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K Ö R K É P 

A L G Y Ó . Az Algyői Információs 
Pont közösségszolgálata 
tájékoztatja a lakosságot, hogy 
az előfizetéses ebédszolgáltatás a 
szabadidőközpont felújítása 
miatt idén várhatóan szünetel. 

B A L Á S T Y A . Vasárnap délután 3 
órakor a művelődési ház ifjúsági 
klubjában tartja évnyitó 
összejövetelét a nagycsaládosok 
helyi egyesülete. A gyűlésen 
beszámoló hangzik el az 
egyesület tavalyi 
tevékenységéről, eredményeiről. 
Emellett megtárgyalják az idei 
rendezvénytervezetet, rendezik 
az egyesületi tagdíjakat. 

B O R D Á N Y . Vasárnap sportköri 
közgyűlést tartanak délelőtt 10 
órától az önkormányzati 
étteremben. Megvitatják az 
elmúlt évről szóló beszámolót, 
megtervezik az idei feladatokat. 
Minden sportköri tag 
megjelenésére számítanak. 

KISTELEK. Ma rendezik meg a 
téli teremlabdarúgó bajnokság 5. 
fordulóját a kisteleki 
sportcsarnokban. Délben a 
Zenekar és a SANE csapata 
játszik, 1 órakor a Roberto Car és 
a lezsó mérkőzése, 2 órakor az 
Algyő ifi és az Oversped 
rangadója kezdődik, ezt követi 3 
órától a Husqvarna és a Kanárik 
összecsapása. Délután 4 órától 
az Electric Power a Lapos TE-vel 
játszik, 5 órakor a Godzilla GSM 
a Vigadó csapatával küzd, 6 
órakor pedig a 
Pusztaszer-Gulyáscsárda 
mérkőzésre kerül sor. 7 órakor a 
Kuszi FC és az Acélbikák 
rangadója következik, őket 
követi este 8 órától a Paprika FC, 
valamint a Cindychatus 
mérkőzése. A bajnokság ötödik 
fordulója este 9 órától a 
HammSam és a Játékosok 
Klubja összecsapásával zárul. 

ÓPUSZTASZER. A község 
önkormányzata pályázaton 5 
millió forintot nyert a helyi 
sportpálya öltözőjének 
rekonstrukciójára. Felújítják az 
öltözőhelyiségeket, a 
vizesblokkokat, valamint az 
épület tetőszerkezetét. Emellett 
újravakolják az épület külső 
falait is. 

Ü L L É S . Ma délután 3 és este 6 
óra között kcránuafoglalkozásra 
várják az érdeklődőket az 
alkotóházba. 

SZEGED. A Százszorszép 
Gyermekházban családi napot 
rendeznek ma délelőtt: 9 
órától babaruhabörzét 
rendeznek az anyukáknak, 10 
órakor kezdődik A széttáncolt 
cipellő c ímű előadás a 
Truffaldino Bábszínház 
előadásában. Megtekinthető a 
babakiállítás, a maciszoba. 
Különböző bábok kiállítását és 
vásárát is megrendezik Vízi 
(ánosné bábtervező és 
bábkészítő munkáiból . A 
belépődíj gyermekenként 400 
forint, több gyermek esetén 
fejenként 300 forint. 
- A Mil lenniumi Kávéházban 
ma este 8 órától latin estre 
várja a táncolni vágyókat 
Martha Alvarado és Szabados 
László. 
- A Szegedi Vadasparkban idén is 
folytatódik a „Téli utazás a világ 
körül" című sorozat. A 
következő, diavetítéssel 
egybekötött előadás vasárnap fél 
11 -kor kezdődik a Szegedi 
Vadaspark zooiskolájában. Ez 
alkalommal Kármán Balázs 
természetfotós Costa Ricában 
készült képeit csodálhatják meg 
az érdeklődők. 

ZÁKÁNYSZÉK. A településen 
idén is folytatja az 
önkormányzat a tavaly 
megkezdett akciót: az iskolatej 
mellé kiflit kapnak a gyerekek. A 
péksütemény beszerzésére 
évente félmillió forintot fordít az 
önkormányzat a 
képviselő-testület döntésének 
megfelelően. 

Kutyaólban 
a heroin 
Nyolcvádlottas ügyben hozott 
tegnap ítéletet a szegedi táblabí-
róság. Az első- és másodrendű 
vádlottak - akik élettársak - he-
roint és amfetamint rejtegettek 
szegedi lakásukban, az udvaron 
lévő kutyaólban és egy bérelt ga-
rázsban. A többi vádlott tőlük vá-
sárolt a szerből, majd később már 
egymástól is vettek, amíg egymás 
után le nem buktak. A Csongrád 
Megyei Bíróság jelentős mennyi-
ségű kábítószerrel való visszaélés 
bűntettében mondta ki bűnös-
nek a szegedi Lakatos Endre első-
rendű és Larkas Zsuzsanna má-
sodrendű vádlottat, ezért őket 9 
év fegyházbüntetésre ítélte és 10 
évre eltiltotta a közügyek gyakor-
lásától. A Szegcdi ítélőtábla teg-
nap egy évvel enyhítette Farkas 
Zsuzsanna büntetését. 

A Fidesz 
indítványa 
Önálló indítványt nyújt be a sze-
gedi közgyűlés januári ülésén 
Hűvös László. A fideszes önkor-
mányzati képviselő szerint párt-
állástól függetlenül minden fele-
lősen gondolkodó politikus fel-
adata, hogy egy hosszú távú, 
gondosan megtervezett egészség-
ügyi koncepció szülessen Szege-
den. A fideszes politikus javasla-
ta szerint az önkormányzatnak 
közbeszerzési eljárás keretében 
kellene megbíznia egy külső cé-
get az egészségügyi szolgáltató 
rendszer átvilágításával. Hűvös 
elképzelése szerint ez lenne az el-
ső lépése az ötéves, 2005. és 
2010. között megvalósítandó 
egészségügyi szakmai program-
nak. 

Emlékezés 
A második világháborúban elesett 
algyőiekre emlékeznek holnap a te-
lepülésen. A nyolc órakor kezdődő 
szentmise után megkoszorúzzák a 
Szent Anna-templom falán lévő 
emléktáblát, melyet az eseményre 
az Algyő Fejlődéséért Alapítvány 
felújítatott. Ünnepi beszédet mond 
Gonda János, a Csongrád megyei 
közgyűlés képviselője. A emléktáb-
lát Laurinyecz Mihály helyi plébá-
nos szenteli fel. 

Mórahalmi 
fürdő 
A mórahalmi önkormányzat kérel-
mére az Országos Tisztiorvosi Hi-
vatal Országos Gyógyhelyi és 
Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága - a 
benyújtott dokumentumok alapján 
- az Erzsébet-gyógyfürdő besorolá-
sát helyi kategóriából regionális ka-
tegóriába minősítette - tudtuk meg 
Berta Zsolttól, a fürdő marketingve-
zetőjétől. így - a csongrádi, a makói 
és a szentesi után - az Erzsébet mó-
rahalmi gyógyfürdő is a regionális 
jelentőségű kategóriába került. 
Nógrádi Zoltán, a település polgár-
mestere szerint a hosszú távú célki-
tűzések megvalósítását követően 
az Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő 
hazánkban és külföldön is elismert, 
neves létesítménnyé lehet, megfe-
lelve ezzel az országos jelentőségű 
gyógyfürdő-minősítés elvárásai-
nak. 

Koncert 
A Szegedi Tudományegyetem Ze-
neművészeti Főiskolai Karának 
művészei jótékonysági hangver-
senyt rendeznek a délkelet-ázsiai 
szökőár túlélőinek megsegítésére 
kedden este 6 órától a kar Fricsay 
Ferenc hangversenytermében 
(Szeged, Tisza L. krt. 79-81.). Az 
adományként összegyűlt össze-
get a Máltai Szeretetszolgálat 
számlájára fizetik be. 

Még érvényben van az 500 ezerforintos nyomravezetői díj 

Hétfőtől újra dolgozik a gyanúsított 
Főnöke szerint az üzem egyik legjobb dol-
gozója az a 26 éves szegedi fiatalember, akit 
rablással gyanúsít a rendőrség. Szabó Attila 
hétfőtől újra dolgozik a Sole szegedi gyá-
rában. 

- Most ment el, csak tíz perccel kerültétek 
el egymást - mondta mosolyogva a Sole 
Hungária Kft. szegcdi telephelyének egyik 
biztonsági őre tegnap kora délután. A Buda-
pesti úti telephelyen azt szerettük volna 
megtudni, milyen embernek ismerik kollé-
gái, barátai, főnökei azt a 26 éves szegedi fi-
atalembert, akit - a bolti rablássorozat kap-
csán - az egyik kis üzlet kifosztásával gya-
núsít a rendőrség. 

Lapunkban megírtuk: Szabó Attila tíz na-
pot töltött fogdában, miután letartóztatták, 
majd csütörtökön hazaengedték. Tegnap pe-
dig azonnal jelentkezett a munkahelyén, 
ahol a beosztásáról érdeklődött. Attila hétfő-
től ismét munkába áll a Sóiénál, ahol öt éve 
dolgozik hűtőraktárosként. 

A fiatalember évek óta éjszakásként dolgo-
zik, így kollégáival, barátaival tegnap délután 
sajnos nem tudtunk beszélni. Főnökét, Hor-
nyák Józsefet is csak egy pillanatra láttuk, 
kora délután feleségéhez sietett, s már késés-
ben volt. 

- Nem akarok ebbe belefolyni - jelentette 
ki, majd annyit mégis elmondott, nem hiszi, 
hogy Szabó Attila lenne a rabló. - Az egyik, 
ha nem a legjobb dolgozóm. Az öt év alatt so-
h a nem volt panasz rá. Nem tudok rosszat 
mondani róla - fogalmazott. 

A szegedi üzem területén összesen 29 ifiari 

kamera működik, s az egyik rögzítette a gya-
núsítottat a Szilléri sugárúti rablás időpont-
jában. Holott a fiatalembert ezzel a rablással 
gyanúsítja a rendőrség. A másik két bolt ki-
fosztóját még mindig keresik a nyomozók. 

A rendőrség nem közölt újabb információ-
kat a bolti sorozatrablásról. A sajtóközle-
mény szerint a másik két rablással kapcso-
latban folyik a bizonyítékok beszerzése, illet-
ve szakértők vizsgálják a két esetet. 

A főkapitány által felajánlott 500 ezer fo-
rintos nyomravezetői díj még mindig érvény-

ben van. Információink szerint elképzelhető, 
hogy nem ugyanaz az elkövető rabolta ki 
mindhárom boltot. Értesülésünkre a megyei 
rendőr-főkapitányság sajtóreferense a nyo-
mozás érdekére hivatkozva nem kívánt rea-
gálni. Kérdésünkre: ha a fiatalembernek ali-
bit igazol az egyik ipari kamera, akkor miért 
gyanúsítják még mindig a rablással, Török 
lózsef alezredes, a Szegedi Rendőrkapitány-
ság bűnügyi osztályának vezetője nem vála-
szolt. 

A. T. J. 

Nem akartak az elavult helyiség fölújítására költeni 

Bezárt a rókusi kisposta 
Folytatás az 1. oldalról 

Csűri László a Csongrádi sugárútról jött, s ta-
pasztalata szerint sok idős ember is rendsze-
resen jár ide. 

- Hova menjenek ezután? A Tesco és a Vér-
tói úti posta is messze esik innen - mondta. 

A Kossuth Lajos sugárút túloldalán lakó Sza-
bó Ilona úgy véli, meggondolatlanság volt a be-
zárás mellett dönteni, hiszen a piacról és a busz-
pályaudvarról is sokan keresték ezt a postát. 

A régi helyiségben minden elhanyagolt: az 
ütött-kopott székek, a barna-fehír mozaik-
padló és a kályhacsőre kötött gázkonvektor-
ok a hatvanas-hetvenes éveket idézik. A tá-
volsági hívások kapcsolására szolgáló fülké-
ben már csak a telefonkönyv árválkodik, a 
készülék helye már üres. 

Tóth Mária egy éve vezeti az 5. számú pos-
tát, amely vagy hetven évig szolgálta a kör-
nyéket: még a harmincas évekből is marad-
tak a működésről szóló iratok. A tizenegy 
dolgozóból kilenc a hétfőn nyíló Csaba utcai 
postán folytatja a munkát - két kollégának 
más munkakört ajánlottak. 

A kisposta fölött eljárt az idő, fölújítására 
nagyon sokat kellene költeni. A társaság in-
kább a Csaba utcai fejlesztés mellett döntött. 
A hivatalos álláspont szerint a törvény előír-
ta három kilométeren belül így is találnak 
postát az ügyfelek, akiknek azt ajánlják, a 
Boross [ózsef utcai hivatalt, a Takaréktár ut-
cai vagy a Széchenyi téri postát keressék. 

Itt, a város második legforgalmasabb felve-
vőhelyén naponta legalább ötszázan megfor-
dultak: a környéken lakók mellett az ingázók 
is gyakran betértek. A bezárásról szóló tájé-
koztatólapokat több helyre is kiragasztották, 
de szóban is fölhívták a figyelmet: hétfőtől 
már másutt dolgoznak. 

-Többen azt mondták, jönnek velünk a Csaba 
utcába. Persze, mindannyiunknak jólesik ügyfe-
leink ragaszkodása, hiszen sokukat személyesen 
is ismerjük... - mondta a postavezető. 

Lovászi /ózsef, a Magyar Posta Rt. kommu-
nikációs menedzsere megérti, hogy sok ügy-
fél sajnálja megszokott postája bezárását, de 
a jelenlegi nehéz helyzetben nem tudták 
megtartani és fölújítani az 5. számú postát. 
Fölhívta a figyelmet, hogy a lakótelepeken a 
belvároshoz képest aránytalanul kevesebb 
posta működött, de a Csaba utcai fejlesztés-
sel kiegyensúlyozottabb lesz az ellátás. 

NY. P. 

A KÉPVISELŐ TILTAKOZOTT 
Kalmár Ferenc önkormányzati képviselő csak az 
utolsó pillanatban értesült a postabezárás szándé-
káról, amelynek tervét - mint utóbb megtudta -
már egy éve kidolgozták. Minthogy a kisposta ön-
kormányzati tulajdonú helyiséget bérelt, a decem-
beri közgyűlésben Kalmár Ferenc a posta megmen-
tését kérte, de azt a választ kapta, hogy a város Szabó Ilona, Kalmár Ferenc önkormányzati képviselő és Csűri László közösen fájlalja a 
nem avatkozhat az állami cég fejlesztési terveibe. posta fölszámolását Fotó: Miskolczí Róbert 


