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KORKÉP 

ALGYÖ. Az algyői könyvtár 
augusztus 1 -jétől augusztus 
27-éig a nyári tábor, illetve festés 
és leltár miatt zárva tart. 
- A faluházban reggel 8 óra és 
délután 3 óra között tart 
fogadóórát Pál Andrea 
falugazdász. A Hagyományőrző 
Együttes 5 órától tartja 
összejövetelét, az Algyői 
Citerazenekar este 6 órától 
próbál. 

BORDÁNY. A nemzetközi 
bordányi rádióamatőr találkozót 
augusztus első hétvégéjén 
rendezik meg. A készülékek, 
antennák, alkatrészek kiállítása 
és börzéje mellett szimulátor 
versenyre várják a 
rádióamatőröket a faluházban 
illetve a ház melletti területen. 
Az első helyezett elnyeri a 
Bordány-kupát. Érdeklődni és 
asztalt foglalni HA8DU 
Kisapáti Péternél a 
62-288-07 l-es vagy 
06-30-621 -6378-as számon 
lehet, illetve a következő 
e-mail-címen: ha8duC" pro.hu. 
A találkozóról további 
információ a www.cq.hu/ha8du 
honlapon található. A 
résztvevőknek a helyszínen 
sátrazási, étkezési és 
tisztálkodási lehetőséget 
biztosítanak. 

DOMASZÉK. Idén is 
meghirdette az önkormányzat a 
versenyt „Legvirágosabb 
domaszéki porta" cím 
elnyerésére. A jelentkezők 
portáját a zsűri már végigjárta. A 
verseny eredményét 
augusztusban hirdetik ki. 

MÓRAHALOM. A Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács 
támogatásával valósul meg a 
mórahalmi szennyvíztisztító 
telepen létesítendő folyékony 
hulladék (szippantott szennyvíz) 
fogadó-elökclcző beruházás. A 
létesítmény a folyékony 
hulladék uniós szabványoknak 
megfelelő, korszerű kezelését 
teszi lehetővé. 

SZATYMAZ. A Dél-alföldi 
Gázszolgáltató Rt. tájékoztatja a 
lakosságot, hogy holnap reggel 8 
órától délután 4 óráig a 
gázszolgáltatás karbantartási 
munkálatok miatt szünetel. 
- A község képviselő-testülete 
ma délután 2 órakor tartja ülését 
az általános iskolában. 
Beszámoló hangzik el az alsó 
fokú oktatási intézmények 
munkájáról. Az ülés végén a 
képviselők előterjesztéseket 
vitatnak meg. 
- A Nyugdíjas Egyesület 
összejövetele ma este 7 órakor 
kezdődik a művelődési házban. 

ZÁKÁNYSZÉK. Különbusz 
indul a hajdúszoboszlói fürdőbe 
és az aquaparkba augusztus 
14-én Zákányszékről. A 
kirándulásra mindenkit várnak, 
aki elég bátornak érzi magát 
ahhoz, hogy kipróbálja a 
csúszdaparkot. A 12 méter 
magas indítótoronyból indulva 
kilenc különféle pályából 
választhatnak a nagy csobbanás 
szerelmesei. Négypályás óriás-, 
kétféle kamikazc, óriás 
csavarcsúszda, „fekete lyuk", és 
„őrült folyó" várja a 
kalandvágyökat. Indulás 
augusztus 14-én reggel 6 órakor 
a teleház elöl. Utazási költség 35 
fő esetén 2300 forint, létszám 
függvényében a díj csökken. (47 
fő esetén már csak 1800 forintot 
kell fejenként fizetni.) 
Strandbelépő felnőtteknek 900, 
diákoknak és nyugdíjasoknak 
800 forint. A kedvezményes 
jegyet a megfelelő igazolvánnyal 
lehet igénybe venni. 
Belépöjegyárak az aquaparkba: a 
nagycsúszdákra az egész napos 
jegy 1700 forintba kerül, a 
kiscsúszdákhoz (Tengerparti 
világ)'egész napos jegy ára 850 
forint. Jelentkezni a teleházban 
lehet augusztus 5-éig a teljes' 
részvételi díj befizetésével. 
(Aquaparki belépő igény szerint 
kérhető.) 

A makói sofőr állapota továbbra is kritikus 

Renáta: Hős volt a mamám 

A tanárnő, Demkóné Simon Katalin ma is nehéz szívvel idézi fel, miként állította meg a buszt. Saját 
lánya repült neki a jármú ablakának Fotó: Kamok Csaba 

tegnap délben hazaengedték a kórházból Demkó 
Renátát, akinek a hétvégi makói buszbalesetben 
eltört a kulcscsontja. Az ő édesanyja állította meg 
a gyermekekkel teli buszt, amelynek sofőrje hir-
telen eszméletét veszette. A 43 eves férfi állapota 
továbbra is kritikus. 

A 21 éves makói Demkó Renáta egyelőre ágyban 
tölti idejének nagy részét: még mindig gyengének 
érzi magát, szédül az agyrázkódás miatt, és a karja 
továbbra is nagyon fáj. Ó a szombat éjjeli makói 
buszbaleset egyetlen sérültje, akinek édesanyja -
látva, hogy a sofőr hirtelen eszméletét veszti - meg-
állította a járművet, megmentve ezzel tizenhat 
gyermek életét. Renáta kulcscsontja, mint megír-
tuk, eltört, hétfőn megműtötték. Fájdalmai ellené-
re beszélgetés közben többször elmosolyodott, és 
azt mondta, tulajdonképpen szerencsés, hogy eny-
nyivel megúszta. Édesanyjáról természetesen ő is 
úgy gondolja, hősiesen viselkedett a nehéz pillana-
tokban. 

- Amikor megláttam, hogy a sofőr a földön fek-
szik, és édesanyám próbálja a kormányt megmar-
kolni, előreszaladtam, mert tudtam, hogy nagy a 
baj - elevenítette fel a baleset pillanatait Renáta. 

Látta, hogy az úton állnak a gyerekekre váró szü-
lők, és egyre közelebb kerülnek hozzájuk. Amikor 
az édesanyja végül rá tudott lépni a fékpedálra, a 
légfék azonnal leblokkolta a járművet, ő pedig, mi-
vel épp háttal állt, és így megkapaszkodni sem tu-
dott, óriási erővel vágódott a szélvédőüvegnek. Ez-
után nyomban ráestek még hárman. A szemét ösz-
tönösen becsukta, így nem látott semmit, de óriási 
fájdalmat érzett. 

A rövid, kórházban töltött idő után végre otthon 
lábadozhat. Renátát sokan látogatják, rengetegen 
érdeklődnek a hogyléte felől, és ez nagyon jólesik 
neki. A gyógyulással maga is igyekezni szeretne, hi-
szen augusztusban lesz a huszonegyedik születés-
napja, amit - mondja - nem az ágyban szeretne 
megünnepelni. Egy dologra panaszkodik: aludni 
azóta sem tud, mert folyton az eszméletlen sofőrt 
látja maga előtt. 

A buszt vezető Nagy Ferenc állapota változatla-
nul súlyos, továbbra sem tért magához - tudtuk 
meg a 43 éves sofőr egyik hozzátartozójától. Bár az 
orvosok sem tudják biztosan, de valószínűsítik: 
rosszulléte egy vérrög okozta tüdőembólia miatt 
alakult ki. 

SZABÓ IMRE 

Vass Imre: Az én Nagy Könyvem 

Akarjunk 
mindig többet 
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. Vass Imre, a Rádió 
Plusz ügyvezetője Brian W. Aldiss Amíg 
világ a világ című regényéről beszél. 

„Kisgyermekkorom óta imádok olvasni. Nagyon sokszor előfor-
dult, hogy lefekvés után egy zseblámpával világítottam a takaró 
alatt, és úgy olvastam az aktuális regényt. Ma sem szeretek 
könyvet félbehagyni, ha tehetem, egyhuzamban olvasom el az 
egészet. Tulajdonképpen „mindenevő" vagyok. Nagyon sok író-
tól, sokféle könyvet olvastam, ezért nem volt egyszerű a válasz-
tás! Talán azért erre a kötetre esett a választásom, mert jó húsz 
év után néhány évvel ezelőtt tudtam újra megszerezni és elol-
vasni. És ennyi idő után is ugyanúgy tetszett! Ez a könyv Brian 
W. Aldiss Amíg világ a világ című regénye. 

A könyvben tökéletesen együtt van a lebilincselő történet, a 
gondolatébresztő mondanivaló és a szellemes stílus. A történet 

a jövőben játszódik, főhősei 
furcsa, félig primitív vadság ál-
lapotában élő, az óriások ellen 
harcoló, az ősvadonban vadá-
szó és a Fedélzetek között ván-
dorló emberek. 

Miért tetszik a regény? 
Mert a főhős nem elégszik 
meg helyzetével, hajt ja előre 
a kíváncsiság. Mindent koc-
kára tesz és megtesz azért, 
hogy a végére járjon a titok-
nak, ami körülveszi őket. 
Mindig többet akar, és ezért 
tesz is! Számomra követendő 
példát mutat : Akarjunk min-
dig többet!" 

Szemközt 
Szerda esténként fél 8-tól látható 
a Városi Televízió és a Délmagyar-
ország közös műsora, a Szemközt. 
Ma Vágó Attilával, a megszűnt 
Szeged FC volt edzőjével Süli Ró-
bert, lapunk sportrovatának veze-
tője és Lévai Ferenc beszélget. 

Csak egy lakó költözik vissza a felújított tömbbe 

Polgári lakások készülnek Szegeden 
Szeptember végére kell befejezni a fölújítást: 
a Kelemen utca 2. és 4., valamint a Somogyi 
utca 17. alatti, belvárosi házak leromlott la-
kásaiból a regi polgári világot idéző, nagyobb, 
összkomfortos lakásokat alakítanak ki. A 
bérleti jogra ősszel licitet hirdetnek. 

Mélyen a pénztárcájába kell majd nyúlnia, 
aki a szegedi Belvárosban most fölújított la-
kásban akar lakni. A Somogyi utca 17., vala-
mint a Kelemen utca 2. és 4. számú épületek 
leromlott és részben komfort nélküli lakásait 
úgy alakítják ki, hogy azok a klasszikus pol-
gári igényeknek is megfeleljenek. - A bérleti 
jogra licitet hirdetnek, a négyzetméterenkén-
ti kikiáltási ár várhatóan 100 ezer forint lesz 
- tájékoztatta lapunkat Németh István, a 
Szegedi Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó 
Rt. elnök-vezérigazgatója. 

A munkaterületet tavaly július 28-án adták 
át a pályázaton győztes Délépítő Rt.-nek. A 
2005. szeptember 30-i határidőt egy hónap-
pal meghosszabbították, tekintettel a menet 
közben adódó műszaki nehézségekre. Megír-
tuk, hogy alapozás nélküli falakat, a vártnál 
is rosszabb állapotú födémeket találtak. Az 
egyik lakásban szép mennyezeti díszítőfestés 
bukkant elő a levakart meszelés alól: a resta-
urálás is késleltette a befejezést. 

A munkára 122 millió forintot nyert pályá-
zaton az önkormányzat. A fölújítás bontással 
és födémcserével, valamint a fő szerkezeti ré-
szek megerősítésével kezdődött, most a szak-
ipari munkáknál tartanak. Az építkezés a helyi 
és műemléki védettségre vonatkozó követel-

A fölújí tot t tömbökben már a szakiparosok dolgoznak Fotó: Gyenes Kálmán 

mények szerint zajlik. A jövő héten lebontják a 
Somogyi utca felőli állványokat. 

A régi bérlők közül csupán egyvalaki költö-
zik be korábbi lakásába - különbözetet kell fi-
zetnie: a fölújított lakás térítési díja termé-
szetesen magasabb lesz, mint a régi bérlemé-
nyé. Ezt az áldozatot más nem tudta vállalni. 
A többi lakó a kiürítés idején üresen álló ön-
kormányzati bérlakásokból választhatott. 
Volt, aki a leadott lakásához hasonlót kapott, 
s olyan is, aki korábbi félkomfortos lakása 
helyett örömmel fogadta el a panelt. 

NY. P. 

VARJUK 

LICIT ŐSSZEL 

Nagyobbra szabták a belvárosi II. tömb lakásai-
nak alapterületét. A tölújitás előtti 25 lakásból 
17, egyenként 40 -110 négyzetméterest alakíta-
nak ki. Könnyű kiszámolni, hogy például egy 80 
négyzetméteres lakás bérleti jogát kikiáltási áron 
8 millió forintért lehet megszerezni. A licitet vár-
hatóan ősszel hirdeti meg az IKV. A régi üzletek 
bérlői szerkezetkészen kapják meg a bolthelyisé-
geket. Az udvar felől két új üzlet is nyílik, a bérle-
ti jogra ugyancsak pályázatot hirdetnek. 

HÍREK 
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Várjuk kedvenc fotóikat rövid szöveggel! 
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DÉLMAGYARDRSZÁG a DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG 
DÉLVILÁG kommunikációs partnere a T-Mobile Rt. T • -Mob i le Partner 

ROCKKONCERT 
A DUGONICS TÉREN 
Rockzenekarok játszanak 
csütörtök délután 6 órától a 
Dugonics téri koncerttcraszon. 
Pleskonics András, az Arany 
pódium tehetségkutató 
rendezvénysorozat szervezője 
ezúttal szegedi 
rockegyütteseket muta t be a 
közönségnek. A 
Babszemramboo saját 
szerzeményeit játssza, a Race 
Again és a One Ted ismert 
hazai és külföldi együttesek 
számait adja elő, a ska-zenét 
játszó NSZK a reggae-rock 
műfaját képviseli, a 
Jack'Spottól rockabillyt hallhat 
a publikum. Föllép még az 
idősebb és fiatal 
rockzcnészekből verbuválódott 
Benefit együttes is. Egyéni 
előadó is lesz: Vincze-Fekete 
Vera popslágereket énekel, 
zongorán kíséri Cséry Zoltán. 

MODERNIZÁCIÓ 
ÉS NEMZETSTRATÉGIA 
- Idétlen sértegetések helyett 
politikai fordulat kell a 
nemzetstratégiában - jelentette 
ki tegnapi sajtótájékoztatóján 
Géczi József szocialista 
országgyűlési képviselő, aki az 
Illyés Alapítvány kurátoraként a 
múlt héten Erdélyben járt. A 
képviselő szerint belpolitikai 
konszenzusra van szükség 
abban, hogy a legfőbb 
feladatokhoz segítséget lehessen 
nyújtani: a határon túliak 
számára a továbbképzések 
szervezéséhez, az informatikai 
fejlesztések elősegítéséhez, a 
gazdasági menedzseléshez, a 
pályázatalkotás és a 
munkavállalás támogatásához. 
A modernizációhoz 
Kelet-Európa országainak 
egységes fejlesztési régiót kellene 
létrehozniuk. 

BENSON, MERCIVEL 
Többen telefonáltak 
szerkesztőségünkbe, arra voltak 
kíváncsiak, hogy George Benson, 
a dómszínpadon koncertező 
muzsikus mikor, mivel utazott el 
Szegedről Budapestre. A sztárt 
szombaton az MB-Autó 
Magyarország Kft. szegedi 
munkatársa vitte Ferihegyre -
Mercedesszel. 

http://www.cq.hu/ha8du

