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KORKÉP 

BORDÁNY. A nemzetközi 
ifjúsági csereprogram résztvevői 
tegnap tartották a záróestet. A 
bolgár, litván és magyar fiatalok 
az együtt töltött egy hét során 
egymás kultúrájával, 
hagyományaival, szokásaival 
ismerkedtek. A fiatalok 
megfogalmaztak egy 
mindannyiuk helyzetét jellemző 
mottót, melyet tegnap este, a 
találkozó végén egy színpadi 
művel fejeztek ki. 

MÓRAHALOM. Az 
önkormányzat 
képviselő-testülete következő 
soros ülését augusztus 31 -én 
tartja. Beszámoló hangzik el a két 
képviselő-testületi ülés közti 
tevékenységről, a fontosabb 
tárgyalásokról, az önkormányzati 
szervezetet és a lakosságot érintő 
fontosabb eseményekről, a lejárt 
határidejű határozatokról, 
továbbá az önkormányzat 2005. 
évi költségvetésének 1. félévi 
végrehajtásáról. Több helyi 
rendelet módosítására, illetve új 
rendeletek alkotására is sor kerül. 
Módosítják a 2005. évi 
költségvetésről, a 2004. évi 
zárszámadásról, valamint a 
gyermekvédelmi ellátások helyi 
szabályaira vonatkozó 
rendeleteteket. Új rendeletet 
alkotnak a temetőkről és a 
temetkezésről, valamint 
döntenek a lakásépítés, -vásárlás 
helyi önkormányzati támogatásra 
benyújtott pályázatairól is. 

RÚZSA. A község 
önkormányzatának képviselői, 
valamint a község lakosai 
szeptember 9-én vesznek részt az 
Entente Florale nemzetközi 
környezetszépítő verseny 
eredményhirdetésén Győrben. A 
zsűrizés július 7-én megtörtént, a 
zsűri tagjai Ausztriából, 
Belgiumból, Horvátországból, 
Csehországból, Franciaországból, 
Németországból, 
Magyarországról, Írországból, 
Hollandiából, Szlovéniából és 
Nagy-Britanniából érkeztek, hogy 
véleményt mondjanak, és 
zsűrizzék Rúzsa virágosítását, 
tisztaságát. Az eseményen jelen 
volt Kunczéné Fellegi Katalin, a 
Virágos Magyarország mozgalom 
fővédnöke. A döntnökökre a 
széles, tiszta belterületi utcák, az 
egységes utcakép, a gondozott, 
virágos parkok, a zöld pázsit, a 
friss levegő, a tiszta település, a 
lakosság rendezett és virágos 
házai, a kedves, vendégszerető 
emberek kellemes benyomást 
tettek. Külön kiemelték a szociális 
otthon és a magánházak 
kertjeinek, udvarainak 
rendezettségét, virágosítását. 

SZATYMAZ. Segítséget, 
támogatókat keres a 
Mozgáskorlátozottak Szatymazi 
Egyesülete, ugyanis 
nélkülözhetetlenné vált a tanyán 
élő rokkantak ellátásához egy 
mikrobusz beszerzése. Egy 
felajánlás eredményeképpen fél 
áron juthatnának egy Barkas 
személyszállítóhoz, de a 
vételárhoz még 190 ezer forint 
hiányzik. Ezért kérik, aki segíteni 
tud, keresse meg Gera Annát, a 
szervezet elnökét a 
06-20-935-28-96-os 
telefonszámon. 

ÚJSZENTIVÁN. A Tisza-Maros 
Szög Kistérség ifjúsági 
önkormányzatok összefogásának 
köszönhetően uniós támogatással 
májusban elindult az öt települést 
érintő Vándorlók című, 
fiataloknak szóló projekt. Ennek 
keretében ősztől két képzést 
szerveznek: szeptember 10-én és 
17-én Újszcntiván ifjúsági 
irodájában weblapkészítéssel 
kapcsolatos tréninget tartanak, 
szeptember 24-én és 25-én Ifjúság 
2005-2006-os pályázatírói 
tréninget szerveznek a deszki 
faluházban. Az ingyenes 
képzésekre minden érdeklődőt 
várnak. Érdeklődni, illetve 
jelentkezni a 
mm tanfolyam (a »vipmail.hu, vagy 
a 06-20-204-87-60-as 
telefonszámon lehet. 

A vidékfejlesztési hivatal is parlagfűrazziára készül 

Több mint nyolcmilliót 
kaszált a növényvédelem 
Ellenőrzést tart a vidékfejlesztési hivatal: az ag-
rártámogatások nyerteseinél adatokat és parlag-
füvet is vizsgálnak. Eddig a megyében a nö-
vényvédelmi szolgálat ellenőrzött: 200 hektáron 
talált gyomnövényt, és 8 millió forint bírságot 
rótt ki. 

- Országosan kisorsolt lista alapján ellenőrzésre in-
dulnak a napokban a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal |MVH) megyei munkatársai. Az ag-
rár-környezetgazdálkodási támogatás nyertesei kö-
zül 83 helyszínt sorsoltak ki vizsgálatra - tudtuk 
meg a megyei hivatal munkatársától, Parázs Péter-
től. Ezeken a helyszíneken a kamara szakértője mű-
holdas mérőműszerrel felméri a pályázatba beírt 
földterület valódi alapterületét, az MVH munkatár-
sa pedig utánanéz az adminisztrációs kötelezettsé-
geknek és parlagfüvet keres - teljesen függetlenül a 
növényvédelmi szolgálat eddigi bejárásaitól. Ahol a 
hivatal szakembere nem találja megfelelőnek a 
gyomirtást, hiába tökéletes minden más feltétel - a 
vidékfejlesztési hivatal visszatarthatja az agrártá-
mogatás kifizetését, annak 30-50 százalékáig is. 
Nagyon elhanyagolt terület gazdáját még akár ki is 
zárhatják a pályázatból. Az érintett gazdálkodókat 
nem éri váratlanul a razzia, mert időpontjáról a hi-
vatal két nappal előtte tájékoztatja őket. 

- A megyében eddig 139 esetben szabtunk ki 
növényvédelmi bírságot 100 hektár területre 3 
millió 760 ezer forint értékben. A határozatokat 
már kipostáztuk. Közérdekű védekezést 138 eset-
ben rendeltünk el összesen 104 hektáron. A 
kényszerintézkedés mellett büntettünk is: 4 mil-
lió 300 ezer forint büntetést róttunk ki - tájékoz-
tatta lapunkat Gavallér József, a Csongrád Me-
gyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat igazgató-
ja. Ez összesen több mint 8 millió forint bírság. -
Egyetlen esetben fordult elő idáig, hogy egy gaz-
dálkodó nem engedte be földjére a hatóság embe-
reit, hogy a gyomirtást elvégezhessék. Hozzá né-
hány napon belül rendőri segítséggel térnek visz-
sza a kényszerkaszásaink. 

Az elmúlt napokban Pusztamérgesen, Bakson, 
Kisteleken és Csengelén jártak, és eltávolították a 
parlagfüvet. A legnagyobb bírság eddig 400 ezer fo-
rint volt, ennyit öt esetben szabott ki a szolgálat, 
hat mulasztó gazdával 150 ezret, nyolccal pedig 60 
ezer forintot fizettet. A többség minimális bünte-
tést, azaz 20 ezer forintot kapott az elhanyagolt, ga-
zos földterületekért. Az igazgató emlékeztetett, 
hogy a tarlókat is gondozni kell, és ráadásul az esős 
idő kedvez a parlagfű növekedésének. Ezért az egy-
szeri kaszálás idén nem lesz elegendő. 

DOMBAI TÜNDE 

Eső áztatta a lovasnapokat 

Gazdára talált a csődör 
és a gödölye Algyőn 

A szíjgyártó is kitett magáért Fotó: Gyenes Kálmán 

Az algyői lovasnapok egy részét 
elmosta az eső. A hétvégi ren-
dezvényen a díjugratók bemu-
tatkoztak, a fogatosok versenye 
azonban elmaradt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A 62 nevező közül csak 25 ver-
senyzett az algyői pontszerző 
díjugratáson. Az augusztus 

utolsó hétvégéjén megtartott 
algyői lovasnapok első részét 
megtartották. A sáros pályán 
algyői, békéscsabai, domaszé-
ki, makói, mezőhegyesi és 
tompái lovasok vállalták a ver-
senyzést, gyűjtöttek pontot. 
Az itteni specialitás, az ugrá-
si-magassági rekordot díjazó 
Gyevi-kupa idén Algyőn ma-
radt: a helyi lovasklub színei-

ben induló ló és lovasa 120 
centiméterrel nyert. A dáma-
lovaglást is megtartották, s 
délutánra-estére megteltek a 
színpad közelében felállított 
sátrak és padsorok, a lovasbá-
lon körülbelül ezer vendéget 
számláltak - mondta Gubacsi 
Ede, az Algyői Lovasklub elnö-
ke. 

Már szombaton is csúszósra 
ázott az algyői sportcentrum 
melletti lovaspálya, a vasárnap 
reggeli zápor pedig annyira vi-
zenyőssé tette a talajt, hogy el-
maradt a fogathajtó verseny, 
az íjászok se vonultak fel. Vi-
szont a lóbarátok algyői prog-
ramjához harmadik éve csatla-
kozó kecsketenyésztőket nem 
zavarta az eső, sátruk körül 
megmaradt a nyüzsgés. A 
40-50 megyebeli állattartó kö-
zül többen is eljöttek, hogy 
megbeszéljék a műhelytitko-
kat, megkóstolják a mutatóba 
hozott sajtokat és kecskehús-
ból készült étkeket - magya-
rázta Domokos Ferenc, a kecs-
ketenyésztők országos szerve-
zetének megyei képviselője. A 
házigazda, az algyői Farkas 
Imre családi vállalkozása, a 
helyi kecskefarm és tejüzem 
terveiről beszélt. 

A kísérőprogramok közül 
többet is elmosott az eső. Va-
sárnap délelőtt a vásárosok bi-
zonytalankodtak, kipakolják-e 
portékájukat. Az esős-boron-
gós idő ellenére összegyűlt tíz 
fogatosnak is akadt nézője, a 
tombolasorsolást megtartot-
ták, vagyis gazdára találtak a 
díjak, a hím csikó és a kicsi 
nőstény kecske, vagyis a cső-
dör és a gödölye. 

Losonczi Áron: Az én Nagy Könyvem 

A beavatás regénye 
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. Losonczi Áron, fia-
tal csongrádi mérnök, a világhírűvé vált 
üvegbeton feltalálója Hamvas Béla Karnevál 
című regényéről beszél. 

„Hamvas Béla művei közül a Láthatatlan történet című esszéről 
hallottam először. Kikölcsönöztem, elolvastam, és attól fogva az 
író bűvkörébe kerültem. Ennek az egymásra találásnak vált leg-
fontosabb állomásává a Karnevál, amit 2000-ben ajándékba 
kaptam. 

Bár úgy tudom, bizonyos években befogadhatatlannak tartot-
ták a művet, leginkább beavatási regénynek mondják a Karne-

vált, és én is annak tartom. 
Amikor az utolsó mondat 
után letettem a kötetet, olyan 
érzésem támadt, mintha a vi-
lág összes könyvét elolvastam 
volna. 

Ez a különös érzés a mai na-
pig felsejlik bennem, ha szép-
irodalmat veszek a kezembe. 
Hamvas briliáns módon teszi 
fel az élet nagy kérdéseit, s 
közben nem feledkezik el a 
humorról és a komoly dolgok-
ról sem. Talán éppen ettől le-
het sírni és nevetni is Bormes-
ter Mihály élettörténetén." 

Ezerháromszáz liter 
tiszta szesz a tanyán 
Ezerháromszázötven liter 96 
százalékos tiszta szeszt foglaltak 
le egy tanyán Mórahalom térsé-
gében a Vám- és Pénzügyőrség 
dél-alföldi nyomozói péntek es-
te. Sipos fenő, a VPOP szóvivője 
elmondta, a lefoglalt szesz értéke 

mintegy 6,5 millió forint. A hely-
színen tartózkodó személy ellen 
- aki nem volt hajlandó "együtt-
működni a vámnyomozókkal és 
a határőrökkel - jövedéki orgaz-
daság megalapozott gyanúja mi-
att eljárás indult. 

Jövőre két napig lőnek 
A vasárnap reggeli zuhogó eső el-
lenére is kitartottak az Újszegedi 
Torna Club íjász szakosztályá-
nak tagjai, és végrehajtották az 
embert próbáló feladatot: hu-
szonnégy órán keresztül lőtték a 
nyilakat a Kertész utcai sportpá-
lya céltábláiba. Mint korábban 
megírtuk, a verseny a jövőre ter-
vezett rekord, a kétnapos non-
stop lövészet főpróbája volt. A 
szombati derűs időben sokan lá-
togattak ki a rendezvényre: min-

dig volt hatvan-hetven ember, 
aki éppen ismerkedett az íjászat 
lényegével. Varga Zoltán, a szak-
osztály vezetője rendkívül fáradt, 
de boldogan újságolta, hogy nap-
ernyők alól lőve is elérték meg-
szerezhető pontok felét. Bár az 
időjárás ezúttal nem volt kegyes 
az íjászokhoz, a verseny befejezé-
se után mindenki egyöntetűen 
azt mondta, jövőre belevágnak a 
kétnapos rekordkísérletbe - több 
kávéval és teával. 

Huszonnégy órán keresztül feszítették a húrt Fotó: Frank Yvette 

Biomálna, biodinnye, biogyógynövény 

Vegyszer nélkül, több munkával termelnek 
A biotermékek nem drágábbak a ha-
gyományos termeléstechnológiákkál 
előállítottaknál - derült ki Szegeden, 
ahol vásárhelyi biotermelőkkel és bio-
termékekkel találkozhattak az érdeklő-
dők a hét végén. 

- Nem használunk kémiai szereket, 
ugyanakkora termésmennyiség elérésé-
hez sokkal több munkaidő-ráfordítás, 
sokkal több fizikai munka szükséges. 
Ennek ellenérc nem alkalmazunk na-
gyobb árrést, mint a hagyományos ter-

mékek előállítói - mondja Aszalai Ernő, 
a Biokontroll Hungária Kht. hódmező-
vásárhelyi csoportjának vezetője a szege-
di Százszorszép Gyermekházban tartott 
találkozón. Azt is kérdezték az érdeklő-
dők, hogy mikor létesítenek Szegeden 
biopiacot. Megtudták: akkor, ha a bioter-
melők már tudják, pontosan milyen és 
mennyi terméket igényelnek tőlük a vá-
sárlók. Különben megeshet, hogy hiába 
hozzák át termékeikét Szegedre. 

A biztos eladási lehetőséget - amíg a 
biotermék-mozgalom ismertebbé nem vá-

lik - egyelőre csak úgy lehet elérni, ha a 
vevők regisztrálják magukat, mint bioter-
mék-igényelőkct (e célra szórólapokhoz is 
hozzájuthattak a Százszorszép Gyermek-
házban) a csoportnál, s jelzik, mennyi az 
általuk és családjuk igényelte éves meny-
nyiség - a görögdinnyétől a padlizsánon, a 
málnán át a biogazdaságból származó mé-
zig, gyógynövényekig. És ha időjárási vagy 
egyéb okok miatt a termelők nem tudják 
teljesíteni az igényelt mennyiséget? - Mi 
összetartunk, s a csoportnak az a tagja, 
akinél elegendő termett az adott termék-

ből, kisegíti a többieket - halljuk Aszalai 
Károlytól. így történt ez az idén is: biogö-
rögdinnyéből a vásárhelyieknek a vártnál 
kevesebb termett, a csoport orosházi tagja 
révén azonban mégsem lépett föl biodiny-
nyehiány. A hét végén egyébként Vásárhe-
lyen is tartottak hasonló akciót a biogaz-
dálkodók. A Petőfi Művelődési Központ 
előtt rengeteg érdeklődő gyűlt össze. Úgy 
tűnik - mondja a csoport vezetője - , Vá-
sárhelyen hamarabb valósul meg a bioter-
mékpiac, mint Szegeden. 

F.CS. 


