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K Ö R K É P 

ALGYŐ. A hódmezővásárhelyi 
Taekwondo és Hapkido 
Egyesület Máté József 
vezetésével tékvandó 
edzéssorozatot szervez az algyői 
érdeklődőknek a faluházban. A 
bemutatón gyermekek és 
felnőttek egyaránt 
kipróbálhatják magukat, 
jelentkezhetnek. Információ: 
62/517-173, 30/239-8350, 
30/406-2507, e-mail: 
mategergo @> freemail.hu 

BORDÁNY. A bordányi 
gyermek- és ifjúsági 
önkormányzat szervezésében a 
falunapok harmadik napján 
megválasztják a pünkösdi 
királyt. A kihívást vállaló 
fiataloknak vasárnap 16 óráig az 
ifjúsági önkormányzat sátrában 
kell jelentkezniük, majd 
különböző ügyességi és sport 
feladatokban kell összemérniük 
erejüket. A megválasztott 
pünkösdi király egy évig, a 
következő falunapokig viselheti 
a címet, amelynek több előnye is 
van: többek között ingyenesen 
vehet részt a Fiatalok Bordányért 
2006-2008 programcsomag 
valamennyi rendezvényén, 
ingyenesen fogyaszthat ezen 
rendezvények büféiben, és egy 
évig ingyenesen játszhat, 
internetezhet a biip-ben. 

DOMASZÉK. A domaszékiek 
június 15-éig írásban javaslatot 
tehetnek a díszpolgár 
személyére. A címet a falunapon 
adják át. A képviselő-testület a 
falunapon adja át a legszebb, 
legvirágosabb porta címet is. A 
címre pályázni kell, a 
jelentkezéseket július 14-éig 
nyújthatnak be. Az első 
helyezett tízezer, a második 
kilencezer, a harmadik nyolc-, a 
negyedik hét-, az ötödik hatezer 
forint értékű utalványt kap. 

MÓRAHALOM. A ROP pályázati 
program keretében tizenkét 
gyermek- és ifjúsági felügyelő 
vizsgázott le a Móra Ferenc 
ÁMK-ban. Minden vizsgázó 
eredményesen szerepelt, és 
megkapta az OKJ-s 
bizonyítványt. A vizsgázók közül 
néhányan a projekt előírásai 
szerint munkalehetőséghez is 
jutnak. A jövő hónapban a 
szociális gondozó-ápoló 
tanfolyam hallgatói vizsgáznak. 

SÁNDORFALVA. A sándorfalvi 
Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény 
bölcsődéjében ma 10 órától nyílt 
napot és gyermeknapot 
tartanak. Lesz többek között 
arcfestés, aszfaltrajzolás, 
ugrálóvár. 

SZEGED. A Mátrix Közhasznú 
Alapítvány és a TOP egyesület 
száz olyan nehézsorsú 
(nagycsaládos, hátrányos 
helyzetű) általános iskolás diákot 
juttat számítógéphez, akinek a 
családja még nem rendelkezik 
komputerrel. A pályázaton részt 
vehet családonként maximum 
egy 12-14 év közötti gyermek, 
akinek év végi tanulmányi átlaga 
minimum 4-es. A pályázat 
tartalma: szülői aláírással 
nyilatkozni kell a hátrányos 
helyzetről (árvaságról, 
nagycsaládban élésről, és arról, 
hogy a családban nincsen 
számítógép), meg kell adni a 
pontos adatokat (a gyermek és a 
szülő nevét, címét, 
telefonszámát, pontos 
elérhetőségét), szükséges az 
osztályfőnök ajánlása és 
mellékelni kell az aktuális év végi 
bizonyítvány másolatát is. A 
pályázat beadható június 15-e és 
július 15-e között. Cím: Mátrix 
Alapítvány, 6724 Szeged, Vértói 
út 3. A borítékra írják rá: 
„Számítógép". Információs 
telefonszám: 20/336-4166. Az 
alapítvány a beérkezett 
jelentkezések közül a száz általa 
lcgrászorultabbnak ítélt család 
számára biztosítja a támogatói 
programban való részvételt. A 
számítógépeket 2006. december 
15-éig osztják ki. 

• • a ' 

Tegnap debütált a Tisza Volán -
már ami a szegedi és vásárhelyi 
vasútállomás közt ingázó gyors-
járatot illeti. Júniustól ugyanis a 
Hód-Mező helyett az állami tár-
saság szállítja az utasokat. Mi is 
teszteltük a járatot: a buszok 
tényleg alacsonypadlósak és lég-
kondicionáltak, és már az első 
napon majdnem ugyanannyi idő 
alatt értek egyik városból a má-
sikba, mint elődeik. 

Eltűntek a szegedi és vásárhelyi 
megállókból azok a sárga táblák, 
amelyeken a két város vasútállo-
mása közt gyorsjáratot üzemelte-
tő Hód-Mező menetrendje volt ol-
vasható. A változás azonban nem 
szúr szemet: kicsit nagyobb, de 
ugyanolyan árnyalatú feliratok 
kerültek ugyanis a régiek helyébe, 
ezeken most már a Tisza Volán 
Zrt. neve olvasható. Lapunkban 
többször írtunk arról, hogy a 
Hód-Mező helyett tegnaptól az ál-
lami társaság működteti ezt a 
gyorsjáratot. 

Sajnálja a Hód-Mezőt 
Reggel a Budapesti körúti meg-

állóban arról faggatunk egy szege-
di pedagógust, tud-e a változásról. 
A fiatal nő elmondta: sajnálja a 
Hód-Mezőt, mert eddig azzal uta-
zott. Korábban próbálkozott a Vo-
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lánnal is, de úgy tapasztalta, a vá-
sárhelyi társaság buszai gyorsab-
bak, sofőrjei pedig kedvesebbek. 

Utóbbi észrevételét azonnal cá-
folta a megállóba érkező - a felté-
teleknek megfelelő, azaz ala-
csonypadlós, klimatizált - volá-
nos gyorsjárat vezetője. Buza Já-
nos készségesen állta kérdésein-
ket, előbb azonban arról is megbi-
zonyosodtunk, hogy elfogadják a 
Tisza Volán bérleteit, a Hód-Mező 
tömbösített jegyét, s az utóbbi cég 
olcsóbb tarifáját alkalmazzák. 

Volán is párban 
Kezdő még ezen a vonalon, 

mesélte a középkorú sofőr, így 
kora reggel az utasoktól érdeklő-
dött, mely utcákon közelítse meg 
a vásárhelyi állomást. Azt is 
megtudtuk, hogy hód-mezős kol-
légáik segítőkészek, hiszen egy 
sofőrjük átment az egyik volános 
busszal Szegedre, s elmagyaráz-
ta, ők eddig hogyan csinálták, s 
milyen praktikákkal lehet tarta-
ni a menetidőt. Buza János 
egyébként elárulta: azt már né-
hány órás tapasztalat alapján le-
szűrte, bizony lcilencvennel kell 
menni ahhoz, liogy addigra átér-
jen, amikorra kell. Volt néhány 
utasa, aki kérte: olyan megálló-
ban tegye le, ahol a hód-mezős is 
letette, bár nem lett volna mu-
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KIRANDULÓSZEZON 
i l Megkérdeztük Vecseyné Bartók 

Andreát, a Hód-Mező vezetőjét, 
hogyan telt az első gyorsjáratok 
nélküli nap. Elmondta: a hónap 
közepéig még tart az iskolai ki-
rándulások szezonja, azután is 
lesz különjáratuk - majd meglát-
ják, hogyan boldogulnak. 

száj. Buza János azt mondta, ter-
mészetesen ennek sincs akadá-
lya. Egyébként a Volán is párban 
indítja a buszokat, amikor az 
utazók száma indokolja. 

Vásárhelyre érkezve ismét ki-
faggattuk a szegedi tanárnőt, elé-
gedett-e a szolgáltatással. A 
busszal nincs probléma, mond-
ta, a sebességgel annál inkább. 
Lassabban jött, állította, hiszen 
kilenc után öt perccel ő már bent 
szokott lenni a zeneiskolában, 
kilenc óra egykor viszont még a 
Tóalj utcai megállóba kanyaro-
dott a busz, bár Szegedről percek-
kel korábban indult, mint a me-
netrend szerint kellett volna. 
Kolléganője hozzátette: ez csak 
az első nap, tulajdonképpen pró-
baidő még. 

Kálvin téri megálló 
Két órával később a vásárhelyi 

Kálvin téri megállóban, éppen a 
Hód-Mező irodája előtt néztünk 
szét. Körülbelül tucatnyian vártak 
a buszra, köztük volt a szikáncsi 
Németh Zoltánná is. Elmondta: 
kár, hogy nem a vásárhelyi cég 
végzi továbbra is ezt a szolgálta-
tást, Fúszen nem véletlenül uta-
zott eddig velük. Most azonban 
nincs más választása, próbára te-
szi a Tisza Volánt. 

SZÖGI ANDREA 

Csodajárgányok érkeztek Sze-
gedre. Olyanok, amelyeket csak 
eddig nagyon kevesen láthattak 
élőben. Maximum a tévében cso-
dálhatták meg azok, akik imád-
ják az autókat. 

Holnap délelőtt tíz órakor nyit-
ja meg a kapuit Szegeden, a Mars 
téren, a vásár területén a Luxusa-
utóshow. Lesz felhozatal bőven. 
Látható lesz az Enzo Ferrari, a 
Ferrari F 430, a Lamborghini 
Murciélago Roadster, a Lamborg-
hini Gallardo Roadster, a Pagani 
Zonda F, valamint számos tu-
ningautó színesíti a kiállítást. 

Ezek nem olcsó járművek. Elég 
csak megemlíteni az Enzo Ferra-
rit, amelynek az értéke 1,2 millió 
dollár (megközelítőleg 250 mil-
lió forint). Ami még különleges-
sé teszi a tűzpiros Ferrarit, hogy 
a hétszeres világbajnok For-
ma- l -es pilóta, a német Michael 
Schumacher tesztelte. 

A Luxusautóshow-n több autó-
ba is beülhetnek, és lehetőség 
lesz arra, hogy egy profi fotós jó-
voltából megörökíthetik magu-
kat egy Lamborghiniben ülve. Ez 
már önmagában is különleges-

ség, hiszen olyan járműről van 
szó, ami nem csupán Magyaror-
szágon, de külföldön is kifejezet-
ten különlegességnek számít. 

A luxus pedig luxus, sokunk-
nak elérhetetlen, de ott lesznek a 
hétköznapok járművei is a kiállí-
tási csarnokban. Mint megtud-
tuk, kiállít a Honda, a Mitsubi-
shi, az Opel, a BMW, a Mazda, a 
Toyota, a Nissan, a Seat, a Suba-
ru, a Jaguar. 

Alcik a motorokért rajongnak, 
azoknak sem lesz hiány különle-
gességekben: az MV Augusta le-
het majd a legnépszerűbb. 

Egy biztos, hogy izgalmas há-
rom nap elé néznek azok, alcik el-
látogatnak Szegeden, a Mars térre: 
csodakocsikban nem lesz hiány. 

S.R. 

NYITVA TARTÁS 
g | | Szombattól hétfőig tart nyitva a ki-

állítás. 
Nyitva tartás: 
10-18 óráig 
Belépőjegy: 
diák és nyugdíjas: 800 forint 
felnőtt: 1200 forint 

DMJDV-fotó 

HÍREK 

BORÜNNEP ÁSOTTHALMON 
Ásotthalmon vasárnap rendezik 
meg a pünkösdi borünnepet. A 
vendégek délután fél 1 -tői 
pincetúrákon vehetnek részt. 
Somodi Sándor, Dobák István és 
Dobák Sándor, valamint Tóth 
István borászatába lehet 
ellátogatni. Háromnegyed 5-től 
borrendi avatás, negyed 6-tól 
boráldás szerepel a programban. 

DROGMEGELŐZÉS 
A városi drogprevencióban részt 
vevő civil szervezetek és kortárs 
segítők szerepéről, feladatairól 
rendeztek konferenciát tegnap 
Szegeden. Az eseményen a 
serdúlőlcre legnagyobb hatást 
gyakorló kortárs segítők és civil 
szervezetek cserélték lei 
információikat, tapasztalataikat. 
A városi drogmegelőzésre idén 
3,5-4 millió forint jut. 

GYORSJARATTESZT 
Összehasonlítottuk a Hód-Mező és a Tisza Volán egy-egy járatát. A vásár-
helyi társaság egyik utolsó buszára szerdán délután 14 óra 38-kor száll-
tunk fel a Kossuth téren. Lemértük a menetidőt: szinte pontosan 21 perc 
alatt tette meg az utat a Budapesti körúti megállóig. Tegnap délután 
ugyanebben az időpontban már a Volán-járattal indultunk, az út 22 perc 
volt. Mindkét buszon jutott ülőhely, s maradt néhány ülés üresen. 

Luxusautókban nem lesz hiány Szegeden 

Összetört az új burkolat a TIK előtt 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Másfél éve adták át a Szegedi Tudo-
mányegyetem tanulmányi és in-
formációs központját az Ady téren, 
ahol most újra kell rakni a főbejárat 
előtti díszburkolatot. Majó Zoltán, 
az intézmény fejlesztési igazgatója 
lapunknak elmondta: a kivitelezők 
nem hagytak elég hézagot a beszö-
gcllésben és a mozgáskorlátozottak 
számára épített feljárónál, ami mi-
att a burkolólapok a hőmérséklet-
változás hatására összetörték egy-
mást. Noha az épületre csak egy-
éves garanciát adtak, a burkolat jót-
állása ötéves, így annak javítását el-
végzi a kivitelező. Felbontják a kö-
vezetet, kicserélik az összetört la-
pokat és újraburkolják a bejáratot. 
A tervek szerint a munka jövő hét 
végére elkészül. A javítást garanciában végzi el a kivitelező Fotó: Karnok Csaba 

ingázó gyorsjárata 

A hód-mezős járat sárga színéből jutot t a Tisza Volán buszának táblájára Fotó: Tésik Attila 

Októberre elkészül 
a hulladéklerakó-telep 
Októberre megépül a szegedi regionális hulladéklerakó-telep. Év 
végéig elkészülnek a hulladékudvarok és gyűjtőszigetek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az uniós ISPA-pályázatból finanszírozott regionális hulladékgazdál-
kodási program Csongrád és Bács-Kiskun megye 33 településének 
250 ezer lakosát érinti. Tavaly megvalósult Szeged mellett a sándor-
falvi úti hulladéklerakó telep első üteme. Elkészültek az utak, térbur-
kolatok, megérkeztek a szállítójárművek és a feldolgozó eszközök -
tájékoztatta tegnap az érintett települések vezetőit a szegedi városhá-
zán Szabó Ferenc, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. úgyvezető 
igazgatója. Elhangzott: októberig megépítik az évi 150 ezer tonna 
hulladék biztonságos újrahasznosítására alkalmas hulladéklerakót. 
Az eddig elkészült beruházások összköltségvetése mintegy 18 millió 
euró, ebből 7,2 millió euró az uniós támogatás, az önerőt Szeged fi-
zette. Az építési tendert hamarosan kiírják a települések 27 hulladék-
udvarának és 72 gyűjtőszigetének kialakítására, a határidő év vége. 
Két év múlva 27 településen helyreállítják a környezetszennyező le-
rakókat. 

Ferrarik, Lamborghinik is jönnek Szegedre a hét végén 

Csoda járgányok 
Holnaptól, három napon keresztül csodajárgányok randevúznak Sze-
geden, a Mars téren. Az autók szerelmesei a világ legdrágább verdái 
közül Ferrarit és Lamborghinit is megtekinthetnek. 


