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Kivágtak kilenc fát a Széchenyi téren 

A nyugdíjaskorú platánok 
nem bírták tovább 

A Széchenyi téren a szegediek is megtekinthetik a kivágott fákat Fotó: Schmidt Andrea 

Kilenc hatalmas platánfát vágtak ki tegnap a 
szegedi Széchenyi téren. A fákat előzetesen mű-
szerrel is megvizsgálták, s kiderült, belül el-
korhadtak. A főtéri farekonstrukciós program az 
idén húszéves. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Favágók lepték el tegnap a Széchenyi teret. Felbőg-
tek a láncfűrészek és a 70-80 éves fák egymás után 
dőltek el. A 20-25 méteres hatalmas platánok kivá-
gása precizitást, figyelmet, óvatosságot igényelt. 

A Széchenyi téri farekonstrukció már 1985-ben 
téma volt Szegeden, de csak elméleti, vizsgálati 
anyagok születtek, s a dossziék az illetékes iroda 
szekrényébe kerültek. A tudatos facsere csak az ez-
redfordulón kezdődött el és az idén folytatódott. 

Előzetesen külső szemle alapján jelölték ki azokat 
a fákat, amelyek az évek alatt elkorhadhattak. 

- Szerettük volna a szubjektív véleményeket mű-
szeres vizsgálattal is alátámasztani, ezért a Környe-
zetgazdálkodási Kht. megbízta a soproni erdészeti 
egyetemet, hogy végezzen műszeres méréseket. Ez-
után döntöttük el, hogy mely fákat vágjuk ki -
mondta Kovács János közterület-fenntartási igaz-
gatóhelyettes. 

A belülről elkorhadt fatörzseket ma - mintegy 
igazolásként - a szegediek még megtekinthetik a 
Széchenyi téren, és csak ezután szállítják el. A ki-
lenc kivágott öreg platán helyett hét csemetét már-
is elültetettek. Köztük platán- és császárfát, vala-
mint oszlopos lombkoronájú díszfát helyeztek a 
földbe. Az idén több fakivágást már nem terveznek 
Szegeden. 

Kovács Mihály: Az én Nagy Könyvem 

Mindig van remény 

r Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtú-
rában ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyiségek, tudósok, művészek, üzletem-
berek, sportolók és újságírók vallanak leg-
kedvesebb könyvükről. Kovács Mihály 
rendőr alezredes, a Szegedi Rendőrkapi-
tányság vezetője Zsoldos Péter A feladat 
című fantasztikus regényéről beszél. 

„Science fiction-rajongó vagyok, kisebb könyvtárakat olvas-
tam már a tudományos-fantasztikus irodalom műveiből. Ne-
héz egyetlen alkotást kiemelni, de játékról lévén szó, termé-
szetesen tiszteletben tartom a szabályokat. Hazabeszélve egy 
kicsit, magyar, sőt: Csongrád megyei író művét választom. A 
szentesi születésű Zsoldos Péter A feladat című regényét leg-
alább tízszer elolvastam. Most is ott van a fiókomban, a ke-
zem ügyében. A történet arról szól, hogy egy balesetet szenve-
dett űrhajó ott ragad egy idegen bolygón. Az asztronauták kö-
zül senki sem éli túl a katasztrófát. A minden eshetőségre föl-
készített űrhajó számítógépes programja a bolygó őslakóinak 
személyiségét átalakítva teszi alkalmassá a visszaútra az új 
legénységet. A beavatkozás sikerül, bár az ősi ösztönök ereje 
néha széttöri még az újonnan szerzett, idegen tudás mázát. 
Az őslakók végül megtanulják az űrhajó használatát, a Földre 

érkezés után azonban kiderül, 
hogy a bolygó kihalt. így az uta-
sokra vár a feladat, hogy újra-
kezdjék az emberiség történe-
tét. 

A regény számomra a túl-
élésről szól. Arról, hogy min-
dig, minden helyzetben megta-
lálhatjuk a megújulás lehető-
ségét. A találékonyság és a jö-
vőbe vetett hit a legválságo-
sabb időszakokon is átsegítheti 
az emberiséget. Zsoldos Péter 
könyvének legfontosabb üze-
nete számomra az, hogy soha-
sem szabad föladnunk a re-
ményt." 

Tavaly tizennégyezren vették komolyan a meghívót 

Új tüdőszűrőbuszt 
vásárolt a megye 

Ehhez már nem kell se film, se vegyszer, és sokkal kisebb sugárter-
h e l é s é r i a p á c i e n s t Fotó: Gyenes Kálmán 

2005-ös területalapú támogatások 

Közel a végső határidő 
Idén újra igényelhetik a gazdálkodók a területalapú támogatásokat, 
a kérelmek beadására már csak alig néhány napjuk maradt. 

A területalapú támogatások összegét ebben az évben is két forrásból 
biztosítja a mezőgazdasági kormányzat - tájékoztatta lapunkat Kocsis 
László, a megyei FVM-hivatal fő falugazdásza. Az egységes területalapú 
támogatás összege 86,21 euró hektáronként (20 ezer 690 forint), a 
nemzeti kiegészítő támogatás szántóföldi növényeknél 80,92 euró per 
hektár (19 ezer 420 forint). A támogatási kérelemcsomagok beadása 
csak postai úton történhet, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
megyei kirendeltségének címére (6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.), a 
beadás végső határideje május 11. A támogatást igénylők az FVM-hiva-
tal falugazdász irodáiban kapnak segítséget a nyomtatványok kitöltésé-
ben, a térképek berajzolásában. A falugazdász irodákban juthatnak 
üres nyomtatványhoz azok a termelők, akik 2004-ben nem igényeltek 
támogatást, vagy valamilyen okból kifolyólag nem kapnak támogatási 
csomagot. Nagyon fontos a nyomtatványok helyes kitöltése, mivel a 
gazdálkodónak egyszer van lehetősége hiánypótlásra, újabb téves kitöl-
tés a támogatás elutasítását vonja maga után. A támogatási kérelem 
beadási időszakában a falugazdászok mindennap tartanak fogadóórát. 

Fiatal amerikai politikusok látogattak Szegedre 

Demokraták és republikánusok 

KÖRKÉP 

ALGYŐ. A faluházban ma este 6 
órakor kezdődik a Fidelitas Klub 
gyűlése. 
- A repüléstörténeti állandó 
kiállítás a május 28-án és 
29-én megrendezendő II. algyői 
repülős emléknap alkalmából 
kibővül, s ehhez a szervezők a 
lakosság segítségét kérik. A 
családi fotókat, 
repüléstörténeti tárgyakat, 
emlékeket kérik kölcsön, hogy 
minél teljesebben tudják 
bemutatni az algyői „repülős 
éveket". 

BORDÁNY. A képviselő-testület 
áprilisi tanácskozásán két új 
civil szervezet - Bordányi 
Ifjúsági Klub és a Veterán 
Autóklub Magyarország-
támogatását érintő 
együttműködési megállapodást 
hagyott jóvá. 

DESZK. A Zoltánfy István 
Általános Iskola felső 
tagozatosai egynapos 
tanulmányi kiránduláson vettek 
részt Budapesten. 
Megismerkedtek a Vár 
épületeivel és ellátogattak a 
Hadtörténeti Múzeumba is. 

PUSZTAMÉRGES. Ma a község 
területén hulladékgyűjtést 
tartanak az általános iskolások. 
A bevételből közös szabadidős 
programokat finanszíroznak. 
- Hobbi- és kisállatvásárt 
rendeznek vasárnap a 
pusztamérgesi vásártéren reggel 
hat órától. 

RÚZSA. Ma a Szomszédoló című 
rendezvénysorozaton a település 
vendége Ásotthalom lesz. 
Fellépnek a Kiss Ferenc 
Általános Iskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
tanulói, a Tálentum 2000 
Magán Művészeti Iskola 
növendékei, az Ásotthalmi 
Népdalkör, a Borostyán 
nyugdíjasklub tagjai, valamint 
az Ásotthalmi Fiatalok táncosai. 
- A művelődési házban reggel 8 
és dél között műanyagvásárt 
tartanak. 
- A május 22-érc meghirdetett 
állat- és kirakodóvásár 
virágvásárral, kertészeti 
termékek és eszközök 
árusításával bővül, hogy a 
település vezetése ezzel is 
ösztönözze a lakókat, kertészeti 
vállalkozókat az Európa 
legvirágosabb faluja címért 
induló Rúzsa szépítésére. A 
vásár szervezői várják azokat a 
vállalkozókat, termelőket, akik 
virággal, kertészeti termékek 
árusításával, előállításával 
foglalkoznak. Számukra a 
vásárban helypénzt nem kell 
fizetni, csupán a gépjárművek 
parkolási díját kell megtéríteni. 
A rendezvényt a vásártéren 
tartják. 

SÁNDORFALVA. A Budai Sándor 
Művelődési Házban vasárnap 15 
órától második alkalommal 
rendezik meg a nyugdíjasok 
országos tánctalálkozóját több 
megye nyugdíjasainak 
részvételével, a Sándorfalvi 
Nyugdíjas Egyesület 
rendezésében. 

SZEGED. A Millenniumi 
Kávéházban ma este 8 órától 
Abszint és fekete címmel a 
20. század első felének 
magyar sanzonjait és egyéb 
közismert kávéházi 
melódiákat ad elő Kovács 
Anita Anna, Kopasz Zsolt és 
Szorcsik Attila. 

ZSOMBÓ. Szombaton 
harmadszor tehetik próbára 
kitartásukat a zsombói 
hétpróbások. Gyülekezni és 
nevezni reggel fél kilenctől az 
általános iskolánál lehet. A 
résztvevők 9 órakor kerékpárral 
indulnak a dűlóutakon a 
Nagy-Bara nevű szikes legelőre, 
onnan futnak a Jerney tanyáig és 
vissza a kerékpárokig, majd az i 
iskolához ismét két keréken 
jutnak el. A rendezők várnak 
minden sportbarátot. 

Új röntgenbuszt vásárolt a me-
gyei önkormányzat, ezután ez a 
jármű várja a falvakban a tüdő-
szűrésre érkezőket. Tavaly több 
mint 14 ezer embert vizsgáltak 
meg a régi Ikarusban. Az új gép 
több betegség kiszűrésére alkal-
mas, és olcsóbban működik. 

Több mint húsz éven át szolgált 
az a szűrőbusz, amelyet most a 
digitális röntgent szállító Ford 
Transitra cseréltek le. Ezt is a 
deszki Mellkasi Betegségek Szak-
kórházának munkatársai keze-
lik. A gépet Ott József, a megyei 
közgyűlés alelnöke és Simicz Jó-
zsef, a közgyűlés egészségügyi bi-
zottságának elnöke mutatta be. A 
járművet hatvanszázalékos álla-
mi támogatással, 83,7 millió fo-
rintból vették meg. Elsősorban a 
kistelepüléseken élőket szolgálja, 
nekik így nem kell messzire utaz-
niuk a szűrővizsgálatra. S bár el-
lenérdekeltek azok a városok, 
amelyek rendelőintézetében mű-
ködik röntgen, és számít, mennyi 

vizsgálat készül vele, mégis min-
denki igennel szavazott a közgyű-
lésben a busz megvételére. 

Bálint Beatrix, a deszki kórház 
igazgatója azt mondta, ez a digitá-
lis röntgenberendezés sokkal ol-
csóbban működik, nem kell vegy-
szer, film a felvétel elkészítéséhez, 
a számítógép révén könnyebb ar-
chiválni, és jobban segíti az orvosi 
munkát. Boros István orvosigaz-
gató pedig arra hívta föl a figyel-
met, hogy nemcsak a tbc és bizo-
nyos szívbetegségek, daganatok, 
de a krónikus hörghurut kiszűré-
sére is használható. A hurutos be-
tegeknek eddig csak egyharmada 
jutott el orvoshoz, most még na-
gyobb lesz az esély a megelőzésre. 

Tavaly 14 ezer embert szűrtek 
a busszal, az értesítettek 60 szá-
zaléka vette komolyan a meghí-
vót. A tbc terén a megye viszony-
lag jól áll, évek óta csökken a 
megbetegedések száma: százezer 
lakosra tavaly 19 jutott, míg az 
országos átlag 25. 

B. A. 

Golden Gate 
A párizsi Olympia színpada 
után európai turnéja egyik ál-
lomásaként ma este 7 órától a 
Szegedi Nemzeti Színházban 
ad jótékonysági koncertet az 
Első Szeged Lions Klub szerve-
zésében a világhírű Golden 
Gate Quartet. 

Jegyek még kaphatók a Szegedi 
Nemzeti Színház jegyirodájában, 
valamint a Csermák Hangszer-
üzletben. 

Nyolc fiatal amerikai politikus 
érkezett tegnap Szegedre. Is-
merkednek a magyar politikai 
rendszerrel, a pártokkal, a köz-
igazgatás felépítésével. Szege-
den megnézték az új egyetemi 
könyvtárat, ellátogattak az An-
na fürdőbe. 

AII. világháború után alapították 
meg az Egyesült Államokban azt 
a szervezetet, amely hozzásegíti a 
fiatal politikusokat, hogy megis-
merhessék más országok politi-
kai berendezkedését. Ebben az év-
ben Budapest és Szeged látta ven-
dégül az USA különböző államai-
ból érkező demokrata és republi-
kánus politikusokat, akik ezt 
megelőzően Romániában jártak. 
A 39 éves republikánus Dee Dee 
Bertkie az amerikai elnök, George 
Bush elnök előző ciklusa alatt kü-
lönleges tanácsadóként dolgozott 
a Fehér Házban. Az indianai poli-
tikusnő érdekesnek találta, hogy 
Magyarországon működik köz-
szolgálati televízió, amelynek a 
struktúráját is tanulmányozta. 

Albuquerque városi tanácsának 
alelnöke, a szintén 39 éves Eric 
Griego kijelentette: az Európai 
Unióhoz most csatlakozó Romá-
nia számára számos jó példát mu-

tathat Magyarország. Déli szom-
szédainknak gazdaságilag még 
meg kell izmosodniuk, s a két or-
szág közötti együttműködést erő-
sítheti az a tény, hogy Romániá-
ban jelentős számú magyar ki-
sebbség él. Dee Dee Benkie az EU 
és az Egyesült Államok viszonyá-
ról kifejtette, a versengés jó, pozi-
tív hatásai lehetnek, de Ameriká-

nak és az Európai Uniónak egy-
aránt az együttműködés használ-
na igazán. A nyolc amerikai poli-
tikust tegnap fogadta Nagy Sán-
dor alpolgármester, ezt követően 
látogatást tettek az egyetemi ta-
nulmányi és információs köz-
pontban, a Biztonságpolitikai 
Központban és az Anna fürdőben. 

NYEMCSOK ÉVA 

Dee Dee Benkie (jobbról) korábban Bush elnök különleges ta-
nácsadója volt a Fehér Házban, Eric Griego az Albuquerque-i városi 
t a n á c s a l e l n ö k e Fotó: Karnok Csaba 


