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KORKÉP 

ALGYÓ. A faluházban ma este 6 
órától rendezi meg összejövetelét 
„Egy tiszai halász kalandjai 
Ausztráliától Dél-Koreáig" 
címmel a nemrégiben alakult 
Algyői Gulliver Klub. Az est 
vendége Mészáros Balázs. A klub 
tagjai folyamatosan várják azok 
jelentkezését, akik elmesélnék 
utazási élményeiket. Az 
élménybeszámolót tartók közül 
az év végén egy kétszemélyes 
társasutazást sorsolnak ki. 
- Az internet világnapja 
alkalmából ma a könyvtárban 
található teleházban és 
eMagyarország ponton a 
számítógépek meghatározott 
ideig ingyenesen használhatók. 
- Faluparlamentet tartottak 
tegnap délután a faluházban, 
melynek meghívott vendége 
Arnóth Sándor országgyűlési 
képviselő, a faluparlament 
országos szervezőbizottságának 
vezetője volt. A parlament 
szervezői voltak: Kalmár Ferenc, 
a KDNP országos alelnöke, a 
3-as számú választókerület 
elnöke, dr. Gonda János, az 
Algyőért Közszolgálati Egyesület 
elnöke, dr. Gubacsi Ede, a 
Csongrád megyei Gazdatagozat 
elnöke. 

DESZK. A deszki Bánát Szerb 
Néptánc együttes hét éve vesz 
részt a májusi szerb 
Európa-fesztiválon. Tavaly 
Svájcban az együttes 
ezüstminősítést és 
közönségdíjat kapott, az előző 
években pedig 
aranyminósítéssel, különdíjjal 
tértek haza. Az idei, Berlinben 
rendezett fesztiválra egy régi 
népszokást idézett fel az 
együttes, a „Bánáti szerb paraszt 
bál" című koreográfiát vitték 
színpadra. 
- Az ápolók nemzetközi napja 
alkalmából ünnepeltek május 
12-én a Csongrád Megyei 
Önkormányzat Mellkasi 
Betegségek Szakkórházában 
Deszken. Az ápolók munká já t 
a Magyar Szakdolgozói Kamara 
Csongrád megyei területi 
szervezetének elnöke, Irinyi 
Tamás méltatta, majd öt 
dolgozót részesítettek 
igazgatói dicséretben és 
jutalomban. 

RÚZSA. A község könyvtára 
április 11 -étől a teleházban 
működik. A nyitvatartási idő 
nem változott, továbbra is 8 óra 
30-tól 16 óra 30 percig várják a 
látogatókat. 

SZEGED. A Százszorszép 
Gyermekházban szombaton 
lisztérzékeny napra várják az 
érintett gyerekeket, szülőket. 

ZÁKÁNYSZÉK. A 
képviselő-testület legutóbbi, 
áprilisi ülésén elfogadta az 
önkormányzatot érintő 
társulások tevékenységéről 
szóló éves beszámolókat, a 
község hosszú távú 
településfej lesztési 
koncepciójával kapcsolatban 
pedig megállapította, hogy abba 
jól illeszkednek a jelenlegi 
településfejlesztési 
elképzelések, ezért nem kívánja 
módosítani. Előterjesztések 
keretében a testület módosította 
a helyi szociális rendeletet: 
június elsejével hatályon kívül 
helyezte a méltányossági 
ápolási díj megállapítására 
vonatkozó rendelkezéseket. 
Normatív ápolási díjra továbbra 
is jogosult az, aki önmaga 
ellátására képtelen, állandó és 
tartósan súlyosan fogyatékos, 
vagy tartósan beteg 18 év alatti 
személy gondozását, ápolását 
végzi. Az előterjesztések között 
szerepelt a 2005. évi 
költségvetési hiány kezelésére 
vonatkozó intézkedési terv 
kidolgozása. Határozatot 
fogadott el a testület a 2005. évi 
költségvetésben szereplő 
személyi és dologi kiadások, 
fejlesztések, és egyéb kiadások 
megtakarítására, összesen 33 
millió 373 ezer forint 
összegben. 

Másfél hónapja változatlan a helyzet a szegedi sírkertekben 

Még mindig nem lehet 
temetni a talajvíz miatt 
Másfél hónapja nem lehet te-
metni Szeged sírkertjeiben a Ti-
sza magas vízállása, illetve a ta-
lajvíz szintje miatt. A hozzátar-
tozók a hamvasztást vagy a bér-
kriptát választhatják szeretteik 
örök nyugalomra helyezésére. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az áradó Tisza felduzzasztottá a 
felszín alatti vizeket, ezért rendkí-
vül magas a talajvíz szintje Szege-
den és környékén. A város sírkert-
jeiben másfél hónapja alig találni 
olyan területet, ahol a koporsós 
temetés lehetséges. A jogszabály 
szerint ugyanis a temetkezési sír-
helynél a vízszint nem lehet ma-
gasabban, mint a sírgödör alja. A 
törvény kimondja: rátemetéskor 
a felső koporsó aljának százhat-
van centiméteren kell lennie, 
egyes sírhelynél két méteren. 

Az alsóvárosi temető területé-
nek 90 százalékán nincs mód ko-
porsós temetésre, a magasabban 
fekvő részen van esély az elhunyt 
végső nyugalomra helyezésének 
erre a formájára - tudtuk meg a sír-
kert gondnokától, Bajusz Jánostól. 

- A helyzet változatlan, a pár 
centiméteres vízszintapadás sem-
mit sem jelent - fogalmazott Hódi 
Lajos. A Szegedi Testamentum 
Temetkezési Kft. ügyvezető igaz-
gatója elmondta: az itteni közte-
metőkben - a belvárosiban, a kis-
kundorozsmaiban, a tápéiban és a 
gyálarétiben - csak urnás teme-
tésre van mód. Az ügyvezető igaz-
gató hangsúlyozta, az országban 
harmadikként Szegeden épült 
hamvasztó, ami 19 éve üzemel. 
Ez is oka annak, hogy Szegeden a 

A SOK VÍZ HIÁNYT FIAL 
£ Minden tavasszal gondot okoz a 

talajvíz megnövekedő szintje. Ám 
idén elhúzódik a magas vízállás, 
ami jelentős bevételkiesést is je-
lent a temetkezési cégeknek. Ám 
ennek részleteiről Hódi Lajos sem 
kívánt nyilatkozni. Az önkormány-
zati tulajdonú Szegedi Testamen-
tum Temetkezési Kft. vezetője azt 
mondta: nem számolja a hiányt. 

A Dugonics temetőben is próbafúrásokkal ellenőrzik a talajvíz 
szintjét Fotó: Miskolczi Róbert 

hamvasztásos temetkezések ará-
nya hetven százalék fölötti akkor 
is, ha nincs talajvízveszély. 

Az önkormányzati fenntartású 
temetőkben a vízmentes krip-
tákba lehet temetni, ám ezekből 
nagyon kevés van - tudtuk meg 
Hódi Lajostól. A család kérésére 
kiszivattyúzzák a vizet a kriptá-
ból, ami veszélyes hulladéknak 
minősül, és ezért rendkívül szi-
gorú szabályoknak megfelelő kö-
rülmények között kezelik. 

A hozzátartozók - a hamvasz-
tás mellett - ideiglenesen bérkrip-
tában helyezhetik örök nyuga-
lomra elhunyt szeretteiket. A 
négy bérkripta közül egy a dorozs-
mai temetőben, a többi a belváro-
siban található. Hódi Lajostól 
megtudtuk, a közel 30 férőhely 
kétharmada jelenleg is foglalt. 

Móricz Szabolcs, a Dugonics 
temető gondnoka hozzátette, 
legutóbb 2000-ben volt az idei-
hez hasonló magas vízállás. 

A bor bizalmi kapcsolat 
Folytatás az 1. oldalról 

Kalmár István hegybíró figyelmünkbe ajánlotta Ta-
kács Ferenc vásárhelyi gazda aranyérmes borait 
csakúgy, mint a soltvadkerti Frittmann testvérek 
minőségi fajtáit. Zsűritagként Kalmár István száz, a 
versenyre benevezett bor kóstolásával kezdi a nap-
ját. A borok szegedi ünnepe szerdán este fél 6-kor 
veszi kezdetét a borrendek felvonulásával a Dugo-

nics térről a Széchenyi térig, a Pavane táncegyüttes 
kíséretében. A 6 órakor kezdődő megnyitó és a bor-
verseny díjainak kiosztása után este fél 7-től Kiszely 
Zoltán ad elő operettrészleteket, sanzonokat, kuplé-
kat és verseket. Negyed nyolctól a Sasíjászok no-
mád hagyományőrző csoportja tart bemutatót, 
majd a Pavane Táncegyüttes lép színpadra. A ma 
este fél 9-kor a Kender zenekar ad koncertet. 

D.T. 

Őrfi Ferenc: az én Nagy Könyvem 

íme a Polgár 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: 
ismert Csongrád megyei közéleti szemé-
lyiségek, tudósok, művészek, üzletembe-
rek, sportolók mesélnek legkedvesebb 
könyvükről. A 95 éves Délmagyarország 
születésnapi készülődése közepette pedig 
lapunk munkatársai vallanak kedvenc ol-
vasmányukról. Őrfi Ferenc főszerkesz-
tő-helyettes Márai Sándor Egy polgár val-
lomásai című regényéről beszél. 

„Boldognak látszó békeévek, Kassa, polgárság, európai kul-
túra, Berlin, Párizs, Velence, s egy felcseperedő, a világhoz 
valamit hozzátenni akaró fiatalember lázas keresése. Erről 
szól az Egy polgár vallomásai. Meg, nekem, az újságíróról. 

A fiatal Márai egy sor szemeszteren űzi magát végig Nyu-
gat egyetemein, amikor húszévesen pánikszerűen rájön: az 
életre való muníciót egyedül és máshol kell megtalálnia. Új-
ságíró akart lenni, elemi ösztönnel! - éjjel néha felriadt, le-
ment az utcára, nehogy lemaradjon valamiről. Nyakába vet-
te Európát, hogy megkeresse az élet t i tkát . Másnap már 
Dor tmundban találjuk, ahol Ernő Bachot zongorázik a le-
bujban a részeg vestfáliai anyacsavarügynököknek. N e m te-
lik el hosszú idő, Márai neve megjelenik a német világlap, a 
Frankfurter Zei tung tárcaírói között, együtt T h o m a s 
Mann-nal és Stephan Zweiggel. Esze ágában nem volt karri-
ert csinálni, nem is csinált, úgy élt, m i n t az ég madarai, 
szabadon, nem törődött azzal, mi t fog enni holnap, s ki tud-

ja-e fizetni hó végén az albér-
letet. 

Márai szerintem megtalálta 
azt a titkot, amit mindig is kere-
sett. A szeretet és az alázat sza-
badságát - amely mintha apja 
halálával kiveszett volna a vi-
lágból. 'S utolsó pillanatig, amíg 
a betűt leírnom engedik, tanús-
kodni akarok erről: hogy volt 
egy kor és élt néhány nemze-
dék, amely az értelem diadalát 
hirdette az ösztönök felett, s 
hitt a szellem ellenálló erejében, 
amely fékezni tudja a csorda ha-
lálvágyát.' 

íme a Polgár, íme az Ember, 
íme Márai." 

Nyílt nap 
a sintértelepen 
„Hova tovább, gyepmesteri te-
lep?" címmel nyílt napot tart Sze-
ged város gyepmesteri telepén az 
Orpheus Egyesület a Közéleti Ká-
véház programsorozatának kere-
tein belül holnap 17.30-tól 19 
óráig. A rendezvény célja, hogy a 
lakosságot állatbarát informáci-
ókkal lássák el. Szó lesz a felelős 
állattartásról, a kóborállatok ke-
zelésének lehetőségeiről. A hely-
színen, a telep mellett a sinter.hu 
fotókiállítás is megtekinthető. A 
gyeptér megközelíthető Szegedről 
a vásárhelyi úton. Eső esetén a fó-
rumot a Szegedi Környezetgazdál-
kodási Kht. ügyfélszolgálati irodá-
jában tartják, a Stefánia 6. számú 
épületben. Bővebb információ az 
egyesület telefonszámán, a 
20/99-59-409-en kérhető. 

Kerítés mögül tilt a tábla a Csillagnál 
Érvényes-e a tiltás, ha drótkerítés mögött áll a KRESZ-tábla -
érdeklődött egyik olvasónk a szegedi Csillag börtön előtt kialakult 
helyzetre utalva. A megállni tilos jelzést ugyanis van, aki betartja, 
és akad, aki figyelmen kívül hagyja. Kónya Zsolt főhadnagytól 
megtudtuk, a táblák üzenete a kerítés mögül is érvényes. 

Drótkerítés mögött áll két közle-
kedési tábla a. szegedi Csillag 
börtön főbejáratával szemben, 
ezért ha az autósok nem veszik 
figyelembe a megállást, illetve 
várakozást tiltó KRESZ-táblákat, 
nem követnek el szabálytalansá-
got - vélte egyik olvasónk. 

Hogy melyik volt előbb, a táb-
lák vagy a kerítés, azt a Mars té-
ren jártunkkor nem sikerült ki-
deríteni, de a tiltó jelzések közöt-
ti, körülbelül 20 méteren kedden 
délben nem parkolt autó. Ez fel-
tehetőleg részben annak volt kö-
szönhető, hogy a várakozást 
négy vasállványra fűzött lánc is 
akadályozta. 

Az általunk megkérdezett au-
tósok közül volt, aki félreveze-
tőnek találta a Mars téri táblá-
kat, más pedig azt mondta, a 
vaslánc mindenképpen meg-

akadályozza a parkolást, ezért a 
táblának már - számára - nincs 
is jelentősége. Egy Fiattal érke-
ző lila trikós fiatalember arra a 
kérdésre, hogy látja-e a táblá-
kat, igennel válaszolt, értelme-
zése szerint a parkolás itt egyér-
telműen tilos, a kerítés pedig 
egyáltalán nem zavaró. Ám őt 
szemmel láthatóan a tábla sem 
zavarta, ugyanis - a láncok elle-
nére - a megállni tilos táblát fi-
gyelmen kívül hagyva parkolt a 
kérdéses területre. 

Kónya Zsolt főhadnagy, a sze-
gedi kapitányság közlekedésren-
dészeti osztályvezetője elmond-
ta, a drótháló mögötti 
KRESZ-táblák érvényesek, mert 
a járműforgalom irányába néz-
nek, a közlekedésben részt vevők 
számára jól érzékelhetők. 

G. ZS. A drótkerítés nem oldja fel a tiltást Fotó: Cyencs Kálmán 

HÍREK 
SZEMKÖZT HÓDIVAL 
Minden héten szerdán este fél 
nyolckor látható a Városi 
Televízió és a Délmagyarország 
közös műsora, a Szemközt. A 
mai adásban este fél 8-tól Márok 
Tamás televíziós 
szerkesztő-riporter és Fekete 
Klára, lapunk munkatársa Hódi 
Lajost, a Szegedi Testamentum 
Temetkezési Kft. ügyvezető 
igazgatóját kérdezi többek között 
azzal kapcsolatban, hogy a 
szegedi belvízhelyzet miatt az 
utóbbi hónapokban meg kellett 
változtatni a hagyományos 
temetési szokásokat. A 
beszélgetés szerkesztett 
változatát szombati lapunkban 
olvashatják. 

MATOLCSY GYÖRGY 
IRÁNYTŰJE 
Térkép és iránytű a 21. század 
magyar gazdaságához címmel 
Matolcsy György, az 
Orbán-kormány volt gazdasági 
minisztere tart előadást ma 
délután 6 órától Szegeden, a 
Fidesz-MPSZ székházában. 

JÓZSEF ATTILA 
A SZEGEDI BÖRTÖNBEN 
Fecsegők címmel József Attila 
verseit adták elő tegnap a 
Szegedi Fegyház és Börtön 
lakóinak a Magyar Irodalmi 
Kreatív Színpad (MIKSZ) 
Irodalmi Kör tagjai. A Csillagban 
a május a költészet hónapja, a 
fogva tartottak már 
találkozhattak Boda Magdolna 
szegedi költőnővel, aki a 
Mezítláb a tüzes parázson című 
új kötetéről beszélt a verset író és 
mondó elítélteknek. 

SIMON MIKLÓS KIÁLLÍTÁS 
Ma 17 órakor nyílik meg Simon 
Miklós képzőművész kiállítása a 
Dugonics András Piarista 
Gimnázium aulájában. A tárlatot 
Szegheő József piarista 
rendházfőnök nyitja meg, 
közreműködik Natália Gorbunova 
hárfaművész. A kiállítás május 
31 -éig tekinthető meg, minden 
hétköznap 8-tól 20 óráig. 


