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KORKÉP 

ALGYÓ. A faluházban 7 óra 30 
perctől 15 óráig Pál Andrea 
falugazdász tart fogadóórát. 
Délután 4 órakor kezdődik a 
Hagyományőrző együttes 
találkozója, este 6 órától az 
Algyői Citerazenekar próbál. 

ÁSOTTHALOM. A 
képviselő-testület 
decemberben 2005-re érvényes 
munkatervének 
megállapításakor határozott 
arról, hogy mivel a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatójának 
megbízatása 2005. június 
30-án lejár, szükséges a vezetői 
megbízatás betöltéséhez a 
pályázat kiírása. Az intézmény 
legutóbb 2001 -ben készített 
beszámolót működéséről, azért 
időszerű a művelődési ház és 
könyvtár tevékenységének 
áttekintése is. A 
megtárgyalandó témák közé 
került Sümegi Sándor 
képviselő javaslatára a község 
lakosságának egészségi 
állapotáról szóló jelentés 
megvitatása, Bálint Szilveszter 
képviselő az ifjúság 
helyzetének alakulásáról 
javasolt napirendi pontot 
felvenni. A község 
önkormányzata 14 településsel 
együtt a helyi 
hulladékgazdálkodási terv 
kidolgozására pályázatot 
nyújtott be a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztériumhoz. A 
támogatás elnyeréséhez 
szükséges az elkészült helyi 
hulladékgazdálkodási terv 
önkormányzati rendeletben 
történő kihirdetése. A terv 6 
évre készült, báziséve a 2002. 
év. A 2002-2008. évre készített 
helyi hulladékgazdálkodási 
tervet 2 évente felül kell 
vizsgálni, az abban foglaltak 
teljesítését értékelni. 

BALÁSTYA. Ma délután 5 
órakor folytatja munkáját az 
angol nyelvtanfolyam a kezdő 
csoport számára a művelődési 
házban Csejteiné Rózsa 
vezetésével. 

DOMASZÉK. A Bálint Sándor 
Altalános Művelődési Központ 
meghívja Domaszék község 
minden szórakozni, táncolni 
szerető lakosát, szülőket, volt 
diákokat, baráti társaságokat 
és minden érdeklődőt a január 
15-én rendezendő, hajnalig 
tartó pótszilveszteri 
mulatságára, a KarneBálra, a 
szülők, nevelők báljára. 
Programok: 18-tól 19 óráig 
vendégvárás, majd 20 óráig az 
általános és művészeti iskola 
tanulói, a pedagógusok énekes 
műsorszámai következnek. A 
20 órakor felszolgált vacsora 
marhapörkölt lesz, majd 
20.45-től hajnalig tart a tánc a 
Zsomboys zenekar 
közreműködésével. A rövid 
szünetekben 
klasszikusbalett-bemutató és 
tombola várja a bálozókat. A 
bál ideje alatt a büfé mérsékelt 
árakkal üzemel. 

KISTELEK. A 
rendezvényházban ma délután 2 
órától tartja találkozóját a 
nyugdíjasklub. 

MÓRAHALOM. Januárban az 
Aranyszöm Rendezvényházban 
folytatódnak a Vitalitás-klub 
estjei, valamint a Kávéházi 
társalgások című 
előadás-sorozat, és bemutatják 
a Móricz Zsigmond Sári bíró 
című művéből 
készült előadást is. 

ZÁKÁNYSZÉK. 
Az ifjúsági önkormányzati 
(ZIÖ) választásokon a 
jelölőszelvények január 21-ig 
leadhatók a teleházban, vagy a 
kiküldött kopogtatócédulán 
feltüntetett személynek. A 
zákányszéki sportcsarnok 
festése a felnőtt 
futballbajnokság résztvevőinek 
segítségével társadalmi 
munkában készült el. 

Statisztikai adatokat szolgáltat a digitális berendezés 

„Gyanús" villanyóra 
a Gogol utcában 

Szűcs István nem tudta, miért cserélték le a régi mérőórát Fotó: Frank Yvette 

Meglepte a szegedi Gogol utca 
14. lakóit, amikor a közös áram-
fogyasztást mérő régi órát egy 
digitális kijelzésű berendezésre 
cserélte ki a Démász Rt. Akad, 
aki nem bízik meg az új órában, 
mert attól tart, a szolgáltató 
távirányítással befolyásolhatja 
a működését. Ez lehetetlen -
nyugtatja meg fogyasztóit a Dé-

A szegedi Szűcs István szerint a 
Gogol utca 14. számú házban 
másodszor fordul elő, hogy a la-
kók tudta nélkül cserél villany-
órát a Démász Rt. A szerkesztő-
ségünket fölhívó férfi elmondta, 
hogy december végén a közös fo-
gyasztást mérő készülék helyett 
fölszereltek egy új, szokatlan, di-
gitális kijelzésű berendezést. Hí-
vónk úgy tudja, a gép rádióvezér-
léssel működik, ezért attól tart, 
hogy „odabentről" (vagyis a Dé-
mász-központból) átállíthatják a 
mutatott értéket... 

Szűcs István egy korábbi, ha-

ORSZÁGOS 
FÖLMÉRÉS 
Digitális villanyórát többnyire 
csak nagy fogyasztású he-
lyekre szerelnek föl. A Gogol 
utcába azért került mégis 
ilyen mérő, mert 700 fogyasz-
tási hely adatait negyedórán-
ként rögzítik egy statisztikai 
fölmérés részeként. Az adat-
gyűjtés a Magyar Energiahi-
vatal programja keretében fo-
lyik: a vizsgálat célja a fo-
gyasztási szokások elemzése. 

sonló esetet is említett. Akkor -
állítja - nem készült a lakók 
vagy a közös képviselő által hi-
telesített jegyzőkönyv az óracse-
réről, így azt sem tudták, meny-
nyit mutatott a leszerelt régi fo-
gyasztásmérő. A Démász elis-
merte a mulasztást - tette hozzá 
a Gogol utcai férfi - és ellentéte-
lezésképpen nem számolta föl 

az utolsó két mérés közti fo-
gyasztást. 

A mérőórák működését termé-
szetesen nem befolyásolhatja a 
Démász Rt. - nyugtatta meg gya-
nakvó olvasónkat Pipicz Mihály 
főmérnök. A villanyórákat az 
Országos Mérésügyi Hivatal hi-
telesíti, az ezt igazoló pecsét ott 
látható minden mérőberendezé-
sen. Ha valakinek mégis kétségei 
támadnának, kérheti az óra hite-
lesítését. Az ellenőrzés költségeit 
a Démász csak akkor fizeti, ha 
kiderül, hogy a mérő pontatlan -
ellenkező esetben a fogyasztó 
egyenlíti ki a számlát. 

Vajnai Zsolt méréstechnikai 
csoportvezető a Gogol utca 14. 
alatti villanyóracseréről elmond-
ta, hogy a helyszínen készült 
jegyzőkönyvön egy lakó aláírása 
is szerepel - tehát nem történt 
szabálytalanság. Hasonló elekt-
romos fogyasztásmérőből mint-
egy 3 ezer működik a Démász 
Rt. szolgáltatási területén. 

NY. P. 

Betegek gyógyulnak 
a szentesi termálban 
Átadták a vendégeknek tegnap a 
mintegy 120 millió forintért 
felújított szentesi gyógyfürdőt. 
A tetőtérben kialakított nappali 
szanatóriumban viszont csak 
tavasztól fogadják a betegeket. 

A múlt század hatvanas éveinek 
elején avatták fel a szentesi Ady 
Endre utcában a termálvizes für-
dőt, amelyet akkoriban többnyi-
re tisztálkodásra használtak a 
helybeli családok. Négy évtized-
del ezelőtt ugyanis még nem sok 
házban volt fürdőszoba. A török 
fürdők hangulatát idéző, kupolás 
építményben ezért a közös me-
dencéken kívül eleinte zuhanyo-
zós és fürdőkádas helyiségek elé-
gítették ki a szentesiek, valamint 
a térség lakóinak igényeit. 

Az első termálkutat egyébként 
még 1957-ben fúrták a városban, 
s erről a kútról kapta a vizet a 
most felújított és bővített létesít-
mény. Ráfért már a korszerűsí-
tés, hiszen jelentősebb munkák-
ra nem nyílt lehetőség az elmúlt 
évtizedekben. A modernizálásra 
mintegy 122 millió forintot köl-
töttek pályázati pénzből, vala-
mint a fenntartó megyei önkor-
mányzat és a város anyagi támo-
gatásával. 

A szentesi kórház részlegeként 
működő fürdőben az idők múlá-
sával az igényekhez alkalmaz-
kodva változtak meg a szolgálta-
tások. A tisztálkodásra használt 
helyiségeket - mint 
utalt rá Szirbik Im-
re polgármester a 
létesítmény tegnapi 
átadásakor - gyógy-
ulásra és pihenésre 
alkalmassá alakí-
tották át. A tetőtér 
beépítésével nappa-
b szanatóriumot 
nyertek, ahol csak 
tavasztól fogadják 
majd a betegeket. 
Az egészségbiztosí-
tó pénztár ugyanis 
akkortól finanszí-
rozza a 12 ágyas in-
tézményt. A gyógy-
ászati részlegben 
sokkal hatéko-
nyabb lesz a keze-
lés, ha a páciensek 
nem mennek rög-
tön haza, hanem a 

légkondicionáló berendezéssel és 
telefonnal is ellátott szobákban 
pihennek. A Dunától keletre eső 
területen egyébiránt csak Szente-
sen létesült nappali szanatóri-
um. A felújított gyógyfürdőről 
azt mondta tréfásan a város veze-
tője, amikor meglátta az autóbal-
esetben sérült, majd többször 
megoperált Dobos András állat-
orvost: az intézmény akkor felel 
meg igazán a rendeltetésének, ha 
Bandi bottal jön be, és segédesz-
köz nélkül távozik, húsz évvel 
megfiatalodva. 

Jó dolog ilyen jelentós beruhá-
zás avatásával kezdeni az évet -
mondta az intézményt fenntartó 
megyei önkormányzat elnöke. 
Frank József azt is említette, hogy 
az év első munkanapján küldött 
levelet az egészségügyi miniszter-
nek, akitől azt kérte: a szentesi 
kórház anyagi helyzetének rende-
zésére felvett konszohdációs hi-
telt minősítse át vissza nem térí-
tendő támogatássá. Frank és Szir-
bik kezdeményezte továbbá a 
szaktárcánál a termálvíz felhasz-
nálóit sújtó törvény módosítását 
annak érdekében, hogy e termé-
szeti kincset a jövőben is tudják 
hasznosítani. Szentesen egyéb-
ként minden adott ahhoz a fürdő-
szövetség dél-alföldi elnöke, Albel 
Andor szerint, hogy az egészség-
turizmus meghatározó települése 
legyen a tágabb régióban is. 

BALÁZSI IRÉN 

A fénykorban kétszáz embernek adott munkát a makói üzem 

Fél gőzzel dolgozik a Maroscipő 
Nehéz helyzetben van, de egy-
előre állja a sarat a makói Ma-
roscipő Ipari Kft. Az egykor 
helybéli cipészek által alakított 
szövetkezet utódja a német pi-
acra termel - igazgatója, Her-
mann János szerint a magyar 
könnyűiparnak komoly állami 
segítségre lenne szüksége a tal-
pon maradáshoz. ' 

A Maroscipő Ipari Kft. elődjét 
Cipő és Csizma Kisipari Szövet-
kezet néven 1949-ben alakítot-
ták, azaz Makón elsőként - me-
séli a múltról Hermann János, a 
társaság jelenlegi ügyvezető igaz-
gatója. A helybeh cipészek egy-
kori szövetkezete fénykorában 
kétszáz ember munkahelye volt, 
évi háromszázezer pár lábbelit 
gyártott, fő piacának pedig a 
Szovjetunió számított. Most het-
ven és száztíz fő között ingado-
zik - szezonáhsan - a foglalkoz-
tatottak száma: nyáron keveseb-
ben, az őszi-téli időszakban töb-
ben kapnak itt munkát; az alkal-
mazottak egyébként szinte kivé-
tel nélkül nők. A többség mini-
málbér körüü összeget kap kéz-
hez. A szakmunkás egyre keve-
sebb köztük, a képzésben szinte 
nincs utánpótlás - mondja az 
igazgató, aki hozzáteszi: betaní-
tottként bizony nagyon nehéz 
tartani a megszabott normát. A 
cég a német piacra termel, még-
hozzá bérmunkában. Minőségi 
papucsok, cipők és csizmák fel-

Az Eötvös utcában évi százötvenezer pár lábbeli készül 

sőrészei készülnek az Eötvös ut-
cai gyárban. Az össztermelés 
éves szinten százötvenezer pár. 

A makói cipőgyár ugyanazok-
kal a gondokkal küzd, mint az 
egész magyar könnyűipar. A pia-
con megjelent a rendkívül olcsón 
szállító kínai konkurencia, rá-
adásul mind erósebbek a ke-
let-európai versenytársak is. A 
társaság egyre nehezebben állja a 
sarat. Az üzemcsarnokok példá-
ul ma már csak ötvenszázalékos 
kihasználtsággal működnek, sok 
az üresen álló terem. A cipőipari 
vállalkozás azonban nincs olyan 
nehéz helyzetben, mint a másik 

egykori szövetkezet, a háziipari: 
mint megírtuk, ez utóbbi éppen 
az év végével fejezte be a terme-
lést, miután tavalyi vesztesége 
elérte a húszmillió forintot. Her-
mann János szerint a helyzeten 
úgy lehetne javítani, ha modetn 
gépeket tudnának „csatarendbe" 
állítani - ezek meggyorsítanák, 
egyben olcsóbbá tennék a terme-
lést. Ehhez azonban komoly álla-
mi segítségre lenne szükség és 
ennek egyelőre nem látni nyo-
mát; támogatást a cég jelenleg 
csak a foglalkoztatottak megtar-
tásához kap a munkaügyi köz-
ponttól. 

Ennek ellenére, noha komo-
lyabb beruházásra már évek óta 
nem volt lehetősége a makói 
kft.-nek, a gyárépületet és köz-
vetlen környékét azért rendben 
és tisztán tartják. Legutóbb a 
Kecskeméti Ármin utca felőli ud-
var kapott új kerítést. 

- Igyekszünk mindenben az 
igényességre törekedni: ehhez 
nemcsak azért ragaszkodunk, 
hogy lehetőség szerint emberi 
környezetben tudjunk dolgozni, 
de német üzleti partnereink is 
megkövetelik tőlünk - mondja 
Hermann János. 

SZABÓ IMRE 

Dobos András szentesi állatorvosnak jó 
szolgálatot tesz a felújított gyógyászati rész-
leg Fotó: Vidovics Ferenc 

HÍREK 
CÉLBA ÉRT AZ ADOMÁNY 
Jó helyre került a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület 
szegedi csoportja gyűjtésében 
összegyűlt adomány -
tájékoztatta lapunkat Szabó 
Magdolna, a csoport 
munkatársa. A szegedi 
ABC-áruházakban, még az 
ünnepek előtt elhelyezett 
urnákban összegyűjtött pénzből, 
a Máltai Szeretetszolgálat 
tizenkét éves hagyományának 
megfelelően, szegény 
gyerekeknek vásároltak 
karácsonyi ajándékokat. Az 
idősekre is gondoltak: a 
szeretetszolgálat szegedi 
csoportjának tagjai negyven 
nyugdíjast láttak vendégül, s 
teával, valamint maguk 
készítette süteménnyel kínálták 
a meghívottakat. 

JÓZSEF ATTILA-
SZAVALÓVERSENY 
Az egyetem József 
Attila-szavalóversenyt hirdet a 
költő születésének centenáriuma 
alkalmából. A pályázaton az 
SZTE hallgatói, oktatói, dolgozói, 
valamint Szeged város felnőtt 
lakói vehetnek részt. A 
versenyzők három szabadon 
választott József Attila-verssel 
nevezhetnek a SZTE Kulturábs 
Irodájában (Dugonics tér 13. II. 
emelet, telefon: 544-045, 
544-016) kapható nevezési lapon. 
A nevezés határideje március 
18-a. Az első díj 30 ezer, a 
második 20 ezer, a harmadik 10 
ezer forint. A díjakat szakértőkből 
álló zsűri ítéü oda. 

Fotó: Schmidt Andrea 


