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Megrongálják a szemeteseket, és ellopják a zacskókat 

Kutyavilág a szegedi 
közterületeken 
Országszerte egyre nagyobb problémát okoz a kutyapiszok el-
takarítása. A csökkenő zöldövezetekben egymás mellett kell élniük 
kisgyermekes családoknak és kutyatulajdonosoknak. A kutyagumi 
tárolására alkalmas szemetesek azonban csak mutatóban fedez-
hetők fel Szegeden. 

Szegeden eddig nem lehetett hallani nagyobb ellentétekről, de gya-
nítható, hogy a panelházak árnyékában már lezajlottak apróbb vi-
ták kutyatartók és kisgyermekes szülők között. Nyilvánvaló, senki 
sem szereti, ha gyermeke kutyák ürüléke között játszik. Amellett, 
hogy a látvány a legjobb indulattal sem nevezhető esztétikusnak, 
az állatok végterméke rengeteg baktériumot is tartalmaz. Am ku-
tyatartók nézetét is meg lehet érteni: nem lehet állandóan zacs-
kókkal a kedvenc nyomában járni, majd a dolog végeztével sietve 
feltakarítani piszkot és a legközelebbi konténerbe hajítani. Főleg a 
szelektív hulladékgyűjtés évezredében. Megoldást jelenthetne erre 
alkalmas szemetesek felállítása a város legfertőzöttebb pontjain. 
Úgy tűnik azonban, hogy ezzel senki sem foglalkozik. A látszat 
azonban csal. Mint azt Molnár László, a városüzemeltetési iroda 
vezetője lapunknak elmondta: a Lechner teret teljesen felszerelték 
ilyen szemetesekkel. Négy kukát is kihelyeztek, papírzacskókkal, 
ahogyan kell. Ám a helyzet lehangoló: az csak a kisebbik gond, 
hogy a kutyatulajdonosok egyáltalán nem tartanak igényt rájuk. A 
nagyobbik, hogy egyesek megrongálják a szemeteseket, a zacskó-
kat pedig ellopják. így, aki akarná sem tudná használni őket. A vá-
ros több pontján is felszereltek kukákat, de nem volt mit elszállíta-
ni belőlük. - Csak negatív tapasztalatunk van - mondja Molnár 
László. A legtöbb kutyatartó valószínűleg az alapvető szabályokkal 
sincs tisztában: nem mindegy, hogy hol és hogyan sétáltatják ked-
venceiket. A városban kijelöltek kutyafuttató helyeket, ahol szaba-
don, póráz nélkül lehet játszani az ebekkel. Ilyen terület például a 
Lechner tér, a Franciahögy még beépítetlen része, a töltés, valamint 
a város széli erdők. Szeged többi pontjáról elvileg kitiltották a ku-
tyákat, de a póráz és a szájkosár min imum elvárás. Persze a gya-
korlat teljesen mást mutat . S hogy a helyzet változhat-e a jövőben? 
Aligha. Marad minden úgy, ahogyan eddig volt: egymás mellett 
kell élni jóban-rosszban. És úgy tűnik: egyre több kutyakakiban. 

KISS GÁBOR GERGŐ 

A pályakezdőket segítik a kistelepüléseken 

Állásajánlatok 
a teleházban 

Simicz Deszkre hívja a résztvevőket - Búzás nem akar konkurálni 

Lefőzik egymást szombaton 
A hét végén két helyen is rendeznek fő-
zőversenyt polgármestereknek: Deszken és 
Makón - ugyanazon a napon. A szeren-
csétlen szervezés utólag tanulságos, ám 
mindkét település polgármestere azt mond-
ja: sok vendégre számítanak. 

A hét végén két háromnapos rendezvényt is 
kínálnak a megye települései. Deszken falu-
napokat tartanak, Makón pedig hagymafesz-
tivált rendeznek. A programok között mind-
két helyen szerepel főzőverseny - polgármes-
tereknek. Ráadásul a két versenyt ugyanarra 
a napra hirdették meg. A XV. makói nemzet-
közi hagymafesztivál szervezői szombat dél-
előtt 10 órától hívták pörköltpárbajra a kis-
térségi települések első embereit, míg a desz-
ki polgármesterek VI. nemzetközi főzőverse-
nye délután egy órakor kezdődik. 

- Hagyományosan szeptember első hétvé-
géjén rendezzük meg a falunapot, benne 
nemzetközi főzőversenyünket, az idei esz-
tendőben azonban módosítanunk kellett az 
időpontot. Rahói vendégeink nem tudtak 
volna eljönni egy héttel ezelőtt: a városnap-
juk miatt otthon számítottak rájuk. Ráadá-
sul a szegedi halfesztivál is riválisunk, mivel 
ilyen csak egyszer van egy évben, sokan in-
kább arra voksoltak volna. Frank Sándor pe-
dig a zsűrink tagja, nem lehetett volna egy-
szerre két helyen - magyarázta Simicz József 
deszki polgármester, miért döntöttek még 
februárban, az éves programterv összeállítá-
sakor úgy, hogy egy héttel később rendezik 
meg a falunapot. Deszk első embere hozzá-
tette: meggondolatlanul nem vették figye-
lembe a makói hagymafesztivált, de - hogy 
mentse, ami még menthető - , felajánlotta a 
Makó környéki polgármestereknek: ha lezaj-
lott a bográcsos csata, menjenek át Deszkre, 
még belefér az időbe, hogy induljanak az ő 
versenyükön is. A deszki vetélkedésre egyéb-
ként így is harminc Csongrád megyei telepü-
lésről érkeznek csapatok, mellettük Borsod, 
Pest, Bács-Kiskun megyei, valamint külföldi 
vendégek is versengenek három - birka-, 
marha- és egyéb étel - kategóriában. A deszki 
polgármester arra a kérdésre, hogy jövőre mi-
kor rendezik a falunapot, azt mondta: még 
nem tudja. Nagyon nehéz olyan időpontot 
találni, amikor a megye más településén nem 
zajlik valamiféle rendezvény. 

- A makói pörköltpárbaj nem kíván konku-
rálni a deszki rendezvénnyel - mondta Búzás 
Péter makói polgármester - , lévén, hogy a 
miénk kistérségi rendezvény, míg a deszkie-
ké megyei. Makó első embere emlékeztetett 
arra, hogy a hagymafesztivált minden évben 
szeptember második hétvégéjén rendezik 
meg. Ennek egyik oka az is, hogy az iskola-
kezdés után a gyerekek össze tudják állítani a 
kiállításra készített alkotásaikat, és fel is lép-
nek a háromnapos rendezvényen. 

Simicz József tavaly elégedetten nézte, hogyan kóstolgatják pörköltjét Fotó. Gyenex Kálmán 

- Néhány évvel ezelőtt találtuk ki, hogy a 
térségben tevékenykedő polgármesterek-
nek, jegyzőknek hirdetünk főzőversenyt, 
olyan programot, ahol lazíthatnak, kikap-
csolódhatnak - tette hozzá Búzás. - Nem 
akarunk versenyezni az eredeti ötletgazda, 
Simicz József polgármester rendezvényé-
vel. Nem tudom, hogyan történt meg, hogy 
idén egy napra esik a két verseny, de bízom 
abban, hogy „nem lesz számottevő rontó 

hatása". Egyébként ebben az esztendőben 
már nem csupán a jegyzőket, polgármeste-
reket várják, a versenyre bárki benevezhet. 
A polgármester úgy véli, aki eddig is Makó-
ra járt, az hozzájuk megy az idén is. Annyi 
bizonyos, a hagymafesztivál időpontján jö-
vőre nem változtatnak, marad a hagyo-
mány szerint szeptember második hétvé-
géjén. 

NYEMCSOK ÉVA 

Az erdőbe menekült a férfi Super 8 mm 
fesztivál 

Ásotthalmon a jövő héttől már a 
teleházban is érdeklődhetnek a 
munkanélküliek az állásajánla-
tok iránt. A szakminisztérium 
az interneten tájékoztatja a pá-
lyakezdőket a munkába állással 
kapcsolatos tudnivalókról. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy uniós program keretében a 
megyei munkaügyi központ há-
rom teleházban helyez el olyan 
számítógépet, amely az állást ke-
resőket segíti. Ásotthalmon már 
biztosan lesz ilyen számítógép, 
így a falubelieknek nem szüksé-
ges majd a megyei munkaügyi 
központba utazniuk. 

- Országosan 92 ezer betöltet-
len állást regisztráltak a munka-
ügyi központok. A pályakezdők 
nehezen tudnak elhelyezkedni, 
mert nincs gyakorlatuk, sokszor 
azt sem tudják, hogyan kell és 
érdemes munkát keresni -

Vágják a füvet hűvös halomba 

mondta lapunknak Kordás Lász-
ló. A Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium poli-
tikai államtitkára hangsúlyozta: 
szolgáltató minisztériummá 
kell válnia az intézménynek. 
Ezért országos kampányt indí-
tottak, a nyár folyamán az ifjú-
sági fesztiválokon tájékoztatták 
a fiatalokat a lehetőségekről. 
Emellett több weblapon is tájé-
koztatják a pályakezdőket. A 
www.eures.hu címen az uniós 
országok meghirdetett álláshe-
lyeit nézhetik meg a fiatalok, a 
www.epalya.hu oldalon pedig 
számos információt találhatnak 
az alábbi témakörökben: képzé-
sek, pályanácsadás, álláskeresé-
si, munka és pszichológiai ta-
nácsadás. Itt megtudhatják azt 
is, melyek a keresett foglalkozá-
sok. A www.fmm.gov.hu/pálya-
kczdo internetes honlapon pe-
dig munkajogi tanácsokkal lát-
ják el az érdeklődőket. 

Fotó: Schmidt Andrea 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Elfogtak egy 43 éves román 
férfit a lőkösházi határőrök 
Kétegyháza közelében. A férfi 
korábban el futot t az őt igazol-

ta tn i akaró határőrök elől és 
egy közeli erdőbe menekül t . A 
határőrök lezárták a területet 
és hosszas keresés u tán Két-
egyháza határában talál tak a 
középkorú férfira, aki elmond-

ta, hogy Olaszországban szere-
tet t volna dolgozni, és illegáli-
san lépte át a határ t Lőköshá-
za és Curt ici között . A férfit 
á tadták a román határőrizeti 
szervnek. 

Liza Minelli, Paul Newman és 
Kirk Douglas is feltűnik a vász-
non a negyedik Super 8 mm 
fesztiválon, amely ma kezdődik 
Szegeden. 

Reneszánszát éli a 8 milliméteres 
film: egyre többen keresik elő a 
család egykori kincsét, a padlásra 
száműzött kamerát, a régi teker-
cseket. Szegeden több tucatnyian 
hódolnak a filmezés e formájá-
nak. Mától négy napon át pereg a 
film a Belvárosi moziban. Este 7 
órakor levetítik a tavalyi fesztivál 
díjnyertes filmjét, majd az In Me-
móriám Geriub Gepleki csoport 
performansza után Super 8-as 
klipeket láthat a közönség. Pén-
teken a régi zsinagógában is felte-
szik a mozivásznat, a szegedi Su-
per 8-as Akrobatacsoport analóg 
multimédiás Időutazás című per-
formansza fél 9-kor kezdődik. 
Szombaton este hattól a Belváro-
si moziban vetítenek hangosfil-
meket magyar hangalámondás-
sal, ahol láthatjuk Liza Minelht, 
Paul Newmant, Kirk Douglast is. 
Vetítenek fantasztikus thril-
ler-horrort és vígjátékot is ezen az 
estén. Este 8-tól újabb perfor-
mansz kezdődik. A Piros úszóhá-
zon kongások, a kék úszóházon, 
a Móló Cafén Orion űrhajó parti 
várja az érdeklődőket. Vasárnap 
délután 1 órakor kezdődik az új-
szegedi ligetben a sporttárs nap. 
A programok ingyenesek. 

NY. É. 

Szeged 250 hektár zöldterületén két hét alatt ér körbe a fűnyíró 

Százmillióval többe kerül az esős évszak 
Az esős nyár közel százmillió forintos pluszköltséget 
jelentett a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht.-nak. A 
fűnyírás és szúnyogirtás ugyanis többe kerül, mint a 
parkok locsolása. 

- Európa legszebb főtere - suttogták egymás között a né-
met kirándulócsoport tagjai a Széchenyi téren fényképez-
kedés közben. Őszintének tűnt a dicséretük. A város ösz-
szesen mintegy kétszázötven hektárnyi zöldterületét az 
utóbbi időben az újszegedi liget, a Kárász utca, a Móra 
park és a Stefánia rekonstrukciója szépítette tovább. 
Nem park, ám igényes zöldfelület került legutóbb a Tisza 
Lajos körútra. Minden évben több száz fával gyarapodik a 
teljes állomány; nincs okunk szégyenkezésre. A szép zöld 
gyep idén üde maradt, ám gondozása, mint minden köz-
téri növényé, rendszeres odafigyelést igényel. 

- Szegeden egyelőre egyedül itt, a Széchenyi téren épí-
tettünk be hat éve a pázsit és virágok, fák köré automata 
öntözőberendezéseket - magyarázta Szabó Ferenc, a Sze-
gedi Környezetgazdálkodási Kht. ügyvezetője. Megbízha-
tó kisebb költséggel. Ideális lenne, ha minden közpark 
növényzetét így lehetne locsolni. Az öntözés elsősorban 
persze aszályos években hangsúlyos probléma. Az utóbbi 
két-három évben azonban csapadékossá vált az időjárás. 
A növények ilyenkor élénkebben fejlődnek, jobban nő a 
fű és előnyös a fáknak, de éppen ezért jelentős többlet-
költségeket okoz. Amit a város locsoláson megspórolhat-

na, azt elkölti fűnyírásra és szúnyogirtásra. A közel ezer 
cserepes növényt mindennap kocsival járják körbe, kéz-
zel öntözik. 

A kht. idei 660 millió forintos költségvetéséből 270 
millió jut a parkgondozásra és a zöldfelületekre. A fűnyí-
rásra tervezett 40 millió helyett várhatóan 30-35 millió-
val többet költenek. A szúnyogirtás pedig további 70 mil-
lió forintos költséggel terheli a cég gazdálkodását. Nyolc-
van főfoglalkozású munkatársuk végzi a parkok gondozá-
sát, nekik 80-100 közhasznú munkás segít. A nagy felü-
leteket tizenhét önjáró fűnyíróval vágják, ehhez társul öt-
ven kézitoló és számos derékra szerelhető szélező masina 
a kisebb gyepfelületen. A fűnyírók kéthetente „érnek kör-
be", hogy azután mindenüvé visszatérjenek és újra gond-
jaikba vegyék a parkokat. A mostanihoz hasonló esős, 
majd napsütéses időben hetente akár 15-20 centit is ké-
pes nőni a fű. 

- Minden köztérre ráköltjük, amennyi szükséges: 
igyekszünk javítani és karbantartani. Parlagfű pedig csak 
olyan területeken marad, amelyeket nem mi kezelünk -
tette hozzá Szabó Ferenc. Magánterületeken hamar el-
szaporodik a gyom, oda a parlagfű kényszerkaszálásakor 
jutnának be munkatársaik - a jegyző utasítására. A kör-
töltések és az utak környéke viszont a kht. fennhatósága 
alá tartozik, míg a Tisza menti fővédművek a vízügyi 
igazgatósághoz. 

DOMBAI TÜNDE 
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