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KÖRKÉP 

BORDÁNY. A Dél-alföldi 
Ifjúsági Szövetség elnöksége 
vasárnap elbírálta a Régiók 
közti együttműködés a helyi 
ifjúsági munka fejlesztésére 
elnevezésű régiós projektben 
való részvételre benyúj tot t 
pályázatokat. A döntés 
értelmében az alábbi fiatalok 
képviselhetik a szövetséget a 
programsorozaton: az 
ásot thalmi Köz-pont 
Egyesülettől Papp Zoltán és 
Szécsi Roland, a bordányi 
Kulturális és Szabadidős 
Egyesülettől Molnár Bence, 
Németh Eszter és Sándor 
László, a Pusztamérgesi 
Ifjúsági Szervezettől Jáger 
Endre, a Zákányszéki Ifjúsági 
Önkormányzat tól Daka Ervin 
és Papp Eszter. 

DESZK. A Faluházban 
budapesti szakemberek 
bevonásával ma bemutatják, 
hogyan kell szakszerűen 
használni azt a defibrillátort 
(újraélesztő készüléket), 
amelyet a Magyar 
Nemzeti Szívalapítvány 
adományozott a község 
önkormányzatának 2004-ben. 
A készülék kezelése egyszerű, 
de néhány órás felkészülést 
igényel azoknak a tüneteknek a 
felismerése, amikor a gépet 
haladéktalanul használni 
kell. 

DOMASZÉK. A dontaszéki 
Teleház felhívja a felsőoktatásba 
jelentkező tanulók figyelmét, 
hogy a jelentkezési határidő 
megváltozott, a felvételi lapokat 
2005. február 15-ig lehet beadni 
a felsőoktatási intézményekbe. 
A Teleházban megtalálható az 
idei felvételi tájékoztató, 
valamint a Felsőoktatási 
vizsgakövetelmények című 
kiadvány. Ezeket a nagy 
érdeklődésre való tekintettel egy 
napra lehet kölcsönözni. A 
Teleház hirdetőtábláján további 
információk találhatók az új 
érettségi és felvételi rendszerről, 
az intézmények nyílt napjairól. 
A Teleház hétfőtől péntekig 
7.30 és 20 óra között tart 
nyitva. 
- Február 14-én délután 2 
órától rendezi a község az előző 
évben született kicsik és 
szüleik tiszteletére a 
hagyományos 
babatalálkozót a Rózsakert 
vendéglőben. 

SZEGED. Először rendezték 
meg a Nyelvünkben élünk 
elnevezésű magyar nyelvi 
kommunikációs versenyt a 
Weöres Sánor Általános 
Iskolában január 13-án. A 
résztvevők közül a hetedik 
évfolyamból a megyei döntőbe 
első helyen Kancsár Ágnes 
jutott, aki a Vörösmarty 
általános iskola tanulója. Csigi 
Balázs a Dugonics András 
Piarista Gimnáziumból , Nóvák 
Zsófia a Piarista Általános 
Iskolából, Arany Réka a Gedói 
Általános Iskolából és Kovács 
Karola, a Tarjáni 
Magyar-Német Két Tannyelvű 
Általános Iskolából szintén a 
döntő résztvevője. A nyolcadik 
évfolyamból Király Adél, a 
Karolina Általános Iskola 
tanulója érte el a legjobb 
eredményt. A döntő résztvevői 
még: Erdélyi Eszter, a 
Tisza-parti Általános 
Iskolából, Mojzes Petra, a 
Gedói Általános Iskolából, 
Marosi Gabriella, a JGYT 
Gyakorló Általános Iskolából és 
Horváth Csaba, a Rókusi 
Általános Iskolából. 
- A Millenniumi Kávéházban 
ma este 5 órakor Ördög Zoltán 
festménykiállítását Szilágyi 
Árpád városvédő polgár nyitja 
meg, Szekeres Krisztina 
közreműködésével. A tárlat 
február 13-ig tekinthető meg. 
Ugyanitt este 8 órától a 
Rozsdamaró zenekar 
muzsikál. Fellépnek Lipták 
Dániel (hegedű), Horváth 
Ádám (bőgő), Nagy Gábor 
(brácsa). 

Jeges úttestek és hókupacok az út szélén 

Nehéz parkolni a hótól 
A szegedi fizetős parkolókban 
gyakorta hótorlaszok és jégbor-
dás felületek nehezítik, avagy 
teszik lehetetlenné a leállást. 
Jelenleg a környezetgazdálko-
dási kht . feladata a parkolók 
takarítása. 

Szegeden a fizetős parkolókban 
nehezen lehet helyet találni 
mostanság. A lehullott hó elta-
karításáért a Szegedi Környezet-
gazdálkodási Kht. felel. 

- Sószórókkal és tolólapos kis-
traktorokkal tisztítottuk az uta-
kat és a parkolókat, emellett 
töhb hómunkás is dolgozott a vá-
rosban - tájékoztatott Szolnoki 
László, a kht. műszaki igazgató-
helyettese. 

Ennek ellenére Szegeden több 
parkolóban az autók helyét hó-
torlasz foglalja el. A hókupacok a 
legtöbb helyen legkevesebb har-
minc-negyven centiméteresek, 
így az ember az autóból kiszállva 
vagy kikerüli, vagy nehezen, fél-
ve az elcsúszástól átlépi azokat. 

- Egy Csongrádi sugárúti élel-
miszerbolt kispiacán árulunk. A 

feleségemet hoztam be autóval, 
megszenvedtünk, mire talál-
tunk normálisan megtisztított 
parkolót. Nem beszélve arról, 
hogy mivel az út szélére tolják el 
a havat, a megrakott ládákkal 
még a hókupacokat is kerülnöm 
kellett - morgolódott Tari Mi-
hály. 

A jégbordás és latyakos utak 
miatt a belvárosban és környé-
kén is problémát jelent a közle-
kedés. 

- Mihálytelekről a Török utcai 
tüdőgondozó intézetbe hozott a 
fiam vizsgálatra. Szitkozódott, 
mert a hóesés után csúszott az 
út. Ahogy ideértünk, nehezen 

bírtam kiszállni az autóból, mert 
a hókupac pont a kocsiajtó mel-
lett tornyosult - mesélte Gáspár 
György. 

- Mindenütt meg lehet állni a 
városban - reagált Szolnoki Lász-
ló, a kht. műszaki igazgatóhe-
lyettese - , a parkolókban jól el-
férnek az autók. Elmondta: az 
utak szélére felhalmozott hótor-
laszokat egyelőre nem szállítják 
el. Ha összegyűlik akkora meny-
nyiség, ami a közlekedést zavar-
ja, akkor teherautóval kivitetik a 
rakpartra. Egyelőre azonban nem 
esett annyi hó, hogy erre szükség 
legyen. 

SZ. E. 

A SZEPARK TAKARÍTJA MAJD A PARKOLÓKAT 
M Közgyűlési döntés értelmében Szegeden a fizető parkoló övezetekben a hó-

eltakarítást a Szepark Kft. végzi majd. 
- Hivatalos értesítést eddig még nem kaptunk a döntésről. Vagy gépeket 

vásárlunk, vagy vállalkozót bízunk meg a parkolók takarításával - tájékoz-
tatott Forrni Gábor, a Szepark Kft. parkolási ágazatvezetője. A Szeparknak 
a közgyűlési rendelet kihirdetését követő tizenöt nap múlva kell átvenni a 
környezetgazdálodásl kht.-tói a hóeltakarítással kapcsolatos feladatokat. 

A mentőkocsiban helyére kerül az ajándékba kapott műszer Fotó: Miskolczi Róbert 

HÉTÓRÁS VÁRAKOZÁS 
Több mint hét órát kellett várnia a mentőautós szállításra egy makói asz-
szonynak, akinek a csípőprotézisét tartó szegecsek a csont ritkulása miatt 
kiszakadtak a helyükből. Az ügyeletes makói sebész főorvos, dr. Hadik 
György szerint a mentősök nem követtek el hibát, a szűkös mentőkapacitás 
miatt nyúlt meg a kényszerű várakozás - a mentőszolgálat megyei vezető-
je, dr. Simon Marianna szerint viszont van elegendő mentő: a szállítás 
megszervezése a felesleges kérések miatt nehéz. 

lentős összeggel támogatná a 
mentőállomást. A szegedi men-
tősök az alapítványon keresztül 
kapták meg a támogatást. 

- Bár a Mentés a Jövőért Ala-
pítvány fennállása, 1991 óta 
több tíz millió forintot érő mű-
szerrel támogatta a mentőállo-
mást, soha ilyen nagy összeg ma-
gánszemélytől még nem érkezett 
a számlára - fogalmazott dr. Si-
mon Marianna, az alapítvány 
kuratóriumának elnöke. 

Gizi néni jóvoltából a Szeged-
ről nap mint nap útnak induló, 
kiemelt rohamkocsira kerül az új 
gép, amely alkalmas helyszíni 
újraélesztésre, szívleállás esetén 

elektrosokkos kezelést végez, 
pacemakerként is üzemeltethe-
tő, és szállítás közben folyamato-
san nyomon követhető a beteg 
vérnyomása, pulzusa, oxigénel-
látottsága, EKG-ja. Ráadásul a 

beépített alarm-, vagyis riasztó-
funkciónak köszönhetően a kri-
tikus értékekre hangjelzéssel 
hívja fel a mentőautó személyze-
tének figyelmét. 

NYEMCSOKÉVA 

A szegedi asszony szívügye a mentőállomás Feloszlott 

Bemutató és verseny 

a Nyers 
együttes 
A hetedik nagylemez megjele-
nése előtt nem sokkal úgy dön-
töt tek a szegedi Nyers együttes 
tagjai: feloszlatják a zenekart. 

- Nem egy bizonyos eseményhez 
köthető a zenekar megszűnése -
mondta az együttes vezetője, 
énekes-gitárosa. Czutor Zoltán 
úgy érzi, hogy zenésztársai nem 
voltak eléggé elkötelezettek, szel-
lemiekben nem akartak többet 
belefektetni a zenekarba. Czutor 
egész életében arra készült, hogy 
a zenéből éljen meg, de már nem 
akar olyan emberekkel dolgozni, 
akiknek a gondolatai, szándékai 
nem esnek egybe az övével. Mik-
lós Tibor, a Nyers basszusgitáro-
sa úgy véli, a zenélésben min-
denkit más motivált, ezeket az 
eltérő elképzeléseket nem sike-
rült egy tető alá hozni. 

- Az előző lemezeink reklám 
nélkül, saját erőből készültek, 
kár lett volna még egy nagyle-
meznek ugyanilyen feltételekkel 
neki ugrani - mondta Miklós Ti-
bor. 

Ugyanakkor az együttes tagjai 
bíznak abban, hogy a gyermek-
kori barátság megmarad. A 
Nyers a korábban vállalt tavaszi 
turnéját megtartja és fellép a 
nyári fesztiválokon is, ám a kö-
zös munka nyár végén véglege-
sen megszűnik. Szegeden való-
színűleg március l-jén a SZO-
TE-klubban hallgathatja meg a 
közönség utoljára a zenekart. » 

A Nyers tagjai - Czutor Zol-
tán, Volent Zsolt és Miklós Tibor 
- először 1982-ben léptek fel egy 
iskolai bulin Ropi néven. A 90-es 
évek elején vették fel a Nyers ne-
vet, 1994-ben már Kovács Fe-
renccel kiegészülve kerültek fel 
Horrornéger című számukkal 
egy válogatásalbumra, s ugyan-
ebben az évben kötöttek szerző-
dést a BMG-vel. A Mahasz 
Aranyzsiráf-díját 1996-ban ítélte 
oda a zenekarnak. Rendszeresen 
felléptek a Diákszigeten, a 
VOLT-fesztiválon és az 
EFOTT-on. 

NY. É. 

Filmfesztivál 
Afrika-Ázsia nemzetközi film-
fesztivált rendeznek csütörtök-
től szombatig a szegedi Belvá-
rosi moziban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Afrika-Ázsia Fórum Egyesület 
szervezésében nemzetközi film-
fesztivált rendeznek a szegedi Bel-
városi moziban február 3. és 6. kö-
zött. A mozi vezetője, Vörösné 
Séllei Emma elmondta: a szerve-
zők keresték meg az intézményt, s 
ők örömmel adtak helyet a feszti-
válnak. Az alkotásokat a szerve-
zők azoknak ajánlják, „akiktől 
Magyarország még jobb hely lesz: 
az emberjogi aktivistáknak és 
mindenkinek, aki elutasítja a 
rasszizmust és az idegengyűlöle-
tet". A fesztivál egyik érdekes al-
kotása a tajvani Wang Shaudi ani-
mációs filmje, a Nagymama szel-
lemei, amit szombaton 17 órától 
tekinthetnek meg az érdeklődők. 
Hsieh fan-san, a Tajvani Kínai 
Köztársaság tájékoztatási osztá-
lyának vezetője elmondta: a rajz-
film a kínai naptár szerint a szelle-
mek hónapjába kalauzolja a néző-
ket, amiben egy kisfiú a jó és a go-
nosz közti harcban végül legyőzi 
félelmét, s a jóság és szeretet ha-
talmával úrrá lesz a szellemeken. 

Állítólag a parkolók takarításával minden rendben. A Trabant tulajdonosának véleményét nem tud-
t u k k i k é r n i e t é m á b a n Fotó: Frank Yvette 

A Porsche Szeged a megyei baleset-megelőzési bizottság támogatásával 
Hóban biztonságosan címmel bemutatóval egybekötött ügyességi ver-
senyt szervezett Szegeden, az Etelka sori pályán. A rendezvény célja a 
biztonságos közlekedés bemutatása volt. A bátrabb gépkocsivezetők sa-
ját járműveikkel ügyességi versenyen próbálhatták ki, milyen a havon 
autózni. A legügyesebbnek a szegedi Segesváry Csaba bizonyult. O egy 
téligumi-garnitúrát vihetett haza. 

Gizi néni gáláns adománya 
Ötmill ió forintot adott a sze-
gedi mentősöknek a 81 éves 
Mészáros Péterné. Gizi néni 
adományából egy korszerű élet-
mentő dcfibrillátoregységet vá-
sárolt a mentőállomás. 

Tiszteletbeli 
polgárok 
Hódmezővásárhely tiszteletbeli 
polgára címet kaphatnak a jö-
vőben a történelmi Magyaror-
szág elcsatolt területein élő 
magyarok, ha a csütörtöki köz-
gyűlés elfogadja Grezsa István 
képviselő, az MDF megyei el-
nöke által készített előterjesz-
tést. A díszpolgári cím adomá-
nyozásáról szóló rendelet mó-
dosítása a város jobboldali szer-
vezeteinek közös javaslata, je-
lentette ki tegnap sajtótájékoz-
tatón Grezsa. 

A lelki összetartozás szimbólu-
ma a tiszteletbeli polgár cím, fo-
galmazott Lázár János polgár-
mester, hangsúlyozva: mindez 
nem jelent anyagi kötelezettség-
vállalást a városnak, sokkal in-
kább a felelősségről szól. A tiszte-
letbeli polgár címet benyújtott 
kérelem alapján a vásárhelyi kép-
viselő-testület adományozná, 
díszoklevélként. 

Zombori út 
Gyakorlatilag lehetetlen a közle-
kedés a Makót Kiszomborral ösz-
szekötő kerékpárúton - jelezte 
szerkesztőségünkben egy olva-
sónk. A három-négy kilométer 
hosszú bicikliút a havazás miatt 
vált járhatatlanná, ezúttal ugyan-
is elmaradt a takarítás. Szegvári 
Ernőné kiszombori polgármester 
megígérte: intézkednek, és a köz-
munkások megtisztítják az utat. 
A község területén nagyon sok út, 
járda tartozik az önkormányzat-
hoz, a közmunkás pedig kevés. 

A szegedi Mészáros Péterné az 
elmúlt években többször szorult 
a mentősök segítségére. Az is 
előfordult, hogy a fővárosból 
szállították haza, Szegedre. A 
szegedi mentőállomáson tegnap 
adták át azt a legújabb generációs 
életmentő készüléket, amelyet 
az idős asszony ötmillió forintos 
adományából vásároltak. 

- Amikor 2003-ban meghalt a 
férjem, eladtam a házat. Gyerme-
künk nincs, így arra gondoltam, 
hogy a mentőállomásnak adok 
egy nagyobb összeget. Tapaszta-
latból tudom, itt nagyon elkél a se-
gítség - mondta a 81 éves Gizi né-
ni. Az idős asszony elmondta: az 
életmentés szép hivatás, s neki 
szívügye a mentőszolgálat. Csak 
jókat tud mondani a szegedi állo-
más munkatársairól, akikkel be-
tegsége miatt ő is és férje is több al-
kalommal találkozott. 

Dr. Zentay Attila, az állomás 
vezető főorvosa felidézte: idén 
nyáron Horpácsi András megyei 
tiszti-főgyógyszerész kereste meg 
őket azzal, egy magánszemély je-

DEFIBRILLÁTOR 
j g Egy defibrillátort kapott tegnap a 

vásárhelyi mentőállomás is. Az új-
raélesztő készülékre, amelyet egy 
terepjáró mentőautóban használ-
nak majd. a kistérségi önkor-
mányzatok, civil szervezetek és 
vállalkozások adták össze a 
pénzt. 


