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KÖRKÉP 

BALÁSTYA. Folytatja munkáját 
a tenisziskola. A 7-14 éves 
korosztály számára heti 2-2 
órában, pénteken este fél 6-tól és 
vasárnap délelőtt fél 10-től 
tartják a tanfolyamot a 
rendezvényházban. Szakmai 
vezető: Borsos Gábor oktató. 
Érdeklődni a helyszínen lehet. 

BORDÁNY. A téli szünet után 
újra próbálnak a Bordányi 
Amatőr Színjátszó Kör tagjai, 
ideiglenesen a Kossuth uteai volt 
iskolaépületbe átköltöztetett 
teleház nagytermében gyűlnek 
össze. Most a Kukásguru című 
bohózat próbái folynak. A 
Szilágyiné Tari Gyöngyi vezette 
esoport a tervek szerint 
áprilisban, a reCULTURa 
program keretében 
megrendezendő bordányi 
kultúra napján mutatja be a 
produkeiót. 

DESZK. Ma este 6 órától 
folytatódik a Kávéházi Esték 
programsorozat. Az előadás 
témája a moldvai csángók jelene 
és jövője. Vincze Gábor deszki 
illetőségű történésszel Felföldi 
László néprajztudós beszélget. A 
faluházba szervezett est vendége 
Fábri Géza népzenész, fellépnek 
a helyi néptáncosok. A belépés 
ingyenes. 

DOMASZÉK. Január végén 
életmód klub indul az 
Egészségközpontban (Petőfi u. 
12.) a Domaszék Egészségesebb 
Életéért Alapítvány 
szervezésében. Várják • 
mindazokat, akik tenni 
kívánnak a saját vagy családjuk 
egészségéért, szeretnének 
változtatni életmódjukon, de 
nem tudják, hogyan induljanak 
el, vagy csak érdeklődnek e 
téma iránt. Fontosabb 
témakörök: egészséges 
táplálkozás a gyakorlatban is; 
mozgás, masszázs, 
környezetünk, kreativitás. 
Érdeklődni Kószó Cecíliánál 
lehet az alábbi 
telefonszámokon: 284-480, 
illetve 06-30/401-2633. 

- Az Altalános és Művészeti 
Iskola dolgozói január 15-én 
jótékonysági KarneBált 
szerveznek, amelynek bevételét 
tanulói bútorok vásárlására és 
híradástechnikai eszközök 
beszerzésére fordítják - a szülői 
munkaközösség és az iskola 
dolgozóinak döntése alapján. A 
felnőtt belépőjegy ára 2500, a 
gyermekjegyé 1500 forint. 
Támogatói jegyek is 
vásárolhatók 600 és 1200 
forintos áron. A belépőket a 
telcházhan és az iskola 
titkárságán lehet megvenni. 

PUSZTAMÉRGES. A 
művelődési házban ma délután 
2 órától tartja soros 
összejövetelét az Őszikék 
nyugdíjasklub, amelynek 
keretében a tagság műsorral 
készül a január 15-én 
Öt tömösön megrendezendő 
nyugdíjasestre. Azöt tömösi 
rendezvényen a két falu 
nyugdíjasai mutatkoznak be 
egymásnak szórakoztató 
műsorral. Az est vacsorával és 
bállal zárul. 
- Délután 5 órakor az 
ugrókötélcsoport tarja edzését, 
ezt követően 
aerobikfoglalkozásra várja az 
érdeklődőket Szerencsiné 
Csamangő Jusztina a 
művelődési ház nagytermében. 

RÖSZKE. Gyűjtést rendeznek a 
szökőár áldozatainak 
megsegítésére. Az adományokat 
az iskola aulájában elhelyezett 
urnába várják. Az összeget a 
Vöröskereszt juttatja el a 
katasztrófa sújtotta 
területekre. 

ZSOMBÓ. Az egykori tanyai 
iskolában tartják ma este 6 
órától a Wesselényi Népfőiskola 
soros programját, amelyen dr. 
Czigner Jenő professzor tart 
előadást az orrvérzésről. A 
belépés ingyenes. 

Kevés állatot visznek el a Tappancstól, ezért az alapítvány sem tud újakat befogadni az utcáról 

Száznegyven kiskutya gazdára vár 

A Forrásban és a Tiszában rendezik a táncmulatságok zömét 

Kezdődik a báli szezon 
Szeged nagy szállodáiban január közepétől két hónapon át tart a 
báli szezon. Például a Forrás termeit eddig tizennégy különböző 
cstélyre foglalták le. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kezdetét vette a báli szezon Sze-
geden. Január 21-én a Hansági 
Ferenc szakiskola tartja végzőse-
inek szalagavató bálját a Forrás 
Hotelban. A következő hét végén 
a Tisza Lajos, február 4-én a Fo-
dor József szakközépiskola utol-
só éves tanulói báloznak a szálló-
ban. A bálon bárki részt vehet, 
aki előre megvásárolja a belépőt. 
Ez ezer forintba kerül. Ha vacso-
rázni is szeretnének, akkor a 2 
ezer 100 forintos jegyet veszik 
meg a szülők - tájékoztatott Ha-

jós János, a Fodor szakközépisko-
la báljának szervezője. 

Február 5-én lesz a vám- és 
pénzügyőrség bálja. A Kossuth 
Zsuzsa Egészségügyi Szakközép-
iskola február 11 -én, a Kőrösy Jó-
zsef Közgazdasági Szakközépisko-
la pedig 18-án avatja fel végzőseit. 
Másnap már a mérnökök báloz-
nak itt. Február 25-én újra a sza-
lagavatót tartanak, a Vasvári Pál 
Szakközépiskola harmadikosai 
tűzhetik fel a szalagot a végzősök-
nek. Egy nappal később a rend-
őrök ropják majd a parketten. 

Március 5-én bizonyára a pecá-

sok élményeitől lesz hangos a te-
rem, ekkor rendezik a Hermán 
Ottó Horgász Egyesület bálját. A 
sort a Forrásban a Madách Alta-
lános Iskola bálja zárja. 

A Tisza Szálló termei sem ma-
radnak üresen a táncolós-mula-
tós szezon alatt. Január 28-án a 
jogászoké lesz a hotel. Ezt követi 
majd a zenei konzervatórium 
bálja. Február 12-én a Szegedi 
Tudományegyetem gyógyszerész 
kara, egy hét múlva pedig az or-
vosi kar tartja ünnepélyes estjét. 
Az ipartestület február 26-ára 
foglalja le a báltermet, a környe-
zetgazdálkodási kht. március 
5-ére. 

A Novotelban márciusban tar-
ják a vízilabdások bálját. 

Jogászdoktorokat avattak 

A Szegedi Túdományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara nappali és levelező tagozatán 156 hallga-
tó fejezte be tanulmányai t - ő k e t szombaton, a Szegedi Nemzet i Színházban az egyetem avató taná-
csa doktorrá fogadta. Az új jogászdoktorokat Szabó Gábor rektor és Szabó Imre, a jogi kar dékánja 
ünnepélyes körülmények között avatta fel. A jelöltek közül öten summa cuni laude, 37-en cum lau-

! de és 114-en rite minősítéssel végeztek Fotó: Schmidt Andrea 

„Megtelt!" E tábla joggal him-
bálődzhatna a Tappancs Alapít-
vány menhelyének bejáratánál. 
Szegeden kevesen fogadnak 
örökbe kutyát, ezért az állat-
védők hónapok óta alig tudnak 
az utcáról ú j jövevényt befo-
gadni. Jelenleg 140 kutyát gon-
doznak, de még legalább félszáz 
gazdátlan ebről tudnak. 

Alig vittek el kutyát a Tappancs 
Állatvédő Alapítványtól az 
utóbbi hónapokban. Míg a men-
helyről nyáron havi 50-60 álla-
tot is örökbe fogadtak, addig 
most csupán 8-10 kerül új csa-
ládhoz. Pedig nagyon kellene a 
hely a gazdátlan ebeknek, 
ugyanis karácsony és szilveszter 
után ugrásszerűen megnőtt a 
kóbor kutyák száma. A legtöbb 
állat a petárdázások miatt, ijed-
tében szaladt el otthonról. Kö-
rülbelül félszáz utcán kóborló 
ebről tudnak a tappancsosok. 
Néhány kutya ideiglenes befo-
gadóknál várja, hogy a telepre 
kerülhessen. Ez azonban csak 
akkor lehetséges, ha a régebbie-
ket elviszik, és felszabadul né-
hány hely. Jelenleg 140 kutya él 
a Tappancstanyán. 

- Minden lyukban kutyát látni 
- fogalmazott viccesen Bőviz 
Otília állatgondozó, de hamar ki-
derült: nem túlzott. Még a mel-
léképületet is feláldozták az ál-
latvédők a kutyáknak: itt helyez-
ték el a kölyköket, hogy fűteni 
tudjanak rájuk. Az apró szőr-

i é i t ház van az alapítvány menhelyén 

gombócokkal a legkevesebb a 
gond, mert szinte azonnal gazdá-
ra találnak. Az idősebb ebeket 
azonban jóval kevesebben kedve-
lik meg első látásra. Pedig min-
den kivert kutyának szomorú a 
története: akad, amelyiknek 
meghalt a gazdája, a többségnek 

pedig itt mentették meg az éle-
tét. 

- Némely kutyáért egy lyukas 
garast nem adott volna az állat-
orvos, néhányat el is akart altat-
ni - mesélte Otília. - Találtunk 
egy daganatos kutyát, és egy 
olyat is, amelyiknek átszúrta a 

Fotó: Karnok Csaba 

tüdejét a bordája, miután el-
ütötte az autó. Ma mindkettő itt 
él velünk, egészségesen. A ked-
vencünk mégis Dömötör. Egy 
szeméttelepen találtuk újszü-
löttként, testvéreivel. Cumis-
üvegből tápláltuk az apróságo-
kat, de csak ez az egy maradt 

életben. Úgy döntöttük, őt meg 
is tartjuk. 

Valahogy így szeretett bele So-
mába több mint egy évvel ezelőtt 
Dosztig Ferencné, Ágnes is. 

- Már korábban elhatároztam, 
hogy örökbe fogadok egy kutyát, de 
ez sokáig csak terv maradt - mesélte 
az asszony. - Valahogy mindig talál-
tam „kifogást" magamnak, hogy 
még nincs megcsináltatva a kerítés, 
és hasonlók. Aztán egy nap szóltak, 
hogy a Tappancsnál él egy kutya, 
amit biztos nem tudok majd ott-
hagyni. És így is lett. 

Soma, a néhány hónapos kutya 
a Tappancstanyáról a szőregi ker-
tes házba került. Egyetlen éjsza-
kát nem nyüszített a költözés 
miatt, azonnal birtokba vette új 
otthonát. Kutyaházára még név-
tábla is került, teljes jogú család-
taggá vált. 

- Nagyon elkényeztettem, de 
hát annyira szeretetreméltó - si-
mogatta meg kedvence fejét Ág-
nes. - Érzem, nagyon hálás azért, 
hogy befogadtam, és rengeteg 
örömet okoz nekem. Mindig van 
kihez szólnom, ráadásul, mióta 
velem van, már egyáltalán nem 
félek egyedül. 

A Tappancstanyán jelenleg 140 
kutya keres új gazdát. Kistestú, 
nagytestű, fajtiszta, korcs, kö-
lyök és felnőtt egyaránt azt várja, 
hogy valaki hazavigye és gondos-
kodjon róla - egy életen át, mert 
komolyan veszi: felelős azért, 
amit megszelídített. 

TÍMÁR KRISZTA 

Ömlött a gáz az eltört vezetékből 

Kerítésnek rohant 
egy terepjáró Tápén 
Álló autónak ütkö-
zött egy terepjáró 
szombaton este Tá-
pén, majd egy ház 
udvarába rohant, 
ahol eltörte a gáz-
vezetéket. A gáz sze-
rencsére nem rob-
bant be és senki sem 
sérült meg súlyo-
san. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Csak a szerencsének 
köszönhető, hogy 
nem történt kataszt-
rófa a hét végén Sze-
ged-Tápén a Budai 
Nagy Antal utcában. 

A szegedi P. Z. által 
vezetett Mitsubishi 
Pajero terepjáró 
szombaton este hét 
óra előtt nem sokkal 
Szeged-Felsőváros 
felől Tápéra tartott, A Pajero 
amikor a Budai Nagy órát is 
Antal utcai mini 
Coop ABC előtt eddig ismeretlen 
okból áttórt a menetirány szerin-
ti bal oldalra, ahol nekiütközött 
a bolt parkolójában, az úttesttel 
párhuzamosan parkoló Volkswa-
gen Passatnak. A Pajero a bolt aj-
tajába tolta a Passatot, majd a 
szomszéd ház udvarába rohant, 
ahol letarolta a kerítést és a mel-
lé felszerelt gázórát is. A baleset 
helyszínén még vasárnap dél-
előtt is sokan kíváncsian lassí-
tottak autójukkal, hogy jobban 
szemügyre vegyék a pusztítást. 

A megrongált kerítésú ház la-
kói, Szilárd András háziorvos és 
családja a baleset idején nem tar-
tózkodtak otthon, de a terepjáró 
landolása után percenként hív-
ták őket mobiltelefonon a halál-
ra rémült szomszédok. Ugyanis 
az eltörött gázcsőből süvítve öm-
lött a gáz. 

-Az eltört vezetékcsonkot a 
tűzoltók egy speciális szerszám-
mal pillanatok alatt elszorították 
- magyarázta Szöilősi Sándor ez-
redes, a Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság ve-

le taro l ta a ker í tés t és a gáz-
Fotó.- Miskolczi Róbert 

zetője. - Viszonylag vékony cső 
sérült meg, a gáz pedig kis nyo-
mással távozott. A baleset idő-
pontjától a helyszínre érkezésün-
kig szerencsére nem ömlött ki 
nagy mennyiségű gáz és így nem 
robbant be, nem kapott lángra! 

- Mire hazaértünk, megszün-
tették a szivárgást - sóhajtott 
tegnap délelőtt Szilárd András. A 
háziorvos szerint mivel a gázóra 
mellett a kerítést ki kell javítani, 
a káruk jóval több mint 100 ezer 
forint. 

A Passatban egy fiatal nő ült 
kislányával, éppen vendégségből 
indultak haza, amikor a baleset 
történt. Az ütközés erejétől az 
asszony beverte a fejét a kor-
mánykerékbe és könnyű, nyolc 
napon belül gyógyuló sérüléseket 
szerzett. A kislány és a balestet 
okozó Pajero vezetője nem sebe-
sült meg. A terepjárót vezető sze-
gedi férfi, P. Z. ellen a rendőrség 
balesetokozás miatt szabálysér-
tési eljárást indít. Az eset pontos 
okát és körülményeit még vizs-
gálják. 


