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• Nyitott lesz és családias 

Idősek otthona Kisteleken 

Az első fecskék - egy idős házaspár - már otthon érzik 
magukat 

A Nóvák István tervei alapján épült intézmény leendő lakóit várja. 
(Fotó: Somogyi Károlyné) 

• Az utolsó apróbb szerelési 
munkálatokat végzik a me-
gyei i önkormányzat beruhá-
zásában Nóvák István tervei 
alapján épült kisteleki idősek 
otthonában, ahová az első la-
kók múlt héten hétfőn már 
be is költözhettek. (Az intéz-
mény kihelyezett, szintén 50 
férőhelyes részlege Rúzsán 
épül.) 

A kisteleki otthont a me-
gyei önkormányzat üzemel-
teti, egy-, két- és négyágyas, 
erkélyes szobáit 12 ezer fo-
rintos havi térítési dlj ellené-

ben vehetik igénybe az idős, 
megfáradt emberek. Ez a té-
rítési dfj tartalmazza a napi 
háromszori étkezés, a gon-
dozás, ápolás, egészségügyi 
ellátás költségeit is. Elsősor-
ban Kistelekről és vonzás-
körzetéből várják a leendő 
lakókat, de a megye más te-
lepülésein élők is bekerül-
hetnek. 

Egyelőre csak négy gon-
dozott ja van az új intéz-
ménynek, de folyamatosan 
érkeznek majd a lakók, és 
várhatóan augusztus végére 

teljes lesz a létszám. Azért 
döntöttek a fokozatos beköl-
töztetés mellett, mert szeret-
nének mindenkivel szem-
élyes kapcsolatot kialakítani, 
ugyanakkor a személyzet is 
folyamatosan tanulja meg a 
tennivalókat. Ha valaki itt 
szeretné eltölteni időskori 
éveit, annak a lakhelye sze-
rinti polgármesteri hivatal-
ban kell kérelmet beadnia. 
(A kisteleki önkormányzat 
eddig 18 beutalót továbbí-
tott.) 

Igyekeznek tel jes körű 

szolgáltatást, ápolást, gondo-
zást biztosítani, az egyik he-
lyi családi orvos naponta vi-
zitet tart az otthonban, ahol 
tágas orvosi szoba is rendel-
kezésre áll a vizsgálatokhoz. 
Az ápolónővérek éjjel-nap-
pali ügyeletet teljesítenek, a 
portaszolgálat is folyamato-
san működik. Büfé, fodrász, 
manikűrös és masszázs is 
lesz az épületben, sót terve-
zik, hogy gyógytornászt is 
alkalmaznak, aki a tornaszo-
bában szervezhet majd fog-
lalkozásokat. 

Mint dr. Berta Árpádné-
tól, az otthon igazgatójától 
megtudtuk, az intézményben 
jelenleg 25 főt foglalkoztat-
nak, 90 százalékuk a helybe-
li munkanélküliek közül ke-
rült ki. Az igazgatónő mun-
katársaival nyitottan műkö-
dő, családias hangulatú ott-
hont szeretne teremteni az 
idősek számára. Az ünnep-
élyes megnyitót majd csak 
akkor tartják, ha már minden 
lakó beköltözött, és minden 
apró szerelési munkával el-
készültek. 

H. Zs. 

Szeged fejlődésééit dolgozunk 
Csak szeptember elsején 

ünnepli fennállásának e lső 
évfordulóját a Polgárosuló 
Szegedért Egyesület, de az 
eltelt 11 hónap alatt igen vi-
harosnak mondható életet élt 
meg ez a civil szerveződés. 
Mert annak vallja magát. Ezt 
hangsúlyozza Kővári Árpád, 
a PSZE elnöke is, aki szerint 
a mai társadalmi átalakulás 
mindennapjaiban egyre na-
gyobb szerepet vívnak ki a 
c ivi l szerveződések, ame-
lyeknek adott esetben ki kell 
egészíteniük, s ha kell he-
lyettesíteniük is a pártok te-
vékenységét. 

- A Polgárosuló Szege-
dért Egyesület nem párt és 
soha nem is akar párttá ala-
kulni. Egyesületünk nem el-
lenzéki, szándékaink az -
emberi konfliktusokat kerülő 
- jobbítást képviselik, ter-
mészetesen vállalva a meg-
látásbeli különbségek miatt 
felmerülő objektív vitákat. 

• A PSZE a tavaly szep-
temberi megalakulás 
után ugyancsak „össze-
kapta" magát és nagyszá-
mú jelöltet indított a de-
cemberi helyhatósági vá-
lasztásokon. Nem volt túl 

- mondja 
a PSZE elnöke 

Hs 

nagy az elvárás a jelöl-
tektől? 
- Összesen 250 regisztrált 

taggal indultunk tavaly szep-
temberben. Valóban, a túl-
zott elvárásoknak nem tud-
tunk megfelelni, de ez külső 
és belső okokkal magyaráz-
ható. Mégis tisztességesnek 
mondható eredményt értünk 
el, hiszen öt képviselőnk ül a 
városatyák számára fenntar-
tott képviselői padsorokban 
a Torony alatt. 

• Hogyan értékeli képvi-
selőik tevékenységét az 
önkormányzati testület-
ben? 
- A PSZE frakciója fele-

lősséggel és egyre nagyobb 
súllyal vesz részt Szeged vá-
ros közgyűlésének munkájá-
ban. Ezt bizonyítja az is, 
hogy Aradi Antal, Bagaméry 
László, Engi Gábor, Tóth 
Csaba különböző bizottsá-
gok tagjaként vagy tisztség-
viselőként járul hozzá a vá-

ros ügyeinek rendezéséhez. 
Eddigi legnagyobb sikerük-
nek tartom, hogy a PSZE 
előterjesztésére végre meg: 
kezdődhet a Világ Utcája épí-
tése, de eredményként köny-
velhetjük el a sporttámogatá-
sok megszavazását is. 

• A választások után 
önök voltaképpen lezár-
tak egy időszakot... 
- Igen, azt követően újult 

meg az elnökség, a tagság 
tehát rá bfzta a függő és napi 
ügyek intézését . Célunk 
azonban továbbra is, hogy 
találkozási, együttműködési 
lehetőségeket teremtsünk a 
városban tevékenykedő civil 
s zerveze tekke l , a velük 
együttműködő és az őket tá-
mogató magánszemélyekkel, 
in tézményekke l . Mindez 
azért szükséges , hogy az 
egyesület a lehető legjobb 
szakmai hátteret, informáci-
óbázist, a város gazdagodá-
sát elősegítő javaslatokat ad-
hasson önkormányzati kép-
v i se lő i számára. A PSZE 
programcélja tehát nem önös 
érdekeket vetít a polgárok 
elé , hanem éppen Szeged 
gazdagodásáért, fejlődéséért, 
lakóinak jobb közérzetéért, a 
várossal együttműködve él s 
ezért ajánlja azt minél követ-
kezetesebb megvalósításra. 

K. F. 

Megfúlt 
benzinvezeték 

A környezeti ártalmakkal 
együtt körülbelül 20 millió 
forintos kárt okozott a Na-
szály és Komárom között 
húzódó benzinszállító csőve-
zeték megfúrása. A vezeték-
ben ismeretlen tettesek csa-
pot helyeztek el, hogy meg-
dézsmálják a benzint. A je-
lek arra utalnak, hogy a tol-
vajok hosszabb időn át lop-
hatták az üzemanyagot, és 
„értették a dolgukat", mert 
tudták, hogy a vezeték mi-
lyen nyomás alatt áll és az-
zal is tisztában voltak, hogy 
mikor szállítanak benne ext-
raminőségű benzint. A csap 
azonban egy idő után szét-
pattant és az így a meghibá-
sodott veze tékbő l nagy 
mennyiségű benzin került a 
közeli Feketeér-patakba, s 
nagy területen a talaj is ala-
posan átitatódott az üzem-
anyaggal. A Mol Rt. szak-
emberei pénteken délelőtt 
fedezték fel az üzemzavart, 
szombaton reggelre megja-
vították a megrongálódott 
acé lcsövet .A talajból vett 
minták megvizsgálása után 
döntenek a szakemberek ar-
ról, hogy elkerülhetetlen-e a 
benzinnel átitatott föld ki-
cserélése. 

A POLGAROSULO SZEGEDERT EGYESÜLET FELHIVASA 
FELHÍVJUK A SZEGEDI POLGÁROK FIGYELMÉT, 
A MÁR MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEKÉT, HOGY 

AKIK ELFOGADJÁK, ILLETVE IGÉNYLIK 
KÖZVETLEN RÉSZVÉTELÜKET, ÉRDEKEIK 
ÉRVÉNYESÍTÉSÉT, AUGUSZTUS 1. UTÁN 
VEGYÉK FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT. 
CÍMÜNK: 
POLGÁROSULÓ SZEGEDÉRT EGYESÜLET, 
SZEGED, VICTOR HUGÓ U. 5. FSZ. 
TELEFON: 312-370. PSZE ELNÖKSÉG 

AZ IFJÚSÁGI HAZBAN 
holnap: 10 órakor: 

VAKÁCIÓ AKCIÓ. Egy 
jenki Arthur király udvará-
ban című film vetítése; 16 
órakor: ingyenes jogi taná-
csadást tart dr. Szokol 
Márta. 

ma és holnap: Eike 
Berg „Small Souls" (Kis 
lelkek) című kiállítása 

(DM PROGRAMAJÁNLAT 

Már a papagáj is tudja, hogy telefonon várjuk hirdetését! 
Hétfőtől péntekig 

'-12-ig: 481-281, (Csak Mátrai ás gyásdcözkmónytk) 

W . DfcLMAQYARORSZÁO 7-17-ig: 320-239 

MA 
VAKÁCIÓ AKCIÓ: 10 órá-

tól a Százszorszép Színház Tó-
biás mester és barátai cfmű me-
sejátékot mutatja meg a Gyer-
mekházban; a Napsugár tábor-
ban gipszöntés 10 órától; dél-
után fél 3-kor Ki tud jobban 
malmozni?: - bajnokság kettős 
malom kategóriában, a Gyer-
mekkönyvtárban. 

NAGYOTHALLÓKNAK 
klubfoglalkozást tartanak a Bar-
tók tér 4. szám alatt. A program: 
a kirándulás videófelvételének 
megtekintése, készülékek kar-
bantartása, vérnyomásmérés. 

ALBA ÓRA tanácsadás 
16-17 óráig az Ifjúsági irodában 
(Arany J. u. 7.). 

HOLNAP 
VAKÁCIÓ AKCIÓ a Száz-

szorszép Gyermekház által meg-
hirdetett hangszergyár-látogatás 
elmarad. 10 órakor: sárkányké-
szftés a Napsugár táborban; fél 
3 órakor Táncház: Dél-alföldi 
táncok a Gyermekkönyvtárban. 

AZ AMIGA KLUBBAN 

(Arany J. u. 7.) 17 órakor OS 
2.0 újdonságai. 

KERTBARÁTOKNAK. A 
gyümölcs és szőlőtermesztés 
időszerű munkái a kiskertekben 
címmel 18 órakor Ónozó Ferenc 
tart előadást a Bartók Béla Mű-
velődési Központban; a „B" Ga-
lériában Kéri László festőmű-
vész kiállítása augusztus 4-ig te-
kinthető meg, munkanapokon 
10-18 óráig. 

AZ AURA TERMÉSZET-
GYÓGYÁSZ KLUBBAN (Kál-
vária sgt. 14.) 18.30 órakor Bo-
ros Imre klubvezető tart előadást 
Hogyan fejtsük meg álmainkat 
címmel. 

Szedoglavits Milán 3860 grammal született július 
23-án, 23 óra 25 perckor. Édesanyja Kovács Mária 
Margit, édesapja Szedoglavits István (Békéscsaba). 

Tari Barbara 3420 grammal, július 23-án, 
16 óra 15 perckor született. Édesanyja Bálint Mária, 

édesapja Tari Nándor (Bordány). 
Tóth Vivien 2880 grammal, július 23-án, 
19 óra 20 perckor jött a világra. Édesanyja 

Tóth Katalin, édesapja Tóth Gábor (Soltvadkert). 
Baricsa János 3150 grammal, július 24-én, 

2 óra 30 perckor született. Édesanyja Anderle Enikő, 
édesapja Baricsa János (Szeged). 

Szikora Norbert 3200 grammal jú l ius 23-án, 
14 óra 55 perckor született. Édesanyja Búza Piroska, 

édesapja Szikora Péter (Ullés). 
Bíró Vivien 3650 grammal, július 23-án, 

16 óra 15 perckor látta meg a napvilágot. Édesanyja 
Bfró Éva (Kiskundorozsma). 

Tari Zoltán 2950 grammal, július 24-én, 4 órakor 
született. Édesanyja Rutai Annamária, édesapja 

Tari László (Szeged). 
Tonré Martiné Eleonóra 4400 grammal jú l ius 22-én, 

11 óra 30 perckor látta meg a napvilágot. 
Édesanyja Tihanyi Eleonóra, édesapja 

Tonré Mohamed. (Szeged). 
Szívből gratulálunk! 

A nyelvi háború veszélye ellen 
(Budapesti tudósítónktól.) 
A nagygyűlés társrende-

zői a Magyar Reformátusok 
Világszövetsége, a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar, az 
Anyanyelvi Konferencia, a 
Tiszántúli Református Egy-
házkerület és az MVSZ haj-
dú-bihari szervezete. 

A tudósító megjegyzése: 
kevesen tudják, és valójában 
sose került az érdeklődés kö-
zéppontjába, hogy az auszt-
riai Burgenland volt Trianon 
után az egyetlen hely, ahol 
közel hetven éven át egyálta-
lán nem volt magyar oktatás. 
Az éles osztrák sovinizmus 
következtében az ottani ősla-
kos magyarság lélekszáma a 
hetvenes-nyolcvanas évekre 
ötezer alá csökkent. Azóta 
nagymértékű javulás követ-
kezett, ám a burgenlandi 
magyar oktatásügy ma sincs 
rendben. A különös kompro-
misszumokra hajló MVSZ 
erről azonban megfeledke-
zett. Avagy az etnikai bo-
nyodalom amolyan poszt-
kommunista belügy? 

Csütörtökön délután Cso-
óri Sándor M V S Z e lnök 
megnyitója után Tőkés Lász-
ló, a RMDSZ tiszteletbeli el-
nöke szól az egybegyűltek-
hez, majd Duray Miklós, az 
Egyesülés elnöke beszél a 

M e g fognak feled-
kezni a b u r g e n l a n d i 
m a g y a r i sko lákró l a 
holnapután, csütörtö-
kön tartandó debrece-
ni nagygyűlésen, ame-
lyet a Nagytemplom-
ban szervez a Magya-
rok Vi lágszövet sége , 
tiltakozásul a kárpát-
medencei nyelvi hábo-
rú v e s z é l y e e l l e n . A 
délután négykor kez-
d ő d ő t i l t akozó m e g -
mozdulás az erdélyi , 
felvidéki és délvidéki 
m a g y a r m ű v e l ő d é -
sügy, a magyar isko-
lák módszeres felszá-
molása ellen hívja fel 
a hazai és a nemzetkö-
zi figyelmet. 

sz lovákia i magyarságról . 
Felszólal Kovács László, a 
felvidéki Somorjáró! érkező 
leváltott gimnáziumi igazga-
tó, Beder Tibor erdélyi fő-
tanfelügyelő, Orosz Ildikó, a 
kárpátaljkai pedagógus szö-
vetség elnöke, és Dudás Ká-
roly Szabadkáról... 

A nagygyűlést, melyet a 
Duna Tv élőben közvetít, if-
júsági talákozó követi a re-
formátus kollégium oratóriu-
mában. 

• Az ukrajnai Csernovci 
Csongrád megyébe jönne 

Az első lépés: árucsere 
„Az ukrajnai Csernovci 

régióval Csongrád megye -
a kölcsönös előnyök alapján 
- kész az együttműködésre." 
Ezt állapította meg tegnap az 
ukrajnai delegációval folyta-
tott megbeszélése után Pász-
ti Tóth Gyula, a Csongrád 
Megyei Közgyűlés alelnöke. 

N é h á n y f a x v á l t á s u t á n 
konkrét elképzelésekkel ér-
kezett Szegedre az ukrajnai 
delegáció. Az Anatolij Rota-
ri, a csernovci önkormány-
zat ipari, közlekedési, ener-
getikai és környezetvédelmi 
ügyekért f e l e lős e lnökhe-
lyettese, Diana Melnyik, az 
ottani vállalkozók regionális 
szövetségének titkára, vala-
mint Bogdán Karavanovics, 
az ottani iparszövezség igaz-
gatója, a Faiprai és Bútor-
gyártó Rt. e lnöke alkotta 
küldöttség tegnap a megyei 
önkormányzat és a Kereske-
delmi és Iparkamara megyei 
vezetőivel tárgyalt. 

Rotari úr kijelentette: a 
két régió, illetve Csongrád 
és Bukovina között a gazda-

sági együttműködés minden 
lehetséges formája elképzel-
hető. Kérdésünkre válaszol-
va elhangzott: azért nézték 
ki Csongrád megyét lehetsé-
ges partnernek, mert a két 
régió adottságai hasonlóak. 
Az együttműködés különbö-
ző fokozatai között az első 
az árucsere, s kereskedőház 
nyitása itt, illetve Bukoviná-
ban. A második lépcsőfok: a 
bútoripar területén kfnálko-
z ik'közös gyártás, eset leg 
vegyesvállalat formájában. 
Az ukrajnaiak a konkrétu-
mokról ma, a csongrádi Ti-
sza Bútoripari Vállalat veze-
tőivel egyeznek meg. A me-
gyei adminisztráció Ukraj-
nában erősebb, mint az ittho-
ni. Ott a megye szempontjá-
ból fontos beruházások pél-
dául mentesülnek a helyi 
adók fizetése alól. Ezért is 
érdemes figyelni a két bútor-
gyár együt tműködésére , 
mely mintául szolgálhat má-
soknak is. 
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