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K O R K É P 

A L G Y Ó . Önállósága 
visszaszerzése óta a nagyközség 
önkormányzata figyelmet 
szentel az egészségügy 
támogatásának. Az erre a célra 
elkülönített egészségi alapból 
kétmillió forint felhasználásáról 
legutóbbi ülésén döntött a 
képviselő-testület. Mivel a 
legnagyobb háziorvosi körzettel 
(körülbelül 1700 ellátott) 
rendelkező dr. Kálmán Antónia 
elesik az Országos Egészségügyi 
Pénztár által a kis körzeteknek 
nyújtott 
többletfinanszírozástól, az 
önkormányzat egy hordozható 
EKG -készülék vásárlásával 
támogatja munkáját. Algyő idén 
a szegedi kórház Kálvária 
sugárúti C épülete 
lépcsőházának felújításához is 
hozzájárul. 

DOMASZÉK. A Csongrád 
Megyei Településtisztasági Kft. 
április 25-én lomtalanítást végez 
a község területén. Az 
elszállításra szánt lomot 
legkésőbb reggel 6 óráig kell 
kihelyezni az ingatlanok elé úgy, 
hogy az a közlekedést ne 
akadályozza. A gyűjtés szelektív 
módon történik, ezért 
elkülönítve rakják ki a papír, a 
műanyag, a fém, illetve a vegyes 
hulladékot. A lomtalanításon a 
későn kihelyezett hulladékokat, 
az építési törmeléket, 
komposztálható hulladékot, 
állati trágyát, a veszélyesnek 
minősülő hulladékot 
(akkumulátorok, vegyszerek) 
nem szállítja cl a társaság. 
További információ kérhető a 
(62) 425-23 l -es telefonszámon. 

MÓRAHALOM. A mórahalmi 
városi televízió, a Móranet TV az 
ORTT által kiírt 
eszközfejlesztési pályázatán 
sikerrel szerepelt. Az április 
18-án aláirt szerződés alapján 
több mint 5 millió forint 
értékben gyarapodhat a televízió 
eszközállománya. Az 
Aranyszöm Rendezvényházban 
működő televízió-stúdióban 
készült műsorok elsősorban a 
mórahalmi eseményekről 
szólnak, de néhány a térséget is 
érintő műsor és televíziós film 
vetítésre került már más városi 
és kisközösségi televízióban is. 

PUSZTAMÉRGES. Ma délután 
tartja a Szent Flórián Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület gyakorlati 
bemutatóját a FUBU-nál. A nap 
közgyűléssel folytatódik, majd 
meghívásos vacsoraesttel 
egybekötött tűzoltó bált 
rendeznek a művelődési házban. 

ÜLLÉS. Pénteken délután 7 
órától rendezték meg a 
faluparlament soros 
rendezvényét a házasságkötő 
teremben. A házigazda Kalmár 
Ferenc, a 3. számú 
választókerület elnöke, a vendég 
Hiri-Kovács Béla, a polgári 
kormány volt mezőgazdasági 
minisztere volt. 

ZÁKÁNYSZÉK. A IV. 
Tavaszcsalogató a 
sportcsarnokban és környékén a 
10 órakor zenés hívogatással 
kezdődik. A gyerekeket 
kézműves foglalkozásokra -
üvegfestés, gyöngyfűzés 
batikolás - várják. Egy órakor 
kezdődik a mcnettánc, a 
megnyitó után néptáncosok, 
óvodások lépnek fel, majorettc-
és akrobatikus rock and roll 
bemutatót láthat a közönség. 2 
órakor kezdődik a kövér-sovány 
focimeccs, 3 órától a bűvész lép 
színpadra, fél 4-kor kezdődik a 
street fighter show. Negyed ötkor 
fellép a TFaffic Jam és a 
szintetizátorosok, 5 órától a 
Desperado ad koncertet, 6 
órakor hirdetik ki a pörköltfőző 
verseny eredményét, fél 7-től 
pedig Pipicz Dániel és zenekara 
szolgáltatja a talpalávalót. Egész 
nap ingyenes játszópark várja a 
gyermekeket. A 
Tavaszesalogatóra mindenkit 
szeretettel vár az ifjúsági 
önkormányzat. 

Elterelték a forgalmat a röszkei határon 

Bombagyanús tárgy a kocsiban 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Robbanószerkezetre hasonlító berendezést találtak egy 
belépni akaró osztrák rendszámú járműben tegnap a 
röszkei határátkelőnél. Egy szerb állampolgárságú férfi 
Renault Megane-ját vizsgálva a robbanószer-kereső kutya 
a benzintartály körül jelzett a határőrnek. A benzintank 

mellett egy három részből álló, robbanószerkezetre ha-
sonlító, antennával ellátott szerkezetet találtak. A jármű-
vet biztonságos távolságra félreállították, majd értesítet-
ték a tűzszerészeket. A belépő személyforgalmat a lezárt 
területtől elterelték, így a határforgalomban résztvevők 
nem voltak veszélyben. Az elterelés lapzártánkkor még 
tartott. Kovács Iván alezredes, a határőrség szóvivője el-

mondta: budapesti szakértők vizsgálják a szerkezetet. A 
férfi egyébként meghallgatásakor azt mondta, három 
napja vette az autót, és nem tudott arról, hogy robbanó-
szerkezetre hasonlító tárgy található a kocsi benzintartá-
lya mellett. Ez a verzió azonban percek alatt megdőlt, 
mert a határregisztráció szerint a férfi ugyanezzel az au-
tóval március 28-án már átlépett a határon. 

Kocsival lehetetlen, kerékpárral meg nem érdemes közlekedni 

A világtól elzárt tanyák 

Micziz Piroskáck tanyáját a nagy esőzések utáni sártenger elzárja a külvilágtól. A Márták-dűlőn 
ilyenkor lehetetlen közlekedni Fotó: Schmidt Andrea 

Esős időben járhatatlan a zsoni-
bói mezőgazdasági főgyűjtőút. 
A Márták-dűlőn ilyenkor sár-
tenger és óriási kátyúk teszik 
lehetetlenné a közlekedést. A 
tanyán élők panaszkodnak, az 
önkormányzatnak pedig csak 
ideiglenes megoldásokra jut 
pénze: ha felszárad a víz, ka-
vicsos homokot szórnak a göd-
rökbe. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Zsombót Szatymazzal össze-
kötő útról nyíló Márták-dűlőn 
Micziz Piroskáék tanyáját meg-
közelíteni csak „lábbuszon" le-
het, vagy inkább nagyokat szö-
kellve és a sárba cuppanva, a tó-
csák között szlalomozva. A föld-
út első kétszáz métere még jár-
ható, feljebb azonban óriási -
30-50 centiméteres - gödrökben 
gyűlik össze a víz. Itt csak teher-
autóval vagy terepjáróval lehetne 
közlekedni. 

- Télen és esós időben teljesen 
el vagyunk zárva a külvilágtól -
panaszkodik a két gyermekével 
éló Micziz Piroska. - Van egy régi 
autóm, azzal már többször el-
akadtam, a szomszédok húztak 
ki a gödörből. Ha pedig biciklire 
ülök, nyakig sáros leszek, mire a 
kövesútra kiérek. Munkát kere-
sek, viszont koszos, sáros ruhá-
ban egy munkaadóval se ülhetek 
le beszélgetni! 

Az asszony hét éve költözött 
Szegedről a zsombói tanyára, de 

TETOZES UTAN APADAS 
Makónál tegnap tetőzött a Maros, 4 6 0 centivel - és tetó'zés után követke-
zik az apadás. Ma a nap első felében várhatóan a másodfokú árvízvédelmi 
színt alá csökken a vízmagasság, délután pedig akár az első fokú szint alá 
is eshet. Tehát még ezen a napon megszűnhet a készültség a folyón - tud-
tuk meg az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól. A 
Tisza ma 735 centi körüli értékkel tetőzik Szegednél, holnap 730 centivel 
Mindszentnél - s várható, hogy a marosi ár levonultával a Tisza-vízszint is 
csökkeni fog. A Hármas-Körös vízszintje tegnap Szarvasnál 651 centi volt, 
vasárnapig ehhez képest 3 0 - 4 0 centit is nőhet a magasság. Ezután apa-
dás várható. 

ilyen áldatlan állapotot csak az 
elmúlt két évben tapasztalt. Az 
utóbbi napok özönvize jórészt 
már felszáradt, de hatéves kisfi-
ával még tegnap is kerülgetniük 
kellett a 3-4 méter széles, olykor 
6-7 méter hosszú tócsákat. Da-
niját minden reggel óvodába vi-
szi az édesanyja, legtöbbször bi-
ciklivel indulnak útnak. Ha ez 
nem megy, akkor kilométereket 
gyalogolnak a 6 éves kisfiúval. 

- lártam már az önkormány-
zatnál, beszéltem a polgármes-
terrel, a jegyzővel, a képviselővel, 
kértem, segítsenek. Amikor köz-
munkára jártam, azt javasolták, 
kerüljek a másik úton, de nem 
mindegy, hogy biciklivel vagy 
gyalog hat vagy tizenkét kilomé-
tert megy-e az ember. Az önkor-
mányzatnál november óta ígérik, 
hogy tesznek valamit, de eddig 
semmi nem történt. Ez az álla-
pot már tarthatatlan - tette hoz-
zá az asszony. 

N e m újdonság a Márták-dűlő 
ügye a zsombói polgármester ha-
táridő naplójában. Számtalan 
panasz érkezett már az önkor-
mányzathoz, azonban csak ide-
iglenesen tudják rendbe hozni a 
földutat. 

- Amint a gödrökben felszívó-
dik a víz, homokot szállítunk a 
dűlőre, és elegyengetjük az utat -
ígérte Faragó M. Vilmos zsombói 
polgármester. 

A gödrök feltöltése, az út le-
gyalulása azonban csak átme-
neti megoldás, h iszen a Már-
ták-dűlő felújítására Zsombó 
alapítása, 1950 óta még soha 
nem jutott pénz. Időnként ka-
vicsot, homokot szórnak a me-
zőgazdasági főgyűjtőúton ki-
alakult kátyúkba, óriási göd-
rökbe, de az egyetlen, végleges 
megoldás az aszfaltozás lenne. 
Ezt v iszont a falu saját költ-
ségvetéséből nem tudja megol-
dani. 

Két-háromszáz szegedi rendezvény szerepelhet 

Péccsel párban 
a főváros címért 
Szeged kiemelt partnerként, 
hét fókuszterületen mintegy 
2 0 0 - 3 0 0 programmal szerepel 
majd Pécs pályázatában, amit 
az Európa Kulturális Fővárosa 
2 0 1 0 c ím elnyeréséért nyújt be 
a baranyai megyeszékhely. 

A szegedi városháza dísztermé-
ben tegnap vezető kulturális és 
tudományos szakemberek rész-
vételével fórumot rendeztek ar-
ról: hogyan kapcsolódhat Szeged 
Pécs pályázatához, amelynek öt 
fő pillérét Meisner András ismer-
tette. Pécs képviselője hangsú-
lyozta: a közös pályázat 
észak-déli irányban a Balatontól 
Tüzláig, nyugat-keleti irányban 
pedig a Graztól Aradig terjedő 
déli régiót kívánja lefedni. Siker 
esetén az egy évig tartó program-
sorozat rendezvényeinek 45-50 
százaléka zajlana Pécsett, a többi 
a régió más településein, legna-
gyobb részben a kiemelt partner 
Szegeden. Kozma József várospo-
litikai alpolgármester elmondta: 
koordinálásával június 1 -jéig tart 
a pályázat előkészítése. Az ön-
kormányzat munkatársa, Roboz 
István vezetésével létrehozzák 

azt a programirodát, amely 
10-15 felkért szakértő bevonásá-
val elkészíti a pályázat szegedi 
részét. Külső tanácsadóként a 
McMillan&Baneth Kft. vesz 
részt a munkában. A cím elnye-
résért indított kampány október 
23-áig tart. Kozma József szerint 
bárhogyan is bírálják el a két vá-
ros közős pályázatát, Szeged 
azon a nyomvonalon kíván majd 
építkezni, amit a program kidol-
gozásakor most meghatároznak. 

NINCS PÉCSI VISSZHANG 
£ Úgy tűnik, a pécsi városvezetés 

számára nem különösebben fon-
tos, hogy hazai terepen is tudato-
sítsa: a pályázatban Szeged ki-
emelt partnerként vesz rész. A pé-
csi polgárok első számú hírforrá-
sa, a Dunántúli Napló be sem szá-
molt róla, hogy a két polgármester 
csütörtökön Szegeden együttmű-
ködési megállapodást írt alá. 
Schneider Gábor, a lap szerkesz-
tője elmondta: bár nem foglalkoz-
nak részletesen a partnerséggel, a 
pályázatról szóló írásaikban már 
megemlítették Szeged szerepét, 
így olvasóik tudhatnak róla. 

Rendőrségi napok 
A rendőrség napja alkalmából teg-
nap megemlékezést tartott a sze-
gedi Móra Ferenc Múzeum dísz-
termében a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság. Az ünnep-
ségen a Magyar Köztársaság bel-
ügyminisztere kiemelkedő tevé-
kenysége elismeréseként dicséret-
ben és jutalomban részesítette 
Lukács János dandártábornokot, a 
CSMRFK vezetőjét, valamint 
Molnár Imre ezredest, a CSMRFK 
bűnügyi igazgatóját, Révész Ká-
roly alezredesnek pedig rendőrségi 
főtanácsosi címet adományozott. 

A múzeum előtti parkban a 
rendőrség technikai eszközeinek 
bemutatóját láthatták az érdek-
lődők. Többek között helyszíne-

lő buszokat, szolgálati járműve-
ket, fegyvereket mustrálhattak 
az arra kíváncsiak. 

Ma a rendőrkapitányság épüle-
tében reggel 9-től 12 óráig a nyílt 
napon ismerkedni lehet a rend-
őri munkával és kiállítás várja a 
résztvevőket. Ugyancsak reggel 
kilenctől délig a Hunyadi téri 
Dózsa-pályán technikai és fegy-
verbemutató lesz, a gyerekeket 
kerékpáros ügyességi és rajzver-
seny várja. Délután két órától 
kutyás és vízimentő-bemutató, 
háromtól pedig játékos sorver-
seny kezdődik. A rendőrnapos 
programsorozatot négy órától 
önvédelmi és járőrbemutató zár-
ja. 

Muzsikáló egészségügyiek 
Az egyetemi tavaszi fesztivál ke-
retén belül rendezték meg a Mu-
zsikáló Egészségügyiek XIV. Or-
szágos Találkozóját. Ma délután 
5 órától az egyetem Dugonics té-
ri épületének aulájában tartják a 
zárókoncertet, melynek szüneté-

ben megnyitják a Kortárs Művé-
szetek Súlyos és Gyógyíthatatlan 
Beteg Gyermekekért Alapítvány 
képzőművészeti tárlatát. A ké-
pekből befolyó összeget a gyer-
mekklinikán kezelt csöppségek 
szociális támogatására fordítják. 

A Föld napja és biciklisek a szegedi Stefánián 
Több akciót is szerveztek tegnap a Föld 
napja alkalmából Szegeden. A Novotcl 
Hotel dolgozói a Kemes utcai játszó-
teret, a fideszesek a Zápor-tó környékét 
szépítették, a „kritikus tömeg" pedig 
kerékpáron demonstrált a tisztább le-
vegőért. Botka László két skót seprű-
gépet vett át a Föld napján. 

A skót gyártmányú seprűgépek - ame-
lyek a Szegedi Környezetgazdálkodási 
Kht. gépparkját gazdagítják - alkalmasak 
a Belváros díszburkolatának tisztítására. 
A Sweepers skót cég világsikernek számí-
tó gépeit tegnap, a Föld napján Botka 
László polgármester vette át. Rendhagyó 
környezetvédelmi órán ismerkedhetett 
meg mintegy 250 diák a kht. Sándorfalvi 

úti telepén a hulladékgazdálkodást rend-
szerrel. 

A Fidesz megyei zöldtagozata a tarjáni 
Zápor-tóra szervezett tószépítési akciót -
tudtuk meg Makrai Lászlótól, a tagozat el-
nökétől. A Novotel Hotel dolgozói testü-
letileg vonultak ki a Kemes utcai játszó-
térre, és hozták rendbe a teret - mondta 
Szabó Mihály szállodaigazgató. 

Este a szegedi környezetvédők Zöld haj-
tás címmel rendeztek kerékpáros felvonu-
lást - csatlakozva a Critical Mass (Kritikus 
Tömeg) akcióhoz. A rendezvény szervező-
je, a Csemete Természet- és Környezetvé-
delmi Egyesület meghívta a közös kereke-
zésre az önkormányzati képviselőket is, de 
senki sem jött el közülük este hat órára a 
Móra Ferenc Múzeum előtti starthelyre. Mintegy száz kerékpáros demonstrált tegnap Szegeden Fotó: Karnak Csaba 


