentkeztek, de Sándor kijelentet-
te: hiába is próbálkozna bárki. 
Családján kívül ugyanis csupán 
egyetlen helyre juttatna nyere-
ményéből, ezt pedig máris el-
kezdte szervezni. - A nyeremény-
adóm egy százalékát, ami szintén 
jelentős összeg, a Bethesda Gyer-
mekkórháznak szeretném fel-
ajánlani, és erre rá akarom be-
szélni az SMS-játék nyertesét is. 
A többi pénznek megvan nálunk 
is a helye. Elvégre ez mégsem egy 
milliárdos lottónyeremény! 

TÍMÁR KRISZTA 

KÖRKÉP 

DESZK. Az általános iskolások 
ma szabadidős és tanulmányi 
programokon vesznek részt. Az 
alsósok moziba mennek, a 
felsősök Budapesten a Néprajzi 
Múzeumba, a Jövő Házába és a 
Csodák Palotájába látogatnak el. 

KISTELEK. Szépség- és 
egészségnapot rendeznek holnap 
10 órától a rendezvényházban. 
Délelőtt szakmai kiállítások, 
állapotfelmérés, asztrológiai, 
feng shui és kozmetikai 
tanácsadás lesz. 17 órától a Jó 
közérzet központ előadását 
hallhatják, majd a Monász 
Felnőttoktatási Intézet kisteleki 
tagozatának nyílt napja 
következik. Téma: új típusú 
képzési ajánlatok szeptembertől, 
például vega-öko szakácsképzés, 
bio-gasztronómia, 
egészségtudomány, 
gyermeknevelés. 

KÜBEKHÁZA. Ma délután 14 
órától forgalomkorlátozás lép 
életbe a Petőfi téren a hétvégi 
falunap és határnyitás 
előkészületei miatt. A hét végén 
egész napos kulturális és 
szabadidős rendezvényekkel 
várják az érdeklődőket. Szombat 
este Exit és R-port koncert, 
Bende Gábor karaoke-show, 
tűzijáték és hajnalig tartó 
utcabál lesz. 

MÓRAHALOM. A T ó t h 
Menyhér t Városi Könyvtár, a 
po lgármes ter i hivatal udvara 
és Kálvária sé tány 
té rburkola t i m u n k á i 
h a m a r o s a n befe jeződnek. A 
tervezésnél és a 
kivi te lezésnél f igyelembe 
ve t ték a meglévő 
zöldövezeti t, így n e m kellet t 
megr i tk í t an i a fákat . Jelenleg 
a füves í tés és a 
növényte lepí tés zajl ik, ami 
vá rha tóan jövő hét végére 
befejeződik. A polgármester i 
hivatal udvarán 28, a Kálvária 
sé tányon 120 ú j 
parkolóhelyet is 
k ia lak í to t tak . 

RÖSZKE. A Beretzk Péter 
Természetvédelmi Klub 
Egyesület és a Röszkei Kaláka 
Hagyományőrző és Teleház 
Közhasznú Egyesület má jus 
31 -én a madarak és fák napja 
alkalmából egyedi tájérték 
kataszter és tanösvény avatót 
rendez a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban. 10 órakor 
ünnepi köszöntőt mond 
Haraszthy László helyettes 
államtitkár és Magyari László 
polgármester. Ez után az 
általános iskolások és a 
Búzavirág oromhegyesi citera 
együttes műsora következik. A 
természetvédelem feladatairól 
Haraszthy László tart előadást, 
majd Kállay György, a 
Kiskunsági Nemzet i Park 
igazgatója beszél. 11 órától 
Röszke és Üllés községek 
Egyedi Tájérték Kataszterének 
bemutatója kezdődik, előadó: 
Ladányi Zsuzsanna egyetemi 
hallgató és Hecskó Ágnes, az 
üllési Fontos Sándor Általános 
Iskola tanára. Délben 
kitüntetéseket adnak át, 
délután a Százholdas Pagony 
Óvoda madárbarát kertjébe 
látogatnak a résztvevők. 
14.30-kor felavatják a „tájbeli 
értékeink Röszkén" 
tanösvényt. 

SZEGED. Ma és holnap 
rendezik A hazai és vajdasági 
nemzetiségek közös múl t ja , 
jelene, jövője c ímű 
konferenciát a Nemzet iségek 
Házában. Az érdeklődők ma 
előadást ha l lha tnak A 
németek telepítése a Temes 
közbe és a Bánságba c ímmel 
Mar janucz Lászlótól, a 
szlovák kitelepítésekről Tó th 
Istvántól . Gulyás László a 
dél-magyarországi régió és a 
Vajdaság regionális 
fejlődéséről beszél, Ronchák 
Erika előadásának címe> 
Oskola és művelődés a 
Vajdaságban. 

Szőke Sándor megtalálta a rekordnyereményt érő táskát az Áll az alkuban 

50 milliót vitt el a szentesi pólós 

Újra látható a Halas fiú 
Helyreállították az ú) zegedi liget díszét, a Halas fiú szobrát. A park dí-
szes szökőkútját egy éve avatták fel, akkor készítette az eredeti - évekkel 
ezelőtt ellopott - 'l ap. Antal-szobor bronzmásolatát két tanítványa, 
Kalmár Márton és Farkas ! ál zobrá zművész Januárban vandálok sza-
kították ki a fiúcska kezéből a halat, t 'vinni ugyan nem tudták, de a kutat 
nem lehetett megnyitni. Kalmár Márton és Makk József szobrászművész 
áhította helyre. A szobron kutatóablakor vágtak, megvizsgálták az átme-
nő vízvezetéket, majd a helyreállítás a ha' visszahegesztésével lezárult. A 
felújítás majdnem félmillió forintba került, a biztosító megtéríti a kárt. 

Összeomlott a számítógépes rendszer 

Színházi jegy 
csak készpénzzel 
Készpénzfizetési számla lett a 
belépőjegy a színház előadása-
ira, mert összeomlott a számí-
tógépes jegykiadási rendszer. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szerverhiba miatt összeomlott a 
Szegedi Nemzeti Színház Kelemen 
utcai jegyirodájában a számítógé-
pes jegyeladási rendszer, ezért már 
napok óta kézzel írják a belépőket. 
Nem hagyományos jegyeket adnak 
ki, hanem készpénzfizetési szám-
lát, amelyre nemcsak az összeget 
írják rá, hanem azt is, hogy melyik 
sor vagy páholy hányas székére ér-
vényes a furcsa fjelépő. 

- Katasztrofális borulást nem 
okozott a hiba, de alaposan meg-
nehezítette a munkatársaim dol-
gát. Az elmúlt napokban a kava-

rodás ellenére is zsúfolt házakkal 
mentek az előadásaink, majd-
nem többen voltak a nézők, mint 
máskor. Akadt néhány olyan 
eset, amikor közvetlenül az elő-
adás előtt kellett orvosolni a fel-
merült a problémát, de a jegyiro-
da munkatársai és a nézőtéri fel-
ügyelők megoldották a váratlan 
helyzeteket. Hozzám nem jutott 
el olyan panasz, hogy ez komoly 
gondot jelentett volna - mondta 
tegnap Székhelyi József. A szín-
ház igazgatója szerint szerencse 
a szerencsétlenségben, hogy az 
évad végén hibásodtak meg a 
számítógépek, így nem lett na-
gyobb zűr. Arra számítanak, 
hogy a jövő évadra szóló bérlete-
zés indítására már ismét hibátla-
nul működik a számítógépes 
jegykiadási rendszer. 

Ötvenéves tagozat 
A szegedi egyetem tanárképző fő-
iskolai karának gyakorló általános 
iskolájában ötven éve működik 
ének-zene tagozat. A jubileum al-
kalmából gálahangversenyt és ki-
állítást rendeznek május 26-án, 
pénteken délután fél 6-tól az egye-
tem Ady téri információs köz-
pontjában. A polgármester és az 
intézmény vezetőjének köszöntő-

jét követően a Kodály Kicsinyek 
Kórusa, a Bartók Gyermekkórus, 
az Ifjú Zenebarátok Kórusa, a Tö-
mörkény gimnázium leánykara 
lép színpadra. A hangverseny vé-
gén az intézmény egykori és jelen-
legi diákjai közösen énekelnek, 
majd az összkar szólaltatja meg 
Daróczi Bárdos Tamás Ünnepi 
kánon című művét. 

Soha senki nem nyert még any-
nyi pénzt televíziós vetélkedőn, 
mint Szőke Sándor. A szentesi 
Amatőr Sasok nevű vízilabda-
csapat oszlopos tagja az Áll az 
alku kedd esti adásában elvitte a 
főnyereményt, 50 millió forin-
tot. Kölcsönkérők azonban hi-
ába kopogtatnak nála, egyedül 
egy gyermekkórháznak juttat az 
összegből. 

Minden idők legnagyobb televí-
ziós nyereményét vitték el ked-
den este: a TV 2 Áll az alku cí-
mű vetélkedőjében a legna-
gyobb összeget rejtő táskát, az 
50 milliósat sikerült kinyitnia 
Szőke Sándornak. A 45 éves bu-
dapesti családapa ráadásul nem 
is a rekordnyereményt rejtő, 
18-as számú sárga bőrönddel 
vágott bele a játékba, ám egy kí-
nálkozó lehetőség alkalmával jó 
érzékkel cserélt, szerencseszá-
mához pedig a végsőkig ragasz-
kodott. Pedig már a végjátékban 
is rekordot dönthetett volna: a 
műsor történetében még soha-
sem fordult elő, hogy a bank 13 
millió forintot ajánlott volna. 
Sándor azonban úgy döntött, ez 
csak egy játék. Nem fogadta el 
az összeget, hanem kockázta-
tott. Kinyitotta az utolsó tás-
kát, és nyert. 

Az újdonsült milhomost teg-
nap akkor értük el telefonon, mi-
kor egy forgatócsoporttal épp a 
Nemzeti Bank páncéltermébe 
igyekezett. Előtte egy reggeli élő 
műsorban nyilatkozott, és hátra-
lévő napja is interjúkkal volt be-
táblázva. - Nem vagyok egy ide-
ges típus, jól bírom a gyűrődést -
válaszolt arra a kérdésre, hogy vi-
seli a felhajtást. Nyugodtsága 
egyébként már az adásban is ki-

Szőke Sándor kisfiával 

derült: egyedül csak őt nem hoz-
ta lázba nyereménye. 

- Ez egy játék, még akkor is, ha 
a végén pénzre váltható. Szerin-
tem ha valaki csak a pénzért vág 
bele, az régen rossz. Egyébként is 
minden ugyanolyan maradt, 
mint eddig. Nem olyan nagy ősz-
szeg ez, hogy megváltozzon tőle 

az életünk - mondta Sándor, 
utalva arra, hogy nyereménye fe-
lét a játékszabályoknak megfele-
lően egy SMS-ben játszó néző 
kapja, és persze tekintélyes adót 
is kell fizetnie. - Tizenhatmillió 
forintot kapok kézhez, ennek pe-
dig már meg is van a helye. La-
kást veszünk belőle a zuglói ötö-

Fotó: TV2/Á11 az alku 

dik emeleti, egy plusz két fél szo-
bás panel helyett, kifizetjük az 
adósságokat, és már el is ment az 
egész. Isten hozott, öcsém, ez a 
való világ. 

Sándor korábban soha nem 
szerepelt, de még csak nem is je-
lentkezett vetélkedőkbe. Ez vi-
szont megtetszett neki. Össze-

A jelölt példányokért jutalom jár 

Maty-éri pontyok -
narancspiros jelvénnyel 
Tizenhat jelölt ponty úszkál 
tegnap óta a Maty-éri víztáro-
zóban - a velük együtt telepí-
tett öt mázsányi jelöletlennel 
együtt. A haljelölés értékes in-
formációkat biztosít a vízkeze-
lőnek a telepített állomány sor-
sáról - persze, csak akkor, ha a 
jelölt példányokat kifogók érte-
sítik a zsákmányról a telepítőt. 

A haljelölés révén figyelemmel kísérhető a telepítet t állomány 
sorsa Fotó: Segesvári Csaba 

A Városi Sportigazgatóság és a 
Horgászegyesületek Csongrád 
Megyei Szövetsége tizenhat jelölt 
halat bocsátott vízbe tegnap a 
Maty-éri tározón, ötmázsányi je-
löletlennel együtt. Kisebbek, na-
gyobbak egyaránt akadtak köztük. 
A jel: feltűnő narancspiros, a hát-
úszó alatt rögzített henger, ötje-
gyű, egyedi számmal, illetve 
HECSMSZ-rövidítéssel (Horgász-
egyesületek Csongrád Megyei 
Szövetsége). Aki kifogja a jelölt 
halat, a jelet vagy a megyei szövet-
ség irodáján, vagy a sportcsarnok 
portáján adhatja le - névvel, cím-
mel, elérhetőség feltüntetésével 
együtt. Mindenképpen célszerű a 
jeleket L adni, hiszen értékes nye-
remények járnak értük! 

Jelölt halakat tavaly telepített 
első alkalommal a megyei szövet-
ség és a sportigazgatóság a 
Maty-éri tározóba. Áttételesen a 
velük együtt telepített, jelöletlen 
halmennyiség sorsát is figyelem-
mel kísérheti a vízkezelő. Azt 
mondja Láda Gáspár, a megyei 

szövetség ügyvezető elnöke, hogy 
minél termetesebb volt egy-egy 
hal, annál gyorsabban horogra ke-
rült. Ez nem véletlen: a tógazda-
ságban, ahol nevelkedtek, az idő-
sebb, nagy halak hozzászoktak 

már a horgászcsaliként is alkal-
mazott kukoricához, egyéb növé-
nyi anyagokhoz. Azok a halak vi-
szont, melyek fiatalabb korukban 
kerülnek be a horgászvízbe, a ter-
mészetes haltáplálék-szervezete-
ket keresgélik, így elkerülik a visz-
szafogást, és szaporodhatnak is. 
Ha tehát a horgászvízkezelőnek 
az a célja, hogy gyorsan visszafog-
ják a halakat, például egy rendez-
vény keretében, érdemes nagyo-
kat telepíteni - ha pedig az állo-
mánygyarapítás a cél, az ivadék-
telepítés vezet eredményre. 

F.CS. 

A NYEREMÉNYEK 
lg- Milyen nyeremények várják azokat, akik jelölt halat zsákmányolnak a Maty-éren, 

és a jelet le is adják? A sportigazgatóság uszoda- és műjégpályabérletet ajánl föl, 
illetve belépőjegyet a kajak-kenu vb-re; a megyei horgászszövetség éves területi 
engedélyt biztosít; a Szegedi Fürdők tíz alkalomra szóló wellnessbelépőt; két hor-
gászcikkgyártó egész éves mennyiségű - negyven kiló - etetőanyagot; a Szevi-
ép-Szeged Sport Kft. éves belépőt a mérkőzésekre, a Pick Szeged szintén; a Régi 
Híd vendéglő, illetve a Gulyáscsárda vacsorameghívást - és így tovább. 


