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KÖRKÉP 

ALGYŐ. A Településtisztasági 
Kft. szeptember 14-én és 15-én 
lomtalanítási napot tart. Kérik az 
ingatlantulajdonosokat, hogy az 
elszállításra szánt lomot reggel 6 
óráig helyezzék az ingatlanok elé. 
A gyűjtés szelektív módon 
történik, ezért lehetőség szerint a 
papír-, a műanyag, a fém- illetve a 
vegyes lombulladékot elkülönítve 
készítsék elő. A lomtalanítás 
kizárólag a lomok elszállítására 
szolgál (például nagyobb méretű 
berendezési tárgy, bútor, ágybetét, 
háztartási berendezés és 
készülék, rongy, edény, eszköz, 
ablaküveg stb.). A későn 
kihelyezett hulladékokat, 
valamint az építési törmeléket, 
komposztálható hulladékot, állati 
trágyát, veszélyesnek minősülő 
hulladékot (pl. akkumulátorok, 
vegyszerek) nem szállítják el. 
- A könyvtárban ma este 6 
órától az Algyői Tollforgatók 
Köre tagjai a Nagy Könyv játék 
TOP 12 helyezett kötetéről 
beszélgetnek. 

DOMASZÉK. Ma délután 1 
órától tartja soros ülését a 
település képviselő-testülete a 
teleházban, majd a községháza 
nagytermében. Elsőként 
értékelik a teleház munkáját, 
majd 2 órától az ülést a 
polgármesteri hivatalban 
folytatják. Beszámoló hangzik el 
a közrend és közbiztonság 
helyzetéről, a 
közterület-felügyelő 
tevékenységéről, valamint a 
mezőőr munkájáról. 
Megvitatják az önkormányzat 
költségvetésének fél éves 
teljesítéséről szőlő beszámolót, 
valamint a Domatiszt Kht. 
munkájáról szóló beszámolót. A 
döntési javaslatokat követően a 
polgármester jelentését 
hallgatják meg. Zárt ülésen 
tárgyalják a szociális ellátások 
felülvizsgálatát. 

MÓRAHALOM. A helyi 
Turisztikai Egyesület ma este 6 
órától megbeszélést tart az 
Aranyszöm Rendezvényház 
nagytermében. A rendezvényre 
minden magánszállás-adót, 
illetve magánszállás-adással 
foglalkozni kívánó érdeklődőt 
várnak. A gyűlésen sor kerül 
vezetőválasztásra, valamint 
tájékoztatót hallhatnak a 
tervezett kiadványról. A 
napirendi pontok között szerepel 
még a 2005. évi nyári szezon 
értékelése. A Tiirisztikai 
Egyesület tagjainak 
megjelenésére feltétlenül 
számítanak, mivel a tagok 
szavazatára az új vezetőség 
megválasztásánál szükség van. 
Azok, akik még nem tagjai az 
egyesületnek, a jelentkezési lap 
kitöltésével és az éves tagdíj 
befizetésével csatlakozhatnak. 

SZŐREG. A művelődési házban 
délután 4 órakor kezdődik a 
Sárga Rózsa Népdalkör 
összejövetele. Este 7 órától az 
általános iskolában 
alakformálás-foglalkozás 
kezdődik. 

ZSOMBÓ. A József Attila 
Művelődési Házban 
hastánctanfolyam indul 
Czeglédi Edit vezetésével 
megfelelő számú jelentkező 
esetén. A foglalkozások 
szombatonként 10 vagy 11 
órakor kezdődnek és másfél 
órásak. Az első találkozó október 
1 -jén lesz a művelődési házban. 
Várják az űj jelentkezőket is! 
Érdeklődni és jelentkezni a 
művelődési ház munkatársainál 
lehet személyesen, vagy a 
255-358-as telefonszámon, 
keddtől péntekig reggel 8 és este 
6 óra között. 

KISZOMBOR. Szabó Gyula 
Ákos grafikáiból és Engler 
András kisplasztikáiból nyílik 
kiállítás szeptember 16-án, 
pénteken este hat órakor az Ady 
Endre Művelődési Házban. A 
hét végén reggel kilenctől 
délután öt óráig lehet 
megtekinteni az alkotásokat. 

Új épülettel gyarapodott az egyetem Vásárhelyen 

Kész a tanácsadóközpont 
Évente 50 kisbaba születik 

Szabó Gábor rektor az új épületben kiállított gyümölcsöket, zöldségeket mustrálja Fotó: Tésik Attila 

Egy tanácsadó és képzési centrummal gyara-
podott a Szegedi Tüdományegyetem vásárhelyi 
mezőgazdasági kara: a tanüzemnél tegnap avat-
ták az új épületet. A beruházás 140 millió fo-
rintba került, a központot Takács Albertről, az 
első helyi születésű miniszterről nevezték el. 

Több mint 120 millió forinttal támogatta az Eu-
rópai Unió a vásárhelyi tanácsadóközpont építé-
sét, az elkészült intézményt tegnap adták át. A 
Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főis-
kolai Karának tanüzeménél, a 47-es út mellett 
avatták az új létesítményt, amely határ menti 
képzési és innovációs centrumként is működik 
majd. Az intézmény felvette Takács Albert nevét 
- a vásárhelyi származású szociáldemokrata po-
litikus a második világháború idején iparügyi 
miniszter volt. 

A beruházás összesen közel 140 millió forintba 
került. A központ fő célja, hogy a dél-alföldi régió 
gazdálkodóit, mezőgazdasági szakembereit ellás-
sa uniós információkkal, ismeretekkel. 

Az avatáskor szokásos nemzetiszínű szalagot 

Szabó Gábor, az egyetem rektora és Mucsi Imre, 
a főiskolai kar főigazgatója vágta el. A rektor el-
mondta: ezzel az épülettel nemcsak az SZTE, de 
a város is gazdagodott. Szólt a büszkeségéről és 
aggodalmáról is, utóbbinak oka az, vajon a köz-
pontot ki tudják-e optimálisan használni a mos-
tani gazdasági környezetben. Mucsi Imre kiemel-
te, az új épület kiállta az első próbát, hiszen az el-
múlt héten már konferenciát és kiállítást rendez-
tek itt. 

Almást István, a város alpolgármestere az önkor-
mányzat és a főiskola együttműködéséről, Frank 
József, a megyei közgyűlés elnöke pedig arról szólt: 
különösen kedves számára ez a beruházás, hiszen 
szülővárosa gyarapodott. Az ünnepségen részt vett 
Liviu Sambotin, a temesvári agrártudományi egye-
tem agrármenedzsment fakultásának dékánja is -
a vásárhelyi kar a bánáti intézménnyel közösen 
nyújtotta be és nyerte meg az uniós pályázatot. A 
dékán utalt a két intézmény immár évtizedes kö-
zös munkájára és az együttműködés jövőbeni lehe-
tőségeire. 

S Z . A . K . 

Honnan jön a víz? 
A sok belvíz ellen csak együtt lehet védekezni, amely ráadásul már 
a határon túlról is jön: a Makó melletti földek akkor is át-
nedvesednek, ha a közelben nem esett eső. 

Takács János vízőr is fogadta a hét 
végén a Tisza-Maros Szögi Víz-
gazdálkodási Társulat hagyma-
fesztiváli standjára betérő vendé-
geket. Ó látható azon a bemuta-
tott fotón is, amely a felsődáli szi-
vattyútelepnél készült idén május 
3-án, negyed tizenkettőkor. A víz-
őr azt mondja, pár óra alatt alakult 
ki ilyen kritikus helyzet. 

Olaszországban már ötszáz éve 
fölismerték a földből élők, hogy a 
vízért és a víz ellen csak együtt 
lehet küzdeni. 

- A mi mqgyénk a lavór alján 
van, minden tekintetben -

mondja Balla Iván. - Nagyon ko-
moly mennyiséget kapunk Békés 
megyéből, sőt a határon túlról is: 
idén több gazda szóvá tette, hogy 
a földjén akkor is megjelent a víz, 
ha nem esett az eső: ez egy ritka 
természeti jelenségnek, a földár-
nak köszönhető. Ez nem új ese-
mény mifelénk. A 19. században 
az itteni gazdák küldöttsége 
Krassó-Szörénybe utazott, arról 
tárgyaltak az ottaniakkal, ho-
gyan lehetne a hegyekben leesett 
csapadékkal közösen kezdeni va-
lamit, mert a Maros árhullámát 
mindig földár követi. 

/ 

Oratörténeti 
ritkaságok 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Móra Ferenc Múzeum történe-
ti kiállítóhelyén, a Fekete Ház-
ban mutatják be mától a nyáron 
a múzeumba került óratörténeti 
ritkaságokat. A kamaratárlat dél-
előtt 10-kor nyílik, jelen lesz 
Csúry László órásmester is. A 
közgyűjteményt gazdagítják 
olyan kuriózumok, mint az az 
ébresztőóra, amely az ötvenes 
években mintául szolgált több 
százezer vekker gyártásához. 
Mától látható ugyancsak a saját 
szabadalmú Csúry-féle harangjá-
ték. Ez a Westminster-dallamú 
szerkezet a hozzáértők szerint 
igazi ipartörténeti ritkaság. 

Bővítenék a bölcsit 
Domaszéken 
Domaszék fiatalodik: évente 50 
kisbaba születik a településen, 
és az új osztású telkekre egyre 
több házaspár költözik. A böl-
csőde egyelőre 12 kisgyermeket 
tud fogadni, egy pályázat se-
gítségével azonban további 40 
gyermeket helyezhetnének el. 

Egy évvel ezelőtt nyitotta meg 
kapuit a domaszéki bölcsőde. A 
fiatalodó településen nagy volt az 
igény a 3 év alatti gyermekek el-
helyezésére. Az önkormányzat 
pályázott, nyert, és minisztériu-
mi támogatással 30 millió fo-
rintból egy épületszárnyat tol-
dott az óvodához. 

- Egy csoportszobát alakítot-
tunk ki az első körben - mondta 
Gulácsiné Somogyi Ilona, a falu 
jegyzője. - Most 12 kisgyermeket 
tudunk elhelyezni, tavaly ősszel 
telt házzal indult az intézmény. 

A bölcsiben négy alkalmazott 
foglalkozik a gyerekekkel. Az in-
tézménynek saját konyhája van, 
a főzés helyben történik, hiszen 
az 1-2 éves korosztály speciális 
ételeket igényel. Bár a 
HCCP-rendszer szigorú, azért 
döntöttek a saját konyha mellett, 
mert az önkormányzat még két 

csoportszoba építését tervezi, így 
további 40 gyermeket tudnak 
majd fogadni. 

- Nagy igény van a településen 
a bölcsődei elhelyezésre - muta-
tott rá a jegyző. - A faluban sok a 
gyermek, évente 50 kicsi szüle-
tik. Ez egy 4500 fős településen 
jó arány, ráadásul még javulni is 
fog, hiszen az új osztásban het-
ven új építési telket alakítottunk 
ki, ahová sok fiatal költözik. Ok 
pedig szintén igényelnék a böl-
csődei ellátást. 

Az uniós pályázaton a második 
bővítésre 70 millió forintot igé-
nyelt az önkormányzat. A Hu-
máncrőforrás-fejlesztési operatív 
program támogatásának elnyeré-
séhez nem kell önrészt biztosíta-
ni. Amennyiben elnyeri a támoga-
tást a falu, az új bölcsődei szárny 
megépítése a munkába állást is 
ösztönözné. Egyrészt az intéz-
ményben 15 új munkahelyet te-
remtenének, ráadásul a kicsik 
napközbeni elhelyezésének meg-
oldásával a gyesen lévő édesanyák 
is visszamehetnének dolgozni. Az 
építkezéshez az előzetes terveket 
már elkészíttették, most a pályá-
zati döntésre várnak. 

NYEMCSOKÉVA 

A Fool Moon szeretné népszerűbbé tenni a műfajt 

Nemzetközi 
a cappella fesztivál 
Magyarországon először szep-
tember végén Szegeden rendez 
nemzetközi a cappella fesztivált 
a Fool Moon vokálegyüttes. 

A négy évvel ezelőtt alakult, és 
egyre nagyobb népszerűségnek ör-
vendő szegedi vokálegyüttes, a 
Fool M(x>n a Bartók Béla Művelő-
dési Központtal közösen kétnapos 
nemzetközi a cappella fesztivált 
rendez szeptember 29-én és 30-án 
Szegeden. Az együttes vezetője és 
hangszerelője, a basszista Né-
meth Miklós elmondta: szeretnék, 
ha ezt a Nyugat-Európában rend-
kívül közkedvelt és sok irányzatot 
ötvöző műfajt minél többen meg-
ismernék idehaza is. A könnyűze-
nei fesztiválnak a Szegedi Tudo-
mányegyetem Tanulmányi és In-
formációs Központja (SZTE TIK) 
ad otthont. A szervezők azt remé-
lik, a több mint hatszáz személyes 
nagyterem megtelik majd a neves 
fellépők műsorára. Az új évezred a 
cappella szenzációjaként hirdetik 
az első este sztárvendégét, az Art 
of Mouth nevű német hangután-
zó duót, amely a nonstop száj-
techno világrekordere. Természe-
tesen hallhatja a közönség a Fool 
Moon-t is, amely idén Grazban I. 

helyezést ért el popkategóriában a 
Ward Swingle A Cappella Verse-
nyen. A szegedi együttes vendége 
lesz a Bon-Bon énekese, fuvolistá-
ja és zeneszerzője, Szolnoki Péter. 
A második napon az osztrák Vei-
vet Voices kvartett koncertjével 
kezdődik a program, a négy fiatal 
lány repertoárja a dzsessztől a po-
pig terjed. Az 1994-ben alakult 
hazai UniCum Laude Énekegyüt-
tes főként zenetörténeti különle-
gességeket énekel, de a hat férfi-
énekes egyre gyakrabban igényes 
könnyűzenei átiratokat is meg-
szólaltat. 

A Fool Moon tagjai szerint Nyu-
gat-Európában a cappella alatt az 
emberek többsége már egyre in-
kább a hangszeres kíséret nélkül 
előadott könnyűzenét érti. Szeret-
nék, ha idehaza is népszerűbbé, is-
mertebbé válna ez az irányzat, 
amit a hagyományosan erős, szín-
vonalas kóruskultúrával rendel-
kező Magyarországon egyelőre ke-
vesebben ismernek. 

A fesztiválra elővételben a Bar-
tókban, az SZTE TIK-ben, vala-
mint a koncertek előtt a helyszí-
nen kaphatók jegyek 1500 forin-
tért. 

H . Z S . 

Otthagyták a varrónők a Szefo makói üzemét 
Bezárt a szegedi Szefo Rt. Návay téri gyártóüzemc Makón,- harminc-
négy ember munkahelye szűnt meg. A volt dolgozók szerint teljesít-
hetetlen normát tűztek ki nekik - a vezérigazgató, Kiss Sándor sze-
rint erről szó sincs, és reméli, hamarosan újraindíthatják a terme-
lést. 

Az eddig kötöttárukat és pólókat 
olasz megrendelésre gyártó tele-
pen ma délelőtt állt le végleg a 
termelés. A várostól kedvezmé-
nyesen bérelt csarnokba nem 
mehettünk be, a dolgozók közül 
néhánnyal is csak a gyárkapun 
kívül tudtunk beszélni - a nevét 
egyik asszony sem vállalta. Any-
nyit mondtak el, hogy az eredeti-
leg több mint negyvenfős varró-
üzem létszáma az elmúlt hóna-
pokban alaposan megfogyatko-
zott: volt, akiknek felmondtak, 
mert nem tudták teljesíteni a 
normát, mások maguk döntöt-
tek a távozás mellett a kereseti 
lehetőségek miatt. Sokan táp-
pénzen vannak. Az egyik asz-
szony az okokról elmondta: az 
évtizedes gyakorlattal rendelkező 
varrónők számára is lényegében 

teljesíthetetlen normát tűztek 
ki, amelynek módosítását kérték 
- ám hiába. így húsz-harminc-
ezer forint körül alakult kerese-
tük. 

- Többségünk gyermeket neve-
lő édesanya. Most kétségbe va-
gyunk esve, fogalmunk sincs, mi 
lesz velünk - fogalmazott az 
egyik nyilatkozó. Az egy éve nyílt 
üzemben dolgozott egyébként a 
tavaly nyáron végelszámolás alá 
került Háziipari Kft. jó néhány 
dolgozója, akiket a társaság előbb 
bérmunkával látott el, később al-
kalmazásba vett. 

Kiss Sándor, a szegedi székhe-
lyű társaság vezérigazgatója a 
dolgozók egyik állítását határo-
zottan cáfolja: a Szefo Rt. egyet-
len dolgozó munkaviszonyának 
megszüntetését sem kezdemé-

Az üzemben tegnap délelőtt állt le a termelés Fotó: Szabó Imre 

nyezte Makón. A cégnek kiváló 
piaci pozíciói vannak és folyama-
tosan, jelenleg is keres alkalma-
zottakat varró munkakörbe -
mondja. A termelés a Návay La-
jos téri, egyébként töbh milliós 

beruházással nagyjából egy éve 
kialakított üzemben azért szűnt 
tegnap meg, legalábbis átmeneti-
leg, mert a harmincnégy dolgo-
zóból tizennégy beadta a felmon-
dását, a többi pedig harminc-öt-

ven napja táppénzen van. Felve-
tésünkre, hogy az asszonyok 
azért döntöttek a távozás mel-
lett, mert szerintük teljesíthetet-
len normát szabtak meg nekik, 
Kiss Sándor azt válaszolta: a tár-
saság piaci alapon működő vál-
lalkozás, a normát pedig a piaci 
viszonyok, a verseny szabja meg. 
Ez, összevetve a hasonló külföldi 
üzemekkel, darabonként tizen-
nyolc perc. Hozzátette: a szegedi, 
Tavasz utcai gyárban ennél szigo-
rúbb norma mellett is keresnek a 
varrónők bruttó hetven- és- száz-
harmincezer forint között. 

A makói üzem újbóli megnyitá-
sának lehetőségéről a vezérigazga-
tó úgy nyilatkozott, felveszik a 
kapcsolatot a munkaügyi központ 
helyi kirendeltségével és megpró-
bálják mihamarabb újraindítani a 
termelést. Húsz embert akár 
azonnal felvennének - persze 
olyanokat, akik vállalják, hogy 
másfél hónap alatt elérik a norma 
minimum hetvenöt százalékát. 

SZABÓ IMRE 


