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KORKÉP 

ALGYO, Az Algyői . 
Gazdakollégium ezüst- és 
aranykalászos 
gazdatanfolyamokat indít a helyi 
gazdakör közreműködésével. 
Elsőként szerda délután 5 órától 
várják az érdeklődőket a 
faluházban. A tanfolyam célja, 
hogy a termelőket 
megismertessék a jövőre életbe 
lépő változásokkal, valamint 
hasznos tanácsokat adjanak a 
minőségi termelés 
kialakításához. 

DESZK. Az önkormányzat 
szociális és népjóléti bizottsága 
mai ülésén határoznak a tagok a 
Bursa Hungarica-ösztöndíj 
oda ítéléséről. A nappali 
felsőoktatásban tanuló deszki 
fiatalok már harmadik éve 
pályázhatnak erre az 
ösztöndíjra. Emellett a 
képviselők megvitatják még a 
közgyógyigazolvány iránti 
kérelmek, a rendes és az 
átmeneti szociális segéllyel, 
valamint a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatással 
kapcsolatos kérdéseket is. 

MÓRAHALOM. Reprezentatív 
kisvárosi buszváró építését 
tervezi az önkormányzat a régi 
helyére. Az új épület 
összhangban lenne a település 
arculatával, turisztikai, valamint 
kereskedelmi célokat is 
szolgálna, ugyanis büfét, 
üzlethelyiségeket alakítanának 
ki benne. Mórahalmot az 55-ös 
főút keresztezi, ezért igen nagy a 
forgalom. A már meglévő 
buszváró elavult, valamint túl 
kicsinek is bizonyult. Az 
engedélyezett tervek már 
elkészültek, a beruházás 
költsége még nem ismeretes. Az 
önkormányzat jelenleg 
forrásokat keres a buszváró 
építésére. Várhatóan 2005-ben 
már az új építménynél állhatnak 
meg az autóbuszok. 

ÖTTÖMÖS. Tizenkettedik 
alkalommal emlékeztek meg az 
öttömösiek településük 
nagyjáról, Magyar László 
Afrika-kutatóról. A neves 
világjáró édesapja egykoron a 
faluban kapott mintegy ötszáz 
holdnyi földet. Magyar László 
nevéhez a mai Angola 
felfedezése fűződik. Bata Ferenc 
polgármester köszöntötte a 
vendégeket az ünnepségen, majd 
Krizsán László Afrika-kutató, a 
történelemtudomány doktora 
beszélt a magyar afrikai küldetés 
múltjáról. A megemlékezés 
résztvevői megkoszorúzták 
Magyar László kopjafáját. 

RÖSZKE. Agrárfórum kezdődik 
ma délután 5 órától a 
művelődési házban. Vass Károly 
kamarai tanácsadó tart előadást 
a regisztrációról, a 
mezőgazdasági parcella 
azonosítási rendszeréről. 
Ezenkívül szó lesz még arról is, 
hogyan juthatnak a magyar 
gazdák európai uniós 
forrásokhoz. 

SÁNDORFALVA. Az egészséghét 
keretében ma reggel hét órától 
vérnyomást, testtömeget és 
magasságot mérnek az 
egészségházban. Ugyanitt 9 
órától nőgyógyászati 
Candida-gombaszűrést 
végeznek, 10 órától pedig 
fogászati vizsgálat kezdődik. Dr. 
Sümegi Sándor háziorvos 
rendelőjében pedig 
bőrgyógyászati vizsgálat lesz 
délután 2 órától. A művelődési 
házban fél négytől intimtornára 
várják a hölgyeket, az idősek 
klubjában pedig fél öttől a 
szenvedélybetegségekről lesz 

SZEGED. A Millenniumi 
Kávéházban (Dugonics tér 12.) 
ma este 8 órától Az erdő 
kapitánya című rajzfilmet 
vetítik. Az 1987-ben készült 
animáció Dargay Attila 
munkája. Az előadásra nemcsak 
a legkisebbeket várják, hanem 
minden rajzfilmkedvelőt. 

Nemzetközi díj Amszterdamból Szegedre 

Minőségi környezetgazdálkodás 
Eddig nagyon kevés magyar cég 
vezetése kapott olyan nemzet-
közi díjat, amelyet Szabó Fe-
renc, a Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Kht. ügyvezető igaz-
gatója vett át nemrégiben 
Amszterdamban. A céget uniós 
szakértők javasolták az elisme-

Szigorú szempontrendszer alap-
ján vizsgálták át a Környezet-
gazdálkodási Kht. munkáját 
azok a szakemberek, akik a sze-
gedi céget méltónak találták a 
spanyol többségi tulajdonú Ac-
tualidad multinacionális cég-
csoport által alapított 21. száza-
di minőség és presztízs díjra. Az 
elismerés amszterdami átadását 
megelőzően a díjat odaítélő ku-
ratórium a múltat, a jelent és a 
jövőt egyaránt mérlegre tette. 
Szabó Ferenc ügyvezető igazgató 
szerint olyan uniós szakértők 
javasolták őket a magas kitünte-
tésre, akikkel együtt dolgoztak 
az európai uniós ISPA-fejleszté-
seken. 

A kuratórium a világ minden 
tájáról összesen húsz kiemelke-
dő vállalkozást tartott érdemes-
nek az elismerésre, köztük Ma-
gyarország képviseletében a sze-
gedi közhasznú társaságot. 

Az önkormányzati tulajdonú 
cég utolsó tíz esztendőben elért 

Szabó Ferenc az oklevéllel és a díjjal. Fotó: Miskolczi Róben 

eredményeire felfigyelt a világ. 
Ez idő alatt a Környezetgazdálko-
dási Kht.-t teljesen átszervezték, 
s megteremtették a korszerű 
szolgáltatás valamennyi műsza-
ki feltételét - foglalta össze a tör-
ténteket Szabó Ferenc, aki éppen 
tíz éve áll a cég élén. Az eltelt egy 
évtizedben több mint 1 milliárd 
forintot fordítottak fejlesztések-

re, aminek azért van különös je-
lentősége, mert a magántulaj-
donba került vállalatok többsége 
sem szánt ennél nagyobb össze-
get a korszerűsítésre. Önkor-
mányzati cégeknél még ritkább 
az ilyen nagyságrendű és ütemű 
fejlesztés. 

Az egymilliárd forintból lecse-
rélték a járműparkot, korszerűsí-

tették a gyűjtőedényeket, teljes 
körű minőségbiztosítási rend-
szert vezettek be. A fejlesztések-
hez külső forrásokat is sikerült 
igénybe venni: pályáztak, s jó 
projektekkel mások elől hozták 
Szegedre a támogatásokat. Míg 
1995-ben a kukásautók átlag-
életkora 13 év volt, ami azt jelen-
tette, hogy húszéves matuzsále-

mek is gyűjtötték a szemetet 
Szegeden, ma a legkorszerűbb 
járgányok teljesítenek szolgála-
tot. A közel 150 millió forintos 
fejlesztés három év alatt megté-
rült, mivel nem kellett vagyono-
kat költeni az állandó javítgatá-
sokra. A legújabb gépek - szintén 
pályázaton nyert pénzekből - a 
környező településeken és Sze-
ged kertvárosaiban a zöld zsá-
kokban szelektíven gyűjtött 
hasznosítható hulladékot szedik 
össze. 

A pályázatokon eddig több 
mint 4 milliárd forintot nyertek 
el, melyből 400 milliót már fel-
használtak, de még hátravan a 
„legnagyobb falat", az ISPA-beru-
házás. Többmilliárdos uniós és 
hazai kormánytámogatással töb-
bek között a szelektív hulladék-
gyűjtés bővítése, a hulladéklera-
kó szigetelése, az építésitörme-
lék-feldolgozó és komposztáló-
üzem építése valósul majd meg a 
következő három évben. 

A tíz év történései közé tarto-
zik a Környezetgazdálkodási 
Kht. többszöri átalakítása, osztó-
dása, egyesítése is, amelyek meg-
viselték a céget és az embereket -
tette hozzá az igazgató - , de sze-
rencsére a végső döntésekben 
mindig érvényesültek a szakmai 
szempontok. 

F.K. 

Egyházi méltóságra és politikusokra hivatkozva is csalt a „referens" 

Számítógépet kínált jó áron 
Folytatás az 1. oldalról 

Az ügyben Újhelyi Istvánt és H. 
Nagy Lászlót tanúként hallgatta 
meg a Makói Rendőrkapitányság, 
és tanúként idézte meg a Makói 
Városi Bíróság. Gyulay Endre tő-
lünk tudta meg, hogy nevével egy 
csalásügyben visszaéltek. A püs-
pök hangsúlyozta, semmiféle 
meghatalmazást nem adott a fia-
talembernek, akit nem is ismer. A 
főpásztor még hozzátette: nem 
tervezi, hogy feljelentést tesz, hisz 
azt már mások megtették. 

H. Nagy László elöljáróban kije-
lentette: f. szélhámos. - Azt állí-
totta, hogy kormányzati megbí-
zásból közvetítői és disztribútori 
szerepet tölt be egy olyan állami-
lag támogatott projektben, mely-
nek segítségével 20 ezer forint be-
fizetésével juthat bárki Pentium 
III-as számítógépes konfiguráció-
hoz - mondta a fiatal politikus. 

H. Nagy megjegyezte: úgy tud-
ja, f. Ádám hamis okiratokat, 
megbízóleveleket gyártott. Azt a 
látszatot keltette, hogy a püspök-
ség és a Fiatal Baloldal támogatja. 

H. Nagy László nem cáfolta, 
hogy J. tagja volt (2002. október 
10-től egy hónapig) a Fiatal Bal-
oldal Csongrád megyei szerveze-
tének. - A kizárást magam ter-
jesztettem a közgyűlés elé, mert 
megtudtam, hogy a szervezet ne-
vében próbál eljárni privát üzle-
teiben. 

Újhelyi Istvánt megdöbbentet-
te, hogy J. Ádám mások mellett rá 
hivatkozva próbált az emberek bi-
zalmába férkőzni. Kijelentette, 
tanúkénti meghallgatásáig sem-
mit nem tudott az ügyről. 

Mezőgazdasági kiállítás és gasztronómiai fesztivál Kisteleken 

Azt ettek, amit kifőztek 
A négy évvel ezelőtt elindított 
sajtfesztiválból nőtte ki magát a 
kisteleki mezőgazdasági kiállí-
tás és gasztronómiai fesztivál. A 
hétvégi háromnapos rendezvé-
nyen számos ételt kóstolhattak 
meg a vendégek. 

Körözött, padlizsánkrém, hagy-
más zsíros kenyér, főtt krumpli 
és forralt bor várta már péntek 
este a vendégeket a kisteleki ren-
dezvényházban. A negyedik al-
kalommal megrendezett gasztro-

nómiai fesztivál az idén mező-
gazdasági kiállítással is párosult. 

- A helyi sajtüzem kezdemé-
nyezésére 1999 óta rendezünk 
sajtfesztivált. Most úgy döntöt-
tünk, hogy kibővítjük, meghosz-
szabbítjuk a programsorozatot -
tudtuk meg Rávai Györgyi főszer-
vezőtől. Elsőként a régi fonók 
hangulatát elevenítették fel. A 
kiskunmajsai Mayossa Hagyo-
mányőrző Néptáncegyüttes a hi-
deg ételekkel jóllakott kistelekie-
ket táncba vitte. Nem mindenkit 

M i n d e n t k í n á l t a k , a m i s z e m n e k , s z á j n a k ingere . Fotó: Gyenes Kálmán 

sikerült elcsábítani, ugyanis a ke-
mencében frissen sült kenyér töb-
beket az asztaloknál marasztalt. 

Már évek óta megrendezik a vi-
lágjáró ínyencek estjét. Ezen 
mindig egy utazó meséli el diave-
títéssel egybekötve élményeit. 
Érdekesség, hogy helyben el is 
készítik az adott országra jellem-
ző néhány ételt. így ettek már a 
kistelekiek spanyol, horvát, ar-
gentin, ecuadori, amerikai, de 
több ázsiai specialitást is. A hét 
végén a helyi, vagyis a dél-alföldi 
étkek kerültek terítékre. 

Bátyus bál keretében azt ettek 
a kistelekiek, amit kifőztek ma-
guknak. Ugyanis a szervezők ki-
találták, hogy baráti társaságok, 
egyesületek, családok szombat 
délutánra készítsék el vacsoráju-
kat. Ezt a vendégek is megkóstol-
hatták. - Sok marhapörköltet et-

' tem már életemben, de ilyen jót 
még nem. Ezen valahogy érző-
dött, hogy nem spóroltak ki belő-
le semmit - dicsérte meg Sóshal-
mi fenő az egyik társaság vacso-
ráját. A budapesti férfi Szegedre 
utazott, s kíváncsiságból állt meg 
Kisteleken. 

A nemrég átadott sportcsar-
nok, rendezvényház és gyógy-
szálló közötti területen számos 
traktor, illetve mezőgazdasági 
eszköz sorakozott. - Az öreg ma-
sinámat ideje lenne már lecserél-
ni. Talán ezek az új szerkentyűk 
egészen az uniós piacig repítenek 
- tréfálkozott Szélesi Mihály a 
modern traktorok láttán. 

K.T. 

Új rendelő önerőből 
Új rendelő nyílt Szegeden, a 
Makkosházi körúton. Az EU elő-
írásainak megfelelő kétszintes 
épületet szombaton adták át. 

Szombat délelőtt hivatalosan is 
megnyílt Szeged legújabb rende-
lőintézete. A kétszintes épületet 
két fiatal háziorvos építtette ön-
erőből. Kormányos Szilvia és 
Müller Ildikó az Ortutay utcai, 
önkormányzati tulajdonú rende-
lőintézetben kezdett praktizálni, 
ám azt kollégáik megvették. Ek-
kor, másfél évvel ezelőtt határoz-
ták el, hogy saját rendelőt épít-
tetnek maguknak, mivel sem 
venni, sem bérelni nem tudtak 
másikat a környéken. Nóvák Ist-
ván szegedi főépítész segített ne-
kik abban, hogy a panelrengeteg-
ben találjanak egy alkalmas terü-

letet. A Makkosházi körút 25. 
szám alatt kezdhették el a mun-
kálatokat. 

A 140 négyzetméteres épület 
minden európai uniós előírásnak 
megfelel. Kialakításakor gondol-
tak a mozgáskorlátozottakra is. 
A felső szint két helyisége egyelő-
re üresen áll, ezt bérbe szeretnék 
adni szakorvosoknak, illetve 
gyógymasszőrnek. A több mint 
20 milliós beruházást egyébként 
önerőből finanszírozták, de je-
lentős segítséget kaptak az ön-
kormányzattól is. 

Az ünnepélyes megnyitón Bot-
ka László polgármester hangsú-
lyozta: ezzel a rendelőintézettel 
jelentős minőségi változás áll be 
a makkosháziak háziorvosi ellá-
tásában. 

T.K. 

Botka László volt az „első beteg" Fotó: Schmidt Andrea 

Ma kezdődik 
a gazdaregisztráció 
Az Európai Uniós gazdaregiszt-
rációt mától kérhetik a szegedi, 
tápéi, kiskundorozsmai, szőregi, 
szentmihályteleki, gyálaréti és 
algyői regisztrált termelők. A 
gazdákat a megyei Földművelés-
ügyi Hivatalban veszik nyilván-
tartásba november 19-ig minden 
nap 8-tól délután 4-ig. Az FM 
Hivatal a tömeges sorban állás 
elkerülése érdekében arra kéri a 
termelőket, hogy településré-
szenként keressék fel az intéz-
ményt. 

Tápéról november 11., 15. és 
18-án várják a gazdákat, a do-
rozsmai termelők 11, 14., 16. és 
18-án kérhetik a regisztrációt. A 
szőregiek 12-13-án és 15-én áll-
hatnak sorba, a szentmihálytel-
kiek pedig 10., 12. és 17-én. A 
gyálaréti gazdákat 12-13-án vár-
ja az FM Hivatal, az algyőieket 
viszont 10-én, 12-13-án vala-
mint 16-17-én. A szegedi terme-
lők november 10 és 19 között 
minden nap kérhetik regisztráci-
ójukat. 

-WW** Mis***? 


