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Mállanak az ódon kötetek - mutatja Szőkefalvy-Nagy Erzsébet. 
Adományokból restauráltatnák a könyveket. Fotó: Gyenes Kálmán 

KÖRKÉP 

ALGYÖ. Pénteken ér véget a 
hétfőn kezdődött könyvtári hét. 
Az Összefogás a könyvtárakért 
programsorozat keretében 
október 10-én egész nap 
ingyenesen internetezhetnek a 
községi könyvtár tagjai. Az 
Internet határok nélkül című 
programon előjegyzés alapján 
vehetnek részt az olvasók. 

BALÁSTYA. A község és Kistelek 
között kerékpárút építését 
tervezik. Az E75-ös főút mentén, 
a bal oldalon lenne a kerékpárút. 
A balástyai kamionos csárdától 
egészen a kisteleki Csillag utcáig, 
mintegy hat kilométer hosszan 
érne az aszfaltkígyő. Késő őszre 
elkészülnének az engedélyes 
tervek. Jövőre a két település 
önkormányzata közösen adna be 
pályázatot a kivitelezés 
finanszírozására. Most még nem 
lehet tudni, mennyibe fog 
kerülni a beruházás. 

DESZK. A képviselők legutóbbi 
ülésükön elfogadták a község 
szociális helyzetének 
áttekintéséről, illetve a helyi 
vízmű korábbi üzemeltetőjének, 
az Aquaplus Kft. 2002 januárja 
és 2003 áprilisa közötti 
tevékenységéről szóló 
beszámolót. A testület arról is 
határozott, hogy a település részt 
vesz a Dél-alföldi Regionális 
Természetvédelmi Társulásban. 
Az önkormányzat tulajdonában 
lévő két gépjármű elöregedett, 
karbantartásuk sokba kerül, 
ezért lecserélik. Ezenkívül arról 
is döntöttek az ülésen, hogy 
pályázatot nyújtanak be az iskola 
felújítására, technikai 
korszerűsítésére, valamint a 
római katolikus templom 
rekonstrukciójára. 

DOMASZÉK. Három hétvége az 
egészségért akció keretében 
péntek délelőtt 9-tól délután 2 
óráig véradást szerveznek a 
sportcsarnokban. Ezt követően 
este 6 órától előadást 
hallgathatnak meg az 
érdeklődők az artériás és vénás 
keringési zavarokról, 
alakformáló kezelésekről, illetve 
étrendi tanácsadás is lesz. 

MÓRAHALOM. Folyamatosan 
parkosítják a napközi otthonos 
óvoda udvarát. A Móraép 
Kht.-tól három platánt, Oltványi 
Imréné vállalkozótól pedig 
árvácskát kapott az intézmény. 
Eddig hat kör alakú virágoskertet 
létesítettek, ahová mindig az 
idénynek megfelelő növények 
kerülnek majd. A három platán 
pedig a faültetési akció kezdete. 
Az óvónők kezdeményezésére 
ugyanis minden évben az új 
kiscsoportosok közösen 
elültetnek egy-egy fát, amit 
három éven keresztül 
gondoznak. így fokozatosan 
megújul az udvar faállománya, 
ugyanis több példány már 
annyira elöregedett, hogy ki kell 
vágni. 

SZEGED. A Schéner Mihály 
virágtára című antológiát péntek 
délután 3 órakor mutatják be a 
szegedi városháza Lechner 
Termében. A Kossuth-díjas 
festőművészt születésének 80. 
évfordulója alkalmából Kozma 
lózsef várospolitikai 
alpolgármester köszönti. Babos 
Ágnes és Kiss Ernő részleteket 
olvas fel az antológiából, illetve a 
festőművész hitvallásából. 

TISZASZIGET. Az 
EU-szabványok szerint felújított 
háziorvosi rendelőt szombaton 
Mikola István volt egészségügyi 
miniszter adja át. Az eseményen 
részt vesz a Csongrád Megyei 
Orvoskamara alelnöke, Szilárd 
András, a szegedi ANTSZ 
részéről pedig Hunyadi Ildikó 
főorvos, Pomázi Piroska vezető 
védőnő, illetve Sövényházi , 
Ibolya előadó, valamint a 
környező települések 
háziorvosai. Az átadás után a 
tiszaszigetiek is bejárhatják 
szakmai vezetés mellett a 
felújított létesítményt. 

Örökbefogadási akciót hirde-
tett a szegedi Somogyi-könyvtár 
régi, egyre rosszabb állapotú 
könyveinek megmentése érde-
kében. 

- Az első régi könyvünket Gregor 
¡ózsef fogadta örökbe még ta-
vasszal. A Kossuth-díjas opera-
énekest Hiller István kultuszmi-
niszter követte. Nekik a Somo-
gyi-könyvtár ajánlotta fel, hogy 
fogadjanak örökbe egy-egy meg-
mentésre váró kötetet - mondta 
Szőkefalvi-Nagy Erzsébet, a 
könyvtár igazgatónője, aki gyor-
san hozzátette: ez az örökbefoga-
dásnak csak az egyik lehetséges 
módja. 

A most induló nagyszabású ak-
ció során az átlagember is hozzá-
járulhat ahhoz, hogy egy-egy 
ódon könyv visszanyerje eredeti 
állapotát. - Az adományokat 
többféle módon is fel tudjuk 
használni. Lehetőség van arra, 
hogy valaki egy bizonyos könyv 
restaurálásnak az árát fizeti bc a 
Somogyi-könyvtárért Alapítvány 
számlaszámára, de az is járható 
út, ha valaki megvesz egy bizo-
nyos művet. Ebben az esetben az 
adott műből annyi példányt vá-
sárol a könyvtár, amennyi a tel-
jes fiókhálózat ellátáshoz szük-
séges - hangsúlyozta az igazgató-
nő. Szőkefalvi-Nagy Erzsébet 

Muki, a vadászgörény megszö-
kött gazdájától, de rajtakapták, 
amikor egy tápai baromfiudvar-
ban a tyúkokra vetette magát. A 
zsemleszínű ragadozó a Szegcdi 
Vhdasparkba került, várja tulaj-
donosát. 

Ugatott a kutya, rémülten kárál-
tak a tyúkok egy tápai portán, a 
hatodikos Zoli ekkor figyelt föl ar-
ra, hogy egy görény garázdái kodik 
a szomszédban, a baromfiudvar-
ban. 

- A háziak kinn voltak a bú-
csúban, hiába csöngettem - me-
sélte a befogás történetét édesap-
ja, Zoltán. A fiatal családfő ezért 
átmászott a kerítésen és megfog-
ta a szelíd, nyakörvet is viselő ál-
latot, a két megkínzott tyúknak 
pedig gyorsan elvágta a nyakát. 

M u k i n a k nevezték el a garázda 
görényt, és az rögtön hallgatott a 
nevére, boldogan szaladt, ha hív-
ták. Nyakörvére kutyapóráz ke-
rült, és máris lehetett vele sétál-
ni. A család vizslája és a két cica 
féltékenyen nézte, hogy hódítja 
meg a fürge Muki a hatéves kis 
Ádám szívét, aki föl-lc sétáltatta 
a zsemleszínű állatkát az udvar-
ban. 

Etetni is próbálták, a macska-
eledelt nem fogadta el, de a virs-
lit fogai közé kapta és elszaladt 
vele. A család nagy állatbarát, ta-
valy már egy törött szárnyú hol-
lót is bevittek a Szegedi Vadas-
parkba, és a családi tanács úgy 
döntött, Mukinak is ott a helye. 
Plútó, a vizsla is erre szavazott 
volna, de ő nem szólhatott bele a 
döntéshozatalba. Mukit befo-
gadták a vadasparkban, bár most 

megemlítette: az alapítványt im-
már közhasznú társasággá minő-
sítették, így az adományként be-
fizetett összeg leírható az adóból. 

Az igazgatónő elmondta: mi-
nél több neves szegedit szeretné-
nek megnyerni a nemes ügynek. 
- Azok, akik egy bizonyos összeg 
fölött támogatják a könyvek és 
folyóiratok restaurálását, okleve-
let kapnak az örökbefogadásról. 
Rajtuk kívül a könyvtárat rend-
szeresen támogatóknak szeret-
nénk felajánlani a lehetőséget, 
hogy válasszanak egyet a szá-
mos, megmentésre váró kötet 
közül. Reményeink szerint ezzel 
az akcióval sikerül olyan támo-
gatói kört teremteni, amelynek 
tagjai rendszeresen segítenének 
abban, hogy bizonyos könyveket 
restauráljunk - hangsúlyozta 
Szőkefalvi-Nagy Erzsébet. 

Az igazgatónő azt is közölte, 
számos bibliotéka példája mu-
tatja, hogy a könyvmegmentési 
akciók az idő múlásával elhal-
nak. - Bízunk abban, hogy az ál-
talunk megkeresett hírességek 
ösztönzőleg hatnak majd a vá-
roslakókra is. A támogatók neve 
bekerül a könyvtári katalógusba, 
így évek múlva is emlékezni fog-
nak arra, ki és milyen könyvet 
fogadott örökbe - mondta ismét 
a könyvtárigazgató. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

biztosan rosszul érzi magát, hi-
szen karanténba került. Gősi 
Gábor igazgató szerint a vadász-
görény határeset számukra, hi-
szen az ő feladatuk a vadon élő, 
védett állatok befogadása, gyó-
gyítása szükség esetén. A görény 
azonban esélytelen az életben 
maradásra, ha nem fogadják be. 
Az állatorvos-igazgató Muki vé-
delmében megemlítette, hogy a 
görény valóban megtámadja a 
baromfit, de patkányok irtására 
is használhatják, és igazából va-
dászatok alkalmával kellene gaz-
dáinak bevetni a fürge ragado-
zót. Az utóbbi időben egyre töb-
ben tartanak görényt kedvtelés-
ből, a kicsi állatot akár panella-
kásba is beviszik, bár nagy moz-
gásigénye van. Hámba fogható -
magyarázta Gősi - és ugyanúgy 

lehet sétáltatni, mint a kutyát, 
vagy újabban már a macskákat 
is. 

Ádám cs Zoli nagy örömmel 
mentek ki a vadasparkba, hogy 
viszontlássák Mukit. 

- Szevasz, cimbi! - kiáltotta a 
ketrecből kikandikáló Mukinak 
Zoli, a görény pedig kaparta-ka-
parta a rácsot, hogy odaszalad-
hasson barátjához. De csak a 
vadaspark alkalmazottja foghat-
ta meg a rosszcsontot, hiszen be 
kell tartania az előírásokat. A 
kis Ádám azt mondta, nagyon 
sajnálja, hogy nem tarthatják 
meg Mukit játszótársnak. Aki 
viszont fölismeri Mukiban elve-
szett görényét, annak a vadas-
park örömmel visszaadja a szö-
kevényt. 

M. B. I. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság nyomozói még min-
dig keresik egy idős domaszéki 
asszony gyilkosát. Mint megír-
tuk, B. Imrénét 2002. július 
10-én, az esti órákban öltek meg. 
Az áldozatra később hozzátarto-
zói találtak rá. A főkapitányság 
egymillió forint nyomravezetői 
díjat ajánlott fel annak, aki infor-
mációval segíti a nyomozást. 

Szintén keresik a rendörök a 
szegedi, Szabadkai úti Shell 
üzemanyagtöltő állomás rablóját. 

Trabantot borított fel tegnap 
délután Szentes és Csongrád 
közötti úton egy motoros. A 
Hondát vezető férfit és a kocsi 
három utasát súlyos sérülések-
kel szállították kórházba. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hátulról szaladt bele és borított 
fel egy Szentesről Csongrádra 
tartó Trabant kombit egy szente-
si motoros tegnap késő délután. 
A Hondát vezető középkorú fér-
fit súlyos lábsérülésekkel szállí-
tották a szentesi kórházba. 

A kocsi sofőrje, egy 25 éves nő 
kisebb sérülésekkel megúszta a 
karambolt, de három utasát, 

Eltűnt egy 
diáklány 
Tíz napja nem adott hírt magá-
ról Busa Eszter. A tizenhat éves 
csongrádi lány utolsó ismert tar-
tózkodási helye: Budapest. 

Lapunk információja szerint a 
csongrádi lánnyal problémák vol-
tak a középiskolában: a sok iga-
zolatlan óra miatt eltanácsolták 
az intézményből. A megyei főka-
pitányság szerint a fiatal lány 
szeptember 26-án Szentesről Bu-
dapestre utazott, majd 28-án 
SMS-ben jelezte édesanyjának, 
hogy aznap a 18 órakor, a Nyuga-
ti pályaudvarról induló vonattal 
indul haza Csongrádra. A Ti-
sza-parti városba azonban nem 
érkezett meg. Azóta nem adott 
magáról életjelt. 

A körülbelül 170 centiméter 
magas, vékony testalkatú, fél-
hosszú, sötét hajú lány eltűnése-
kor zöld színű bársony farmert, 
vastag övet, fehér-kék csíkos adi-
das cipőt és lilás alapú tarka puló-
vert viselt. A rendőrség kéri, hogy 
aki Busa Eszter tartózkodási he-
lyéről információval tud szolgálni, 
az értesítse a Csongrádi Rendőr-
kapitányságot, vagy hívja a 107-es 
hívószámot, illetve a telefontanú 
06-80-555-11 l-es számát! 

HÍREK 
NEM TERRIER TÁMADT 
ALGYÓN 
A Buli-típusú Terrierek 
Magyarországi Klubjának 
szegedi elnöke, Kocsis Miklós az 
algyői kutyatámadásról szóló 
cikkünkkel kapcsolatosan 
megkereste szerkesztőségünket, 
hogy elmondja: szerinte nem 
amerikai staffordshire terrier az 
a kutya, amely két embert is 
megtámadott Algyön. 
Kérdésünkre, milyen fajtájú 
akkor az eb, nem adott választ. 

HOBO JUBILEUMI ESTJE 
Hobo jubileumi estjét rendezik 
meg ma este 8 órától a Horváth 
Mihály utcai Pinceszínházban. 
A népszerű előadóművész 
legsikeresebb lemezeiből 
válogatta össze műsorát. 

Szeptember 17-én egy férfi fegy-
vernek látszó tárggyal a bevételt 
követelte, ám a kutas nem riadt 
meg s a többszöri kérés ellenére 
sem adta át a pénzt. A hoppon 
maradt rabló, aki 180 centiméter 
magas, 25-30 év körüh, sportos 
testalkatú, kopasz férfi kerékpár-
ral menekült el a helyszínről. Eb-
ben az esetben 150 ezer forintot 
ajánlott fel a rendőrség a nyomra-
vezetőnek. Jelentkezni az ingye-
nesen hívható 107-es, 112-es, va-
lamint a 80/555-11 l-es számon 
lehet. A bejelentők személyét a 
rendőrség titkosan kezeli. 

édesanyját, nagynénjét és uno-
kanővérét súlyos sérülésekkel 
vitték el a mentők. 

A fél ötkor történt balesetről a 
Trabant vezetője a következőket 
mondta. Csongrád felé haladva 
egy kerékpárost előzött a tiszai 
strand feljárójától kétszáz méter-
re. Amikor már visszatért saját 
sávjába, akkor csapódott a motor 
az autója hátuljába. A kocsi meg-
pördült, majd a tetején landolt a 
gát oldali árokban. A fiatal hölgy 
szerint az ütközést követően a 
motoros beismerte hibáját. 
Csongrád és Szentes közötti úton 
negyed hétig megbénult a forga-
lom. Az autósok a gátat és a gát ol-
dalát használták a közlekedésre. 

Végleges nem a tápéi toronyra 
Nem építhetett átjátszótornyot Tápén a 
Wcstcl. A mobilszolgáltató cég lakossági 
tiltakozás miatt állt cl a beruházástól. 

Csaknem napra pontosan egy évvel ezelőtt 
gyűltek össze lakossági fórumra a tápaiak, 
hogy tiltakozzanak a Westcl-átjátszótorony 
megépítése miatt. Mindenki ellenezte az át-
játszó létrehozását a Budai Nagy Antal, 
Csap, Rába és Börzsöny utca ölelésében, a 
Szcviép birtokolta telken, ezért az akkori ön-
kormányzati képviselő, Tímárné Horváth 
Magdolna kezdeményezésére aláírásukkal 
tiltakoztak. A lakossági fórumot azt követő-
en hívták össze, hogy a Westcl megkapta az 
építési engedélyt, s az erről szóló határozatot 

a szegcdi önkormányzat jegyzője annak 
rendje és módja szerint elküldte a szomszé-
doknak. A dokumentumok szerint a szakha-
tóságok nem kifogásolták az átjátszót, holott 
a rendezési terv gazdasági zónába sorolta az 
ominózus telket, így azon távközlési épít-
mény nem helyezhető el, az építmények ma-
gassága pedig maximum 6 méter lehetne (a 
Wcstel-torony 40 méterre emelkedett volna 
ki a földből). Nóvák István városi főépítész 
sem javasolta a kiszemelt helyen a torony el-
helyezését. A környéken élők közül Kaszaky 
lózsef biológus és Vetró Gábor orvos, környe-
zetegészségtannal foglalkozó szakember az 
átjátszó fizikailag káros hatásait bizonyítot-
ták be. Mint mondották, a négyzetméteren-

kénti 10 wattos sugárzás hosszú távon fejti 
ki hatását az emberi szervezetre. 

A jelenlegi önkormányzati képviselő, Mé-
száros Attila szerint a lakók azóta megnyu-
godtak, ráadásul az ominózus területet újra 
lakóövezetté nyilvánították. A Westcllcl nem 
szakadtak meg a tárgyalások, más, önkor-
mányzati tulajdonban lévő területet ajánlot-
tak fel a beruházás számára - a kiskertek 
mellett, az úgynevezett déli útnál - , ám azt a 
mobilszolgáltató műszaki okok miatt nem 
fogadta el. Mészáros Attila megjegyezte: az 
igazsághoz hozzátartozik, hogy a tápai réten 
rossz a térerő, onnan szerinte egyáltalán nem 
lehet mobilról telefonálni. 

F.K. 

Karanténban van a tyúkfogó ragadozó 

Zoliék rajtakapták Mukit 

Zoli és Ádám meglátogatta Mukit a vadasparkban. Fotó: Schmidt Andrea 

Egymillió és 150 ezer forint a nyomravezetőknek 

Gyilkost és rablót 
keres a rendőrség 

Motoros borított 
Trabantot az árokba 


