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MA 
AZ IFJÚSÁGI IRODÁ-

BAN (Dózsa Gy. u. 5.) 13-
tól 18 óráig polgári katonai 
szolgálattal kapcsolatos ta-
nácsadás és diákjogi taná-
csadás; Amiga-klub 17-tól 
20 óráig. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 
16.30-tól ingyenes jogi taná-
csadást tart dr. Eperjesi Ág-
nes. 

V Á R O S N É Z É S nyi tot t 
panorámabuszon, idegenve-
zetővel a Klauzál térről, na-
ponta 10 és 18 óra között. 

o S Z E G E D I 
V A K Á C I Ó 

Csütörtökön: 10 óra-
kor a Rákóczi hadnagya 
c ímű f i lme t ve t f t ik a 
D u g o n i c s Moz iban 
(Kossuth L. sgt. 53.). 

napié 

MA 

MÉSZÁROS ATTILA, a 
25-ös választókerület (Tápé) 
képviselője fogadóórát tart 
13-tól 17 óráig a tápéi ügy-
félszolgálati irodán. 

DR BÁLINT JÁNOS, a 
szocialista párt jogtanácsosa 
15 és 16 óra között ingyenes 
jogi tanácsadást tart Szege-
den, a Szilágyi u. 2. II. em. 
204-es szobában. 

GILA FERENC, a 24-es 
választókerület (Baktó, Pető-
fitelep) képviselője 17 órától 
a Petőfi te lepi Művelődési 
Házban (Fő tér) fogadóórát 
tart. 

HOLNAP 
DR. TICHY-RÁCS CSA-

BA, a 14-es választókerület 
(Alsóváros) képviselője 18-
tól 19 óráig az Alsóvárosi 
Általános Iskolában (Dobó 
utca) fogadóórát tart. 

Ó r i á s i 
P a s s z i ó Butik 
Csongrádi sgt. 64. 
Nyári árukészlet 

kiárusítása féláron. 
Egyéb áruféleségek 

20-50% 
engedménnye l . 
Nyitva: H-P.: 9-18. 

Megéri, jöjjön el! 

A Baktóhús Kft. 
heti akciós ajánlata 
s.-comb 750 Ft helyett 690 Ft 
s.-lapocka 730 Ft helyen 670 Ft 
s.-karaj 770 Ft helyeit 690 Ft 
s.-tarja 710 Ft helyett 670 Ft 
birkahús 690 Ft. 

Továbbá bőrös malac, borjú-
és marhahúsaink teljes 

választékát kínáljuk. 
Előrendelést felveszünk. 

Cím: 
Szeged. Ladvánszky u. 19. 

Tel.: 472-296. 
Nyitva tartás: 

FI.: szünnap. 
K-P.: 7 - 1 2 , 14-17-ig, 

Szo.: 7-12- ig . 

HIRDETÉSFELVÉTEL: 
SZEGED. 
STEFÁNIA lO. 
SAJTÓHÁZ 

REGGEL 8-TöL 
ESTE 6-IG! 

• Négy falu a szemét ellen 

Egyedül nem megy 

' ÍAÍí, ~ X 1 

m* 
Sándorfalvi hulladékudvar: a jövö technológiája. (Fotó: Schmidt Andrea) 

G y a k r a n már ma is 
megoldhatatlan feladat 
elé állítja a kisebb tele-
püléseket a szennyvíz és 
a hulladék szabályos ke-
zelése, az EU csatlakozás 
sz igorú követe lmény-
rendszere pedig rendkí-
vül nehéz helyzetet ered-
ményezhet. Ebből a ku-
tyaszorítóból nem tud-
nak egyedül kikecmereg-
ni a falvak, éppen ezért 
lehet jó példa mások szá-
mára is az a kistérségi 
együttműködés, melynél 
Sándorfalva vezetésével 
Balástya, Dóc és Szaty-
maz k ö z ö s e n keresett 
megoldást - többek kö-
zött holland segítséggel. 

A programhoz a szakmai 
hálteret a holland Grontmij 
környezetvédelmi mérnöki 
iroda, valamint az Alföldi 
Agroterv Bt. b iz tos í to t ta . 
Korábban hírt adtunk már ar-
ról, hogy a rendhagyó pro-
jektet a holland külügymi-
nisztérium finanszírozza, s 
az első szakasz azzal zárult 
le, hogy az érintett önkor-
mányzatok együttműködési 
szándéknyilatkozatban vál-
lalták, hogy a csatornázás és 
a te lepülési szi lárd hulla-
dékkezelés területén együtt-
működve közös megoldáso-
kat keresnek. Az angol és 
magyar nyelven elkészített 
szándéknyilatkozatot külön-
leges körülmények között ír-
ták alá. 

- A holland partner meg-
hívására három napos tanul-
mányúton vettünk részt, ahol 
a lka lmunk volt a hol land 
módszereket tanulmányozni, 
megismertük az önkormány-
zatok működését, a helyi köz-
szolgáltatások rendszerét, az 
Európában egyedülállóan szi-
gorú környezetvédelmi köve-
telményeket - meséli Darázs 
Sándor, Sándorfalva polgár-
mestere. - A szándéknyilat-
kozatot a Grontmij központ-
jában, De Bilt-ben ünnepé-
lyes keretek között írtuk alá, 
a cég elnök-vezérigazgatójá-
nak, Jan W. Hillege úrnak je-
lenlétében. Külön is hangsú-
lyoznom kell. hogy a projekt 
megvalósításához szükséges 
pénz 98 százalékát a holland 
külügyminisztérium adja. A 
közeljövőben egy környezet-
védelmi társulást hozunk lét-
re, amely a projekt szervezeti 
hátterét fogja biztosítani. Az 
eddigi vizsgálatok bebizonyí-
tották számomra, hogy helyes 
volt a törekvésünk annak ér-
dekében, hogy a kistérségi 
környezetvédelmi problémá-
kat közösen próbáljuk megol-
dani. Elsődleges célunk, hogy 
felkészüljünk arra a helyzet-
re, amikor a szigorú európai 
uniós környezetvédelmi kö-
vetelményrendszer hatályba 
lép, hiszen akkor a kistelepü-
lések önkormányza ta inak 
többsége rendkívül komoly 
nehézségekkel fog szembeke-
rülni. 

A Grontmij közbenjárásá-

ra a holland külügyminiszté-
rium vállalta a második fázis 
finanszírozását is, tudtuk meg 
Katona Zsolttól, az Agroterv 
igazga tó - főmérnöké tő l , a 
program magyarországi koor-
dinátorától: 

- A most következő sza-
kaszban a csa tornázás , 
szennyvíztisztítás és hulla-
dékgazdálkodás szakterülete-
inek dolgozzuk ki részletesen 
a magyar és holland szakér-
tők segítségével. A program-
egyeztető megbeszélés július 
első napjaiban volt Hollan-
diában. A magyar és angol 
nyelven készülő tanulmányt 
az év végéig be fogjuk fejez-
ni és átadjuk az önkormány-
zatoknak. Ezzel párhuzamo-
san megkezdődnek az előze-
tes tárgyalások a különböző 
hazai és európai pályázatokat 
elbíráló intézményekkel és 
szervezetekkel annak érdeké-
ben, hogy előkészítsük a ter-
vezett programok megvalósí-
tásához nélkülözhetetlen ha-
zai és külföldi - elsősorban 
holland - források megszer-
zésére irányuló pályázatokat. 

A program neura lg ikus 
pontjának számít a hulladék-
gazdálkodás , hiszen amíg 
a v íze l lá tás , csa tornázás , 
szennyvíztisztítás területén 
indokolt az együttműködés, 
addig a szemétkérdés megol-
dásához ez kevés. 

- A méretgazdaságossági 
szempontok egy szélesebb 
összefogás megvalósítását su-
gallják. Az érintett mintegy 

16 ezer lakos esetében a kor-
szerű hulladékgyűjtés, szállí-
tás és elhelyezés - az európai 
előírásoknak megfelelően -
nem valósítható meg gazda-
ságosan - magyarázza Szabó 
Ferenc, a program magyaror-
szági hulladékgazdálkodási 
szakértője. - Önálló hulla-
déklerakó beruházás esetén a 
fajlagos költségek rendkívül 
magasak lennének. A javaslat 
hulladékgazdálkodás terüle-
tén az együttműködés kiter-
jesztése Szeged és vonzás-
körzetére. Ebben az esetben 
mintegy 250 ezer lakos hulla-
dékának közös kezelése és el-
helyezése, optimális gazdasá-
gossági és műszaki feltételek 
mellett volna lehetséges. 

Hollandiában 4-500 ezer 
lakosú régiók jö t tek létre 
ilyen célból, esetenként 40 
- 6 0 település együttműködé-
sével. Ez lehetővé teszi a hul-
ladékok által okozott környe-
zetszennyezés kizárását, kor-
szerű szelektív gyűjtési és 
hulladékhasznosítási rendsze-
rek megvalósítását. A prog-
ram befejező szakaszában en-
nek a szélesebb együttműkö-
désnek a lehetőségeit vizsgál-
ják meg részletesen, amellett, 
hogy az egyéb megoldások 
költségeire vonatkozó számí-
tásokat is elvégezik. Ezzel 
tudják bizonyítani, hogy va-
lóban a szélesebb összefogás 
a kedvezőbb megoldás és a 
kistelepülések számára nincs 
más valódi alternatíva. 

T. V. 

Szúnyogos. Nem akar 
szűnni a szűnyoginvázióval 
kapcsolatos - jogos - pana-
szok áradata. Tegnap több 
mint tízen hívták rovatunkat 
ebben az ügyben. A többi kö-
zött S. B. a 325-076-ról azt 
mondja: élvezhetetlenek a sza-
badtéri játékok előadásai, hi-
szen a nézők a vakarózással, 
jobb esetben a csípések elleni 
védekezéssel, s nem a színház 
nyújtotta élménnyel foglalkoz-
nak. Egy nagymama. V. M.-
né. - 472-683 - azt nehezmé-
nyezi, hogy a gondjaira btzott 
unokáival - a szúnyoghad mi-
att - nem tud elmenni Ballagi-
tón levő kiskertjükbe, kényte-
len a panelban „üdültetni" 
őket. Veszélyesebb helyzetről 
számolt be két olvasónk Gyá-
larétről. M. Z.-né - 427-034 -
és Sz.-né-427-277-félelem-
mel vegyes felháborodással 
látják, hogy a telepen valaki(k) 

csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közérdekű problémái-
kat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen e hé-
ten Kalocsai Katalin újságíró munkatársunk-
kal oszthatják meg, aki munkanapokon 8 és 10 
óra között, vasárnap 14 és 15 óra között hívha-
tó a 06-20-432-663-as rádiótelcfonon-számon. 
Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tár-
gyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingye-
nes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. 
Hirdetésfelvétel 8 és 10 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, il-
letve személyesen a Sajtóházban és hirdető irodáinkban. 

magán szúnyogirtást szer-
vezitek). Bizonyos időközön-
ként egy traktor halad el Gyá-
larét utcáin, s az ezen elhe-
lyezett „masináról" petróle-
umszagú - egyesek szerint 
mérgező - gázt permeteznek a 
levegőbe. 

Vasúti átjáró. A Kálvária 
sugárúti vasúti átjáró bal-
esetveszélyére hívja fel a fi-

gyelmet B. G., mondván a 
fénysorompó ellenére sem árt 
az áthaladás előtt szétnézni, 
de a hatalmas gaz miatt a gép-
kocsivezetőknek erre nincs 
módjuk. 

Méhszállás. A Szent Fe-
renc utca 22. előtti fa odújába 
befészkelt egy méhcsalád. Az 
ott lakók félnek a méhek tá-
madásától, s a méhészektől 

vátják a segítséget, hátha kö-
zülük valaki begyújtené a ro-
varokat. 

Vízminőség. A Csongrádi 
sugárút 72-ben sárgaszínű, 
kellemetlen szagú vfz folyik a 
csapokból - panaszolja Sz.-né, 
aki a Szetávon kéri számon a 
rossz vízminőséget. A Szetáv 
igazgatója. Sárkány László 
kérdésünkre elmondta: 53 fo-
kos termálvizet adnak egy hó-
napig - kísérleti jelleggel -
1700 lakásban, a Csongrádi 
sugárút 72-es számú házban is. 
A próbahónap letelte után, jú-
lius végén kérdezőbiztosok ke-
resik fel az érintett lakások tu-
lajdonosaik x kifaggatják őket 
tapasztalataikról a vízminősé-
get illetően. Ekkor mindenki-
nek lehetősége lesz felhívni a 
Szetáv figyelmét az előfordult 
hibákra. 

EzaaniEa 
• l i á l v a u l . 

miről írt a DM? 

• 75 éve 
Szegedi művész sikere 

Kiment egy kis elkesere-
déssel, sok daccal, nagy 
akarással, először Bécsbe. 
Innen még nagyon különbö-
ző híreket hoztak felőle, 
akik ott kint találkoztak ve-
le. Most reménytelenül rója 
Bécs utcáit a mappájával a 
hóna alatt, most egy lap 
megvette a rajzait és tele 
van reménnyel, most egy ki-
állításának volt nagy sikere, 
eladta néhány rajzsorozatát, 

• 50 éve 

ruhákat csináltatott és egy 
előkelő panzióba költözött, 
most eladta ruháit, kiköltö-
zött a panzióból, most egy 
rézkarcával nyert első díjat 
egy kiállításon, most egy-
más után kapja a jobbnál 
jobb ajánlatokat. Változó 
szerencsével indult, néhány 
új sikerrel érkezett Koppen-
hágába és a legelőkelőbb 
dán folyóirat pedig szerződ-
tette Stróbl Istvánt. (1923) 

A parasztság a szövetkezésben 
Ami a jövőt illeti két út 

áll a magyar dolgozó pa-
rasztság előtt. Az egyik a 
régi. megszokott, túlzásba 
vitt egyéni gazdálkodás, 
„aki bírja, marja" alapon. 
Ennek elkerülhetetlen kö-
vetkezménye a kulák nagy-
gazdák erősödő gazdagodá-
sa. Az 5-10-15 holdas par-

e 25 éve 

cellákkal a magasabb élet-
színvonalat megvalósítani 
nem lehet. Ezért keresik az 
új gazdák az egyéni gazdál-
kodással szemben az össze-
fogás, a szövetkezés útját. 
A magyar demokrácia min-
den erejével támogatja a 
dolgozó parasztságot a szö-
vetkezésben. (1923) 

Telnek a magtárak 
Föladta a leckét az idei 

termés a gabonaiparnak. A 
legvakmerőbb jóslásokat is 
fölülmúlták az eddigi ered-
mények. Az utolsó termés-
becslést várhatóan 10-15 
százalékkal hajazza, ami 
teherautón, pótkocsis von-
tatókon a magtárakba érke-
zik. Azért lecke ez a gabo-

naiparnak. mert elhelyezési 
gondjaik eddig is voltak. A 
rekkenő kánikula kellemet-
len ugyan, de az aratásnak 
kedvez, zökkenőmentes a 
betakarítás. Örvendetes, 
hogy a többlettermény fenn-
akadást nem jelentett az át-
vételnél. Minden szem ga-
bonát átvesznek. (1973) 

Magyar kultúra 
Rómában 

• Munkatársunktól 
A Közéleti kávéház ren-

dezvénysorozata keretében 
ma este 6 órai kezdettel „Ma-
gyar kul túra és tudomány 
Rómában" címmel tartanak 

beszélgetést Pál József egye-
temi tanár (JATE), a Római 
Magyar Akadémia tudomá-
nyos igazgatójának részvéte-
lével. Az est házigazdája Ma-
darász Klára adjunktus. 

S á g v á r i s o k 
B r ü s s z e l b e n 

• Munkatársunktól 
A napokban indultak 

Brüsszelbe, az Európai 
B i z o t t s á g h o z a Schu-
mann Országos Középis-
kolai Tanulmányi Ver-
seny győztesei, köztük a 
szegedi Ságvár i Endre 
Gyakorló Gimnázium di-
ákjai. 

Az Európai Unió Phare 
programjának támogatásá-
val, a magyar kormány kom-
munikációs s t ra tégiájának 
keretében 1998 januárja és 
ápri l isa között másodszor 
r endez ték meg a Róber t 
Schumann Országos Közép-
iskolai T a n u l m á n y i Ver -
senyt. A megméret tetés öt 
fordulóban zajlott, az induló 
662 háromfős középiskolái 
csapatnak az Európai Unióra 
és a magyar integrációra vo-
natkozó ismereteikről kellett 
számot adniuk. Az első két 
fordulót írásban bonyolítot-
ták le. Innen csak a legjobb 
harminchat csapat jutott to-
vább az ország hat pontján 
zajló regionális középdön-
tőkbe. Itt a résztvevőknek 
magas felkészültséget igény-
lő feladatokat kellett megol-
daniuk a rangos szakértők-
ből álló zsűrik előtt. Az elő-
döntőkből végül három csa-
pat került-a döntőbe: a sze-
gedi JATE Ságvári Endre 
Gyakorló Gimnázium, a me-

zőkövesd i Szent Lász ló 
Gimnázium és a veszprémi 
Lovassy László Gimnázium 
csapata, akik április 19-én, 
az Országház delegációs ter-
mében a külügyminiszter el-
nökölte zsűri előtt mérték 
össze tudásukat. A verseny 
fődíját , a Schumann-kupát 
és a három darab Pentium 
processzoros személyi szá-
mí tógépe t az egy pont ta l 
győzedelmeskedő szegediek 
hozták el, de a döntő vala-
mennyi résztvevője elnyerte 
a július 19-26. közötti juta-
lomutazást. 

A diákok és felkészítő ta-
nára ik Budapes t rő l autó-
busszal utaznak Brüsszelbe. 
A csoportot két alkalommal 
fogadják majd az Európai 
Bizottságnál: az információ-
val és k o m m u n i k á c i ó v a l 
foglalkozó, valamint az ifjú-
ságpolitikáért felelős főigaz-
gatóságon. A diákok elláto-
gatnak á brüsszeli Magyar 
Nagykövetségre és Magyar-
ország EU Missziójára, vala-
mint nézőként részt vesznek 
ma jd az I f j ú s á g i Európa i 
Pa r l amen tnek az Európa i 
Parlament brüsszeli épületé-
ben tartandó tízéves jubileu-
mi ülésén. A hivatalos prog-
ramok mellett az egy hetes 
utat Brugge-be, Leuwen-be, 
G e n t b e -és A n t w e r p e n b e 
szervezett kirándulások szí-
nesítik. 


