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Megdőlt a norvég rekord, megnyílt a makói fesztivál 

Kétszázötvenöt méteres 
lett a fokhagymafüzér 
Világrekordnak számító füzért font öt szor-
gos makói szerdától tegnapig: a 255 mé-
teres hagymafonat hitelesítésével kezdő-
dött tegnap a XVI. makói nemzetközi hagy-
mafesztivál. A látogatókat kiállítás, szar-
vasgulyás, zene fogadta, Gráf József mi-
niszter pedig azt mondta, a magyar me-
zőgazdaság nem reagálhat a kihívásokra 
úgy, hogy visszafogja a termelést. 

255 méteres lett a füzér, ezzel Makó lett a re-
korder - jelentette be tegnap reggel a hagyma 
fővárosának főterén Bálint Márta a közműve-
lődési kht. igazgatója, a város történetének el-
ső Guinness-rekordkísérletét lezárva. Szerda 
reggeltől tegnap délelőtt 9 óra 43 percig öt 
szorgalmas hagymafonó keze munkája nyo-
mán megdöntötték a norvégok által felállított 
korábbi fokhagymafüzér-rekordot, az előző, 
130 méteres fonatnak csaknem a dupláját ké-
szítették el. A világelső fonat csaknem 6800 
hagymafejet tartalmaz, súlya meghaladja a 
bárom mázsát. A rekord bejelentésével egy-
ben meg is nyílt a hagymafesztivál. 

Az utcai látványosságok idén sem marad-
tak el, a menet a zászlórúdtól tegnap reggel a 
Széchenyi térig jutott, a hagymamintás póló-
ba öltözött gyereksereget gólyalábas akroba-
ták kísérték, a sort most is a lovas szakosz-
tály zárta. Már a rekordkísérlet végére odaért 
Gráf fózsef földművelési miniszter. Búzás 
Péter polgármester, majd az agrártárca veze-
tőjének beszédével kezdődött meg a nap 
szakmai programsorozata a fesztivál hagyo-
mányos helyszínén, a Galamb lózsef szakis-
kola Aradi utcai portáján. Kiosztották a fesz-
tivál díjait is, a földművelési tárca elismeré-
sét a Statívum Bt. kapta, vezetője, a Guin-
ness-rekordkísérlet ötletadója, Mágori fózsef-
né vette át a serleget. A Hagymáért Alapít-
vány díját a Mezőker Kft. nyerte el, az Arany-
hagyma-díjat idén Füleki Lászlónak, a hagy-
ma terméktanács korábbi titkárának ítélték. 
A szokásos fesztiváli hagymapucoló verseny 
első helyezettje Balázs Lászlóné lett. 

Idén is a korábbi években megszokott, szí-
nes standok fogadják a látogatókat, a kézmű-
vesek pavilonjában most élő citerazene is 
vonzza az érdeklődőket és látványos a mező-
gazdasági gépkiállítás is. Délben Frank Sán-
dor mesterszakács alkotását, a szegedi hal-
fesztivál óriásbográcsában főtt szarvasgu-
lyást kínálták az első délelőtt több mint ezer 
résztvevőjének, délután pedig Palcsó Tamás 
koncertje és Makó élő panoptikuma szóra-
koztatta a fesztiválozókat. A Koronában dél-
után francia résztvevőkkel nemzetközi fok-
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hagyma-szimpóziumra invitálták a szakma 
művelőit. 

- Nagyon tetszik ez a város, és érdekes a 
fesztivál is, korábban még sosem láttam eny-
nyi fokhagymát együtt - mondta a rendőrségi 
csereprogram keretében Németországból 
megyénkkel ismerkedő Volker Kleinert, akit 

honfitársával, Uwe Kendellel együtt Oszvald 
Imre, a megyei rendőrkapitányság gazdasági 
igazgatója kísérte el a fesztiválra. A német 
rendőröknek is tetszik a hagymafesztivál, 
amelynek mai programját lapunk Szieszta 
mellékletében közöljük. 

I. SZ. 

Századik születésnapját ünnepelte a szegedi Bódi Lajos 

Jó kedélyben van a titok 
Játszótér Marostőn 
Új játszótérhez jutottak Újszegeden a marostői városrészben a gyere-
kek. Molnár Gyula önkormányzati képviselő tegnap adta át a Gulácsi 
ligetben. A több mint másfél millió forint értékű helyen uniós előírá-
soknak megfelelő játékok fogadják a kicsiket. A fásítást, parkosítást 
legkésőbb tavaszig végzik el. 

Újraöltöztették 
a Telin televíziót 

KÖRKÉP 

ÁSOTTHALOM. Holnap délelőtt 
10 órától a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház Bányai Sándor 
szabadidő-szervező vezetésével 
térségi ifjúsági tréninget rendez. 
Ifjúsági önkormányzatok, civil 
szervezetek fiataljait várják. A 
program célja, hogy elősegítse a 
korosztály kapcsolatépítését, 
közösségi szerepvállalását, 
valamint a fiatalok 
bekapcsolódását szabadidős 
tevékenységeik szervezésébe. A 
program a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár 
által a MOBILITÁS-hoz 
benyújtott pályázat révén 
valósul meg. 

DESZK. 1 letedszer rendezik meg 
ma a deszki falunapokon a 
polgármesterek nemzetközi 
főzőversenyét, amelyre a megye 
és az ország különböző 
települései mellett ukrán, belga, 
erdélyi, német és szerb 
polgármesterek is érkeznek. A 
vendégek Günzer Tamás villányi 
borász borait kóstolhatják meg. 
A deszki Falunkért Egyesület 
ágyaspálinka-fesztivált rendez, a 
nevezők a mintákat (2x0,5 
litereses kiszerelésben! ma délig 
adhatják le a szabadidőparkban, 
a fesztivál sátrában. A 
pálinkákra a közönség is szavaz, 
az italokat szakmai zsűri 
ízkategóriánként sorolja be 
arany, ezüst és bronz fokozatba. 
A receptekből alkalmi kiadvány 
készül, melyet a verseny 
résztvevői ajándékba kapnak. 

MÓRAHALOM. Szezon végi 
kiárusítás elnevezéssel ma és 
holnap fél áron látogathatják a 
vendégek éjszakai 
kikapcsolódásra a fürdőt. Három 
medence üzemel: a rendezvény-, 
az élmény- és tanmedence, 
valamint a gyermekpancsoló. 

RÚZSA. Ma rendezik meg a 
rúzsai sportnapot 29. 
alkalommal. A megye 
településein élőket várják 
kispályás labdarúgás, kézilabda, 
lövészet, asztalitenisz, sakk, 
tenisz és atlétika sportágban. Az 
egyéni és csapatversenyek mellett 
a legeredményesebben szereplő 
község vagy város vándorkupát 
kap. Megnyitó 9 órakor, versenyek 
9.45-től. Eredményhirdetés 
délután 4 órakor. 

ÜLLÉS. A Fontos Sándor 
Altalános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola a kompetencia 
alapú oktatás bevezetésére 18 
millió forint támogatás nyert. A 
program lényege a gyakorlatra 
épülő, alkalmazható tudás 
megszerzése. Célja, hogy a 
problémák felismerésére és ezek 
megoldására épülve sajátítsák el 
a diákok a tananyagot. 

SZEGED. A sikeres újszegedi 
szabadtéri színpadi és a 
romániai pécskai fellépés után 
vasárnap délután 4 órától a 
Szegedi Ifjúsági Házban Nem 
zörög a haraszt... címmel tart 
magyar nóta és operett délutánt 
a Magyarnóta-szerzők és' 
Énekesek Dél-magyarországi 
Egyesülete. Vendégek: Oláh 
Aranka, Szabó Emília és 
Vásárhelyi Prodán Miklós, fellép 
velük az ismert szegedi énekes 
gárda. Kísér Báder Béla 
cigányzenekara, prímás Kecskés 
Sándor. A műsorvezető László 
Mária költő és nótaszerző. 
- A Tisza Volán Zrt. mától 
visszaállítja Béketelepen a 
korábbi forgalmi rendet, így a 78 
és 78A jelzésű autóbuszok ismét 
az eredeti vonalon és menetrend 
szerint járnak. 

ZÁKÁNYSZÉK. Holnap 
országos állat- és kirakodóvásárt 
rendeznek Zákányszéken. 

ZSOMBÓ. A lózsef Attila 
Művelődési Ház hastánc 
tanfolyamot indít. Jelentkezni 
szeptember 27'éig lehet 
személyesen, valamint a 
255-358-as telefonszámon, 
illetve a zsombo@napnet.hu 
e-mail címen. 

Századik születésnapját töltöt-
te be tegnap Bódi Lajos. A jó 
kedélyű ünnepelt jó egészség-
ben éli napjait Szegeden. 

- Egyedül már nem megyek ki az 
utcára. Úgy járok, mint az éji bo-
gár. Nekimegyek a falnak, aztán 
nagyot koppanok - nevettette 
meg köszöntőit a századik szüle-
tésnapját ünneplő szegedi Bódi 
Lajos. Azzal hárította el a város-
háziak - Solymos László alpol-
gármester és Novkov Veszelinka 

irodavezető - tegnap délutáni jó-
kívánságait, hogy csak este lesz 
aktuális, akkor tölti be pontosan 
a századikat. Akkor törte lábát az 
édesapja, mert átugrott a keríté-
sen elújságolni a szomszédok-
nak, hogy fia született. Bódi La-
jos - vagy ahogy a családja szólít-
ja: Laló - azt ígérte, nem adja 
százhúsz évnél alább. Szeretné 
mé|^ élete párját, Marikát kö-
szönteni, amikor ő lesz százéves. 

Bódi Lajos iparos szegedi csa-
ládban nevelkedett két lánytest-

vérével, akik ma már nem élnek. 
Először a Hét vezér utcai családi 
cipészüzletükben segédkezett, 
majd kitanulta a szakmát, és a 
Felsővárosi Cipőgyárban helyez-
kedett el. Huszonöt évesen vette 
feleségül egy szabó lányát, akit 
már elveszített. A második világ-
háborúban orosz hadifogságba 
esett, három évig bányában dol-
gozott. Hazatérve a kendergyár 
lett az élete, megjárta a ranglétra 
minden fokát. Könyvelőnek vet-
ték fel, aztán jegyzőkönyvvezető 
lett, végül a gyár titkáraként al-
kalmazták. 

Hatvanévesen vonult nyugdíj-
ba, akkor i smer te meg Mar ika 
nénit, aki állásában az utódja 
lett. Munkakapcsolatukból élet-
re szóló kötődés szövődött. 
Nyugdíjasan Bódi Lajos doma-
széki házuk kertjét gondozta. 
Amikor a szeme és a hallása 
meggyengült, beköltöztek Szeged 
belvárosába. Marika néni oda-
adóan gondoskodik az életvidám 
idős emberről. Felolvassa neki a 
Délmagyarország híreit, együtt 
hallgatják a tévét, régi története-
ket mesélnek. A gyerekeik, uno-
káik és dédunokáik édességekkel 
és házi süteményekkel járnak a 
kedvükben. A hosszú élet titkát 
firtató kérdésünkre Bódi Lajos 
felnevetett: a jó kedély, az a titok, 
mondta. Na és az, hogy nem sza-
bad lemondani az életről! 

D. T. 

Új vezetéssel és megújuló mű-
sorokkal kezd a Télin televízió. 
A csatorna legfontosabb célki-
tűzése, hogy őszinte, kötetlen 
beszélgetéseket közvetíthesse-
nek. 

„Újraöltöztettük a Telin televí-
ziót. Ezt az öreg hölgyet, akire 
már ráfért néhány új ruha, vala-
mint egy jó fodrász és kozmeti-
kus" - fogalmazott tegnapi sajtó-
tájékoztatóján az immár Csong-
rád megye lakosságának több 
mint feléhez elérő kábelcsatorna 
új ügyvezető igazgatója, Szabó 
Gabi. Hozzátette: a női hasonlat 
nem volt véletlen, hiszen a Telin-
bői női tévé lett: a főszerkesztő 
Kisistók Tímea, a csatorna új 
sportműsorának szerkesztője és 
vezetője pedig Szeberényi Klára. 
A nőiességet a témák megközelí-
tésénél is hangsúlyozni kíván-
ják, beszélgetős, mindenre nyi-
tott műsoíokat szeretnének ké-
szíteni a jövőben. 

Bár a Telin televízió átalakulá-
sát csak most jelentették be, az 

HÍREK 
MENETRENDVÁLTOZÁS 
Avasúti pályafelújítások miatt a 
Budapest-Cegléd-Szeged 
vonalon egyes vonatok módosult 
menetrenddel közlekednek 
szeptember 30-áig. Az ideiglenes 
menetrendi változásokról a 
MÁV-direkt 06-40-49-49-49-es 
telefonszámán adnak 
tájékoztatást. A részletes 
menetrendet az állomásokon 
hirdetmények közlik, amelyek a 
www.mav.hu honlapon is 
megtekinthetők. 

FÜGGETLENEK NAPJA 
A Független Városi 
Szövetség-Magyar Egyesület 
vasárnap családi napot rendez az 
újszegedi ligetben. Szeptember 
30-áig jótékonysági 
rendezvényeken a nőkért, a 
családokért, a magyar és a 
csángó, valamint az autista 
gyermekekért szerveznek 
gyűjtést. 

NOSZTALGIA TÉRZENE 
A '60-as, a '70-es és a '80-as évek 
magyar és külföldi világslágerei 
csendülnek fel vasárnap este 6 
órától Szegeden, a Dugonics 
téren. A nosztalgia térzenét a 
Coctail Duo (Vígh Erzsébet -
ének, Rakovits István - gitár, 
ének) szolgáltatja. 

MADÁRHÁZ NYÍLIK 
A VADASPARKBAN 
Madárházzal bővül a Szegedi 
Vadaspark, az új részlegben 
csodálatos, rózsaszín tollazatú 
kis flamingókat tekinthetnek 
meg a látogatók ma, délelőtt 
11-től. Az afrikai kontinens 
sekély, sós tavaiban élő gyönyörű 
madarak előreláthatólag 
rengeteg látogatót vonzanak. A 
madárház a .Kulturális Örökség 
Minisztériuma, a szegedi 
önkormányzat, és a Szegedi 
Vadasparkért Alapítvány 
támogatásával, a fölajánlott szja 
1 százalékok összegéből épült. 

ÚIKÉPZŐHELY 
AZ EGYETEMEN 
Átadták a Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE) új 
mikroképző helyét az algyői 
horgásztanyán. A projekt célja, 
hogy olyan szolgáltatást nyújtson 
a testnevelés szakos hallgatók és 
a közreműködő partnerek 
számára, amelyekkel 
megtalálhatják a nekik megfelelő 
munkahelyet, illetve munkaerőt. 

új struktúrával már augusztus 
közepén, a Kajak-kenu-, illetve a 
fallabda világbajnokság apropó-
ján elindultak az adások. Egyelő-
re a sport, az egészségügy, a kör-
nyezetvédelem és a szórakozta-
tás témái köré szerveződnek a 
műsorok, de a későbbiekben ter-
veznek kulturális, rendőrségi, 
valamint kifejezetten a fiatalok-
nak szóló adásokat is. Az eddig is 
sikeres műsorok - például az Es-
telő vagy a Törzsasztal - tovább-
ra is megmaradtak. Néhány el-
tűnt a kínálatból, és vannak 
olyanok is - például az egészség-
ügyi magazin - , melyek megújul-
tak. 

A Telin televízió tulajdonosa 
Szabó Jenő, a MÉH Zrt. vezér-
igazgatója, aki üzleti vállalkozás-
ként, illetve profilbővítésként te-
kint a médiaberuházásra. Az 
adások gazdasági hátterét emel-
lett helyi szolgáltatók, üzemek és 
civil szervezetek támogatásából, 
illetve reklámjaiból, valamint 
pályázatokból biztosítják. 
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