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Csak a magasabban fekvő részeken, próbaásás után adhatnak engedélyt 

Temetési tilalom a talajvízszint miatt 
KÖRKÉP 

ALGYÓ. Képregénypályázatot 
hirdet az algyői könyvtár 14 év 
alatti gyerekeknek. A Kedvenc 
könyvem képekben című 
pályázaton mindenki a kedves 
könyvét mesélheti el képekben, 
rövid szöveggel, vagy anélkül. A 
képeket A4-es méretben kell 
elkészíteni, címlappal együtt. 
Térj edelem: 3 -10 oldal. A 
könyvtár a rajzok spirálozását 
térítésmentesen vállalja. 
Beküldési határidő május 20. A 
munkákat a Tbllforgatök Köre 
értékeli. Jutalmazás: 
ajándéktárgyak, könyvek, bögre, 
póló, sapka. Eredményhirdetés 
és kiállítás: június elején, az 
ünnepi könyvhéten. 

BORDÁNY. Április 30-áig 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat 
rendelt cl dr. Szántó Tibor 
kerületi főállatorvos Bordány 
közigazgatási területén 
rókaimmunizálás miatt. Az 
ebzárlat tartama alatt minden 
kutyát és macskát elzárva, a 
kutyákat megkötve úgy kell 
tartani, hogy azok más állattal 
vagy emberrel ne 
érintkezhessenek. Zárt 
udvarban nem kell megkötni a 
kutyákat, ha azok onnan nem 
tudnak kiszökni. A kutyát 
tartási helyéről csak 
szájkosárral, pórázon szabad 
kivinni. A vadászebek, a 
fegyveres erők és a fegyveres 
testületek ebei rendeltetésszerű 
használatuk idejére mentesek a 
fenti korlátozások alól. A 
polgármesteri hivatal az ebzárlat 
idején szabadon talált kutya és 
macska befogására intézkedést 
rendelhet el, kártalanítás 
mellőzésével. 

KÜBEKHÁZA. Ma délután 4 
órakor a Szent István király 
római katolikus templomban 
gyászmisét mutatnak be II. 
János Pál Pápa lelki üdvéért. A 
gyászszertartást kővetően a 
templom bejáratánál mécseseket 
helyeznek el, majd félárbocra 
eresztik a főtéri Országzászlót. 
Az emlékezést a helyi katolikus 
egyházközség a polgármesteri 
hivatallal együtt szervezi. 

MÓRAHALOM. Az Aranyszöm 
Rendezvényházban ma este 6 
órától a Vitalitas klub vendége 
Halász Miklós Táncsics-díjas 
újságíró és Vargáné Koporni Zita 
pszichológus. Az előadáson 
bemutatják Halász Miklós Lélek 
nélküli ország című könyvét, 
amelynek A jó emberek lesznek 
rákosok című fejezete szól 
Vargáné Koporni Zita 
pszichológusról. 

SÁNDORFALVA. A sándorfalvi 
Török Zoltán festőművész 
képeiből nyílik kiállítás 
pénteken délután 5 órakor a 
művelődési házban. A tárlatot 
Várkonyi Gyula, Palermo 
díszpolgára nyitja meg. 

SZEGED. József Attila 100. 
születésnapjáról 
rendezvénysorozattal emlékezik a 
Tisza Lajos Könnyűipari 
Szakközépiskola és Szakiskola. A 
22 osztály mindegyike egy-egy 
tablón mutatja be a költő életének 
szereplőit, eseményeit, s a 
tablókból kiállítás készül, mely 
április 11. és 21. között tekinthető 
meg. Április 11 -én rendhagyó 
irodalomórákat tartanak, az 
ebédlőben, filmvetítés lesz lózsef 
Attila életéről, majd a 
megzenésített versek 
meghallgatása, sőt tanulása 
következik. A nyelvi előkészítő 
osztály tanulói magyar-angol 
versolvasó órát tartanak. Az 
osztályok csapatai irodalmi és 
idegen nyelvi vetélkedőn vehetnek 
részt. A diákok versillusztrációkat 
készítenek, melyeket szintén 
bemutatnak. A könyvtári 
olvasóteremben kiállítás várja a 
látogatókat. Az iskola 
sportversenyre hívta a József Attila 
sugárúti középiskolákat: a Tisza, a 
Deák, a Krúdy és a Kiss Ferenc 
Erdészeti Szakközépiskola diákjai 
futóversenyen és focibajnokságon 
vesznek részt. 

Megtil totta a temetkezést Hód-
mezővásárhely mindhárom sír-
kertjében a tisztiorvosi szolgá-
lat a magas talajvízszint miat t . 
A megye más temetőiben is ha-
sonló tilalom van érvényben, 
így Szegeden is. A holttestek tá-
rolása nem jelent gondot, a 
szakemberek szerint a hűtőka-
pacitás bőven elegendő. A tila-
lom alól van kivétel: a magasab-
ban fekvő részeken, a próbaásás 
eredményétől függően megsze-
rezhető az engedély. 

Hódmezővásárhely, Szeged és 
Mórahalom sírkertjeiben olyan 
magas a talajvíz, hogy a tisztior-
vosi szolgálat a napokban teme-
tési tilalmat rendelt el. A többi 
településen a talajvíz nem oko-
zott ilyen gondot, így például a 
Vásárhelyhez közel lévő Márté-
lyon, de Székkutason és Mind-
szenten sem függesztették fel a 
szolgáltatást, azonban Vásárhe-
lyen is vannak kivételek. Beder 
Ferenc, a temetési szolgáltatást 
végző vásárhelyi Borostyán Kft., 
illetve Boros Árpád, a Csongrád 
Megyei Kegyeleti Kft. ügyvezető-
je elmondta: a három vásárhelyi 
sírkert magasabban fekvő része-
in a próbaásás eredményétől füg-
gően megkapható az engedély a 
koporsós temetésre. A szabály 
ugyanis az, hogy temetéskor a 
közegészségügyi előírások sze-

Kavarog a por a villamossíneken 
járó pótlóbusz, tűzoltó, mentő 
nyomán. Az önkormányzat ren-
delete szerint hetente két al-
kalommal kellene takarítani a 
frekventált, vagyis egyes osz-
tályba sorolt utakat. Az SZKT 
eddig takarít tatta, hamarosan 
azonban saját gépével tisztítja a 
villamospályát. 

Porfelhőt ver a mentő, a tűzol-
tó a Kossuth Lajos sugárúti vil-
lamossíneken, és porba burkol-
ja a járműre várakozókat az 
egyes villamost a Széchenyi tér 
és Nagyállomás között helyet-
tesítő pótlóbusz. A síneket a 
Szegedi Közlekedési Társaság 
takarítja. 

- Önkormányzati rendelet írja 
elő az utak takarítását. A tisztí-
tás gyakorisága attól függ, hogy 
milyen osztályba sorolt útról van 
szó. A villamossínek nagyrészt 
az egyes besorolású utakon van-
nak, ezért ezeket hetente kétszer 
kell takarítani - tudtuk meg Vas-
keba Györgytói, a polgármesteri 
hivatal környezetgazdálkodási és 
közmű osztályának vezetőjétől. 

Elek István, az SZKT infrast-
ruktúra főmérnöke elmondta, a 
takarítást eddig a belvárosban a 

rint az elhunyt teste nem érint-
kezhet a talajvízzel. A tilalom 
nem vonatkozik a hamvasztásos 
szertartásra, de azokra az esetek-
re sem, melyek során az elhunyt 
kettős koporsóját a felszín fölött 
lévő sírboltokban kívánják elhe-
lyezni. Ilyen kripták találhatók 
jellemzően a Dilinkában. 

- A talajvíz szintje jelenleg a 
három sírkert legnagyobb részén 
csupán 30-40 centiméter mélyen 

Szegedi Környezetgazdálkodási 
Kht.-től, a nagykörúton kívül 
eső területeken az Állami Köz-
útkezelő Kht.-től rendelték 
meg. 

- Tudjuk, hogy por van, de a ta-
karítás költsége nagyon magas, a 
kapott feladat elvégzéséhez nin-
csenek meg az eszközeink. A 
kht. piaci alapon számláz ne-
künk, és egy takarítógép egy órá-
ra 10 ezer forintba kerül. Ezért az 
SZKT úgy döntött, saját gépet 
vásárol egyszerűsített közbeszer-
zési eljárás keretében, és azzal 
végzi a takarítást. A körülbelül 
10 millió forint értékű takarító-
autó egy hónapon belül munká-
ba áll. Akkor annyiszor tisztítjuk 
a síneket, ahányszor csak kell. 

A takarítóautó akkor jár majd, 
amikor a tömegközlekedési jár-
művek nem, tehát éjszaka. A 
közlekedési társaság ezzel tisztít-
ja a Szeparkhoz tartozó parkoló-
kat is. Ha az egyetlen gép kevés 
lesz, a társaság többet is vásárol. 
Elek István hozzátette, a nappali 
forgalomban nem hallható autó 
ugyan megszünteti a port és a sa-
rat, éjjel azonban működési zajá-
val feltehetően a szegedi lakosok 
egy részét zavarni fogja. 

G. ZS. 

található, márpedig temetni az 
új sírokba 2 méter mélyen kell, 
míg rátemetéskor elegendő a 160 
centiméter - mondta Beder Fe-
renc. 

Az sem jelent nagy problémát, 
ha a tilalmat hosszabb ideig nem 
oldják fel - tudtuk meg a Csong-
rád Megyei Temetkezési Kft. ügy-
vezetőjétől. Boros Árpád hangsú-
lyozta, hogy a törvény szerint az 
elhunytakat koporsós temetés 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Április 8-a és 10-e között ren-
dezik meg Szegeden a Korzó 
moziban a XV. országos gyer-
mek és ifjúsági néptáncfeszti-
vált. 

Az első fellépő pénteken 15 
órakor a szegvári Dobbantó Nép-
táncegyüttes gyermekcsoportja 
lesz, de - többek között - ki-
szombori, szegedi, makói, vásár-
helyi, balassagyarmati és buda-
pesti, illetve egy isztambuli tánc-
csoport is bemutatkozik. A gála-
műsorra vasárnap 10 órakor a 
Szegedi Nemzeti Színházba vár-
ják a népi táncot kedvelő közön-
séget. 

esetén a halotti bizonyítvány ki-
állítását követő 8 napon belül 
kell örök nyugalomra helyezni, 
míg hamvasztáskor erre 15 nap 
áll a rendelkezésükre. Ha azon-
ban nem lehet temetni a talajvíz 
miatt, tovább tárolhatják a holt-
testeket. Kiszámolták: a megye 
kórházainak, ravatalozóinak és 
két krematóriumának hűtőkapa-
citása bőven elegendő, figyelem-
be véve a megyére jellemző átla-

A vásárhelyi Konrád Lorenz Ter-
mészet- és Állatvédő Egyesület 
elnökét, Dömötör Júliát válasz-
tották meg a Magyar Állatvédők 
Országos Szervezetének egyik 
alelnökévé. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nemrég tisztújító közgyűlését 
tartotta a Magyar Állatvédők Or-
szágos Szervezete (MÁOSZ). 
Ezen többek között két új alelnö-
köt is választottak. Az egyik kö-
zülük a vásárhelyi Konrád Lo-
renz Természet- és Állatvédő 
Egyesület fiatal elnöke, Dömötör 
Júlia lett. 

A MÁOSZ feladata, hogy ösz-
szefogja az országban működő 
számos kisebb-nagyobb helyi ál-
latvédő egyesületet. Ezek érdeké-

gos, 1,4 százalékos halálozási 
arányt. A Kegyeleti Kft. ügyveze-
tője hozzátette: a vásárhelyi Kin-
cses temetőben működő önkor-
mányzati tulajdonú, de a cég ál-
tal működtetett ravatalozó hűtő-
jében 10-12 elhunyt holttestét is 
tárolhatják, de 2-2 személyes 
hűtőjük is van a Kincses temető-
ben, illetve a mindszenti és már-
télyi sírkertben. 

KOROM ANDRÁS 

nek képviseletét hatékonyabban 
szolgálja a szervezet. 

Az öt esztendeje működő orszá-
gos egyesület történetében most 
először fordult elő, hogy a dél-alföl-
di régióból választottak alelnökö-
ket. Ugyanis Dömötör (úha mel-
lett a békéscsabai Obetko Miklós 
nyerte még el ezt a tisztséget. 

- Alelnökként vállaltam a szer-
vezet új arculatának kialakítását. 
Ez azt jelenti, hogy lógót terve-
zek, honlapot készítek, valamint 
pályázatokat figyelek és írok -
mondta a vásárhelyi állatvédő. 

Dömötör Júlia nagyon büszke 
új megbízatására: ez a poszt azt 
jelenti, hogy elismerik munká-
ját. Nagyon fontosnak tartja a 
gyerekek oktatását; meg kell ta-
nítani nekik, miért, mitől kell 
védeni az állatokat. 

Rúzsa a legvirágosabb falu lehet 
Az Európa legvirágosabb faluja címért indul idén 
Rúzsa, miután 2004-ben a hazai községek verse-
nyében nyerte el ezt a címet. Rúzsa szeretne jól sze-
repelni, ezért kertépítő versenyt hirdet, melyre áp-
rilis 11-éig várja a jelentkezőket. Az önkormányzat 
versenyzőnként 200-300 négyzetméteres, előké-
szített - egységes, tőzeggel javított - kertterv rész-
lettel ellátott területet biztosít a főtéren. A 30 terü-
letet sorsolással osztják el április 15-én. A kertépí-
téshez a község vezetése segítséget ad, biztosít rak-

tárt, felügyeletet és gondozza a megépített kertrész 
a verseny után is. A versenyzőknek a megadot 
kertterv alapján az előírt és térítésmentesen bizto 
sított növényeket kell telepíteniük, a lehető legjobl 
minőségben. A megmérettetésre jelentkezőket oi 
szágos szaklapokban mutatják be, és díjazzák. 1 
község kéri a kertépítő vállalkozókat, díszfaiskolá 
kat, vegyenek részt a nemes vetélkedőn! A verseny 
ről bővebb tájékoztatást Lengyel Mária ad 
30/488-787l-es telefonszámon. 

Dömötör Júlia büszke arra, hogy ő lett az országos állatvédő szer-
vezet egyik a le lnöke Fotó: Tésik Attila 

yirágosabb falu lehet 
lért indul idén 
:özségek verse-
zeretne jól sze-
det, melyre áp-
önkormányzat 
(léteres, előké-
- kertterv rész-
íren. A 30 terü-
i-én. A kertépí-
id. biztosít rak-

tárt, felügyeletet és gondozza a megépített kertrészt 
a verseny után is. A versenyzőknek a megadott 
kertterv alapján az előírt és térítésmentesen bizto-
sított növényeket kell telepíteniük, a lehető legjobb 
minőségben. A megmérettetésre jelentkezőket or-
szágos szaklapokban mutatják be, és díjazzák. A 
község kéri a kertépítő vállalkozókat, díszfaiskolá-
kat, vegyenek részt a nemes vetélkedőn! A verseny-
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Szalonnás früstökre várják a megyei tiszti főorvost a Légió utcában 

Meghívó szagos reggelire 
Szabadban elköltött reggelire invitálja a szegedi 
Légió utcába a megyei tiszti főorvost Gercsó Ist-
ván. Kovács Ferenc elfogadta a meghívást. A sze-
gedi utcában a belvíz kimosta az emésztőgödrök 
tar talmát . Az ÁNTSZ szórólapon tájékoztatta az 
ott lakókat a fertőtlenítési eljárásról. 

Lapunkban beszámoltunk arról, hogy a város hatá-
rában, a Kamaratöltés aljában húzódó Légió utcá-
ban a magas talajvíz kimosta az emésztőgödrök és 
a kerti vécék tartalmát, ami miatt kezd elviselhe-
tetlenné válni a bűz. Az ott lakók járványveszélytől 
tartanak, és nem merik elfogyasztani a kertben ter-
melt zöldségeket. Az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szerint nem kell 
járványveszélytöl tartani. A hatóság az első vizsgá-
latok után szórólapon tájékoztatta az utca lakóit 
arról, hogyan védekezhetnek az esetleges fertőzé-
sek ellen. Kovács Ferenc megyei tiszti főorvos sze-
rint gyakori kézmosással és az utcai cipő cseréjével 

elkerülhető a fertőzés. A szakember szerint azzal, 
hogy az emésztőgödrök tartalmát kimosta a belvíz, 
nem alakult ki súlyosabb helyzet, mint ha egy gaz-
dálkodó állati szerves trágyát szórt volna szét a 
kertjében. „Megértem az utcabeliek felháborodá-
sát, de reálisan kell látni a helyzetet. Nem kell egy-
másra átterjedő fertőző megbetegedésekkel szá-
molni" - mondta a szakember. 

Gercsó Istvánt felháborította a szórólap tartalma, 
mert szerinte azon egyszer azt írják, hogy nem le-
het a kertet klórozni, máskor meg azt, hogy klór-
mészporral kell fertőtleníteni. „Most lehet vagy 
nem lehet? Egyébként is mindegy, mert ezek után 
nem eszünk a kertben termett zöldségekből". Ger-
csó István ugyanakkor szívesen megkínálná egy 
szabadban elköltött szalonnás reggelivel a zöldsé-
gekből a megyei tiszti főorvost. Kovács Ferenc la-
punknak azt mondta, elfogadja Gercsó István meg-
hívását, szívesen eszik a kerti zöldségekből. 

sz. c. sz. 

Az SZKT hamarosan saját géppel tisztíttat 

Porfüggöny száll 
a sínek fölött 

Néptánc-
fesztivál 
péntektől 

Dömötör Júlia lett 
az országos alelnök 


