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A hivatalok helyrajzi szám szerint büntetnek 

Tetőzik a héten 
a parlagfű pollenje 
A növényvédelmi szolgálat hely-
rajzi szám szerint büntet i az 
elhanyagolt földterületek hasz-
nálóit. Parlagfűért eddig négy-
száz bírságoló határozatot kéz-
besítettek. A héten számítanak 
a szakemberek a legnagyobb 
parlagfűvirágzásra. 

- Egy nyugdíjas balástyai házas-
pár panaszkodott, hogy a belvíz 
miatt több hektáros földjük egy 
kisebb részén nem tudták kiirta-
ni a parlagfüvet. A vásárhelyi nö-
vény- és talajvédelmi szolgálat 
20 ezer forint bírságot szabott ki, 
kiszámlázta a földhivatal és a 
szolgálat 8 ezer forint költségét 
és elrendelte a kényszerkaszá-
lást. Három határozat, melyek 
ellen háromszor ötezer forintért 
lehet fellebbezni. Az idős házas-
pár tanyája körüli földjéhez rá-
adásul három helyrajzi szám tar-
tozik. Ilyenkor a hivatal minden-
ből triplán számláz? - kérdezi 
Somodi Lilla, akihez az idős em-
berek tehetetlenségükben fordul-
tak. - Fellebbezni természetesen 
lehet, ám akkor tovább három-
szorozódik az illeték. Pedig a 
szolgálat nyilvánvalóan egyszer-
re vette fel a jegyzőkönyvet a par-
lagfüves területről és láthatta, 
hogy a belvíz miatt nem lehet 
hozzáférni sem a terméshez, 
sem a gyomhoz. Az esőzések kö-

,.SÍRÁS", TÜSSZÖGÉS 
A héten várható az idei parlagfii pol-
lencsúcs; a határértéknek legalább 
t ízszeresére számít a szakember. 
Juhász Miklós, a szegedi egyetem 
növénytani tanszékének nyugalma-
zott docense elmondta, a sok esőzés 
hatására leülepedett a pollen a te-
tőkre, fákra. A parlagfii is gyorsab-
ban nőt t A héten viszont a napsütés-
ben meglódul a virágzás és levegőbe 
kerül a leülepedett pollen is. 

EDDIG 10 MILLIÓ 
BÍRSÁG 
Tegnap kiszámlázta az eddigi 
legnagyobb bírságot a Csong-
rád Megyei Növény- és Talaj-
védelmi Szolgálat: Deszk és 
Szeged között egy 50 hektáros 
parlagfüves terület használóját 
másfél millió forintra büntetik. 
A szolgálat eddig 400 bírságoló 
határozatot küldött ki, össze-
sen mintegy 10 millió forint ér-
tékben. Ma reggel Sándorfalva 
határában kényszerkaszáitat a 
hivatal egy gyomos területet. 

vetkeztében Balástyán két hete 
hivatalosan is első fokú belvízvé-
delmi készültség van. 

Ilyen és ehhez hasonló kérdé-
sek sorjáznak a növény- és talaj-
védelmi szolgálathoz. Gavallér 
József igazgató mindenkinek el-
magyarázza, a jogszabály szerint 
valamennyi bírságot, költséget 
és az esetleges kényszerkaszálást 
elrendelő határozatot külön kül-
dik ki az eljárások különbözősé-
ge miatt. Mindegyik ellen tehát 
külön-külön kell fellebbezni. 

- Fontos, hogy a gazdálkodók 
15 napon belül nyújtsák be jogor-
vaslati kérelmüket. Eddig egye-
dül a belvizes területek használó-
inak kifogását méltányolták má-
sodfokon - tájékoztatott az igaz-
gató. - A bírságot és a költségeket 
be kell fizetni, 15 nap elteltével 
ugyanis elküldjük az adatokat az 
adóhatóságnak, amely behajtja a 
tartozást. Leginkább a parlagon 
hagyott területekkel gyűlik meg a 
gondunk. Ezeken a használaton 
kívüli földeken a tárcsázás csak 
fokozza a gyom elszaporodását, 
ezért csak kaszálást javaslunk, 
mégpedig kéthetente. 

DOMBAI TÜNDE 

Kiállítás, bemutató 
a vadasparkban 
Környezettudatos magatartással mindenki hozzájárulhat a környezet-
szennyezés mérsékléséhez, így a globális klímaváltozás csökkentésé-
hez - hívja föl a figyelmet a Szegedi Vadasparkban tegnap megnyílt, a 
British Council szervezte ÉszakDélKeletNyugat című fotókiálhtás. 
Ezt egy év alatt hatvan ország száz városában tekinthetik meg a kör-
nyezetükért felelősséget érzők - Magyarországon Szegeden látható el-
sőként. A bemutató minden kontinensről hoz szemléletes példákat 
környezetszennyezésre, és védekezési lehetőségekkel is megismerteti 
a látogatókat. TegnapKissné Gera Ágnes, a szegedi Arany János-iskola 
igazgatója biológia-, Padár Tímea angol nyelvi b e m u t a t ó ó r á t t a r to t t . 
Szentgyörgyi Klárától, a magyarországi British Council projektvezető-
jétől megtudtuk: a kiállítás folyamatosan várja a régió iskoláit. A Bri-
tish Council a bemutatóhoz kapcsolódva rajz-, fotó-, s irodalmi pályá-
zatot hirdet - és a nyertes művekből antológia születik. 

F.CS. 

A hétéves, súlyosan értelmi fo-
gyatékos csongrádi Németh 
Gergőt telt házra hivatkozva a 
régió egyetlen ápoló otthoná-
ban sem fogadták be, ezért im-
már három éve nem jár közös-
ségbe. Egy évvel ezelőtt felke-
rült ugyan egy szegedi intéz-
ményvárólistájára, de még így is 
hónapokba telhet, míg a havi 
száztízezer forintból élő hat-
tagú család gondja megoldódik. 

- Állandó felügyeletre van szük-
sége Gergőnek, és mi már egyre 
nehezebben tudunk megküzdeni 
azzal, hogy helyhiány miatt évek 
óta teljes mértékben ránk hárul 
ez a roppant feladat - panaszko-
dott lapunknak Németh Zsolt, 
Gergő édesapja. 

A hétéves csongrádi kisfiú szü-
letése után nem sokkal besár-
gult, és ekkor - mint később ki-
derült - az agyi idegközpont is 
megsérülhetett. A súlyosan ér-
telmi fogyatékos gyermek a bö-
kényi óvoda fejlesztő csoportjá-
ban kapott helyet, de onnan egy 
idő után eltanácsolták. A szülők 
a mórahalmi Holdfény Ápoló 
Otthonban találtak megfelelő 
helyet Gergő számára, de a 30 
ezer forintos ellátási díjat csak 
három hónapig kellett fizetniük: 

D0NKAEK GONDJA MEG0LD0D0TT 
Vélhetően a lapunkban megjelent írásoknak és Murányi László közvetítésé-
nek is köszönhető, hogy sikerült a Rigó Lajos Általános Iskola csongrádi 
tagintézményében elhelyezni a hattagú Donka család két, középsúlyosán 
értelmi fogyatékos gyermekét. Információink szerint egyedi elbírálásban 
részesült Donkáék ügye, és a fenntartó megyei önkormányzat hozzájárult a 
két fiú, Patrik és József beiskolázásához a lakóhelyükön. 

anyagi gondok miatt megszűnt 
az intézmény. 

- Próbálkoztunk Kecskeméten, 
sikertelenül. A megye összes ott-
honában telt házat jelentettek, a 
gyámügy pedig csak azzal felté-
tellel vállalta volna az elhelyezés 
biztosítását, ha mi lemondunk a 
fiunkról, de közöltük, hogy arról 
szó nem lehet - mesélte az édes-
apa, aki végül Murányi László-
hoz fordult. 

A megyei közgyűlés képviselő-
je segített, a kisfiú neve felkerült 
a szegedi Waltner Károly Otthon 
várólistájára tavaly nyáron. A 
napokban kézbesített tájékozta-
tó szerint a lista első helyén sze-
repel Gergő, de az elhelyezés idő-
pontjáról érdemi információt 
nem adott a feladó. 

- Három éve nem volt közös-
ségben a fiunk, holott a fejlődése 
szempontjából elengedhetetlen 

lett volna - mondta elkeseredet-
ten Németh Zsolt. - Nagyon iz-
gága a fiam, ezért rengeteget kell 
foglalkozni vele, de én dolgo-
zom, a feleségem pedig három 
gyermeket nevel mellette - tette 
hozzá. Némethék számára a 
másik nagy problémát az jelenti, 
hogy legkisebb gyermekük, a ti-
zenöt hónapos Szilvia korábban 
agyvérzést kapott, ezért mozgás-
terápiára van szüksége, amely-
nek bizonyos költségeit a száz-
tízezer forintos családi kasszá-
ból kénytelenek kigazdálkodni. 
Eleddig a Csongrádi Nevelési Ta-
nácsadóval szerződéses viszony-
ban álló szentesi gyógytornász-
hoz hordták a kicsit, mégpedig 
úgy, hogy a nyári hónapokban ők 
fedezték a kétezer forintos óradí-
jat. Tanév közben ezt az önkor-
mányzati intézménynek kellett 
volna finanszíroznia, de mint 

megtudtuk, a tanácsadó a mai 
napig tartozik a szakember má-
jusi és júniusi járandóságával. 
Szeptembertől"megint a szülők-
nek kell zsebükbe nyúlniuk, ha 
gyógytornászhoz akarják horda-
ni Szilvit, mivel az intézmény 
konduktort vett fel, és csak az ál-
tala levezetett foglalkozások té-
rítésmentesek. Ezt azzal magya-
rázzák, hogy a törvény szerint 
csak heti két ilyen speciális fog-
lalkozás támogatható, ráadásul 
előírás, hogy az érintettnek a 
lakhelyéhez legközelebbi helyen 
kell igénybe venni ezt a szolgál-
tatást, tehát Csongrádon. 

Az már más kérdés, hogy a Ne-
velési Tanácsadónál is elismer-
ték: a fejlesztés eredményesebb, 
ha a gyógytornász és a konduktor 
együtt dolgozik. 

BÍRÓ DÁNIEL 

BELATHATO IDON BELÜL 
Szűcs Péter, a szegedi Waltner 
Károly Otthon igazgatója szer int 
belátható időn belül megoldódhat 
Gergő e lhelyezése, de Konkrét in-
formációval nem tudott szolgálni . 
Elmondta, az el látás b iz tosí tásá-
nak fel tétele, hogy egyik gondo-
zot t juk máshová távozzon, azon-
ban ez hónapokba is beletelhet . 

A szórakozóhelyre a fiatalok szerint is szükség van 

Kiszombori bázis - kábítószer és alkohol nélkül 

Némethék eldöntötték: nem mondanak le a kisfiúról 

Gergő közösségbe vágyik 

Németh Zsolt családjában két kisgyermek is több törődést, odafigyelést, türe lmet igényel Fotó: Tésik Attila 

A Bázis máris népszerű, az asztaloknál olykor sorba kell állni Fotó: Karnok Csaba 

Drog- és alkoholmentes szórakozóhely nyílt a fiata-
loknak Zomboron. A régi művelődési házban kiala-
kított Bázis máris nagyon népszerű - kérdés, hosz-
szú távon igazi alternatívája lesz-e a kocsmáknak. 

Büfé egyáltalán nincs, viszont két pingpongasztal, 
asztali foci, rex, sakk, activity és más társasjátékok 
várják a fiatalokat Kiszombor legújabb szórakozóhe-
lyén, a Bázison. A régi művelődési ház egykori pró-
batermében kialakított, nagyjából száz négyzetmé-
teres, hangulatos szobára az önkormányzat 447 ezer 
forintot költött: ennyibe került a felújítás, a festés és 
a játékok beszerzése. A pénz háromnegyedét, mint 
Szegvári Ernőné polgármestertől megtudtuk, egy 
bűnmegelőzési pályázat keretében nyerték. Egy 
drog- és alkoholmentes szórakozóhely nyitása a 
helybeli szülők régi kérése volt - mondja Szegváriné. 

A Bázis a nyitás óta eltelt néhány nap alatt máris 
népszerűvé vált: a gyerekeknek nem egyszer sorba 
kell állniuk valamelyik asztalnál. Szükség is van a 
szórakozóhelyre, méghozzá leginkább az érintettek 
szerint - akiket ugyanis megkérdeztünk, azt mond-
ták, Zomboron sem kisebb probléma a kábítószer 
vagy a szeszes ital, mint másutt. 

A nyolcadikos Böde Bettina például elmondta ne-
künk, ötödik-hatodikban is ismer olyan gyerekeket, 

akik cigiznek. Az ital a nagyobbaknál, nyolcadikos 
kor táján lép be, a kábítószer pedig később. O maga 
egyikkel sem él, de baráti körében van olyan fiatal, 
aki már egy leszokáson is túl van. A hetedikes Badics 
Pál úgy fogalmazott: az iskolában természetesen 
hallottak a káros szenvedélyek veszélyeiről, maga 
azonban még nem szembesült a problémával. Ettől 
függetlenül úgy gondolja, a helyre szükség van, na-
gyon jól érzi itt magát és biztos abban, hogy idősebb 
korában is gyakori vendég lesz itt. 

Nagy Lőrinc, a szórakozóhelyet üzemeltető mű-
velődési központ vezetője úgy véli, Kiszombor egy-
előre még nem igazán fertőzött a kábítószer szem-
pontjából. A Bázisra mindenekelőtt azért van szük-
ség, hogy a kocsmáknak legyen alternatívája: ha 
valaki biliárdozni vagy csocsózni akar, esetleg egy-
szerűen baráti társaságban beszélgetni, szórakozni, 
ne kelljen az estét dohányfüstben, szeszes italokat 
fogyasztó felnőttek között töltenie. Az igazi válasz-
tási lehetőséget az jelenti majd, ha a Bá2is nyitva 
tartásában is felveszi a versenyt az ivókkal. Egyelő-
re délután öttől este nyolcig sikerült megoldani, 
hogy a fiatalok felnőtt felügyelete mellett itt lehes-
senek - ám Nagy Lőrinc bízik abban, hogy előbb-
utóbb sikerül a nyitva tartást bővíteni. 

SZABÓ IMRE 


