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Kenyeret, tejet ad, levelet, pénzt továbbít 

Maszek posta 
nyílt Kövegyen 
Kövegyen újból állandó postahivatal is működik a nemrég be-
vezetett mobil szolgáltatás mellett - a megyében elsőként. A 
„postabox", melynek létrehozását a kistérség támogatta, vállal-
kozásban működik: az ötszáz lelkes település közértjében. A 
hivatali teendőket a boltvezető látja el. 
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A kenyér, a tej és a felvágott vá-
sárlásával egy időben akár leve-
let, csomagot vagy pénzt is felad-
hat tegnap óta bárki a kövegyi 
közértben. A kistérségi támoga-
tás révén újra saját postahivatal-
lal büszkélkedhet a falu. Mint is-
meretes, tavalyi döntése értel-
mében - a gazdaságtalan működ-
tetésre hivatkozva - a hollós cí-
merű részvénytársaság mobil 
postával váltotta ki a kistelepülé-
sek régj hivatalait. Az új szolgál-
tatás számos előnnyel járt, ám 
sokhelyütt felháborodást keltett 
a döntés, hiszen ezzel - véglege-
sen idén tavasszal - számos falu 
évszázados intézménye szűnt 
meg. 

- Az új hivatal nemcsak a ko-
rábbi igényeknek tesz eleget, ha-
nem a mobilposta-szolgáltatás-
sal együtt még többet is kapnak 
lakóink, hiszen a csomagok, le-
velek továbbra is „házhoz men-
nek", és aki úgy kívánja, emellett 
akár naponta is igénybe veheti a 
mozgó ügyfélszolgálatot. Akinek 
azonban nem felel meg az autós 
szolgáltatás, a vegyesbolt nyitva-
tartási idejében, reggel 8-tól dél-
után 2-ig ellátogathat az új hiva-
talba - jelentette be Takács Zol-
tán polgármester az avatáson. 
Kiemelte: a tegnap megnyitott-
nál alig kétszer nagyobb terüle-
ten működő, korábbi postahiva-
talt még akkor létesítették, ami-
kor a falu lakossága 1100-nál is 
több volt. Most a lélekszám 500 

alá esett, így „fajlagosan" ugyan-
akkora kapacitású intézmény áll 
a kövegyiek rendelkezésére. 

A feszült helyzet példaértékű, 
kövegyi megoldása a makói kis-
térség településeinek együttmű-
ködésével jöhetett létre. Búzás 
Péter, a többcélú társulás elnöke 
azt mondta, fontos feladat a pos-
taügy megoldása az egész térség-
ben. Az együttműködést és haté-
kony megoldást kereső falvak 
mindegyike kaphat segítséget. A 
most átadott box megvalósítása 
közel félmillió forintba került, a 
működtetést az üzlet vállalta. Ez 
a megoldás példa lehet más, ha-
sonlóan kis lélekszámú település 
számára - emelte ki Búzás. 

Szűcs Jánostól, a makói posta-
vezetőtől megtudtuk: csak okta-
tást és szigorú vizsgát követően 
vehette át a hivatal működteté-
sét a kövegyi bolt alkalmazottja. 
A felettes szerv szigorúan ellen-
őrzi majd az állomás működését. 
Az új profil az üzlethelyiség szá-
mára újabb kockázati tényezőt is 
jelent, hiszen a posta tevékeny-
ségéhez a pénzbefizetés is hozzá-
tartozik, de a részvénytársaság 
biztonsági berendezéssel is fel-
szerelte az új helyiséget. A vezető 
még hozzátette: az új szolgálta-
tás a mobilposta kiegészítése-
ként válik teljes körűvé. 

A faluban élő Vígh József azt 
mondta, örültek, amikor kide-
rült, megint van állandó posta a 
faluban, nem volt jó, hogy min-
dig lesni kellett: jön-e már a pos-
tás autó. 

Hópárducok születtek a Szegedi Vadasparkban 

Szenzációs hármas 
Magyarországon először a Sze-
gedi Vadasparkban születtek 
hópárducok. A három kis jö-
vevényt csak két hét múlva le-
het megtekinteni - addig nyu-
galomra van szükségük. 
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Három hópárduc született a 
Szegedi Vadasparkban. A kis jö-
vevényeket még nem mutat ják 
be sem a sajtónak, sem pedig a 
nyilvánosságnak, mivel az álla-
toknak nyugalomra van szük-
ségük - mondta el lapunknak 
Veprik Róbert. A vadaspark 
gyűjteményfelügyelője hangsú-

lyozta: az állatokat még nem 
érdemes keresni a látogatók-
nak, mert az anyjukkal együtt 
elbújtak, s egyelőre nem akar-
nak előjönni. Veprik Róbert el-
mondta: a kis párducok szüle-
tése igazi szenzáció, mivel ez 
az első alkalom Magyarorszá-
gon, hogy egy hópárduc kicsik-
nek ad életet. Az egész világon 
mindössze néhány száz pél-
dány él már csak a legveszé-
lyeztetettebb állatfajok közé 
tartozó hópárducból. A hópár-
ducok élőhelye egyre csökken -
mondta Veprik Róbert - , az 
egyedek távol élnek egymástól, 
ezért nehezen szaporodnak. 

Sasliküzem Szentesen 
A közel ezerötszáz főt foglalkoztató szentesi Hungerit Rt. tovább bő-
vül. A cégcsoporthoz tartozó Szentes-Frigo Kft. az eredeti profilhoz 
közel álló egységet készül üzemeltetni az Attila úton. Egy már meglé-
vő épület átalakításával jön létre az új élelmiszer-ipari üzem, mely-
nek a jövő héten lesz a műszaki átadása. A sasliküzemben közel 
negyvenen vállalhatnak első körben munkát, de a vállalat tervei kö-
zött szerepel a létszámbővítés. 

Apadnak a folyók 
Folyamatos az apadás folyóin-
kon - tájékoztatta lapunkat az 
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság. A 
Tiszán Szegednél, s a város alat-
ti szakaszon feloldották az ár-
vízvédelmi készültséget. A sze-
gedi alsó rakpart még víz alatt 
van, de néhány napon belül ki-
bukkan a vízből az úttest közép-

vonala. A Maros-torok fölött a 
Tiszán még érvényes az első fo-
kú készültség, Csongrádig, ám 
egy-két napon belül várhatóan 
ott is megszüntethető. A Maro-
son nincs készültség, a Hár-
mas-Körösnek pedig csak az al-
só szakaszán, ott is csupán a Ti-
sza visszaduzzasztó hatása mi-
att. 

Aszfaltoznak és csatornáznak 

Helyreállítják az utakat 
Júniusban újabb tizenkét kilométernyi csa-
tornát adnak át Szegeden. Megkezdődtek a 
decemberben átvett 26 kilométeres szakasz 
út-helyreállítási munkálatai . A föld utakon 
először alapot készítenek, s ezután asz-
faltoznak. A kivitelező azt ígéri: őszre a 
vezetékrendszer 85 százaléka a földben 
lesz. 
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Szegeden a csatornaépítést jövő év szeptem-
ber közepéig kell befejezni. Ekkorra 180 kilo-
méteres hálózat készül el. A jelenleg lefekte-
tett csatorna hossza 103 kilométer, aminek a 
negyedrészét átadták tavaly decemberig. Al-
sóvároson teljes egészében üzembe helyezték 
a hálózatot. Marostőn a hálózat felét, míg 
Kiskundorozsmán az egyharmadát helyezték 
üzembe. Ezenkívül negyvenhét kilométeres 
szakaszon a rendszer kamerázásával és nyo-
más próbájával végeztek, ami elméletileg azt 
jelenti, hogy a műszaki átvételig már csak 
apróbb munkákat kell befejezni. Az viszont 
már biztos, hogy ebből júniusban újabb 12 
kilométernyi csatornát átadnak. Ezen a terü-
leten az aszfaltozást legkésőbb ez év őszén 
kezdhetik meg. 

- A tavaly átadott szakaszok rendbetétele 
folyamatosan történik. Továbbiakban nem 
minden esetben várjuk meg az utak helyre-
állításával a csatornák üzembe helyezését, 
megfelelő minőség vizsgálatok esetén a bur-
kolt utaknál a sávos helyreállítást teljes egé-
szében aszfaltosan is elkészítjük. Több vá-
rosrészben, Marostőn, Kiskundorozsmán, 
Alsóvároson és Újszegeden e hónapban az 
aszfaltszőnyegezési munkákat is megkezd-
jük. Minimálisan két géplánc fogja a kivite-
lezési munkákat végezni. Az önkormányzat 
döntése szerint, ahol idén a csapadékvíz-el-
vezető rendszer rekonstrukciós, illetve ki-
építési munkái várhatóak, ott az aszfaltozá-
si munkákat az esztendő végén végezhet-
jük. Bonyolultabb a helyzet ott, ahol a csa-
tornázás előtt földút volt, mert először ala-
pot kell készítenünk, és csak ezután kez-
dődhet a végleges aszfaltozás - nyilatkozta 
lapunknak Csepregi András, a Culvert 2003 
konzorcium létesítményvezetője. 

Nyáron Dorozsmán, Újszegeden, Szentmi-
hályon, Petőfitelepen és Kecskéstelepen 
azokban az utcákban végzik az utak helyreál-
lítását, amelyeket nem kell a továbbiakban 
felvonulási területként használni. Ősszel 
várhatóan Tápén is megjelennek az aszfalto-
zó gépek. 

Kecskéstelepen is elkezdődött az utak helyreállítása Fotó: Schmidt Andrea 

A létesítményvezető elmondta: a tél miatt víz lassította az építkezést. Csepregi András 
csak március közepén kezdhették a csatorná- reményei szerint ősszel a vezetékrendszer 85 
zási munkákat. Azóta a magas talajvíz és bel- százaléka a földben lesz. 

A kövegyi bolt tegnaptól postahivatalként is működik Fotó: DM 

Felújítják a Kodály teret 
Megkezdődött tegnap a szegedi Kodály tér felújítása. A harmincmil-
lió forintos beruházást a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. alvállal-
kozókkal végezteti. A közel egyhónapos munka során hatszáz négy-
zetméteren raknak rendet. Kovács János, a kht. közterület-fenntartá-
si igazgatóhelyettese elmondta: a járda és a piac díszburkolatot kap. A 
zöldség- és gyümölcsárusok júliustól pavilonokban kínálhatják por-
tékáikat. A területen füvesítenek, cserjéket és díszfákat ültetnek. A 
parkban szökőkutat is elhelyeznek. 

Hétszázezer forintra becsülik a kárt 

Megcsonkították Búza apót 
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Ismeretlenek tönkre tették az 
alsóvárosi Mátyás téren álló 
Búza apó kút já t - értesítette la-
punkat Szilágyi Árpád, a Szege-
di Hagyományőrző és Város-
képvédő Egyesület elnöke. A 
mészkőből faragott, fecskéket 
formázó vízköpőkkel díszített 
kút egyik bronzfiguráját letör-
ték, egy másikat félig kifeszí-
tettek a helyéből - mondta a 
városvédő polgár. Véleménye 
szerint a tolvajok éjszaka ron-
gálhatták meg a műalkotást , 
mert a díszkutat este 11 óráig 
megvilágítják a templomra irá-
nyított reflektorok. Varga Gá-
bor, a Szegedi Környezetgazdál-
kodási Kht. zöldterület-fenn-
tartási részlegvezetője az előb-
biekhez hozzátette: a vandálok 
kitépték a szoborba épített víz-
vezetéket is. A kár tetemes: a 
helyreállításra készített költ-
ségvetés szerint 700 ezer fo-
rintba is belekerülhet a javítás, 
mert a kút vízellátó és elektro-
mos szerkezetének javításához 
szét kell bontani a szobrot. A vandálok letörték az egyik bronz vízköpőt Fotó: Schmidt Andrea 


