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Szelíd 
motorosok 
Csongrádon 
A volt csongrádi laktanya te-
rületén rendezi meg ez évi or-
szágos motoros találkozóját a 
helyi Albatrosz Motorosklub. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A civil szervezet nyolcadik Ti-
sza-parti randevújára már pén-
tek este több száz motoros érke-
zett. A két- és háromkerekű gép-
csodák tulajdonosainak városi 
attrakciója szombat délelőtt fél 
12-kor kezdődik, ekkor indul a 
fölvonulás. A motorosok többek 
között a Szőlőhegyi, az Arany Já-
nos, a Hársfa és a Fő utcán ba-
ladnak végig a járműveikkel. A 
hagyományos kaszkadörhemu-
tató délután fél 1-kor kezdődik 
az ipari parki elkerülő úton. A 
gyorsulási versenyt ugyanott, 
délután fél 3-tól tartják. A szer-
vezők idén is legalább ezerötszáz 
fős nézőseregre számítanak, 
ezért ideiglenes vizesblokkokat 
és parkolóhelyeket is kialakítot-
tak. A találkozó programsora 
délután 6 órától a táborhelyen 
folytatódik. 

A vetélkedők után este 8-tól az 
Indigó, az Emeretta és a Blues 
Company tart koncertet. 

Bábeltorony a Dóm téren 

Kárpát-medencei ncptánchangulat a szabadtérin. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Bábeltorony címmel tegnap este mutatták be a sza-
badtérin a 20. nemzetközi néptáncfcsztivál gálamű-
sorát, amely a kisebbségek folklórjából ad ízelítőt. A 
táneprodukciót ma este 9 órától megismétlik. Infor-
mációink szennt az előadás előtt a Dóm téri jegy-
pénztárban bármelyik szektorba lehet belépőt válta-

Fotó. Miskolczi Róbert 

ni. A fesztiválon szereplő együttesek a Kárpát-me-
dence nemzetiségeinek táncait és zenéit, német, 
horvát, román, szerb, cigány és természetesen a ha-
tárokon túl élő magyar népcsoportok hagyományait 
is felvillantják. Idén Demarcsek György és Szilágyi 
Zsolt jegyzi rendező-koreográfusként a gálát, Kiss 
Ferenc a zeneszerző. A közreműködő énekművé-
szek: Berecz András és Polgár Lilla. 

A világhírű basszista és barátai Handel-koncertet adnak a városházán 

Szegedi elnökként lobbizik Gregor 
Gregor József tölti be jövő tavaszig a Szegedért Alapítvány elnöki 
tisztét. A Gárdonyban nyaraló népszerű basszistát ezzel kap-
csolatos tapasztalatairól és hétfői városházi koncertjéről kér-
deztük. 

- Megalapítása óta támogatja a 
Szegedért Alapítványt. Miért t 

- A rendszerváltás idején az or-
szágban az elsők között indult el 
ez a civil kezdeményezés, amely 
az általam ismertek közül az 
egyetlen hiteles és tökéletesen 
átlátható gazdálkodású alapít-
vány. Mindez elsősorban titká-
runknak, a civil szféra jeles szak-
értőjének, Bódi Györgynek az ér-
deme, aki az alapítás óta nagy-
szerűen irányítja a szervezet mű-
ködését és okosan kezeli a pénz-
ügyeit. Neki is köszönhető, hogy 
évről évre méltóképp megünne-
pelhetjük a díjazottakat, és jelen-
tős kiadványok megjelentetését, 
művészeti programok megvaló-
sítását tudjuk támogatni. Fontos 
az is, hogy a Szegedért Alapít-
vány mindig távol tartotta magát 
a politikától, a díjazottak kivá-
lasztásában egyedül a teljesít-
mény, a minőség számít. 

- Az alapítvány elnökének 
fontos feladata a pénzszerzés, a 
támogatók megnyerése. Nehéz 
dolga van > 

- Szerencsés helyzetben va-
gyok, mert sehol sem kell be-
mutatkoznom. Operaigazgató 
korom óta tudom, mennyire 
fontos az, hogy a megkeresett 

cégvezetők nem azt kérdik elő-
ször, ki vagyok, hanem azt: 
mennyi pénzre lenne szüksé-
günk. Igyekszem bővíteni a tá-
mogatói kört, bár az alapítvány 
napi, adminisztratív munkájá-
ban nem tudok részt venni. Ha 
Bódi György arra kér, kísérjem 
el egy olyan tárgyalásra, amit a 
támogatókkal folytat, akkor 
mindig szívesen megyek, hi-
szen ezért vállaltam el az el-
nökséget. Bevallom, más ese-
tekben nem vagyok oda az ala-
pítványokért, mert engem már 
több millió forinttal becsaptak. 
Rengeteg olyan jótékonysági 
koncerten vettem részt, ahol 
nem kértem gázsit, majd azu-
tán kiderült, hogy a szervezők 
nem számoltak el a bevétellel. 
Ezért ma már igyekszem távol 
maradni a kétes végeredményű 
akcióktól, és csak azt az 
egy-két szervezetet támoga-
tom, amely hosszú évek óta bi-
zonyítja, hogy abszolút tisztes-
ségesen működik. Remélem, a 
Szegedért Alapítvány az én el-
nökségem alatt is olyan szemé-
lyiségeket támogat majd elis-
merésekkel és ösztöndíjakkal, 
akik maximálisan megérdem-
lik. 

- Mit hallhat a közönség a 
hétfői koncerten ? 

- Kincses Vera, Kertesi Ingrid 
és én is két-két Hándel-áriát 
éneklünk. Fellép velünk a nagy-
szerű Brass in the Five fúvós-
együttes is, amelynek mindegyik 
tagja világszínvonalú művésze 
saját hangszerének. 

- Hogyan tölti a nyarat ? 
- Sok koncertem van ezekben a 

hónapokban is, de a nyár nagy 

részét a Velencei-tó mellett, gár-
donyi házunkban töltöm. Na-
gyon szeretem az itteni csodála-
tos mikroklímát. Ellentétben a 
szegedi gatyarohasztó hőséggel, 
itt éjszakára még a legnagyobb 
kánikula idején is kellemesen le-
hűl a levegő. Soha nem jártam 
tengerpartra nyaralni, jobban 
szeretek a megszokott környeze-
temben pihenni. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Egy éven keresztül Gregor József képviseli a Szegedért Alapít-
ványt. Fotó: Schmidt Andrea 

Ölt a kombájn vágóasztala Szentesen 

Szörnyű tragédia 
a szerelőműhelyben 
Várhatóan napokig eltart az a vizsgálat, amely kideríti, hogyan 
zuhanhatott rá a kombájn vágólapja a negyvenkét éves szerelőre, 
Szalontai Sándorra Szentcsen. A halálos kimenetelű munkahelyi 
baleset a Pankotai Agrár Rt. ipari telepén, a gép javítása közben 
történt. 

Csütörtökön két óra tájban zuhogó eső szakította félbe a munkát a 
szentesi Pankotai Agrár Rt. Szarvasi úti telepén. A szerelők a műhely-
be menekültek a felhőszakadás elől. A kombájn javításra szoruló al-
katrészét akarta a helyére visszatenni a szerelő és a segédszerelő, Sza-
lontai Sándor. A vágóasztalt szállítókocsira tették, s odaállították a 
gép elé. A kezelő beszállt a fülkébe, s az emelőszerkezet segítségével 
fölemelte az asztalt. Két bakra helyezték a több mázsás, öt méter szé-
les vasból készült tárgyat, anélkül, hogy az úgynevezett rögzítőcsa-
pokkal biztosították volna. Ekkor kezdett szakadni az eső. A zivatar 
elálltával folytatták a munkát, a segédszerelő a csavarok megerősíté-
sébe kezdett, amikor ráesett a vágóasztal. A rendőrségi jelentés sze-
rint szétzúzta a koponyáját. 

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség me-
gyei főigazgatója, Maróti Gyula elmondta: azt nem lehet vitatni, hogy 
történt-e mulasztás. Ám a vizsgálat lezárásának határideje harminc 
nap, ezért a jelentés elkészültéig százszázalékos pontossággal a mun-
kavédelmi szakértők nem tudnak nyilatkozni a történtekről. Most 
azt feltételezik, hogy a vágóasztal alátámasztásával volt probléma; 
úgy viselkedett, mint a mérleg: azonnal billent, ahogy a szerelő bele-
kapaszkodott. Biztonságos körülmények között ez nem történhetett 
volna meg. 

A szerencsétlenül járt negyvenkét éves férfi halálhíréről a hozzátar-
tozókat Szécsényi József növénytermesztési igazgató értesítette azon 
a délutánon. A Kajánújfaluban élő Szalontai család több tagja hosszú 
ideig dolgozott a Pankota kötelékében: idősebb Szalontai Sándor, ko-
rábban elhunyt hitvese és egészen mostanáig ifjabb Szalontai Sándor. 
Az elhunyt férfi apjával és lánytestvérével, Edittel élt közös otthon-
ban. Az elhunyt hozzátartozóit a részvénytársaság támogatni fogja, 
megad mindent, ami ebben az esetben lehetséges - mondta Szécsényi 
József. 

A falubeliek jó barátnak és segítőkész embernek tartják-tartották 
Szalontai Sándort. A nyugdíjas szomszéd, Dávid Ferenc azt mondta, 
nem lehetett tőle olyat kérni, amit ne tett volna meg bárkinek szíve-
sen. Az idős férfi a közeli ismerősökhöz hasonlóan aktív korában 
szintén Pankotán dolgozott, s felidézte, hogy őt is érte ott egy baleset, 
amikor a homloka, illetve az arca sérült meg. Elég régen történt ez, de 
a nyoma ma is látszik. Szabó László kertész úgy gondolja, hogy gyer-
mekkori barátja nem lehetett meggondolatlan vagy figyelmetlen, hi-
szen sosem volt az. 

Idősebb Szalontai Sándor azt mondta a fiáról: mindig szorgalmas 
volt, talán most túlságosan is az. A könnyeivel küszködő apa mellett 
lánya, Edit állt, amikor beszéltünk. Csak annyit mondott, nagyon fáj-
lalja a testvére elvesztését, de tudja, neki most higgadtnak kell lennie: 
várja a vizsgálat végeredményét. 

BLAHÓ GABRIELLA 

Afgán menekültek 
a magyar pusztán 
Ötvenhárom, többségében af-
gán nemzetiségű menekültet 
fogtak el a mórahalmi határ-
őrök augusztus elsejéről máso-
dikára virradó éjszaka. 

Több csoport menekült érkezett 
az elmúlt napokban a szegedi 
körzetbe. Augusztus l-jén éjsza-
ka egy helyi lakos segítségével 
néhány perccel éjfél előtt 13 af-
gán, 8 iraki és 5 szudáni állam-
polgárt fogtak el a járőrök az 
Ásotthalmot Mórahalommal 
összekötő műúton. Tegnap haj-
nalban 4 órakor a mórahalmi ha-
tárőrizeti kirendeltség vezetőjé-
nek, Árva Béla alezredesnek a la-
kása előtt állítottak meg mene-
külteket. Ez alkalommal húsz af-

gán férfit, két nőt és öt gyereket, 
közöttük egy egyévest kísértek be 
a határőrök. 

A szegedi határőrizeti kiren-
deltség munkatársai az E5-ös út 
mellett tegnap hajnalban a Forró 
fogadó közelében hat iraki határ-
sértőt fogtak el. Kollégáik reggel 
7 órakor pedig a szegedi Mars té-
ri buszpályaudvaron két iraki és 
egy iráni férfit tartóztattak fel, 
akik az Ásotthalomról érkező já-
rattal utaztak a megyeszékhe-
lyig. Az illegális határsértők 
2500-4000 dollárt fizettek az 
embercsempészeknek, akik a ha-
tár jugoszláv oldaláig kísérték 
ügyfeleiket. Valamennyi elfogott 
menekültstátust kért. 

B. Z. 

, 
A Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság 

felajánlja megvételre saját tulajdonát képző 

2 db BASTEI HP 80083/1 | 

t ípusú lakókocsit 

Gyártási év: 1987, illetve 1988. 

Műszaki érvényességük lejárt. 

A megvételre felajánlott lakókocsik megtekinthetők: 

DÉGÁZ Rt. Szeged, Pulz u. 44. 
BÜRUNKAI TIBOR 

Megtekintés után az árajánlattétel 
írásban történő beadása: a második hirdetés 

megjelenésétől számított 20 napon belül, 

logisztikai és beszerzési osztály részére. 

A nyertes ajánlattevőt írásban értesítjük. 

KÖZLEMÉNY 

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a MOL Rt. 
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ALGYŐ TELEPÜLÉST ÉRINTŐEN 
a földgázszállító-rendszerén karbantartási és 

javítási munkálatokat végez, 
melynek tüőtmtama alatt a MOL Rt. nem tudja 

a DÉGÁZ Rfe. f m z é t e á tadni a fogyasztok 
kiszolgálásához szükséges gázmennyiséget. 

A munkavégzés időtartama várhatóan 12 óra. 
Kétjük, hogy a jelzett időszakban ne vegyék 

igénybe a gázszolgáltatást, mert ezzel lassítják 
a normál üzemmódba történő visszaállást. 

A MOL Rt. és a DÉGÁZ Rt. munkatá rsa i mindent 
megtesznek a n n a k érdekében, hogy a zavartalan 

gázellátást mielőbb helyreállítsák. 

Türelmüket és megértésüket köszönjük! 
Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság 

S Z E G E D M E G Y E I J O G Ú V Á R O S 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I K É P V I S E L Ő I N E K 

J Ö V Ő H E T I F O G A D Ó Ó R Á I , F Ó R U M A I : 

Augusztus 5-én, hétfőn: 
Tóth József, a 16-os választókerület (Kiskundorozsma) képviselője 

fogadóórái tart 17.00 órától a Petőfi Sándor Művelődési Házban 
(Negyvennyolcas u. 12.). 

Farkasné Pocsai Blanka, a 8-as választókerület (Újszeged) 
képviselője fogadóórát tart 16.30-18.00 óráig 

a Fő Fasori Állaiános Iskolában. £ 
1 
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Augusztus 6-án, kedden: 
Tóth András, a 19-es választókerület (Felsőváros, Fodorkert) 
képviselője fogadóórái tart 17.00-18.00 óráig a Deák Ferenc 

Gimnáziumban (József A. sgt.). 

Augusztus 8-án, csütörtökön: 
Dr. Tímárné Horváth Magdolna, a 25-ös választókerület (Tápé) 

képviselője fogadóórát tart 14.00-16.(X) óráig a tápéi 
ügyfélszolgálaton (Honfoglalás u. 73.). 


