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KÖRKÉP 

ALGYŐ. Művészeti alkotótábort 
rendeznek az Algyői Művészkör 
tagjai és neves képzőművészek 
közreműködésével július 3-7. 
között. Az érdeklődők 
megismerkedhetnek a népi- és 
iparművészet vállfajaival, népi 
gyermekjátékokat készíthetnek, 
lesz gyöngyszövés, szövés, 
körmön fonás, nemezelés. A 
résztvevők megismerhetik Algyő 
nevezetességeit, az üvegfestési 

. módszereket, az algyői 
fafaragásokat. A programban 
szerepel néptánc és kirándulás. 
A táborba a művészet és alkotás 
iránt érdeklődőket várják, 
nemcsak gyermekeket, hanem 
felnőtteket is. Programvezető 
Gálné Nagy Ildikó szövő népi 
iparművész és Bereczné Lázár 
Nóra, az Algyői Faluház 
kulturális főmunkatársa. 
Részvételi díj 8 ezer forint. 
Jelentkezni a faluházban lehet, 
határidő június 19. hétfő, 12 óra. 

BALÁSTYA. N a g y s z a b á s ú 
gyermeknapi rendezvényt 
tartanak Balástyán a „Tárt 
karokkal" HEFOP nyertes 
pályázat keretében június 14-én, 
szerdán a Munkácsy Mihály 
Altalános Művelődési 
Központban. Program: 
gyermekszínházi előadás, 
kézműves-foglalkozás, karate- és 
aerobikbemutatók, 
sportversenyek, íjászat, 
Vackor-busz. Fellép a Bojtorján 
együttes. A gyereknapra 
mindenkit szeretettel várnak. 

DESZK. A Zoltánfy István 
Általános Iskola 8. osztályos 
tanulói szeretettel várják kedves 
vendégeiket ma délelőtt 10 
órakor kezdődő ballagási 
ünnepségükre. Virágátadás 
9.30-9.50 között. 

KISTELEK. T á n c t a n f o l y a m 
indul 15 éves kortól június 19. és 
23. között, este 6-tól fél 9-ig a 
Rózsaliget kollégiumban. 
Tanárok: Törökgyörgy Erika, 
Vozár Boglárka, Zsom Olivér. 
Divattáncok, standard és latin 
táncok intenzív oktatása. 
Részvételi díj 4 ezer forint. 
Jelentkezés és további 
információ kérhető a Pro Art' 
AMI-nál, a 30-2-282-206-os 
számon vagy a 
rendezvényházban. 
- Úszó- és sporttábort rendeznek 
június 19. és 23. között, naponta 
9 órától délután 4 óráig. 
Helyszínek: kistermálfürdő, 
sportcsarnok, sportpálya. 
Tanárok: Jánosi Adél és Lazányi 
Etelka. Program: délelőttönként 
úszás, vízi játékok, délután 
sportjátékok, falmászás, 
labdajátékok, aerobik, 
vetélkedők. Részvételi díj 6 ezer 
forint. A táborban napi 3 
étkezést biztosítanak. 

MÓRAHALOM. Holnap délelőtt 
10 órától tartja tanévzáró 
táncgáláját az Arlechinó 
Táncegyesület az Aranyszöm 
Rendezvényházban. 
- A város bejáratánál, a 
csatornánál álló Nepomuki 
Szent Antal szobrát többször is 
ellopták. A Szegeden élő 
keramikus, Orgovány Erika 
felajánlotta a városnak, hogy 
elkészíti a szobrot, amelyet az 
elszármazottak találkozója előtt, 
július 9-én a templom előtt 
avatnak fel és szentelnek meg. 

ÜLLÉS. Találkozóra hívják az 
egykori üllési tanyai iskolák volt 
tanulóit és tanítóit 
családtagjaikkal együtt az Erdei 
iskolához (volt Baromjárási 
iskola, Üllés, Petőfi-dűlő 12.). A 
találkozó időpontja június 17., 
szombat. Gyülekező délelőtt 10 
órától. Az egész napos, majális 
jellegű programon lehet 
bográcsost fűzni, grillezni. Közös 
ehéd előzetesen megrendelhető 
(gulyásleves kb. 600 forint/adag 
áron) június 15-éig a gondozási 
központban Kolonics Máriánál 
(Üllés, Szabadság tér 3., tel: 
282-063). Délután 3-tól 
nosztalgia kultúrműsor lesz a 
szabadtéri színpadon. 

A „nevelés nélküli munkanap"is az ovisokért van 

Évértékelés, a szülők zúgolódtak 
Évet értékeltek tegnap a szegedi óvodák 
dolgozói, új kitüntetéseket adtak át. Az 
ovimentcs nap miatt zúgolódnak a szü-
lők. De panaszkodnak a gyerekek élel-
mezésére is. 

Evet értékeltek tegnap a szegedi óvoda-
igazgatóság (ÓVI) ötvenhárom intézmé-
nyének munkatársai, az óvodák tehát 
nem fogadtak gyerekeket. Akik igényel-
ték, kevesen, a Mars téri intézménybe 
mehettek. A legtöbb gyereket azonban a 
nagyszülőkre kellett bízni, vagy szabadsá-
got vettek ki a szülők. 

- Túl sok hasonló programot szervez-
nek maguknak az óvónők - panaszolta 
egy újszegedi anyuka, aki még a márciusi 
sportnap miatt szabadságot vett ki, a teg-
napi oviszünetre pedig a szüleit hívta Sze-
gedre, hogy vigyázzanak két kisfiára. Nem 
érti, miért nem hangolta össze ezt a napot 
az ÓVI az iskolaszünettel. Akkor a nagy-
tesók már vigyázhattak volna a kicsikre. 

- Biztosítunk ügyeletet. Öt munkanapot 
jelölhetünk ki képzési és értékelési célokra 
egy évben. A városvezetéssel egyeztetve 

OVI -OiJ 

A szegedi önkormányzati óvodákban ősztől is 
208 csoport működik, létszámleépítés nem 
lesz. Tegnap először adták át a kiváló munkáért 
az ÓVI-díjakat. Arany fokozatot kapott Juhász 
Istvánné, a Hunyadi téri óvoda, Gyurik Imréné, a 
Gáspár Zoltán utcai óvoda dolgozója. Ezüstöt 
vett át Árokszállási Anna, a Hétvezér utcai, Ár-
mány Istvánné, a Tiszaparti óvodából. Bronz el-
ismerésben részesült Megyeri Ildikó az Újvidéki 
utcai, Farkas Istvánné a Jerney utcai óvodából. 
A különdíjasok: Nagy Gyuláné, Katona József ut-
ca, Szeri Istvánné, Hajnóczy utca. 

Az évértékelés után, délután bográcsost is főztek az óvónők Fotó: Segesvári Csaba 

igyekszünk ezeket péntekre vagy hétfőre 
szervezni, hogy a hétvégékhez lehessen iga-
zítani - válaszolta kérdésünkre Lóczi Tün-
de, az ÓVI igazgatója. - Az iskolákban sok-
kal több szünet és rendezvény van. Nem-
csak törvény adta jogunk, de mivel intéz-

mény vagyunk, kötelességünk is értékelni 
az évet. Sokat teszünk a családokért, cseré-
be ezt a két napot kértük. A többi szabad-
napról a tagóvodák döntenek. 

Az utóbbi hetekben azt is sérelmezték a 
szülők, hogy a gyerekek például csilis babot, 

chipset kaptak. Lóczi Tünde összegyűjti a 
panaszokat és rugalmas változást remél, 
mivel napi kapcsolatban állnak a Suli-Host 
Kft.-vei és eddig mindenben együtt tudtak 
működni. 

DOMBAI T Ü N D E 

Rendőrségi eljárás indult az Ortutayban történtek miatt 

Az avatási szertartás bűncselekmény 
Folytatás a 2 1 . oldalról 

„A rendelkezésre álló informá-
ciók alapján valószínűsíthető, 
hogy több idősebb kollégista is 
kényszerítés bűncselekményét 
követte el, tekintettel, hogy ki-
sebb társaikat erőszakkal, fe-
nyegetéssel olyan dolgok meg-
tételére kényszerítették, amely 

számukra jelentős érdeksérel-
met és félelmet okozott" - áll a 
tegnapi rendőrségi közlemény-
ben. 

A kollégiumban az eset után 
fegyelmi vizsgálat indult össze-
sen 14 diák és az ügyeletet ellá-
tó tanár ellen. A belső vizsgálat 
még nem zárult le - tájékozta-
tott tegnap Farkas István igaz-

gató. Az akcióban részt vett di-
ákok többsége már nem lakik a 
kollégiumban, volt akit fegyel-
mi úton zártak ki, mások - vég-
zősök lévén - önként elköltöz-
tek, illetve van aki megfelleb-
bezte a fegyelmi döntést és az 
eljárás befejezéséig a kollégi-
umban lakik. - Elvitték a fe-
gyelmi eljárás teljes dokumen-

tációját - válaszolta kérdésünk-
re az igazgató, de arról nem tu-
dott, hogy milyen más módon 
gyűjt adatokat a rendőrség. 

A „kényszerítés" bűntette a 
törvény szerint három évig ter-
jedő szabadságvesztéssel bün-
tetendő, fiatalkorúak esetében 
lehetnek enyhítő körülmé-
nyek. 

Egészségápolásáért 
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Me-
gyei Szervezete 2005-ben alapította a „Pro Curatio Valetu-
dine", „Az egészség ápolásáért" díjat. Minden évben öt me-
gyei szakdolgozót - köztük két szegedit - részesítenek ebben 
az elismerésben, melyet az ápolók nemzetközi napján adják 
át. Idén Perneki Margit Ibolya, a Szegedi Városi Oktató Kór-
ház I.sz. Belgyógyászat diplomás ápolója, valamint Thékes 
Lászlóné, a Szegedi Tudományegyetem Központi Fizioterápia 
és Oktatási Csoportjának gyógytornásza vehette át az elisme-
rést Szegeden. 

Pénzes kárász 
- szoboravató 
Farkas Pál Szekszárdon élő, sze-
gedi születésű szobrászművész 
Pénzes kárász című szobrát ma 
délelőtt 10 órakor avatják fel Új-
szegeden, az Alsó-kikötő sor 5. 
előtt. Köszöntöt mond Kormos 
Tibor, a kulturális bizottság elnö-

ke, a körzet önkormányzati kép-
viselője, valamint Kiss József Gé-
za tudományos tanácsadó, a Sze-
gedi Éremgyűjtők Egyesületének 
vezetőségi tagja. Közreműködnek 
a Tiszaparti Általános Iskola ta-
nulói. 

HÍREK 
GLATTFELDER TERI 
SZÖKŐKÚT HARMADSZOR 
Tegnap délután megint mosóport 
szórtak a garázdák a Glattfelder 
téri szökőkút vizébe. A Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. 
munkatársai leállították a vizet, 
hétfőn kitakarítják és ellenőrzik 
a csőrendszerét. A kár: három 
nap szökőkút nélkül, a 
karbantartás költsége százezer 
forint. 

SZABADKAI KÓRUSOK 
A DÓMBAN 
Vasárnap este a szabadkai 
székesegyház vegyes kara és 
gregorián fiúkórusa szerepel a 
dómban. Az este 6-kor kezdődő 
szentmisén közreműködnek, 
majd 7 órától hangversenyt 
adnak. A belépés díjtalan. 

EMLÉKÜLÉS MAKÓN 
Centenáriumi szemészeti 
tudományos továbbképző 
emlékülést tart a Korona 
Maros termében szombaton 
a makói kórház. 

Eső után nyírják a füvet 

A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. 17 nagygéppel, hét fűszívós géppel (képünkön), 40 kézi fűnyí-
róval és szélczővel nyírja a gyepet. Először a sugárutakon és körutakon dolgozik 60 munkatársuk, 
majd a rókusi, tarjáni és más lakótelepi belső parkokat teszik rendbe, nyújtott műszakban. Egy váro-
si „kör" száraz időben több mint egy hétig tart Fotó: Karnok Csaba 

Belépős lesz a szegedi sörfesztivál 

Hatvanötféle nedű, 
különlegességekkel 
Szerdán kezdődik a tizennegyedik szegedi sörfesztivál. A fel-
sővárosi stadionban hatvanötféle nedűt mérnek és tizenöt me-
legkonyha kínálja sültjeit. Az idén naponta háromszáz forint lesz a 
belépő. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nemcsak árpalével készülnek a szervezők, hanem több tonna homo-
kot és kétszáz zsák faforgácsot is beszereztek a szerdán kezdődő ti-
zennegyedik szegedi sörfesztiválra. Bár Puskás László főszervező ab-
ban bízik, hogy az idén kegyes lesz az időjárás a sörbarátokhoz, nem 
kell forralt bort felszolgálni és tüzet rakni, mint tavaly. Az idén vi-
szont - a fesztiválok történetében másodszor - belépődíjat szednek 
délután négy és hajnali négy óra között. Puskás László a 300 forintos 
napijegy és az 1000 forintos öt napra szóló bérlet bevezetését azzal 
magyarázta, hogy egy kivételével a sörgyárak kivonultak a sörfeszti-
vál támogatói köréből. 

Mindazonáltal ezeknek a termékeit is árulják majd a felsővárosi 
stadionban, ahol összesen hatvanötfajta nedű közül válogathatnak a 
fogyasztók. Természetesen nemcsak árpa, hanem kukorica, búza és 
gyümölcs alapanyagú különlegességeket is csapolnak. Emellett tizen-
öt vendéglő kínálja majd a grillcsirkéket, a sült csülköt, a fehér kol-
bászt és a különböző halételeket. 

A fesztivál öt napján fellép mások mellett a Dolly Roll, a Kozmix, a 
Magna Cum Laude, Komár László és Mary Zsuzsi. A zárónap fény-
pontja Gyözike magánparádéja lesz. 


