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KORKÉP
ALGYŐ. Anyagi gondokkal
küszködő, támogatásra szoruló
családoknak nyújt segítséget
az Egyesitett Szociális
Intézmény családsegítő
szolgálata. Az iroda
munkatársai várják az
ügyfeleket hétfőtől csütörtökig
reggel 8 órától délután 3 óráig,
pénteken reggel 8 órától
délelőtt 10 óráigaz
Egészségház utca 42. szám
alatti irodában.
BORDÁNY. Rendkívüli ifjúsági
képviselő-testületi ülést tartott
a Bordányi Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzat.
Elfogadták az ifjúságpolitikai
koncepció felülvizsgálatát,
egyúttal határozati
javaslatokat tettek a község
önkormányzatának.
Napirenden szerepelt a Jókai
utcai sportpálya - valamint a
focikapuk - felújítása. Az
ifjúsági képviselők azt is el
szeretnék érni, hogy a Park
téren található
kosárlabdapálya kijelölő
vonalait fessék át, és
alakítsanak ki a községben
ifjúsági parkot.
DESZK. Augusztus 20-án
rendezik meg Deszken a Szent
István-kupa kispályás
labdarúgótornát, melyre
Tihanyi Csaba sportszervező a
30/436-4935-ös
telefonszámon várja a
csapatok jelentkezését.
KISTELEK. A strandfürdőn ma
és csütörtök délután 3 órától
az amerikai focit
próbálhatják ki az
érdeklődök.
SZATYMAZ. Ma délután 3
órától tartja összejövetelét a
művelődési házban a
baba-mama klub.
- A Dél-alföldi Gázszolgáltató
Rt. tájékoztatja a lakosságot,
hogy holnap reggel 8 órától
délután 4 óráig a gázszolgáltatás
karbantartási munkálatok miatt
szünetel.
- Ismét Szatymazra látogat az
1967-ben megalakult amerikai
Continentál Singers. A
zeneileg és formailag újító
együttes a zene nyelvén
evangclizál. Magyarországon
1990-ben alakítottak
felnőttcsoportot, tavaly nyáron
pedig megalakult a
kölyökcsoport. A 8 - 1 3
évesekből álló együttes nagy
lelkesedéssel készül az idei
turnéra. A modern keresztény
zenét játszó együttes látványos
színpadi programmal
mutatkozik be Szatymazon a
művelődési házban augusztus
21-én este 6 órakor. A 41 fős
társulat tagjainak estje arról
szól, hogyan élik meg
mindennapjainkban a
mennyei Atya szeretetét.
Gyermeki nyelven mutatják be
az evangéliumot, bátorítják a
fiatalokat és idősebbeket arra,
hogyan találják meg
kérdéseikre a választ a Biblia
szavain keresztül. Az előadás
ingyenes. Az együttes a hívók
és a résztvevők adakozásából
fedezi a költségeit. A koncert
után a tagok vacsorájának,
szállásának, és másnapi
reggelijének biztosításához
keresnek segítő családokat a
szervezők. Mindazok
jelentkezését várják, akik
szívesen vendégül látnának
otthonukban 8 - 1 3 év közötti
fiúkat és lányokat, valamint az
őket kísérő felnőtteket,
lelentkezés és érdeklődés
Szúnyog Istvánnénál
(283-740), valamint
Szemenyeiné Sz.-Tóth
Katalinnál (283-443;
06-30/627-7509).
ZSOMBO. Megnyílt a zsombói
József Attila Művelődési Ház
klubfolyosóján a település
életét az 1800-as évek végétől
az 1950-es évekig
bemutató állandó
fotókiállítás.
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CSÜTÖRTÖK,

Útközben lett rosszul a sofőr-A pedagógus állította meg a buszt

A tanárnő megmentette
a gyerekeket Makón

Gazosnak nézték
a zöldségeskertet
Egy szegedi kertet rendben tartó férfit fölszólítottak a közterület-felügyelők, hogy a gazos ingatlanon irtsa ki a parlagfüvet. A
lakott területeken kívül illetékes megyei talajvédelmi szolgálat
eddig kétszáz ügyben szabott ki „parlagfűbüntetést", de kényszcrkaszálásig még egyetlen esetben sem jutottak.
MUNKATÁRSUNKTÓL

D c m k ö n c azt m u t a t j a , hol sikerült megállítani a b u s z t

Fotó: Schmidt Andrea

Folytatás az 1. oldalról

Földeákon leszálltak. Megtudtuk: az utazás kitűnően sikeA tanárnő először a fénykürtöt rült, és a fellépéssel is nagy siérte el és jelezte: húzódjanak ar- kert arattak a makói néptáncorébb, ezután taposott a kuplung- sok. A jó hangulat a „sofőr bára és a fékre. Velük utazó lánya csira", Nagy Ferencre is átraekkor csapódott a szélvédőnek, gadt, akit szinte minden tanár
agyrázkódást szenvedett és a és gyerek régóta ismert és szerekulcscsontja is eltört.
tett, hiszen számos alkalommal
- Istennek hála, ó volt az eset fuvarozta már a csoportot felléegyetlen sérültje. Bele sem me- pésekre. Most is ontotta magárek gondolni, mi lett volna, ha a ból a vicceket, nyoma sem volt
szerencsétlenség néhány perccel rajta rosszullétnek, egy pillanat
korábban, netán az autópályán alatt vesztette el az eszméletét.
történik - tette hozzá Demkó- Megdöbbentő volt, ahogy
né, aki a makói és a környező egyszerűen kidőlt az ülésből. Mifalvakban élő harmincfős, álta- kor végre megálltunk, kikiabállános iskolásokból álló néptánc- tam az odafutó szülőknek: azonesoporttal utazott egy kirándu- nal hívjanak mentőt - foglalta
lással egybekötött fellépésre, össze a tanárnő, aki kiemelte: a
Amikor a sofőr rosszul lett, ti- kísérőtanárok, sőt még a felsős
zenhat diák és három kísérő tanulók is rögtön átlátták a helyvolt még a buszon, a többiek zetet, és nyugtatni kezdték a kisebbeket, hiszen harmadikosok-negyedikesek is utaztak a
buszon. - Még most is borsódzik
a hátam Feri eszméletvesztése
I Életmentő érdemeremre terjeszti előtti szavaitól: „Na, most jön az
tel Burás Péter polgármester és utolsó kanyar..." - mesélte megAlmási Pál. az Almási Utcai Általa- rendűken.
nos Iskola, valamint Csikota Jó- Egy nagy csattanást hallótzsef, a Magan-Zene- és Művészeti tunk, azt hittük, hogy defektet
Iskola vezetője Demkone Simon kapott a busz, de furcsa volt a
Katalint hősies tettéért - hangzott fénykürt is - englékezett vissza
éi egy tegnap délutáni sajtójájé- arra az éjszakára Cseh Lajosné,
koztatón. A polgármester dolgozó- a buszon utazó, nyolcadikos
szobájában virágcsokorral is kö- Cseh Péter édesanyja. Az aszszontötte az életmentő pedagó- szony fiára várt az Almási-iskogust.
la kapujában. - Kiderült: a csat-

tanást az okozta, hogy Renáta, a
tanárnő lánya nekicsapódott a
szélvédőnek. Sikoltozást, sírást
hallottunk, majd végre kinyílt
az ajtó. A sofőr felsőteste addigra teljesen elfeketedett, már
nem lélegzett, a szülők kezdték
újraéleszteni. A gyerekek valóságos sokkot ékek át, kisfiunk
számára is nagy volt a trauma,
még most sem dolgozta fel teljesen a történteket,
A sofőrt és a húszéves lányt a
makói kórházba szállították. Renátát tegnap megműtötték, éltört a kulcscsontja, és súlyos agyrázkódást szenvedett, így vele
nem tudtunk beszélni. LiptákAttila főorvos, a női sebészeti osztály vezetőhelyettese elmondta:
az elmozdult csontokat illesztették helyre a műtéttel. Tegnap
délután Renáta már sokkal jobban volt, és napokon belül elhagyhatja a kórházat. A sofőr
hogylétéről a kórházban nem
kaptunk tájékoztatást, családja
elzárkózott mindenféle nyilatkozattól.
Információink szerint a 43
éves férfi tüdejében embóliát
okozott egy vérrög, többször is
újra kellett éleszteni. A légzése
leállt, az oxigénhiány miatt valószínűleg súlyos agykárosodást is
szenvedett. Az eset körülményeit a Makói Rendőrkapitányság
vizsgálja,
I. SZ.

Új irodaépület
a Masterfoodsnál

Gyűjtés

Új épületet adtak át a Masterloods bokrosi telephelyén. Az
iroda 860 millió forintból épült
és háromezer négyzetméteres. A
közel kilencszáz főt foglalkoztató vállalat jövőre újabb, milliárdos fejlesztést tervez.
Az elmúlt héten még csak próbaüzemben működött a Masterfoods új irodaépülete Bokroson.
A korábbi, konténerekből összeállított iroda mostanra teljesen
kiürült, tegnap a huszonegyedik
századi létesítmény minden
szegletét birtokba vehették a cég
dolgozói. A 860 milliós beruházás befejezésével újabb állomásához érkezett az állateledelgyár
fejlesztési programja, amelynek
következő lépése egy gyártósor
bővítése lesz.
A töretlen fejlődésnek köszönhetően az elmúlt évtizedben fo.lyamatosan növelte termelő kapacitását a Masterfoods Kft., s
ezzel párhuzamosan áldozott a
logisztikai és közlekedési fejlesztésekre. Ennek köszönhetően
kamionparkoló és új raktárak is
épültek az ezredforduló óta, tavaly pedig átadták a bokrosi elkerülő utat. Az építkezés költségé-

nek harmadát a multinacionális
cég fedezte.
- Háromezer négyzetméteres, új
irodaépületünkben helyett kapott
egy kis bolttal ellátott étkező, illetve egy konyha, ahol naponta többfajta menü készül munkatársainknak - nyilatkozta lapunknak
Fekete László, a beruházás vezetője. - A korábbinál jóval tágasabb
öltözőket és több tárgyaló helyiséget, illetve egy egyterű irodát alakítottunk ki a létesítményben tette hozzá. A tervezéskor figyelembe vették a következő beruházást is, így a jelenlegi zárt folyosó
helyére, amely most az új irodát
köti össze a csarnokokkal, új kamiondokkoló épül egy éven belül.
A 640 saját alkalmazottat és
200 „bérelt" munkatársat foglalkoztató bokrosi gyár a multinacionális társaság európai üzemei között az egyik legjobban teljesítő
vállalkozás. A cég a beszállítókkal,
a szolgáltató partnerekkel és a külsős karbantartókkal együtt több
mint ezer embernek biztosít megélhetést. A soron következő, milliárdos nagyságrendű beruházás
eredményeként vélhetően tovább
bővülhet a foglalkoztatottak köre.
B. D .

Jó állapotú iskolatáskákat, tolltartókat, írószereket, füzet- és
tankönyvborítókat gyűjt a Fidesz
megyei női tagozata. A felajánlásokat augusztus 26-áig lehet leadni a szegedi irodában (Victor
Hugó u. 5.) hétfőtől péntekig.
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A szomszédok szerint is példamutatóan rendben tartott,
Huszonhatodik utca 27. alatti
szegedi kert tulajdonosa fölszólítót kapott, hogy három
napon belül irtsa ki a parlagfüvet, mert ha nem, följelenti
a közterület-felügyelet. Kőszegi Márton biztos benne, hogy
tévedés áldozata, hiszen a veteményest és a szőlőt aligha
lehet gyomnak nézni. A gazt
pedig mindig is kikapálta,
ezért semmiképpen sem az ő
kertjéről lehet szó.
Azonnali pénzbírságtól a kertjét rendben tartó olvasónknak
nem kell félnie, mert Szegeden
továbbra is ad még egy esélyt a
parlagfüves területek tulajdonosainak a polgármesteri hivatal.
Ha az igazgatási iroda kapja a
parlagfüves bejelentést, méltányosságból előbb levélben hívják
föl a tulajdonost a kaszálásra tájékoztatta lapunkat
Ácsné
Gunda Judit, az általános igazgatási iroda vezetője.
A helyszínen a földhivatal ellenőriz: megnézik, tényleg parlagfüves-e a szóban forgó porta.
Ha a gazda nem kaszál, ugyancsak a földhivatal kéri kényszerkaszálás elrendelését. Ennek
költségei természetesen a telektulajdonost terhelik. Emellé jön

Borvendég
ötszáz
könyve
MUNKATÁRSUNKTÓL

Több mint ötszáz könyvet ajándékozott a Somogyi-könyvtárnak Borvendég Béla. Lapunkban
megírtuk, hogy a szegedi születésű Ybl- és Kossuth-díjas építész Budapestre költözik. Borvendég Béla érdeklődésünkre elmondta: amikor végignézett a
könyvtárán, látta, hogy nem tud
minden kötetet magával vinni a
fővárosba. Ezért úgy döntött,
hogy több mint ötszáz - főként
szépirodalmi - művet a Somogyi-könyvtárnak
adományoz.
Az ajándékba adott kötetetek
között nagyon sok olyan akadt,
amit már elolvasott. „Engem
még úgy neveltek - hangsúlyozta az építész -, hogy kenyeret és
könyvet nem szabad kidobni,
így örömmel adtam oda a
könyvtárnak a köteteket." A
szépirodalmi művek a Somogyi
fiókkönyvtáraiba kerülnek.

SZIGORÚ HATOSAG
A megyei hatóság szigorúbb:
a lakott területeken kívüli parlagfüves földek gazdáit n e m csak kötelezik a kaszálásra,
de azonnal büntetik is. Hódi
László, a Csongrád Megyei
Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Szolgálat igazgatója tájékoztatása szerint csak
megműveletlen földeken rendelik el a kényszerkaszálást.
Ma a parlagfű kultúrnövények
közé kerül, a tulajdonos
„csak" bírságot kap, a gyomot pedig magának kell kiirtania. A megyében eddig
mintegy 2 0 0 bírságot szabtak
ki.

a 20 ezertől 2 millió forintig terjedő bírság. Végső megoldásként
elrendelik a kényszerkaszálást,
amelynek költsége, az eljárási
díjjal együtt természetesen a telektulajdonost terheli. Erre még
Szegeden sem került sor, hiszen
csak június végén járt le a gazkaszálásra adott türelmi idő. Parlagfű miatt eddig 129 fölhívást
küldtek ki, 40 ügy folyamatban
van. Aki pedig úgy érzi, igazságtalanul marasztalják el, a fölszólító levél föladójánál tehet panaszt.

Hazaérkezett
a szekérhúzó
MUNKATÁRSUNKTÓL

Újabb csúcsot állított fel szekérhúzásban, ezzel teljesítette vállalását Aranyi László 58 éves
szegedi sportember: múlt héten
kedden 8 órakor indult el Szegedről és szombaton 16 órakor
érkezett Debrecenbe. Ezúttal
egy dorozsmai megrakott, úgynevezett kasos, 4 mázsás szekeret húzott el 235 kilométerre naponta szinte egy maratoni távot „futott le". Debrecenben a
Főnix Sportcsarnok volt az út
végállomása, ahol az erős emberek csapatolimpiáját rendezték
meg. Aranyi Lászlónak Szeged
város egy serleget ajándékozott,
amelyet Polonkai Sándor adott
át a sportbizottság nevében
Debrecenben. Aranyi László
volt. hosszútávfutó, gyalogló akit biciklin két egyetemista,
Mélykúti Attila és Tóth Kása
Anita kísért - vasárnap este érkezett haza Szegedre, szekerét
Polonkai Sándor teherautón
hozta vissza.

Szegedi városnéző fiáker

Szeged nevezetességeit járja, azaz ügeti végig egy lovas sétakocsi. A fiákerjáratot Nagy Péter, a gyálaréti Borostyán Birtok ügyvezetője indította. A kocsi két fuvar között a Roosevelt téri halászcsárda
előtt állomásozik. Utasait olyan útvonalon fuvarozza végig a Belváros legszebb épületei között, hogy
lehetőleg minél kevésbé akadályozza a forgalmat. A sétakocsi tegnap délután a városháza elől vágott
neki első Útjának

Fotó: Gyenes Kálmán

