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Kovácsék tovább küzdenek Martinért 

Máris sokat segítettek 
a makói családnak 

Aida-premier 
a szegedi Dóm téren 

Mart in t a két testvér és a nagymama is nagyon várja már haza. 

A kisfiúkért küzdő, ám anyagi tartalékaik végéhez ért makói Kovács 
családnak ismeretlenek pénzt küldtek, vállalkozók segítséget aján-
lottak lakásuk átalakításához. A tizenegy éves Mart in egy ritka, 
súlyos betegségben szenved, és jelenleg Budapesten kezelik. 

Januártól emelkedhetnek a szegedi diákszállók díjai 

Felújítják az egyetemi 
kollégiumokat 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. A helyi Hagyományőrző 
Egyesület tagjai vasárnap 
Balatonkenesére utaznak. A 
magyar tenger partján rendezik 
meg a népzenei fesztivált, 
amelyen a harmincöt fős csoport 
műsora lesz a nyitószám. Az 
előadásuk az aratást, mint 
időszerű témát dolgozza fel, a 
betakarítástól egészen a munka 
utáni szórakozásig. Szerepet 
kapnak a kapások, az aratók, a 
marokszedők, majd a 
megszentelt újkenyér és végül a 
megérdemelt pihenést jelképező 
bál is. A rendezvény végén 
hajnalban buszra szállnak és 
hazatérnek az algyőiek. 

ÁSOTTHALOM. A településhez 
tartozó Gátsoron, a Fódi-gyepen 
szombaton rendezik meg az első 
gátsori „hagya-mány" teremtő 
tanyai ünnepséget. A fesztivált a 
gátsori tanyavilág lakóinak 
kezdeményezésére a tanyai élet 
és a paraszti gazdálkodás 
megbecsüléséért szervezik meg. 
A programok szombaton délután 
kettőkor kezdődnek Fackelmann 
István tanyagazda 
köszöntőbeszédével, majd az 
érdeklődők előadásokat 
hallgathatnak meg a tanyai élet 
aktuális témáival kapcsolatban. 
Három órától kiállítások, 
bográcsosok készítése, 
kóstolása, természetgyógyászati 
eszközök bemutatása, erdei túra 
szórakoztatja a vendégeket. 
Négy órakor a VIII. és IX. körzet 
csapatai mérik össze erejüket 
barátságos focimeccsen. A nap 
záró programja az esti mezei 
tücsökbál, amelyhez a 
tücsökzenét Mígh József 
szolgáltatja. 

CSENGELE. A falu 
képviselő-testülete ülést tartott a 
napokban. A megbeszélésen szó 
volt a települést Kiskunmajsával 
összekötő út átadásának 
részleteiről. A fő napirendi 
pontként a képviselők a július 
elsejével bevezetett új 
köztisztviselői illetmények 
jóváhagyását tárgyalták meg. 
Mivel Csengelén az alap 
magasabb volt az országos 
átlagnál, az emelkedés mértéke 
így kisebb lesz. Ezután átlagosan 
havi öt-tíz ezer forinttal kapnak 
többet a közalkalmazottak. Az 
ülésen értékelték még a múlt 
hónap eseményeit is, majd 
egyeztették a soron következő 
teendőket, beruházásokat és 
fejlesztéseket. Ennek keretében 
már a hét végén megkezdik a 
polgármesteri hivatal 8-10 
millió forintos rekonstrukcióját. 
Az öt önkormányzati bérlakásról 
szóló pályázat elbírálása még 
folyamatban van. 

MÓRAHALOM. Illés-napi 
búcsúra utazik vasárnap 
Tbmcrinbe a mórahalmi 
önkormányzat küldöttsége. A 
vajdasági testvértelepülés 
ünnepe 150 évre nyúlik vissza. A 
természeti csapásoktól sújtott 
település lakói ugyanis ekkor 
tettek fogadalmat, hogy minden 
évben Illés-napon leteszik a 
munkát és imádsággal köszönik 
meg a megmaradásukat. A 
temerini felvonulást a 
mórahalmi mazsorettcsoport és 
fúvószenekar vezeti majd. Az 
egész napos búcsú végén 
hajnalban utaznak haza. 

ÖTTÖMÖS. Mától a község ad 
otthont annak a huszonöt 
erdélyi gyermeknek, akik a 
cserenyaraltatás keretein belül 
egy hetet töltenek majd el 
Magyarországon. A 
Csíkszeredától húsz kilométerre 
található Csíkkozmásról érkező 
általános iskolásokat 
családoknál szállásolják el. A 
vendéglátók gazdag 
programokkal várják a diákokat. 
Megnézik például az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkot is és megnézik a 
Feszty-körképet valamint a 
skanzent. 

A három kiskorú gyermeket ne-
velő Kovács család azért fordult a 
minap lapunkhoz segítségért, 
mert a betegséggel kapcsolatos 
kiadások minden tartalékukat 
felemésztették. Martin aplasti-
cus anacmiában szenved, ami 
azt jelenti, hogy a csontvelő mű-
ködése leállt, így az immunrend-
szer fő erejét jelentő fehérvérsej-
tek sem termelődnek. A fiút elő-
ször csontvelő-átültetéssel pró-
bálták meggyógyítani, majd öcs-
csétől őssejteket is kapott. Most 
azt várják a budapesti Szent 
László Kórház orvosai, hogy 
ezekből az őssejtekből újra épül-
jön a csontvelő. 

Martin édesanyja, az ugyan-
csak fiával együtt, Budapesten 
tartózkodó Kovácsné Horváth 
Anikó levelében azt írta: „Eddig 
nem kértünk segítséget, mert 
úgy gondoltuk, hogy az anyagiak 
előteremtése a mi feladatunk. 
De sajnos ez kevésnek bizo-
nyult." Mint tőle megtudtuk, 
február óta több mint félmillió 

Lapistón ezentúl nem lehet újabb 
libatelepeket építeni, légi úton 
permetezni. Tilos nádat vágni 
kora tavasztól késő őszig, teleká-
talakításhoz, építéshez ezentúl a 
természetvédelmi hatóság hozzá-
járulása szükséges. A szántóföldi 
növénytermesztés folytatható, a 
gyepeket, réteket legelőként sza-
bad használni. A város javasolja a 
tulajdonosoknak, hogy őshonos 
magyar haszonállatokat nevelje-
nek itt, tilos a tájidegen fajok tar-
tása. A vadgazdálkodás során tö-
rekedni kell a vadállomány 
egyensúlyban tartására, a vadá-
szatot pedig a természetvédelmi 
hatóság esetenként korlátozhat-
ja, meg is tilthatja. 

Az önkormányzat a védetté 
nyilvánítás előtt megkérdezte az 
itteni földtulajdonosok vélemé-
nyét. Háromszázhuszonnégy sze-
mélyt vagy gazdasági társaságot 
érint a háromezer hektárnyi terü-
leten a változás. A megkérdezet-
tek közül összesen 95-en vála-
szoltak, s ezek egyharmada nem 

forintot emésztettek fel az utazá-
sok, a gyógykezelések és a speciá-
lis étrend, illetve otthonuk felújí-
tásának költségei. Ez utóbbit 
azért írták elő az orvosok, mert 
szeptemberben, amikor a kezelés 
reményeik szerint véget ér, a fiú-
nak folyamatosan fertőtleníthe-
tő, külön szobában kell élnie, és 
a közös helyiségeket is át kell 
alakítani. A szakmunkásként 
dolgozó édesapa, az egyébként 
huszonhét esztendeje cukorbe-
teg Kovács Imre ottjártunkkor 
megmutatta, hogy a szerény pa-
nellakás Martin számára kijelölt 
szobáját már újramázolták, sző-
nyegpadlóját járólapokra cserél-
ték, a munka folytatása azon-
ban, anyagiak híján, még várat 
magára. 

Kovácsné Horváth Anikót teg-
nap telefonon értük el. Elmond-
ta, hogy cikkünk hatására na-
gyon sokan hívták fel a 30 
464-5947-es számon; ismeret-
lenek és ismerősök eddig csek-
ken, vagy a Szegeden élő nagy-

támogatta az elképzelést. Úgy vél-
ték, hogy ettől csökken a föld érté-
ke. Ha a megkérdezettek döntő 
része visszajelzésében nem támo-
gatta volna a védetté nyilvánítást, 
akkor a városnak nyilván fontoló-
ra kellett volna venni a kérdést, 
azonban a döntést a jog szerint ez 
sem befolyásolhatta volna. 

A testület környezetvédelmi 
bizottságának tagja, Móra József 
úgy véli, Lapistó természetvédel-
mi szempontból az egyik legérté-
kesebb terület a környéken. A 
puszták ismerőjeként emlékez-
tetett arra, hogy nagy számban él 
itt a nagykócsag, amely a magyar 
természetvédelem címermadara. 
Van itt szürke gém, kék és vörös 
vércse, pusztai sas, daru, szala-
kóta, s a csatornák, a halastó 
környékén a vidra is felbukkan. 
A terület lepkefaunája különö-
sen értékes. A szikes gyepek, 
pusztai mocsarak, nedves rétek, 
löszpuszták, erdők változatos 
élővilágnak adnak otthont. 

B.G. 

Fotó: Kantok Csaba 

mamának személyesen több 
mint százhúszezer forintot 
küldtek, illetve adtak át. Megke-
reste őket egy fürdőszobai be-
rendezéseket, felszereléseket 
forgalmazó szegedi vállalkozó 
is, aki a fürdőszoba felújításá-
hoz ígért segítséget. Az édes-
anya mindenkinek köszöni az 
eddigi támogatást. Mivel szer-
kesztőségünkben ezt több olva-
sónk is kérte, most közreadjuk a 
család OTP Banknál vezetett 
bankszámlájának számát is: 
1177335308859822. 

Az édesanya jó híreket mon-
dott a kisfiúról. Az őssejtátülte-
tés eredményére a vizsgálatok 
tanúsága szerint még várni kell, 
a javulás azonban apránként 
már megkezdődött: húszféle 
gyógyszert ugyan továbbra is 
szednie kell, és még mindig 
csak egy órát tölthet naponta a 
szabad levegőn, infúziót azon-
ban tegnap óta már nem kell 
kapnia, mert eleget tud enni-in-
ni. Martin, mint a gyerekek ese-
tében ez természetes, a bezárt-
ságot viseli a legnehezebben, 
néhány hónapig azonban ezt 
még tűrnie kell. 

SZABÓ IMRE 

Nyolcadik alkalommal mutat -
ják be a Dóm téren ma este 9 
órától Verdi talán legnépsze-
rűbb operáját, az Aidát. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A most látható verziót Csikós At-
tila látványos díszletében, Vágó 
Nelly jelmezeivel tíz évvel ezelőtt 
Nagy Viktor rendezte, s az 
1997-es visszatérés után a mos-
tani második felújítást is ő állí-
totta színpadra. A címszerepet 
éneklő Sümegi Eszter már a fő-
próbán elkápráztatta hallgatósá-
gát. Kiss B. Attila nemcsak Bánk 
bánként, hanem Radames szere-
pében is kiváló, Wiedemann Ber-

Folytatás az 1. oldalról 

Ósztől minden tanulószobából 
lehetőség nyílik majd az inter-
nethez való csatlakozásra a szá-
mítógépes hálózat kiépítésének 
köszönhetően. Felújítják az 
elektromos- és telefonhálózatot, 
kicserélik a tűzjelző-berendezé-
seket. A beruházás 35 millió fo-
rintba kerül. 

A 370 férőhelyes Móra-kollégi-
umban minden évben festenek. 
Idén az ötödik emeleten és a kö-
zös helyiségeken a sor. Ezenkívül 
átalakítják a férfi vécéket és kije-
lölt dohányzókat is létesítenek. 
Különböző kőműves és villamos-
sági munkákra is futja a több 
milliós keretből, amelyet mi-
nisztériumi támogatásból és sa-
ját forrásból biztosít a kollégium 
vezetése. 

A földszinti és első emeleti 
burkolólapok cseréjére, vala-
min t biciklitároló kiépítésére 
lesz elég az Eötvös-kollégium 
pénze. Azt még nem tudni, si-
keresen pályázott-e az intéz-
mény, így az udvar rendbetétele 
egyelőre csak terv marad. A 
Károlyi lakói sem számíthat-
nak túl sok változásra szeptem-
bertől. A tizediken kicserélik az 
ablakokat és kifestik a szintet. 
Néhány héten belül a vészvilá-

nadettnek köszönhetően Amne-
ris méltó vetélytársa Aidának. 
Egy évtized múltán újra Anatolij 
Fokanov, az Operaház orosz ba-
ritonistája énekli Amonasrót. A 
további szerepekben a szegedi 
társulat művészei lépnek fel: Vaj-
da fúha (Főpapnő), Gábor Géza 
(Király), Altorjay Tamás (Ram-
phis), Réti Attila (Hírnök). A 
szombati második előadáson 
csak a két főszereplő változik: 
Aidát Temesi Mária, Radamest a 
lengyel Edward Kulczyk alakítja. 
A Szegedi Szimfonikus Zenekart 
és a színház énekkarát Fürst Já-
nos vezényli, közreműködnek a 
Magyar Táncművészeti Főiskola 
növendékei. 

gítás is új fényben ragyog majd. 
Egészségügyi festést évente vé-
geznek az intézmény konyhájá-
ban, a fürdőszobák pedig tavaly 
kaptak ú j réteget. Az augusztus 
elejéig tartó munka közel hat-
millió forintjába kerül a kollé-
giumnak. 

A Hermán Ottó Kollégium ha-
todik emeletének átfestése két 
hétbe és egymillió forintba kerül. 
Itt öt vizes blokkot is felújítanak. 
Az ejtővezetéket és a törött fő-
nyomócsövet már télen ki kellett 
cserélni. A nyári munkák 6,6 
milliós költségének húsz száza-
lékát a kollégium fizeti, a fenn-
maradó részt pályázati pénzek-
ből finanszírozzák. A 270 férőhe-
lyes Hermannak szeptemberre a 
számítógépes hálózata is meg-
újul. 

Az Apáthy-kollégiumban idén 
nem számíthatnak változásra a 
kollégisták, a Semmelweis és Bé-
ke utcai diákszállón teljes festés 
lesz, a Madzsar József Kollégi-
umban pedig a közös helyisége-
ket festik ki. 

A felújítások miatt várhatóan 
több intézményben nőnek majd 
a kollégium díjak, de csak január 
elseje után. Az emelkedés mérté-
kéről az ősszel ülésező egyetemi 
tanács dönt majd. 

MÁTÉ ERZSÉBET 

Élővilága miatt lett 
védett Lapistó 
A szentesi képviselő-testület legutóbbi ülésén természetvédelmi 
területté nyilvánította a várostól keletre eső Lapistót. A háromezer 
hektáros területen tulajdonnal rendelkezők véleményét a döntés 
előtt megkérdezte az önkormányzat . Egytizedük nem értett egyet 
az elképzeléssel, gazdasági okok miat t . 

300 ezret nyert olvasónk 

A Délmagyarország és Délvilág, valamint az Enteriőr Lakberendezés közös játékának fődíjasa, a 
szegedi Dékány László lapunk market ing-munkatársától , Néme th Ildikótól vehet te át tegnap a 300 
ezer forintos vásárlási utalványt. Százezer forintos utalványt nyert Kovács Istvánné szegedi és Sza-
bó Józsefné makói olvasónk. Huszonötezer forint ér tékben vásárolhat lakberendezési eszközöket a 
makói Marosvári Csabáné, a szegcdi Ördögné Selep Ágnes, valamint a fábiánsebestyéni Lengyel Pé-
t e rné . Fotó: Schmidt Andrea 
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