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KORKÉP 

ÁSOTTHALOM. A Csongrád 
Megyei Agrárkamara és az 
Ásotthalmi Gazdakör közös 
szervezésében téli esték 
keretében tájékozódhatnak a 
gazdák a hazai és uniós 
agrártámogatási lehetőségekről. 
A következő rendezvényt 
csütörtökön, 16 órától tartják a 
Fenyő panzióban. Ez 
alkalommal az 
agrár-környezetgazdálkodási 
támogatásokkal ismerkedhetnek 
meg az érdeklődők. 

KIIBEKHÁZA. Farsangi mulatság 
lesz pénteken délután 3 órától este 
7 óráig a kühekházi általános 
iskolában. Az egyéni farsangi 
jelmezes versenyzők mellett egyes 
osztályok vidám élőképekkel 
kívánják meglepni a zsűrit. 

MÓRAHALOM. A város 
önkormányzata sikeres 
pályázatot nyújtott be 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium „Zöld Forrás" 
programjának keretében. A 
pályázat célja a településen 
található elhanyagolt belvíz és 
csapadékvíz elvezető csatornák 
medrének és partjának 
tisztítása, felújítása. A 
beruházás által érintett terület: a 
Csend utca, a Kertész utca, a 
Jókai utca, a Domb utca, a 
Gyepsor utca, illetve a Szőlő 
utca. A beruházást 
környezetvédelmi szempontból 
az indokolja, hogy a csatornák 
hordaléka közvetett módon a 
védett Madarász-tóba folyik és a 
hordalék útján olyan 
természetvédelmi területeket 
érint, illetve olyan külterületi 
csatornákat táplál, mint például 
a széksósi főcsatorna és a 
madarásztói csatorna. 

RÖSZKE. A község 
képviselő-testülete ma délután 3 
órától tartja ülését. Dr. Petényi 
jános és dr. Kovács Tibor 
állatorvos tájékoztatja a testületet 
a röszkei állategészségügyi 
helyzetről. Megalkotják a község 
idei költségvetését, és megvitatják 
a szociális szolgáltatásfejlesztési 
koncepciót. 

SZEGED. A Nemzetiségek 
Házában ma 18 órától Görög 
Táncházba várják a kezdőket és 
haladókat. A táncokat Szeltner 
László, az lliosz együttes 
vezetője tanítja. 
Február 18-a és 25-c között 
Weöres Sándor-napokat rendez a 
szegedi Weöres Sándor Általános 
Iskola. Pénteken 16 órától az 
iskola épületében a 
Weöres-illusztrációkat állítják ki, 
majd eredményhirdetés és 
tanártalálkozó következik. 
Szombaton reggel fél nyolctól 
repülömodell-verscny nyitja a 
programsorozatot, nyolctól 
véradásra lesz lehetőség, 
ugyanekkor kezdődnek a 
tanulmányi versenyek 
matematikából és kémiából, 
valamint az alsó tagozauxsok 
számára rendezett váltóverseny. 
Kilenctől a felsősök versenyeznek 
és ekkor a Móra művek 
dramatizálása és illusztrálása is 
megtekinthető. Tíz órától 
olimpikonokkal beszélgetnek az 
iskolában, 11 -tói a tanárok és a 
diákok, délben pedig a szülök és a 
tanárok mórköznek meg 
egymással. 

ZÁKÁNYSZÉK. A község idei 
tervei között szerepel az 
önkormányzati hivatal 
akadálymentesítése. 
Amennyiben az erre a célra 
benyújtott pályázat nem lesz 
sikeres, a hivatalt akkor is 
átalakítják, hogy a nehezebben 
közlekedőknek az ügyintézés 
egyszerűbbé váljon. A 
polgármesteri hivatalban rövid 
időn belül kiépítik az 
ügyfélszolgálati rendszert, amely 
más településen, például 
Bordányban már jól működik. A 
községben legkésőbb június 
30-áig a kábeltévé is elérhető lesz 
egy, az ORTT-hez benyújtott 
nyertes pályázatnak 
köszönhetően. 

Árverezés után a régi tulajdonos a bíróságtól visszakapta az ingatlant 

Romokban a téglagyár 

Az ingatlant elárverezték, az új tulajdonos azonban nem vehette birtokba a területet Fotó: Gyenes Kálmán 

A majd másfél éve bezárt szegedi téglagyár sorsa egyelőre is-
meretlen. A gyárat tavaly elárverezték. Az új tulajdonos azonban 
nem vehette birtokba az értékes ingatlant, mivel az árverezést a 
bíróság hatályon kívül helyezte. A régi-új tulajdonos nem árulta el, 
hogy mi a szándéka a napról napra pusztuló ingatlannal. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

„Mi mindenhová beépülünk!" -
olvasható a 2003 végén bezárt 
Szegedi Tisza Téglagyár főépü-
letének homlokzatán lévő meg-
tépázott hatalmas táblán. A 
gyár volt dolgozói szerint a cé-
get mesterségesen vitték csőd-
be. Úgy mesélték, egyik napról 
a másikra negyvenen kerültek 
az utcára, pedig meg mindig 
dolgozhatnának, az általuk 
gyártott termékek az egész or-
szágban keresettek voltak. Az 
egykoron B30-as és porotherm 
téglákat, valamint kefniket 
gyártó ccg volt igazgatója azóta 
a romániai Aradon lévő tégla-
gyárat vezeti. 

A szegedi gyárat különböző 
tartozások miatt tavaly végrehaj-
tás alá vonták és elárvereztek. A 
2004 szeptemberében megtar-

tott árverésen Balogh Ferenc is-
mert szegedi üzletember kínálta 
a legtöbbet, több mint 300 millió 
forintot a frekventált helyen lé-
vő, napról napra pusztuló ingat-
lanért. A területet mégsem ve-
hette birtokba. Az árverés ered-
ményét ugyanis a Szegedi Városi 
Bíróság megsemmisítette. A bí-
róság arra hivatkozott, hogy a 
téglagyárat felszámolás alá von-
ták, felszámolás alatt lévő cég tu-
lajdonát pedig nem lehet végre-
hajtási eljárásban elárverezni. 

A városi bíróság döntését az 
ügyben résztvevők meglepetéssel 
fogadták. Szerintük - és a tulaj-
doni lap szerint - az ingatlan 
nem a felszámolás alatt lévő ccg, 
hanem az egykori szegedi, jelen-
leg kaposvári üzletember, Be-
reczk Imre tulajdona. Számára 
hozott a bíróság kedvező dön-
tést. 

Détári Vilmos bírósági végre-
hajtó nem akart az ügyről beszél-
ni. Azt mondta, tudomásul vette 
és elfogadta a bíróság álláspont-
ját, határozatát. 

Balogh Ferenc nem fellebbezett 
a döntés ellen. Ezt azzal magya-
rázta, hogy időközben rájött, 
olyan érdekek húzódnak meg a 
háttérben, amikkel szemben te-
hetetlennek érezte magát. Rá-
adásul a fellebbezés olyan költsé-
gekkel járt volna, amelyek már 
nem érték volna meg a valószí-
nűleg sokáig elhúzódó procedú-
rát. Az üzletember elmondta, 
voltak elképzelései, hogy mit 
kezdjen az ingatlannal, de erről 
nem árult el részleteket. 

- Mindegy, hogy milyen terve-
im voltak, azokat már úgysem 
tudom megvalósítani - hárította 
el a kérdéseket Balogh Ferenc. 

A téglagyár tulajdonosa, Be-
reczk Imre szerint a bíróság he-
lyesen járt el. A híres vállalkozó 
azonban hivatalosan mást nem 
mondott, minden kérdés elől el-
zárkózott, így arra sem válaszolt, 
mi lesz az ingatlan sorsa. 

Hulladékgyűjtő szigetek óvodákba, iskolákba 

Szemetes vándorkiállítás 
Több mint hatvan óvodában és iskolában mu-
tatják be a szemét újrahasznosítására fölhívó 
vándorkiállítást, melyet Csongrád megyében a 
Szegcdi Környezetgazdálkodási Kht. rendez. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Arany jános Általános Iskolában nyitják meg a 
Szegedi KörnyezetgazdáIkodási Kht. hulladék-újra-
hasznosításáról szóló vándorkiállítását; az ünnep-
ség ma délelőtt 11 órakor kezdődik. A szemét hasz-
nosítását szemléltető paravánokat a szegedi régió 
ISPA-hulladckgazdálkodási programjában érintett 
harminchárom településen mutatják be. 

A tárlatot több mint hatvan óvodában és iskolá-
ban nézhetik meg a gyerekek. A vitrines tárlókban 

elhelyezett anyagminták a szemét újrafeldolgozá-
sának útját jelzik. A legkisebbek számára is szem-
léletes módon mutatják be, hogyan lesz az össze-
gyűrt papírgalacsinból füzetlap vagy csomagoló-
anyag, miképpen hasznosítják az üres üdítőspalac-
kot, üveget, fémet és szerves anyagokat. 

Takách Zsuzsanna, az ISPA-program, a szelektív 
szemétgyűjtés és a környezetbarát életmód népsze-
rűsítésével megbízott Noguchi Porter Novelli ügy-
féligazgatója tájékoztatása szerint a tárlatot fogadó 
helyeken egy kül- és egy beltéri gyűjtőszigetet is föl-
állítanak - utóbbiak természetesen a tárlat tovább-
költöztetése után is az intézményekben maradnak 
majd. így a gyerekek azonnal gyakorolhatják is az 
újrafeldolgozás első lépését, vagyis a szelektív hul-
ladékgyűjtést. 

Csúcs a hivatalokban 
Folytatás az 1. oldalról 

A szegedi tanpostán tegnap dél 
körül, a műszakváltás idején na-
gyobb fennakadást tapasztal-
tunk. A négy ablakból hármat 
nyitottak ki, s bár munkatár-
sunk előtt mindössze hatan áll-
tak, mégis több mint fél órába 
került az ügyintézés. Az ablak 
mögött ülő nő, meglehetősen 
idegesen azzal nyugtatta a mél-
tatlankodókat: reggel nyolc óra 
óta fel sem állt székéből. 

A szegedi nagypostán csak a tö-

meg látványa volt ijesztő: kedden 
késő délután, a legnagyobb csúcs-
forgalomban tíz perc alatt sorra 
lehetett kerülni. Igaz, ehhez a 
megfelelő sort kellett választani. 
Az egyiket ugyanis hosszú időre 
feltartotta két diák, mert jelent-
kezési lapjukra úgy ragasztották 
fel a csekket, hogy azt előtte nem 
fizettek be, mert azt gondolták, 
azt utólag is el lehet intézni. Az 
ügyintézés végén valószínűleg ők 
se bánták, határidőn belül teljesí-
tették a feladatot. 

T.K. 

A Korda házaspár meghódította előfizetőinket 

Délvilágos szuperbuli 
Lapunk több száz szerencsés vásárhelyi előfizetője tapsolta végig a 
tegnap esti fergeteges koncertet, amelyen Korda György és Balázs 
Klári bűvölte el a közönséget. A rendezvény első állomása volt 
annak a sorozatnak, amelyben a népszerű művészházaspár a 
Délmagyarország és a Délvilág ajándékaként a megye több vá-
rosában is fellép. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szakadatlan hóesés sem tánto-
rította el tegnap a vásárhelyieket 
attól, hogy egy fergeteges koncert 
részesei legyenek. Olvasóink kö-
zül délután többen is aggódva 
hívták fel a Délvilág szerkesztő-
ségét arról érdeklődve: ugye a 
rossz idő miatt nem marad el 
Korda György és Balázs Klári 
koncertje? Ám az égi áldás nem 
befolyásolta a programot, így az-
tán lapunk jóvoltából több száz 
szerencsés előfizetőnk élvezhette 
a művészházaspár előadását. So-
kan még fizetni is hajlandók let-
tekvolna azért, hogy a színpadon 
láthassák a Korda-Balázs duót. 

Már jóval a hat órai kezdés 
előtt gyülekeztek a rajongók a 
művelődési ház aulájában. Mire 
a Délmagyarország és a Délvilág 
sztárvendégei a színpadra per-
dültek, egy tűt sem lehetett leej-
teni a zsúfolásig megtelt terem-
ben. Előfizetőinket Szögi Andrea 
rovatvezető, a Délvilág vásárhe-
lyi szerkesztőségének vezetője 
köszöntötte, hangsúlyozva: a lap 

és a város kapcsolata egyre szoro-
sabbra fonódik, ennek bizonyíté-
ka ez a koncert is. 

A művelődési ház közönsége 
hatalmas tapssal fogadta az éne-
kes házaspárt. A slágerek fel-
csendülése előtt Korda György 
szólt a nagyérdeműhöz, mond-
ván, 47 év dalaival kedveskednek 
a vásárhelyieknek. Az énekes 
egyébként lapunknak azt is el-
árulta, a kedves, barátságos fo-
gadtatás miatt mindig szívesen 
jön a városba, ahol először 40 éve 
lépett fel. 

- Tinikorom óta szeretem Kor-
da György zenéjét - lelkesedett 
Szabó Sándorné, aki férjével ér-
kezett a koncertre. - Nagyon 
örülök, hogy sikerült jegyet nyer-
nem. Nem is gondoltam, hogy 
újra ilyen szerencsés leszek, 
mert a lap jóvoltából tavaly 
Aradszky László fellépésére is el-
jutottam. 

Legközelebb makói előfizető-
ink találkozhatnak a Korda-Ba-
lázs házaspárral - holnap este 6 
órától a Hagymaházban lép fel a 
duó. 

Korda György és Balázs Klári nemcsak énekelt, hanem komédiá-
zott is a színpadon Fotó: Táiik Attila 

Holtan találtak egy szentesi asszonyt 
Gyanús halálesethez riasztot-
t á k a szentesi rendőröket teg-
nap dél körül: egy idős asszonyt 
holtan találtak házában. Egy-
előre nem tudni, gyilkosság ál-
dozata lett-e a néni. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A hetvennyolc esztendős szente-
si F. Ilonka néniről a Nagygörgős 
utcában úgy tudják, hogy a vele 
egy házban élő egyetlen fia gyak-
ran bántalmazta. Azt mesélték 
lapunknak, a nő többször beke-
rült a kórház sürgősségi osztályá-
ra. Tegnap pedig holtan találták 
házában. 

Több mint tíz éve lakott együtt 
anya és fia, miután a férfi elvált a 
feleségétől. Hogy mi folyt a ház-
ban, pontosan nem' tudja a 
szemben lakó Borika néni sem, 
de abban biztos, hogy Ilonka né-

ni valamilyen betegségben szen-
vedett. Nem maradt meg semmi 
áron a szociális otthonban, min-
dig hazament. Sokan törődtek 
volna vele, de ez nem volt köny-
nyű - tette hozzá az ismerős. 

Amikor otthon tartózkodott és 
elhagyta a házat, fel-alá járkált az 
utcában kezében hatalmas szaty-
rokkal, és menet közben gyakran 
mondogatta: ki vagyok verve ott-
honról. A megszólalók állítják, 

A rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit fotó: Vidovics Ferenc 

hogy a verekedések zaja sokszor 
kihallatszott, az asszony hetek 
óta nem tette ki a lábát a házból. 

A szomszédok egyike, H. János 
azt mesélte, tegnap a kutyasétál-
tatásból ment haza, amikor talál-
kozott az elhunyt fiával az utcán. 
A férfi azt mondta neki, már nem 
tudta odaadni anyjának a reggeli 
kávét. A szomszéd előadása sze-
rint azt állította, hogy háromszor 
hívta ki a mentőket, de azok nem 
jöttek, ezért maga ment el a men-
tőállomásra - de akkor már nem 
orvosra volt szükség. 

A bűnügyi helyszínelők teg-
nap este öt óra körül hagyták el 
a Nagygörgős utcai házat. Vad 
Róbert szóvivő késő este azt 
mondta lapunknak, hogy nem 
csupán a bűncselekmény típu-
sában, de abban sem biztosak, 
hogy bűncselekmény történt-e 
egyáltalán. 

HÍREK 

AZ OLASZ RENESZÁNSZ 
Az olasz reneszánsz és barokk 
udvari kultúrába címmel 
rendeznek előadóestet ma 18 
órától a szegedi Olasz Kulturális 
Központban (Dugonics tér 2.) a 
budapesti Olasz Kultúrintézet és 
az SZTE Olasz Tanszékének 
szervezésében. 

SZEMKÖZT 
CSAPÓ BALÁZZSAL 
Minden héten szerdán este fél 
8-kor látható a Városi Televízió 
és a Délmagyarország közös 
műsora, a Szemközt. A mai 
adásban Vass Imre 
szerkesztő-riporter és Oláh 
Zoltán, lapunk főmunkatársa 
Csapó Balázs lakossági 
érdekvédelmi megbízottal 
beszélget. A műsor szerkesztett 
változata lapunk szombati 
számának Szieszta 
mellékletében olvasható. 
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