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Az enyészeté lett a Vásárhelyhez közeli otthon 

Rongálok paradicsoma 
a kútvölgyi gyógyintézet 
Tbvább pusztul az egykori kút-
völgyi gyógyintézet: a Vásár-
helyhez közeli intézmény az 
enyészeté és a rongálóké lett. A 
város eddig hiába próbálta el-
adni az ingatlant, és a hasz-
nosításra vonatkozó többi ötlet 
is kudarcot vallott. 

Szomorú és megdöbbentő kép 
fogadja a Vásárhelytől tizenöt 
kilométerre található egykori 
kútvölgyi gyógyintézethez érke-
zőket. A vasúti pálya melletti 
keskeny betonút végén nyitva a 
kapu, belépve szinte alig látni 
az egykoron jó karban lévő épü-
leteket. A természet győzött 
ugyanis: mindent eltakar a bur-
jánzó növényzet, amely még a 
betonozott udvaron is gyökeret 
tudott verni. 

Szinte egyetlen ablaküveg 
sem maradt épen egyik épület-
ben sem, mindent vastagon 
üvegcserép borít. Az egyik épü-
let kéményét is szétbontották, a 
téglák kedvéért. Négy éve a a 
vásárhelyi Szivárvány Szakosí-

Háborús nyomok az egykori gyógyintézetben Fotó: Tésik Attila 

tott Szociális Otthonba költöz-
tek a lakók, az általuk hagyott 
matracok, székek láttán nyil-

ÖTLET VAN, PÉNZ NINCS 
Lakossági bejelentésre személyesen tekintette meg a minap a kútvölgyi 
gyógyintézet állapotát, s fényképezte a pusztítás nyomait Havránek Ferenc 
képviselő, aki a képeket be is mutatta a közgyűlésen. Mint elmondta: nagy 
értékű városi tulajdonról van szó, melyet nem szabad'így hagyni. Csorba 
Mihály alpolgármester a vetítést követően elmondta: a város több alka-
lommal is meghirdette a gyógyintézetet, de nem találtak vevőt, arra pedig 
nincs pénze az önkormányzatnak, hogy őriztesse a területet Hangsúlyozta 
viszont, hogy az ingatlant valahogy meg kell óvni a további pusztulástól. 
Arra is gondoltak, hogy a gyógyintézet régi ólainál a Gregus szakközépisko-
la rendezne be sertéstelepet, de forráshiány miatt ez is csak ötlet maradt. 

vánvaló, időnként alszik ott va-
laki. Az egykori mosodában 
maradt mosó- és szárítógépek-
ről ismeretlenek lefejtették a 
MÉH-ben könnyen eladható 
borítást, kiszereltek az elektro-
mos kapcsolószekrényekből 
mindent, amit találtak, elvitték 
a villanymotorokat, kapcsoló-
kat, de még a falakból is kihúz-
kodták a vezetékeket. 

Az intézet emeletes épületé-
nek alapkövét 1939-ben rakta 
le Soós István nyugalmazott 
polgármester, mégpedig a vásár-
helyi szanatórium egyesülete 
elnökeként. Az emléktábla ép, 
aranybetűi olvashatók. Ócska-

vasként azonban eladhatók vol-
tak az épület eredeti öntöttvas 
radiátorai. Ma már csak szét-
vert csonkjai fityegnek a csövek 
végén. S bár az egykori garázs 
hatalmas vaskapuját valakinek 
sikerült nehéz munkával kidön-
tenie a helyéről, azt még nem 
darabolta szét. 

A területet olyanok is felfedez-
ték, akik másféle kalandra vágy-
tak. A bejárat közelében lévő 
ebédlő külső és belső falát paint-
ball festéklövedékeinek nyomai 
pöttyözik, mutatva, a játékosok 
itt gyakorolták a barátságos küz-
delmet. 

KOROM ANDRÁS 

Szeptember 20-a 
az új adóhatáridő 
Szeptember 20. az adóbevallási és -befizetési határidő, ezen a 
napon kell az egyes adó- és járulékkötelezettségekről szóló havi, 
valamint az általános forgalmi adóról szóló havi bevallásokat 
benyújtani. 

Szeptember 20-án esedékes az 
áfáról szóló havi bevallások be-
nyújtása, a környezetvédelmi 
termékdíj és a játékadó befizeté-
se, valamint a játékadóra vonat-
kozó részletező bevallás beadása 
is. E napon kell a munkaadói és 
munkavállalói járulékot, továb-
bá a havi gyakorisággal fizetők-
nek a társasági adóelőleget befi-
zetni. 

Az éves bevallás benyújtására 
kötelezett adózóknak e napon 
esedékes a munkavállalókkal és 
tagokkal elszámolt személyi jö-
vedelemadó, és a már bevallott 
adóelőleg különbözetének, va-
lamint a 15 százalékos egész-
ségügyi hozzájárulásnak a be-
vallása is. A bevallásokat pos-
tán lehet beadni, vagy be lehet 
nyújtani személyesen az, APEH 

Csongrád Megyei Igazgatóság 
ügyfélszolgálatán, keddi nyitva 
tartás szerint 8 és 12 óra kö-
zött. Aznap azonban 13 és 16 
óra között is várják az ügyfele-
ket. 

Az adóbevallásokat az inter-
netről a www.apeh.hu címről 
letöltött legfrissebb verziójú 
programokkal kell elkészíteni. 

Az APEH honlapján az „Ügy-
félkapu" ikon alatt tájékozódhat-
nak az adózók és a könyvelők az 
adóbevallások, valamint adat-
szolgáltatások elektronikus be-
nyújtásának feltételeiről. E mód-
szer alkalmazásával elektroni-
kus levélben irodából is továbbí-
tani lehet az adóbevallásokat, az 
adatszolgáltatást, továbbá meg-
tekinthető az adófolyószámla 
aktuális állapota is. 

Most tévét hozott 
a nyereményszüret 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ahogy ígértük, javában tart a Délmagyarország és Délvilág nagy 
nyereményszüret játéka, melyben öt héten át 50+1 értékes aján-
dék talál gazdára előfizetőink között. Hetente sorsolunk, a nyere-
mények értékét tekintve, egyre emelve a tétet: az ajándékcsoma-
gok és újság-előfizetések állandó jelenléte mellett DVD-vel kezd-
tük, digitális fényképezőgéppel folytattuk, tegnap pedig már tévét 
sorsoltunk (a szerencsés nyertesek névsora külön keretes felhívá-
sunkban olvasható). Jövő héten jön a mosógép, meg öt darab grille-
zés mikrohullámú sütő, s a végén, szeptember 30-án a nagy rá-
adás, egy négyszemélyes wellnesshétvége a zalakarosi Hotel Karos 
Spában. 

Figyeljék felhívásainkat, mert a nyereményszüret folytatódik! (A 
beküldött szelvények a beérkezést követően valamennyi hátralévő 
sorsoláson részt vesznek.) 

MEGHÍVÓ 
A Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány 

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

2005. szeptember 21-én (szerdán), 17 órakor 
a Mozaik Kamarateremben 
(Hódmezővásárhely, Lánc u. 5.) 

tartandó 

99' ,Nemzeti konzultáció, 
avagy mit tegyünk a holnap 

Magyarországáért" 

című pódiumbeszélgetésre. 

A beszélgetést vezeti: 

Dr. Németh Erzsébet 
egyetemi oktató 

Vendégei: 

Prof. dr. Pozsgay Imre 
egyetemi tanár 

Dr. Lázár János 
polgármester, 

országgyűlési képviselő 

A beszélgetés során az érdeklődőknek lehetősége nyílik kérdéseik feltételére. 

A SZEPTEMBER 16-1 SORSOLÁS NYERTESEI 
Thomson tv-t nyert: Mralákné Kovács Erzsébet Szeged, Erdő u. 4. 
Daewoo DVD-t nyertek: Császár József Kiskundorozsma, 48-as u.1. 
Nagy Jánosné Hódmezővásárhely, Hódtó u. 6., Kókai László Szőreg, Pálya tér 4. 
Zsótérné Vígh Mária Mindszent, Somogy u. 24. 
Féléves Vasárnapi Délmagyarország-előfizetési nyertek: 
Kollárik József Hódmezővásárhely, Mikszáth Kálmán u. 17., Krauser Gyuláné Szeged, Becsei u. 1., 
Mendei Árpád Makó, Juhász Gyula tér 25., Szabó Zoltán Szeged, Arany J. u. 1., 
Tombácz László Mórahalom, Délibáb u. 17. 
Ajándékcsomagot nyertek: Kollár János Kübekháza, Erzsébet u. 145., 
Püski Mihály Szeged, Széchenyi u. 77., Süket György Makó, Kertész u. 52. 

Ajándókátvétellel kapcsolatban kérjük Következő sorsolás: 
szeptember 23. hívja az 62/567-857-es telefonszámot. 

Válaszoljon kérdésünkre, és küldje be minden héten 
NYÍLT POSTAI LEVELEZŐLAPON a megjelenő 
nyereményszelvényt. 
A beérkezést követően szelvénye valamennyi hátralévő 
sorsoláson automatikusan részt vesz. 

Hogy hívják a Délmagyarország Kiadó regiszteres 
kiadványát? 

Cim: 
Tel.: 

1 

A nyeremények készpénzre nem válthatók. 
A nyereményszelvény kitöltésével és visszaküldésével a nyertes 
hozzájárul, hogy a nyereményátadásról fotóval számoljunk be 
lapunkban. 
A játékban a Délmagyarország Kiadó munkatársai és közvetlen 
hozzátartozói nem vehetnek részt. 

Címünk: 6720 Szeged, Stefánia 10. 
A nyereményszelvények személyesen 
ügyfélszolgálati irodáinkban is leadhatók, 
vidéken a sorsolást megelőző' napokon 
15.00 óráig. 
Szegeden a sorsolás napján 9.00 óráig. 
Ügyfélszolgálati irodáink: 
Szeged, Stefánia 10.; 
Hmv.-hely, Szegfő u. 1-3.; 
Szentes, Kossuth u. 8.; 
Makó, Szegedi u. 9-13. 
A levelezőlapra írják rá: NYEREMÉNYSZÜRET 

http://www.apeh.hu

