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Kisiskolásoktól a nyugdíjasokig sok vendég megfordul 
itt. (Fotó: Somogyi Károlyné) 

Gyógyfürdő lesz a mórahalmi 

A VÁROS 5 

Lapunk egyik legnépszerűbb rovata - az olvasók körében - a Csörög. 
A rendőrkapitány fogadónapját figyelemmel kísérve vészes hasonlósá-
got fedeztem fel a kettő között. Még a panaszok is azonosak nagyjából. 
Főbb témák: szomszédok perpatvara, kutyaügyek, a „halmozottan hát-
rányos helyzetű etnikum" tűrhetetlen visszaélései. 

ff A kapitány „Csörog-rovata 
Lélekmasszírozás és jegyzőkönyvezés 

A mórahalmi für-
dőt nemcsak a helybe-
liek és a környező fal-
vak lakói ismerik és 
használják, hanem az 
utóbbi időben egyre 
többen járnak ki Sze-
gedről is. 

Nincs zsúfoltság, szoli-
dabbak az árak, kellemes, 
parkosított környezet várja a 
pihenni vágyókat, s ha vala-
ki megéhezik, akár fürdőru-
hában is átsétálhat a Varga 
csárdába. A Városi Fürdő tu-
lajdonosa, a mórahalmi ön-
kormányzat nemrégiben fog-
lalkozott fejlesztésének táv-
lati elképzeléseivel, és úgy 
határozott, a gyógyászati 
szolgáltatások fejlesztését 
kell szorgalmazni, a strand-
szolgáltatásokat fokozatosan 
le kell építeni, és a város 
másik részében, a Kossuth 
parkban kell új strandfürdőt 
kialakítani. Ez az elképzelés 
természetesen nem máról 
holnapra valósulhat meg, 
csupán a fejlesztés irányát 
jelzi. 

A fürdő vízellátását két 
kút biztosítja, a termálkút 
38,2 Celsius fokos vizet ad, 
amelynek gyógyvízzé minő-
síttetésén dr. Fehér Éva al-
polgármester ve-
zetésével egy or-
vosteam dolgo-
zik. A mórahal-
mi fürdőben je-
lenleg egy ülő-
fürdő vételére al-
kalmas fedett me-
dence, a szabad-
ban egy 27 méter 
hosszú téfmál-
medence, egy 
gyermekmeden-
ce és egy feszí-
tett víztükrű, 2 
méter mély, 33 
méter hosszú hi-
deg vizes úszó-
medence várja a 
vendégeket, de 
továbbiak kiala-
kítását is terve-
zik. 

A fürdő már 
ma is sokféle 
e g é s z s é g ü g y i 

szolgáltatást biztosít. 1990-
ben labort alakítottak ki a 
főépületben, gyógymasz-
százs, gyógytorna is műkö-
dik. A fizikotherápia maxi-
málisan kihasznált, ezért 
szeretnék rövidhullámú és 
magnetotherápiás készülé-
kek beszerzésével fejleszte-
ni. A gyógymasszázst, a tan-
gentor kezelést, a súlyfürdőt 
és a „száraz" kezeléseket a 
TB finanszírozásával végzik. 
Tavaly több mint 20 ezer 
látogatója volt a fürdőnek, 
amelyből 4682 TB-beutaló-
val vette igénybe a szolgál-
tatásokat. Az önkormányzat 
évi 2,5 millió forinttal támo-
gatja az üzemeltetést. 

A település vezetői úgy 
vélik, az idegenforgalmat, a 
falusi turizmust a gyógyfür-
dőre és az alföldi tájra ala-
pozva kell fejleszteni. Ehhez 
szükséges a kistérségi együtt-
működés, és egy helyi infor-
mációs központ létrehozása. 
Mórahalom ennek érdeké-
ben megtette már az első lé-
péseket, belépett a Magyar 
Falusi és Tanyai Vendégfo-
gadók Országos Érdekképvi-
seleti Szövetségébe, vala-
mint csatlakozott a „Testvér-
városok az idegenforgalo-
mért és a turizmusért" kez-
deményezéshez. 

H. Zs. 

• Dr. Szőke Péter szobájá-
ban a háttérből hallgattam az 
ügyfelek szóáradatát. Egy 
alsóvárosi férfi a szembe-
szomszédjára neheztelt. 
Mert az kocsmát nyitott -
mellesleg, hogy' adhatnak 
egy 25 éves embernek erre 
engedélyt, aki még az életé-
ben egy jóízűt nem dolgo-
zott, vetette közbe - és ter-
méskövekkel egyre nagyobb 
területet rekeszt le önkénye-
sen az utcából. Egy idős bá-
csi elmondta, 40 évig élt ta-
nácsi lakásban, amit három 
éve megvettek a feleségével, 
azóta a szomszédai mindent 
megtesznek, hogy elüldöz-
zék őket onnan: lecserélték a 
közös helyiségeken a zárat, 
megfenyegették, vízzel leön-
tötték őket. Mit tehet ilyen-
kor a rendőrség? Legfeljebb 
figyelmezteti a bajkeverőket. 
Akiknek aztán vagy használ 
a szép szó, vagy nem. Gya-
nítom, inkább az utóbbi. 

Az unokám rendőr szeret-
ne lenni, most éppen katona, 
jöhet-e? Ha meglesz az 
érettségije, akkor bátran je-
lentkezhet - válaszolta az 
ezredes. Romániai magyar 
óvónő letelepedési kérelmét 
már féléve beadta, de semmi 
válasz, közben hamarosan 
lejár a tartózkodási és a 
munkavállalási engedélye is. 
Az ügyet azonban nem a vá-
rosi, hanem a megyei kapi-
tányságon intézik, igazítot-
ták útba a hölgyet. Idős, 82 
esztendős asszony a táskája 
mélyéből előkotort egy pa-
pírfecnit, amelyen a szom-
szédja elismerte, hogy 120 

Dr. Zvada Zoltán, az In-
teragent Co. ügyvezető igaz-
gatója, dr. Gogolák Zoltán 
project igazgató, Szerencsés 
Lászlóné, a Zepter Interna-
tional Zepag Bt. képviselője, 
valamint Csikota Mihály, a 
Royal Szálló éttermének 
vezetője tájékoztatta a sajtó 
képviselőit arról, hogy az 
egész napra tervezett prog-
ramban fellép a River Side 

Szőke Péter az egyik ügyfelet 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

ezer forintot kapott tőle köl-
csön két hónapra. Csakhogy 
ennek már két éve. Ő már 
abba is belemenne, ha csak a 
felét adnák neki vissza havi 
törlesztéssel. A kölcsönké-
rőnek ez a megoldás sem 
nyerte el tetszését, ehelyett 
megfenyegette. Asszonyom, 
irány a bíróság! 

Azok a csodálatos kutyu-

együttes, lesz testőr- és ma-
jorettbemutató, tej- és sörivó 
bajnokság, nyereményjáté-
kok, amelyeken értékes 
ajándékokat sorsolnak ki, je-
len lesz az Alkotóház és a 
Százszorszép Gyermekház is 
- hogy csak a főbb részve-
vőket és műsorszámokat so-
roljuk fel. A „hab a tortán" 
délután 3 órakor következik, 
amikor a pincérek egy tálcá-

hallgatja a fogadóórán. 

sok. Egyik rákezdi, a többi 
vele csahol és ezt bizony 
nem öröm hallgatni. Viszont 
a téma nem a rendőrség, ha-
nem a polgármesteri hivatal 
asztalára tartozik. Nekem 
mondja? - legyintett egy 
panaszos hölgy. A hivatal 
már többször megbírságolta 
a kutyás lakót, az meg röhög 
az egészen és nem fizet egy 

val (azon egy üveg sör és 
egy pohár) a kezükben elin-
dulnak az 1000 méteres táv 
megtételére. Az időméréses 
versenyen természtesen az 
nyer, aki a legjobb időt éri 
el, s az első helyezett jutal-
ma 30 ezer forint lesz, a to-
vábbi helyezettek (a 6. he-
lyig jutalmaznak) pedig az 
elért helyezésnek megfelelő-
en 5 ezerrel kevesebbet kap-
nak, vagyis a hatodikként 
célba érő pincér is kap egy 
„Széchenyit", amit egyéb-
ként utazási csekkben vehet-
nek át a versenyzők. Az első 
hat helyezett másnap Buda-
pesten részt vehet az orszá-
gos bajnokságon. 

A szponzorok (a szerve-
zők szeriní: még mindig je-
lentkezhetnek) értékes jutal-
makat és különdíjakat aján-
lottak fel a versenyzőknek. 
A vetélkedőre egyébként a 
432-384-es telefonszámon, 
vagy szombaton a verseny 
kezdete előtt fél órával lehet 
jelentkezni. 

Érdemes résztvenni, de -
ha az időjárás is kedvez -
megnézni is, mert jó bulinak 
ígérkezik... 

K. F. 

fillért se. A kutyái meg nyü-
szítenek, telepiszkítják a lép-
csőházat, az udvart. A lakók 
mérgükben összegyűjtötték 
télen a fagyott kutyagumit, 
az egyik csomagot a gazdi 
ajtajához a másikat pedig a 
hivatal ügyintőjének asz-
talára helyezték. Már azon 
gondolkodnak, hogy Molo-
tov-koktéllal intézik el az 
ügyet... 

Külön fejezetet érdemel, 
hogyan terrorizálják az em-
bereket - a panaszos kifeje-
zésével élve - a „mozdony-
szőke" lakótársak. Csapatos-
tul fészkelik be magukat, 
hajnalig dorbézolnak, üvöl-
töznek. Övék a vár. Aki 
szólni mer, azt elkalapálják, 
amikor senki nem látja. A 
látlelet tanú nélkül nem so-
kat ér önmagában. Ehhez túl 
sokat nem lehet hozzátenni. 

A szegedi rendőrkapitány, 
Szőke Péter valamennyi 
ügyfél - hétfőn szép szám-
mal akadt, mintegy negyve-
net hallgatott meg az ezredes 
- adatait feljegyezte, meg-

Nemzetközi finnugor tu-
dományos kongresszust tar-
tanak augusztus 10. és 15. 
között Finnországban. A 
konferencia hazai előkészü-
leteiről, valamint a tanács-
kozás programjáról tájékoz-
tatta a sajtót a Magyar Tudo-
mányos Akadémián Kodolá-
nyi János, a finnugor kong-
resszus magyar nemzeti bi-
zottságának elnöke. Az 
1960-ban. Budapesten meg-
tartott első finnugor kong-
resszus óta, az idei rendez-

MA 
DR. BÁLINT JÁNOS, a 

Szocialista Párt jogtanácsosa 
15-16 óra között ingyenes 
jogi tanácsadást tart Szege-
den, a Szilágyi u. 2. II. em. 
204-es szobában. 

BÁSTHY GÁBOR alpol-
gármester 16-17.30 óráig a 
polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán (Széchenyi tér 
11.) dr. Ványai Éva helyett 
fogadóórát tart. 

DR. MÉCS LÁSZLÓ, a 
12-es választókerület képvi-
selője virágpalántákat oszt a 
körzetében lakóknak 16 órá-
tól, a Déri Miksa Szakkö-
zépiskola előtt (Kálvária 
tér). 

GILA FERENC, a 24-es 
választókerület (Baktó, Pe-
tőfitelep) képviselője 17 órá-
tól a Lidicei Téri Általános 
Iskolában tart fogadóórát. 

A MUNKÁSPÁRT újsze-
gedi alapszervezete 17 óra-
kor taggyűlést tart a Fő fasor 
9. szám alatt. 

HOLNAP 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLATI 

hallgatta panaszát. Ha az e-
set úgy kívánta, azonnal hí-
vatta az ügyben illetékes 
kollégáját és néhány útba-
igazító szóval rábízta a pa-
naszost. Volt, akinek semmi 
biztatót nem tudott mondani, 
de az illető - úgy vettem 
észre - annak is örült, hogy 
valaki egyáltalán meghall-
gatta. A kapitány lelket 
masszírozott, jogi tanácsot 
adott és mindenkihez volt 
néhány jó, vidító szava a fo-
gadónapon. 

Ez utóbbit igazolja annak 
az újszegedi hölgynek az 
esete, aki zokogva kezdte 
mondókáját, vele még ilyen 
csúfság nem esett meg. Ő 
csupán szemben kerékpáro-
zott a forgalommal egyirá-
nyú utcában, igaz nem volt 
nála személyi igazolvány, de 
mi az, hogy a rendőrök ha-
záig kísérjék és még durván 
is beszéljenek vele. A társal-
gás során aztán lassacskán 
beismerte, hogy tényleg ő 
kezdte a magas cén, sőt még 
melegebb éghajlatra is el-
küldte a járőröket. A végén 
már a nevetéstől törölgette 
könnyeit. Imígyen búcsúzott 
a kapitánytól: - Hallja-e, 
maga nagyon vicces ember! 
Ha rossz kedvem lesz, csak 
magához jövök... 

V. Fekete Sándor 

vény a sorban immár a nyol-
cadik. Ezúttal Jyvaskyla, a 
finn egyetemi város az ott-
honadó. Eddig mintegy ezer-
négyszáz szakember jelezte 
részvételi szándékát. Ma-
gyarországról körülbelül 
nyolcvanan utaznak a kong-
resszusra. A magyar szak-
emberek hatvankét előadást 
tartanak. A tudományos ta-
nácskozáson, tekintettel a 
közelgő évfordulóra, plená-
ris ülés foglalkozik majd a 
magyar honfoglalással. 
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FOGADÓÓRÁT tart az 
MSZOSZ Csongrád Megyei 
Képviselete (Szeged, Eszpe-
rantó utca 3-5., I. em. 5.) 
14-16 óráig. Dr. Hajdú 
István ad felvilágosítást a 
munkavállalók, munkanél-
küliek. pályakezdők és nyug-
díjasok részére. 

KISS TAMÁS, a 3-as vá-
lasztókerület (Felsőváros) 
képviselője 16 órától a Szil-
iért Sugárúti Általános Isko-
lánál egynyári virágpalántát 
biztosít - családonként 20 tő 
- ingyenesen, a választóke-
rületben lakók részére, épü-
letek díszítésére. 

GILA FERENC, a 24-es 
választókerület (Baktó, Pe-
tőfitelep) képviselője 17 órá-
tól a Petőfitelepi Művelődési 
Házban fogadóórát tart. 

RÓZSA EDIT országgyű-
lési képviselővel és a városi 
önkormányzati testület 
SZDSZ-es tagjaival talál-
kozhatnak személyes és köz-
ügyekben 17 órakor a me-
gyeháza (Rákóczi tér 1.) 
földszinti kistermében. 

• Stop, a Bocskaiba. Kiss 
Béla, Szent István téri ke-
reskedő arra hívta fel fi-
gyelmünket. hogy a tér és a 
Bocskai utca kereszteződé-
se rendkívül veszélyes. Az 
idén már öt baleset történt 
itt, a legutóbbi hétfőn. Az 
„elsőbbségadás kötelező" 
tábla a fák miatt nem jól 
látható. Jó lenne stop-táblá-
ra cserélni és az útburkolat-
ra is felfesteni a jelet -
ajánlja olvasónk, bízva 
benne, úgy kevesebb lenne 
a baleset. 
• Eltűnt közlekedési táb-
la. Szintén közlekedési 
problémával hívtak a 
Szatymazi utcából. A Pus-
kás utcai kereszteződésből 
ugyanis eltűnt az elsőbb-
ségadás tábla - hívta fel a 
figyelmünket Pálinkó Sa-
rolta. Igaza van. a kereszte-

CSÖRÖG A l((«p))))))i 
W E S T E L 

Közérdekű problémáikat, észrevételeiket 
ezen a héten ügyeletes munkatársunkkal, 

Rafai Gáborral oszthatják meg. 
Munkanapokon 8 és 10 óra között, vasárnap 

pedig 14-től 15 óráig várja hívásaikat. ' 
Rádiótelefonunk száma: 06-60-327-784. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy 
Szegedről is valamennyi számot tárcsázni 
kell. Ha ötletük van Fekete pont rovatunk 

számára, kérjük, ugyanitt tudassák telünk. 

ződés így rendkívül bal-
esetveszélyessé vált. 
• Szórakozottak va-
gyunk. Talán a sok eső te-
szi, de a szokottnál több 
gépkocsirendszámot hagy-
tak el olvasóink a napok-
ban. Torma Ottóné például 
a P-02275-ös rendszámot 
Újpetőfitelepen veszítette 

el. Őt a 06-30-457-783-as 
számon érheti el a becsü-
letes megtaláló. A DIG-
657-es rendszámot is kere-
sik. A becsületes megtaláló 
a 319-705-ön éri utol a 
gazdát. 
• Szomorú történet, az 
amit a 488—162-ről mesélt 
el Palasek Károly. Szellemi 

fogyatékos kislányának fo-
gai tönkre mentek, de nem 
akad fogorvos a városban, 
aki elvállalná a kislány ke-
zelését. Az „állami" egész-
ségügyben sérült gyerme-
kekkel nem foglalkoznak a 
fogászaton, de a magánre-
delők egyrészében is eluta-
sításra találtak kérésükkel. 
Mit lehetne tenni? - kér-
dezik az aggódó szülők. 
Csak remélhetjük, akad 
fogorvos, aki felhívja a fen-
ti számot. 
• „Csendsziget" - volt! 
Gajdács József többek ne-
vében tette szóvá, hogy a ti-

szaszigeti folyóparton épült 
nyaralókban mostanában 
nem igen tudnak pihenni. 
Az ok? A hatalmas motor-
csónakok miatt zajossá vált 
a csend egykori szigete. Ja-
vasolja, jelöljenek ki olyan 
folyószakaszt a hatalmas 
motorcsónakoknak, amely 
a lakott területtől és az üdü-
lőövezettől is távolabb esik. 
Ráadásul nem ártana sebes-
ségkorlátozást bevezetni a 
Tiszán, hiszen némelyik 
motorcsónak(os) már szinte 
közveszélyes sebességei 
közlekedik. 

Körúti Bútorház 
London i krt. 3., a kenderbolt mellett 

HASZNÁLT BÚTORT BESZÁMÍTUNK! 
HITELLEHETŐSÉG!! 

Viszonteledókat kiszolgálunk! 

A III. szegedi sörfesztivállal párhuzamosan zaj-
lik egy másik látványos rendezvény az újszegedi 
Ligetben: a II. országos pincérfutó verseny me-
gyeidöntőjejúnius 17-én, szombaton délután 3 
órakor. Nem, ez nem konkurencia, kérem, a két 
rendezvény kiegészíti egymást és nem rivalizál. 
Ezt támasztotta alá a tegnapi sajtóértekezlet is, 
amelyen a szórakoztató verseny szervezői és 
szponzorai beszámoltak a szombati rendezvény 
menetéről és a versenyzés feltételeiről. 

m Szombaton, a Ligetben 

Fürge lábú pincérek 
versenyeznek 

• Nemzetközi tinnugoi kongiesszus 

Jyvaskylaban. a honfoglalásról 

KÖZÉLETI NAPLÓ 


