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KÖRKÉP 
ALGYŐ. A polgármesteri 
hivatalban holnap délután 2 
órától Piri József polgármester, 
valamint a képviselők közül 
Vidáes László és Beke Tamás 
tartanak fogadóórát. 
- Az idei falunapok keretében 
április 30-án rendezik meg a 
hagyományos fózőversenyt. Két 
kategóriában lehet nevezni: 
halászlé, valamint algyői 
hagyományos vagy speciális 
második fogás. Jelentkezni 
személyesen Leiéné Erikánál 
folyamatosan lehet a faluházban 
munkanapokon 10-18 óráig. 
Jelentkezési határidő április 20., 
szerda este 6 óra. 

BORDÁNY. Ezen a héten 
minden bordányi lakos 
megkapja az idei, a falu 
programjait tartalmazó füzetet. 

DESZK. A Zoltánfy István 
Általános Iskola szülői 
szervezete és nevelőtestülete 
hagyományos vidám bálján 
mintegy százan vettek részt. A 
szülők, helyi vállalkozók 
felajánlásaiból a diákok 
gyermeknapi rendezvényét 
finanszírozza az iskola. 

KISTELEK. A 
rendezvényházban ma délután 
fél 6-kor a vegaklub keretében 
Jobb egy marék nyugalom - A 
munkáról címmel Cserbik Attila 
tart előadást. 

RIJZSA. A művelődési házban 
ma 8 és 12 óra között 
bálaruhavásárt tartanak. 

SÁNDORFALVA. A község 
képviselő-testülete csütörtökön 
délután 3 órától ülésezik és 
közmeghallgatást tart a Budai 
Sándor Művelődési Házban. 
Darázs Sándor polgármester 
beszámol a képviselő-testület 
jogkörében a két ülés között 
kiadott döntésekről, 
utasításokról, fontosabb 
tárgyalásokról, valamint a lejárt 
határidejű határozatok 
végrehajtásáról. A polgármester 
beszél a tavalyi költségvetési és 
fejlesztési rendelet 
végrehajtásáról, majd beszámoló 
hangzik el Sándorfalva 
közrendjéről, közbiztonságáról. 
Szolnoki Imre, a Polgárőr 
Egyesület vezetője az egyesület 
tevékenységéről tájékoztatja a 
testület tagjait, Muhiné Boruzs 
Ilona jegyző a közterület-felügyelő 
tevékenységéről számol be. A 
képviselők döntenek a díszpolgári 
cím és egyéb kitüntetések 
odaítéléséről, szó lesz az 
önkormányzat kinnlevőségeiről. 
Az ülés végén előterjesztések, 
egyéb bejelentések hangzanak el. 

SZEGED. A Millenniumi 
Kávéházban ma délután 4 órától 
a Szegedi Társadalomtudományi 
Szakkollégium szervezésében 
József Attila és a proletariátus 
címmel hallhatják Földes 
György, a történelemtudomány 
kandidátusa, Radnóti-díjas 
kutató előadását. Ugyanitt este 6 
órától a Fecsegők című színpadi 
játékot láthatják a Magyar 
Irodalmi Kreatív Színpad 
(MIKSZ) előadásában. A darab 
témája: miről beszélget öt 
francia szakos lány a szegedi 
Emke Kávéházban 1925. 
március 25-én, a Tiszta szívvel 
megjelenésének napján? Negyed 
8-kor Szabó Attila (Macila) 
kiállítását nyitja meg Sipka 
Rózsa tanár. Este fél 9-től a 
Rozsdamaró együttes zenél. 
- Senki sem sérült meg tegnap a 
szegedi Kossuth Lajos sugárút és 
a Párizsi körút 
kereszteződésében történt 
balesetben. A csomópontba 
érkező Opel személyautó azzal a 
megkülönböztető jelzéssel 
közlekedő tűzoltóautóval 
ütközött, amely a piros lámpán 
próbált áthaladni. 

ÜLLES. Géezi Lajos falugazdász 
tart tájékoztatót az idei 
agrártámogatásokról és 
határidőkről ma este 6 órától a 
Déryné Művelődési Házban. 

Leporolta Fekete Klára, lapunk 
munkatársának 1999-ben meg-
jelent Cégvesztő című könyvét 
Bubryák István televíziós újság-
író. Gyári burleszkek című, má-
justól az MTV-n látható hat-
részes dokumentumfilm-soro-
zat.ih.m újra sorra veszi, miért 
zártak be vagy torpantak meg a 
fejlődésben Szeged patinás gyá-
rai, miközben összeveti a múl-
tat a jelennel. Tblevíziós kol-
légánkat mi is elkísértük a for-
gatás helyszíneire. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A valahai Szegedi Textilművek 
14 és fél hektáros területét 
1997-ben a Vertikál Kft. vásárol-
ta meg a végelszámolás alatt álló 
Budaprinttől. A Vertikál volt az 
egyetlen jelentkező - mondja Fo-
dor József, aki ma is a kft. ügyve-
zető igazgatója. „Megtekintett 
állapotában" vették meg a textil-
műveket az ÁPV Rt.-tői, ami azt 
jelentette, hogy lecsupaszítva ke-
rült az épület a birtokukba, ott se 
víz, se villany, se fűtés nem volt, 
a gyár ugyanis már 1994-ben be-
zárt. 

Amikor a Vertikál birtokon be-
lülre került, és a tulajdonosok 
észlelték, mennyire lepusztult az 
ingatlan, felmérték, hogy saját 
erőből képtelenek felújítani. így 
hát a 14 és fél hektár perifériáján 
lévő, számukra „haszontalan-
nak" tűnő területeit eladták: töb-
bek között a volt tűzoltólakta-
nyát, az asztalosműhelyt, a szén-
tüzelésű kazánházat, összesen 
mintegy 8 hektárt. A befolyt ösz-
szegeket folyamatosan a legérté-
kesebb rész, a főépület és az iro-
daház felújítására fordították, 
annak háromnegyede el is ké-
szült, ma bérlők lakják. A Verti-
kál gesztorként gondozza az in-
gatlant, szolgáltatásokat nyújt, a 
további felújításokat a bérleti dí-
jakból finanszírozza. A tulajdo-
nostárs-vállalkozások is hamar 
hozzáfogtak az átalakításhoz, 
ennek köszönhetően mára - a 
volt szövőüzemet leszámítva -
kulturált körülmények között 
dolgoznak. 

Ahol a vidrák feltűnnek-onnan 
a halak eltűnnek. Ez játszódott 
le az algyői horgászegyesület 
egyik tavában is: mintegy há-
romszázezer forint értékű, 
csaknem ötmázsányi halat et-
tek ki a védett állatok a vízből. 

Az Algyői Kormorán Horgász-
egyesület ivadéknevelő tavából a 
halállomány nagy része, mintegy 
ötmázsányi hal eltűnt, amióta 
vidrák ütöttek a környéken ta-
nyát. 

- Többen látták a két állatot, 
minden jel arra mutat, hogy vid-
rák voltak. A helyeket, ahol elfo-
gyasztják zsákmányukat, renge-
teg pikkely jelzi - mondja Portörő 
Lajos, az egyesület halőre. Külö-
nösebben nem volt feltűnő, hogy 
a vízből fokozatosan eltűnik a 
hal, mikor azonban a halakat át 
akarták rakni az egyik szomszé-
dos tóba, a lehalászást végzők 
döbbenten látták: alig kerül a há-
lóba valami. Pontyból is nagyon 
keveset fogtak vissza, compóból 
pedig, amely kiváltképp ritkán, 
drágán, s nehezen beszerezhető 
hal, egyetlenegyet sem. 

Megkérdeztük Gera Pált, az 
Alapítvány a Vidrákért szervezet 
elnökét: miképp lehetne elérni, 
hogy életben is maradjanak a vid-
rák, ugyanakkor a halállományt 
se fenyegesse veszély. A szakem-
ber elmondta: az esetet jelezni 
kell az Alsó-Tisza Vidéki Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőségnek 
|Ati-Ktvf), ők harminc napon be-
lül megkeresik az egyesületet, 
együttes terepbejáráson fölmérik 

A múlt és a jelen ebben a pilla-
natban békésen egymás mellett 
él a textilművek főépületében: a 
használt, bérbe adott részek szé-
pek, korszerűek. Ugyanakkor 
megmaradtak a „használhatat-
lan" területek, például a főépület 
csarnokok mellett húzódó, 2 
ezer négyzetméter alapterületű 
folyosója, amelynek nem való-
színű, hogy valaha is lesz funkci-
ója. Ám ugyanúgy kell utána fi-
zetni a megemelt építményadót 
a városnak, mintha az ipari célo-
kat szolgálnak. 

A történet úgy teljes, ha meg-
magyarázzuk, miért a Kálvária 
Ipari Park címet viseli a textil-

GYEREKEKNEK 
INGYEN 

I H Ingyenes horgászati lehetősé-
get engedélyez az Algyői Kor-
morán Horgászegyesület a te-
lepülés gyermekei számára -
tudtuk meg Portörő Lajostól. 
Az egyesületnek három tava 
van, az ingyenesség mindhá-
romra egyaránt vonatkozik. 

a helyzetet, s kiderítik, milyen 
törvényes lehetőség mutatkozik 
a károkozás megszüntetésére. A 
megoldások között a vidra élve 
fogó csapdával való befogása, és 
meghatározott helyre - például a 
Tisza valamely távoli szakaszára 
- való áttelepítése is szerepelhet. 
Kártérítési igényt is benyújthat 
az egyesület. 

A Szegedi Vadaspark vidra-
menhelye nem képes befogadni 
az állatokat. Veprik Róbert, a va-
daspark gyűjteményfelügyelője 
azt mondja: a vidramenhely el-
sősorban sérült vagy kölyök raga-
dozók időleges, fölépülésükig, 
fölnevclkedésükig való ideigle-
nes tartózkodási helye. A gyűjte-
ményfelügyelő mondja, egy hor-
gásztó bekerítéssel vagy megfele-
lő villanypásztorral mentesíthe-
tő a vidráktól - ám a legjobb, ha a 
vizet sűrűn látogatják horgászok. 
A vidra jellemzően az ember-
mentes helyeket kedveli, s ahol 
nagy a mozgás, onnan magától is 
elmegy. Új vidra pedig - ugyan-
ebből az okból - nem érkezik. 

F.CS. 

művek. A Vertikálnak és a textil-
művek többi tulajdonosának a 
környező vállalkozásokkal - Flo-
rinnal, Tisza Volánnal - össze 
kellett fognia az ipari park cím 
elnyeréséhez, ugyanis annak 
egyik feltétele egy minimum 20 
hektárnyi összefüggő terület 
volt. 

Fodor Józseftől, akinek van egy 
működő textilipari vállalkozása 
is, megkérdeztük a végén: szük-
ségszerű volt-e a textilművek 
csődje. Állítja, sose ment volna 
tönkre a cég, ha megvédték volna 
a hazai ipart a dömpingáron, el-
lenőrzés nélkül az országba érke-
ző távol-keleti termékektől. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Leghevesebben a Maros árad, 
tegnap reggel Makónál már meg-
haladta a 400 centit - tudtuk 
meg Grománé Tóth Erikától, az 
Alsó-Tisza Vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság 
(Atikövizig) műszaki ügyeletesé-
től. A folyó teljes hazai szaka-
szán ismét visszaállították az el-
ső fokú árvízvédelmi készültsé-
get. A Tisza alsó szakasza mérsé-
kelten árad, Szegeden 16 centivel 
emelkedett a vízállás huszon-

Belvíz a deszki határban 

Folytatás az 1. oldalról 

György Attila hozzátette: az ügy-
ben felülvizsgálati kérelmet nyúj-
tottak be a Legfelsőbb Bíróság-
hoz, mert szerintük a Cédrusbau 
Bt. inkorrekt módon járt el velük 
szemben. György Attila elmesél-
te, hogy 2002 novemberében a 
Cédrusbautói kért árajánlat hát-
oldalán szerepelt a vállalkozási 
szerződés, amiből végül a per lett, 
s ami akkor elkerülte a figyelmét. 
Elmondta: az árajánlatot aláírta, 
a szerződést viszont nem. A nyí-
lászárók gyártásával és beépítésé-
vel foglalkozó bt.-vel akkor szakí-
tottak, amikor találtak egy olyan 
céget, amely azonnal szállította 
az árut, nem pedig hat hétre. 
„Igyekeznünk kellett a munká-
val, hiszen 2003 januárjában 
nyitnunk kellett". A megállapo-
dásban viszont szerepelt, hogy a 
szerződés felbontása esetén a 
megrendelőnek ki kell fizetnie az 
áruérték 20 százalékát. „Százezer 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Vadim Jelizarov Táncszínház 
produkcióiban szervesen ötvö-
ződnek a klasszikus és modern 
balett, a néptánc és a sztepp, va-
lamint a jazz és a társas tánc ele-
mei. A színpadi megjelenítés tel-
jesen űj formáját hozta létre a 
társulat, amely a 25 éves múltra 
visszatekintő társastánc együt-
tesből, a Victoria sport-tánccso-
portból nőtt ki. Az együttes tag-
jai korábban Ukrajna és Orosz-
ország vezető sportolói voltak, 
többen világbajnok táncosok. A 
társulat világszerte fellépett már, 

négy órán belül, s tegnap 681 
centit mutatott a vízmérce. A Ti-
sza megyei szakaszán és a Hár-
mas-Körösön egyaránt első fokú 
a készültség. 

A belvízveszély is egyre na-
gyobb. A múlt héten már 13 ezer 
hektár alá csökkent a belvízzel 
borított terület nagysága, az az-
óta hullott jelentős mennyiségű 
eső hatására azonban űjra nőni 
kezdett a belvíz. Balástyán, Csen-
gelén, Makón első-, Magyarcsa-
nádon másodfokú a helyi víz-
kár-elhárítási készültség, egyéb-

forintért beépítettek egy ajtóto-
kot, és kész, nem végeztek el több 
munkát, nem hoztak több árut. 
A százezret kifizettük volna, de 
közölték, többet kérnek" - fogal-
mazott György Attila. 

A felújításkor építési munkála-
tokat végző Bauring Kft. 30 millió 
forintot követel a Virágtól. Ebben 
az ügyben még nem született bíró-
sági ítélet. A tulajdonos szerint a 
Bauring követelése megalapozat-
lan és jogtalan, sőt György szerint 
a hibás teljesítések és a határidő 
kitolása miatt a Bauring tartozik 
30 millióval a Virágnak. „A Bau-
ring - amelytől azért váltunk meg 
idő előtt, rhert nem rendelkezett 
megfelelő szakemberekkel és há-
rom hónapig nem végzett érdemi 
munkát - a vállalkozási szerző-
désben nem szereplő költségekre 
tart igényt". A tulajdonos szerint a 
ténylegesen elvégzett munkát ki-
fizették. A Vízép Kft.-vei kapcso-
latban azt közölte, hogy velük pe-
ren kívül megegyeztek. 

legutóbb Las Vegasban vendég-
szerepelt, magyarországi turnéja 
után többek között Izraelbe és 
Szaúd-Arábiába utazik. A műsor 
címszavai: bécsi keringő, francia 
esték, retro, adagio, quickstep, 
keleti tánc, rock and roll, fla-
menco, mambó és különböző 
néptánc-variációk. A közönség 
két óriáskivetítő és a legmoder-
nebb fény- és hangtechnika se-
gítségével élvezheti a látványos 
produkciót, amelyre belépője-
gyek a helyszínen, az Átrium Üz-
letházban, a KM Tours Utazási 
Irodában és a Dugonics téri Tou-
rinform-irodában válthatók. 

ként a legtöbb eső, 40 milliméter-
nyi, Makón és környékén esett. A 
meteorológiai • előrejelzés a hét 
végéig űjabb esőzéseket helyez ki-
látásba a Kárpát-medencében, és 
ez további vízállás-emelkedése-
ket okozhat a folyókon, s belvíz-
borítás-növekedést a földeken. 

Tegnap több helyen tűzoltók 
beavatkozására és szivattyús víz-
eltávolításra volt szükség a me-
gyében - tudtuk meg a katasztró-
favédelmi igazgatóságtól. Szen-
tesen a Dózsa György, illetve az 
Udvardi utcába vonultak a tűzol-
tók - az udvaron fölgyülemlett 
víz már a lakóépületet veszélyez-
tette -, Makón, a Sírkert utcában 
pedig ház elől kellet eltávolítani 
a vizet. Kora délután Szatymaz-
ra, a Kiss utcába vonultak víz-
mentesíteni a tűzoltók. 

Fotó: Karnok Csaba 

Mára vállalkozásokkal népesült be a volt textilművek 

Kifosztva vették meg 

Fodor József a volt textilművek alaprajzával Fotó: Frank Yvette 

A tulajdonos ígéri: 
nem zár be a Virág 

A sportcsarnokban lép fel Jelizarov táncszínháza 

Fantastic Dance 
Show Szegeden is 
Országos turnéja részeként ma este fél 8-tól az újszegedi sport-
csarnokban lép fel Fantastic Dance Show című produkciójával a 
világszerte nagy sikert arató Vadim Jelizarov Táncszínház. 

Ot mázsa halat ettek 
ki a tóból a vidrák 

Negyven-ötven milliméter eső áztatta Csongrád megyét 

Arad a folyó, támad a belvíz 
A legtöbb eső, 40-50 milliméternyi, Makón és környékén esett a 
hét végén és tegnap a megyében. A folyók vízgyűjtő területén 
lehullott csapadék is oka annak, hogy újra árad a Tisza, a Marossal 
és a Hármas-Körössel együtt. A belvízzel elöntött terület nagysága 
is növekszik. Tfcgnap a megyében több helyre kivonultak a tűzoltók: 
a felgyülemlett víz már házakat veszélyeztetett. 


