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A K T U Á L I S -

A vállalkozói szolidaritás segített a tűzvész után Makón

Újra termel a bőrgyár

PÉNTEK, 2002. JANUÁR 4.

Január elsején megszűnt
a tiszai kormánybiztosság
Január elsejével megszűnt a Tisza-Szamos Kormánybiztosi Hivatal. Feladatait a továbbiakban
a közlekedési és vízügyi, valamint a környezetvédelmi tárca
végzi el. Makrai László, a kormánybiztosi hivatal regionális
irodavezetője lapunknak beszámolt a végzett munkáról.

hatóságok bevonásával a Tisza revitalizációja kapcsán. Az iroda
munkatársai, a vízügyi szakemberek és a természetvédők együtt
tudtak működni a folyó újjáélesztésén, amit a hullámterek bekapcsolásával oldottak meg. Makrai
László közölte: a vesszősi kubikgödrökkel szemben, a tápéi komptól északra, egy 8 kilométeres hullámtéri szakaszon már végeztek a
munka nagy részével. „Itt már
előkészítettük a terepet. Ha jön a
tavaszi áradás, akkor a zsilipek segítségével meg tudjuk fogni a vizet,
aminek köszönhetően a halak nyugodtan le tudnak ívni, és az ivadék
is megerősödhet abban az esetben
is, ha a folyó gyorsabban húzódik
vissza a medrébe". Félig kész a Tisza-Maros-szögbcn a vetyeháti
hullámtéren egy hasonló fejlesztés.
Ugyanígy tervezik egy zsiliprendszer kialakítását a Tisza Dóc és
Baks közötti szakaszán, ahol már
feltérképezték a 33 kilométer
hosszú holtág és a hatezer hektáros öblözet ökológiai viszonyait.
Itt egyébként az új Vásárhelyi-terv
alapján a legdélibb tiszai vésztározót nyitnák meg, amelybe nagyobb
áradás esetén 300 millió köbméter víz is elférne.

csolatos fejleményeket. Azt azonban hangsúlyozta: a folyó ügye
nem különíthető el a Tisza mentén zajló természeti, társadalmi és
gazdasági folyamatoktól, így a nagy
formátumú vízügyi beavatkozásokat sem érdemes az Alföld korszerű tájhasználata és vidékfejlesztése nélkül tervezni. Az ökológus
elmondta: sajnos a Tisza-vidéken
nagyon sok hátrányos helyzetű település is található, melyek fejlesztése csak a fenti elveket követve valósítható meg. Makrai szerint a fejlesztési program egy
jövőbeli Tisza-törvénybe foglalva
kaphatná meg igazán méltó helyét, komolyságát. A kormánybiztosi hivatal „sínre tette" ezt a megoldási javaslatot. Mint ahogy azt is
elérte, hogy a Tisza szegedi hullámtereinek védetté nyilvánítása a közelmúltban elindult.

A kormány 2000. februárban kérte fel Gönczy Jánost a Szamos és
a Tisza romániai eredetű szennyezésével kapcsolatos feladatok koordinálására. A hivatal - amelynek
Tiszafüreden és Szegeden is volt
irodája - felmérte a károkat, a
nagybányai szennyezésről folyamatosan egyeztetett a romániai
hatóságokkal és az Európai Unió
munkabizottságával, megszervezte a munka nélkül maradt halászok megsegítését, illetve koordinálta az egyes minisztériumoknak
Makrai László beszámolt arról is,
a szennyezéssel kapcsolatos felhogy Gönczy János egy ötoldalú adatait. Mindemellett előkészítetukrán, szlovák, magyar, román és
te a kártérítési pereket is.
jugoszláv - , az Európa Tanács által is felkarolt programot indított
A Tisza-Szamos Kormánybizel a folyó vízgyűjtő területein találtosi Hivatal szegedi irodájának veható potenciális szennyezőforrázetője, Makrai László ökológus lasok felszámolására. Az Európa Tapunknak nyilatkozva elmondta: a
nács tavaszi ülésén tárgyal a proghalászcsaládok megsegítésén, az
ramról, amelyre előreláthatólag
A Liget utcai raktárépület, benne a teljes árukészlettel a lángok martalékává vált.
Fotó: Karnok Csaba ivadékmentéseken és a haltelepítéseken túl komoly munkát véMakrai László nem kommen- komoly forrásokat biztosítanak.
SZABÓ C. SZILÁRD
Megkapja fizetését az Italo Tra- olasz ügyvezető szomorúan mutat- áron szerette volna bérbe adni a geztek más helyi szervezetek és tálta az iroda megszűnésével kapde Kit. minden dolgozója január ta a pusztítás nyomait, de öröm- régóta üresen álló épületet, a Fég
7-én. A hét végén Makón leégett mel mondta: a dolgozók már az éj- viszont - átérezve a bőripari tárbőripari feldolgozó üzeni egyik szakai tűz másnapján jelentkeztek, saság helyzetét - jelentős kedvez- Kiutasították Magyarországról az olasz madárcsempészeket
felét még takarítják az alkalma- hogy eltakarítsák a romokat, és ményt adott. Itt várhatóan egyzottak, de az épen maradt csar- ahol lehet, újra kezdjék a terme- két hét múlva indul be a termelés.
Senkit sem fognak elbocsátani,
nokokban már folyik a munka. A lést.
cég végül nem a városi önkorAz épületben használható ma- mi több, a történtek ellenére janumányzattól, hanem egy másik radt az irodák nagy része, a szabá- ár 7-én - a szokásos rendnek megvállalkozástól kapott olcsón bé- szat és a szerszámkészítő részleg. felelően - mindenki kézhez kaprelhető csarnokot, így a hónap Ezeket az eltelt néhány nap alatt ja a fizetését.
természetkárosítás miatt ítélte el tegnap a Szegedi Vá- róság által kirótt pénzbírságon felül az olasz vadászközepére újra beindulhat a teljes sikerült újra alkalmassá tenni a
A tűzeset körülményeinek vizs- rosi Bíróság Gurioli Paolót. Az olasz állampolgár 2002. nak 400 ezer forint természetvédelmi bírságot is meg
termelés.
termelésre, és az Olaszországból gálata különben még mindig fo- január l-jén a délelőtti órákban Fiat kisbuszának ol- kell fizetnie.
szinte azonnal beszerzett új gé- lyik. Makra Mihály őrnagy, ma- dalfalába és hátsó ajtajába rejtve a röszkei határátAz ünnepek alatt egyébként több személyt, köztük
A Liget utcai gyártelep elszomorí- pekkel megindult a munka. Az itt kói tűzoltóparancsnok-helyettes kelőhelyen 89 darab lőtt madártetemet akart becsem- egy másik olasz vadászt vett őrizetbe a Baranya Megyei Rendór-fókapitányság a november elején ismerttó látványt nyújt. A néhány hó- folytatható tevékenység helyszí- és tűzmegelőzési osztályvezető el- pészni az országba.
A 43 éves férfi és 66 éves társa Jugoszláviában lőtte té vált tömeges madármészárlás feltételezett tettesei
napja felépített új raktár kívül-be- ne továbbra is a Liget utcai telep mondta, várhatóan két hét múllül tiszta korom, a tetőszerkezetet lesz, ahol jelenleg harminc-negy- va zárul le a hivatalos eljárás. A cég a szárnyasokat, amelyek között tíz fokozottan védett közül. November elsején az udvari határátkelőnél
tartó fémgerendák megolvadtak, ven ember dolgozik. Ám a teljes vezetői azonban úgy tudják, a madár is volt. Az öt kanalas, négy fütyülő és egy nyíl- akadt a vámosok horgára egy olasz kamionos. A
ezt az épületet már csak lebonta- újrainduláshoz szükség volt új bűncselekmény és a gondatlan- farkú réce eszmei értéke félmillió forint. A többi 79 jármű mélyhűtött rakterűben 11 ezer lefagyasztott, véni lehet. "teljesen tönkrement a épületekre is. A tűzeset napján a ság lehetőségét az első vélemé- nem védett, vadászható madár eszmei értéke pedig dett madár tetemére bukkantak a vámosok. A ritka
másik, régebbi tárlócsarnok is. A város polgármestere, Búzás Péter nyek már kizárták. Az üzemre kö- csaknem negyedmillió forint. Ezzel a férfi a természet- madarakért óriási pénzeket fizetnek egyes olasz étterfőépületben szintén sok helyütt felajánlott egy Návay téri csarno- töttek biztosítást, így remélik, hogy károsítás bűntettét leövette el, ami miatt a bíróság Gu- mek. A parlament környezetvédelmi bizottságának elfeketék a falak, a berendezések kot, ám a cég végül az Aradi utcán, a talpra állás az egyelőre még pon- rioli Paolót halmozati büntetésül 900 ezer forint pénz- nöke úgy véli, örökre be kellene vonni a vadászati ennagy része teljesen használhatat- a Thermo-Fég Kft. telephelyén bé- tosan felmérhetetlen, de nyilván büntetésre ítélte, valamint öt évre kitiltotta Magyar- gedélyt azoktól a vadászoktól és vadásztársaságoklanná vált. Az épen maradt föld- relt ki ezerötszáz négyzetmétert. több százmilliós nagyságrendű kár ország területéről. Amennyiben a férfi nem fizeti ki tól, akikről, illetve amelyekről bebizonyosodik, részt
szinti csarnokokban azonban már Az Italo Tíade vezetői azt mond- ellenére könnyebb lesz a vártnál. a büntetést, úgy azt 300 napi fogházban letöltendő sza- vettek védett madarak lcilövésében.
folyik a munka. Carlo Schiavo, az ták, az önkormányzat teljes piaci
A.TJ.
SZABÓ IMRE badságvesztésre változtatják át. Az ítélet jogerős. A bí-

Drága a tiltott vadászat

Hány éves Il

Nem kötelező, de ajánlott szűrés

A Kossuth Rádióban megy a riport. A kolléganő egy össznépi
megmozduláson faggatja az embereket. Miért jöttek, mit látnak1
A háttérből hallatszik egy cserfes kislány hangja.
- Néni, tudod hány éves vagyok!
A riporter először nem vesz róla tudomást, de amikor már vagy
ötödször kérdezi a gyerek, vajon tudja-e, hány éves, akkor feléje
fordítja a mikrofont.
- Na. hány éves vagy!
A gyerek nem válaszol, előbb az anyjához fordul: - Mama, hány
éves is vagyok!
- Négy és fél tudhatja meg ország-világ az anyukától az
igazságot.
V. E S.

(Folytatás az 1. oldalról.)

A szűrés részben fizikai, részben
műszeres, úgynevezett mammográfiás vizsgálatból áll. Az érintettek a szűrővizsgálatot követő két
hét múlva kapnak értesítést az
eredményről. Ha bármiféle eltérést tapasztalnak, a pácienst további vizsgálatokra visszahívják.
A professzor úgy ítéli meg: nem
kell majd várakozni, mert az in-

formatikai csoport napra, órára
pontosan osztja be a vizsgálatokat.
Egy nap alatt egy szűrőállomáson öt-hét nő mammográfiás vizsgálatát tudják elvégezni. A behívólevélben a megjelenés pontos
időpontján kívül a hely is szerepel, s egy telefonszám, amelyen jelezni lehet, ha valaki nem tud
vagy nem akar részt venni a szűrésen. A visszajelzés azért fontos,
mert ebben az esetben nem lesznek üresjáratok.

A szegedi radiológiai klinikán
Szeged vonzáskörzetének 45-65
év közötti asszonyait, a szegedi
rendelőintézet Vasas Szent Péter
utcai épületében pedig a szegedi
asszonyokat szűrik. A makói,
szentesi és vásárhelyi kórházban
az adott városok, illetve vonzáskörzetük asszonyait fogadják
emlőrákszűrésre.
Az első vizsgálatokra néhány
héten belül sor kerül.
KALOCSAI KATALIN

A megye csak postás
A kedvezménytörvény, amely a
szomszédos országokban élő magyar nemzetiségű állampolgároknak biztosít bizonyos előjogokat,
2002. január elsején lépett életbe.
Az új jogszabályt már alkalmazzák. A kérelmeket a szomszédos
államokban lévő külképviseletekben
veszik át, s továbbítják Budapestre.
A magyarigazolványokat a Központi Adatfeldolgozó Hivatal adja ki, illetve küldi tovább az érintetteknek.
Vass Mártontól azt kérdeztük,
hogy Csongrád megye milyen feladatot kapott a státustörvénynek is
nevezett jogszabály megvalósításával kapcsolatosan. A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője
lapunknak elmondta: az említett
procedúra lefolytatása mintegy két

hónapot vesz igénybe. Hozzávetőlegesen ennyi idő alatt készülnek el
az első okmányok, és akkor várható, hogy a hivatal is bekapcsolódik
a törvény megvalósításával kapcsolatos tevékenységbe. Jelesül abba a
munkába, amelyet az országban a
többi - összesen 13 - közigazgatási hivatal is végez majd. Ezt egy
konkrét példán keresztül világította meg a hivatalvezető: ha egy magyar nemzetiségű román állampolgár Kolozsvárott adta be a kérelmét és az okmány átvételi helyeként
Szegedet, azaz a Csongrád Megyei
Közigazgatási Hivatalt jelölte meg,
akkor Budapestről ide küldik az igazolványt, s azt a hivatal itt adja át
a tulajdonosnak.
K.F.

Könyvek
ajándékba
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mintegy 2500 könyvet osztott szét
a tízéves jubileumát ünneplő Reader's Digest kiadó különböző
Csongrád megyei oktatási intézmények között az ünnepek alatt. A
Hogy is van ez?, Az állatvilág kalendáriuma és a Lélek egyértelmű
ABC-je című könyveket több mint
negyven nevelőintézetbe, diákotthonba és alapítványhoz juttatta el
a cég. Megyénkben a Csanádpalotai Nevelőotthon és Általános Iskola, a szegedi Ortutay Gyula Nevelőotthon és az Árpád Nevelőotthon, valamint a Hódmezővásárhelyi Nevelőotthon és Általános Islcola diákjai kaptak könyvet.
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A bunozesrol
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szakember még időben észreveheti a bajt.

(Fotó: Schmidt Andrea)

Társadalom, bűnözés, közbiztonság rendőrség címmel tart fórumot az MSZP szegedi szervezetének
biztonságpolitikai tagozata január 5én, szombaton 10 órától a Fő fasor
9. szám alatti Szegfű Klubban. A
rendezvényen az előadók, Gál Zoltán, Pozsgay Balázs és Daniehsz
Béla a szocialista párt szakmai programját mutatják be az érdeklődőknek.

