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KORKÉP 

ALGYÓ. Ószi agrárvásárt és 
kiállítást rendez az algyői 
faluház és szabadidőközpont 
szeptember 29-30. között a 
szabadidőközpont hangárában. 
A kiállítást ma 16 órakor 
Gubacsi Ede önkormányzati 
képviselő, agrártanácsnok, a 
Csongrád Megyei Gazdatagozat 
elnöke, az Algyői Gazdakör 
elnöke nyitja meg. 17 órakor 
kezdődik az 
Agrár-környezetgazdálkodási 
intézkedések gyakorlati 
szemmel című előadás. Mindkét 
napon mezőgazdasági kisgépek, 
termények, őszi vetőmagok 
széles kínálatával, fajtanemesítő 
szakemberek tájékoztatóival, 
öntözési, növényvédelmi, és 
takarmányozással kapcsolatos 
tanácsadással, gyógyhatású 
termesztett gombákkal, 
biozöldségekkel, 
savanyúságokkal várják a kedves 
látogatókat. Lehetőség nyílik 
különböző fajtájú mézek és 
kecskesajtok kóstolására. 

BORDÁNY. Ma kerül a 
bordányiak postaládájába a 
b.i.l.d. legújabb száma. A 
Kulturális ós Szabadidős 
Egyesület települési információs 
kiadványából kiderül, mi történt 
az intcrkulturális esten, az 
olvasók bepillanthatnak a 
YOUTH program naplójába. 
Tbvábbi témák: Nyílt napok az 
eurodeskben; Megkezdődtek a 
Kukás guru próbái; Ingyenes 
internet a biipben; Fém- és 
papírhulladék-gyűjtés,-
állampolgári részvétel hete; Az 
idén a déliek ünnepelhettek; 
Indul az Ifjúsági 
Munkahely-teremtő Projekt; 
Sikeresen működik a 
BordányRádió. 

ÁSOTTHALOM. Délután 4 
órakor kezdődik a 
képviselő-testület ülése a 
polgármesteri hivatal 
tanácstermében, amelyen 21 
napirendi pontot tárgyalnak. 
Ismertetik az önkormányzat 
munkáját érintő 
jogszabályváltozásokat. A 
képviselők módosítják az 
önkormányzat idei első félévi 
gazdálkodásáról és 
költségvetéséről szóló 
rendeleteket. Beszámoló hangzik 
el az ÁSOTT-TELSZO Kht. első 
félévi gazdálkodásáról, 
felülvizsgálják az ügyvezető 
bérezését. Megalkotják a 
kéményseprő- ipari 
közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 
rendeletet, módosítják a 
közterületek használatáról szóló 
rendeletet, valamint a 
képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatát. 
Megalkotják a közigazgatási 
hatósági eljárás elektronikus 
ügyintézéséről szóló rendeletet. 
Módosítják a Községi 
Díszpolgári Cím és 
Emlékplakett adományozásáról 
szóló rendeletet. Jóváhagyják a 
településszerkezeti tervet, 
döntenek a Dél-alföldi 
Ivóvízminőség-javító 
Konzorcium szerződésének 
elfogadásáról, jóváhagyják a 
PUSZI Nagycsaládosok 
Egyesületének konzorciumi 
szerződését. Módosítják a 
belterületi utcák burkolatának 
felújításáról szóló rendeletet. 
Zárt ülésen értékelik az 
ásotthalmi 0578. helyrajzi 
számú mezőgazdasági út 
építésére vonatkozó nyílt 
közbeszerzési pályázatokat. 

MÓRAHALOM. Sikeres 
pályázatot nyújtott be az 
önkormányzat a városközpont 
integrált rehabilitációjára. Az 
elsó ütemben megvalósul a 
buszváró rekonstnikciója, 
átépítik az egykori mozit, 
megvalósul a könyvtár és a 
hivatal udvarának kertészeti 
rekonstrukciója. A második 
ütemben kerékpárút és helyi 
közút épül a Mórahalom Röszkei 
út-Széksós iskola között 4920 
méteren. A közbeszerzési 
eljárások megindultak. 

Már az év eleje óta a hamvasztást ajánlják a megyeszékhelyen 

A talajvíz miatt kilenc hónapja 
nem tudja eltemetni édesanyját 

Folytatás az 1. oldalról 

Muskó Ferenc január óta havi 
tízezer forintot fizet azért, hogy a 
szerettét bérkriptában tárolják, 
és arra vár, hogy a temetőgond-
nok szóljon neki: meg lehet tar-
tani a szertartást. Muskó Ferenc 
azt mondja, nincs szerencséje a 
temetéssel. Négy személyre vál-
totta meg a sírhelyet, de amikor 
meghalt az édesapja, az ő kopor-
sóját sem lehetett a sírba tenni, 
mert nem volt meg a kellő mély-
ség; exhumálni kellett a nagy-
szülőket és mélyíteni a sírgöd-
rön. 

Szeged legnagyobb sírkertjé-
ben, a Belvárosi temetőben - a 
próbafúrások mellett - öt figyelő 
kútban nézik folyamatosan a 
vízszintet. A temető egy részén 
80 centiméter magasan volt teg-
nap a talajvíz. Egy júniusi kor-
mányrendelet szerint 250 centi-
méternél lehet a hagyományos 
módon, koporsóval temetni. 

- Ez egy új passzus a temetke-
zési törvényben. Ugyanennek a 
jogszabálynak egy másik rendel-
kezése a sírgödör mélységét 200 

Csak hamvasztásos temetést tesz lehetővé a magas talajvíz Fotó: Schmidt Andrea 

centiméterben állapítja meg. Sőt 
ahol a rátemetésről rendelkez-
nek, ott 160 centiméter mélysé-

get írnak elő a felső koporsónak. 
Ha a két és fél méterre várnánk, 
soha nem temetnénk a Belváro-

siban. Ha 160 centiméterig le tu-
dunk ásni, engedélyezni fogom a 
koporsós temetést - hangsúlyoz-

ta Hódi Lajos. Az ügyvezető hoz-
zátette: a Belügyminisztérium 
szakértőjeként részt vett a tör-
vény előkészítésében, de a víz-
szint módosításáról nem tudott. 

- Nem tudom, milyen indok 
alapján került be a jogszabályba 
a test temetés két és fél méteres 
talajvízhez kötött korlátozása -
magyarázta az ügyvezető. Ha a 
hozzátartozók nem szeretné-
nek hamvasztatni , a Testamen-
tum Temetkezési Kft. által ki-
alakított bérkriptában helyez-
hetik el a tetemet. A Belvárosi 
és a dorozsmai temető négy 
bérkriptájában negyven halot-
tat helyezhetnek el - tárolásra 
tehát kevés a hely. A testeket 
egy fa- és egy leforrasztott fém-
koporsóba teszik. Hódi Lajos 
nem tudott választ adni arra, 
hogy mikor lehet innen végle-
ges helyükre szállítani a tete-
meket. Azt javasolta a hozzá-
tartozóknak, hamvasztassák el 
szeretteiket. Elmondta, hogy 
Szegeden a legtöbben - tízből 
hét esetben - a hamvasztást vá-
lasztják. 

sz. c . sz. 

Százezer a nyomravezetőnek 
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság kéri 
azon személyek jelentkezését, akik Samu Ioanos 
tartózkodási helyével kapcsolatban érdemi infor-
mációval rendelkeznek. Aki bármit is tud a romá-
niai születésű férfi tartózkodási helyéről, jelentkez-
zen személyesen a főkapitányságon, a Szeged, Kos-
suth Lajos sgt. 22-24. szám alatt, vagy telefonon 
hivatali munkaidőben a 62/562-400-as szám 
12-50, vagy 12-52 melléken, illetve hivatali mun-
kaidőn túl hívhatják a 107-es vagy 112-es segélyhí-
vószámokat, illetőleg a Telefontanú 

06-80/555-11 l-es számát. A Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője a nyomravezetőnek 
- nevének titokban tartása mellett - 100 ezer forint 
jutalmat ajánlott fel. 

A férfi azzal gyanúsítható, hogy június 18-án 
este egy zákányszéki tanya udvarán tettleg bán-
talmazott egy helybeli nőt, aki ettől életveszélyes 
sérüléseket szenvedett. Samu Ioanos cselekmé-
nye elkövetése után ismeretlen helyre távozott, 
feltehetően a Zákányszék környéki tanyavilág-
ban bujkál. 

Elkezdődött a négymilliárd forintos beruházás 

A Tisza alatt fognak ásni 

Ezek a csövek kerülnek a meder alá Fotó: Miskolczi Róbert 

Több mint négymilliárdos beruházás kezdődött Szegeden. A ki-
vitelező Szeviép Rt. két helyen is hatalmas csöveket vezet át a Tisza 
alatt, melyek összekötik a két ú jonnan felépítendő szennyvíz-
tisztí tó telepet, illetve a két felújítandót. Az egyik vezetékrendszer 
behúzását már a jövő héten - a mederfenék alatt hat méterrel -
végrehajtják Hattyastelepnél. 

Száznyolcvan kilométeres csator-
nahálózatnak kell elkészülnie jö-
vő szeptemberig Szegeden. A pro-
jekthez tartozik az a több mint 
négymilliárdos beruházás, amit a 
Szeviép Rt. nyert el közbeszerzési 
pályázaton. A programban két 
szennyvízátemelőt felújítanak és 
két szennyvíztisztítót építenek. 
Emellett a Tisza alatt két helyen 
két hatalmas csövet vezetnek át, 
illetve ugyanannyit a sodorvona-
lig helyeznek be. 

A szegedi céget nem először bíz-
ták meg ekkora feladattal. Oltvá-
nyi József divízióigazgató elmond-
ta: hamarosan hasonló munkát fe-

jeznek be Budapesten, ahol már a 
Duna alatti átvezetés megtörtént. 

A hatalmas munka első szaka-
sza a speciális fúróberendezés te-
lepítésével tegnap elkezdődött a 
hattyastelepi szennyvíztisztítóval 
szemben, Tiszaszigetnél. A fúrást 
a mindenkori mederfenék alatt 
hat méterrel végzik, hogy a kör-
nyezetvédelmi előírásoknak meg-
feleljenek. Az igazgató úgy gon-
dolja: a jövő hét elején már el-
kezdhetik a 630 milliméter vas-
tag műanyag cső lefektetését is. 

A felső szakaszon, a gyermek-
klinika és a Heavytex közötti ré-
szen október-novemberben ás-

nak a meder alatt. Jelenleg speci-
ális berendezésekkel sütik össze a 
18 méter hosszúságú és 630 mil-
liméter átmérőjű szálakat. A 450 
méter hosszú vezetéket a meder 
alatt két méterrel fektetik le. 

- Itt az árvízvédelmi szabályok 
miatt nem lehetett fúrni, ezért 
hamarosan vízen úszó cölöpös 
munkagépek kezdik meg az ásást 
- magyarázta Oltványi József, aki 
tudatta, hogy a hajózási forgalmat 
korlátozzák, de a Tiszát a munká-
latok alatt „nem zárják le". 

lövőre mindkét helyen a sodor-
vonalig egy 2000 és egy 1200 mil-
liméter átmérőjű csövet is a me-
der alá fektetnek. Szintén 2006. 
július 30-áig kell elkészülni a 
hattyasi és a tiszaszigeti két vado-
natúj szennyvíztisztító telepnek, 
aminek az alapozását már meg-
kezdték. 

CS. G. L. 

Többen kaphatnak 
szociális segélyt 
A módosított szociális törvény 
szerint szeptember 1 -jétől ápolási 
díjat kaphatnak a fokozott ellátást 
igénylő fogyatékosokat gondozók 
is. A feltételek fennállásáról az ön-
kormányzat dönt, az emelt össze-
gű ápolási díjat a helyi önkor-
mányzatoknál kell kérelmezni. 
További változás, hogy szeptem-
ber 1 -jétől nem zárják ki az ápolá-
si díjból azokat az ápolókat, akik 
olyan rendszeres pénzellátásban 
részesülnek, amelynek összege 
nem haladja meg a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj össze-
gét, amely 2005-ben 24 ezer 700 

forint. Szeptember l-jétől az is 
kaphat rendszeres szociáhs se-
gélyt, akinek megszűnt a koráb-
ban folyósított támogatása - így 
például az ápolási díj, a gyermek-
gondozási segély, a gyermekneve-
lési támogatás, a rendszeres szoci-
ális járadék, a bányász dolgozók 
egészségkárosodási járadéka, az 
átmeneti járadék, a rokkantsági 
nyugdíj, a baleseti rokkantsági 
nyugdíj. A kérelem benyújtása 
előtt a munkaügyi központtal leg-
alább három hónapig együtt kell 
működni. 

NY. É. 

A cappella fesztivál 
kezdődik Szegeden 
Világcsúcsot tart szájdobolás-
ban az a két német fiatalember, 
akik ma este Szegeden lépnek 
fel először Magyarországon a 
Fool Moon nemzetközi a cap-
pella fesztiválon. 

Magyarországon egyedülálló 
koncertsorozat kezdődik ma a 
Szegedi Tudományegyetem Ta-
nulmányi és Információs Köz-
pontjában. A szegedi Fool Moon 
vokálegyüttes szervezésében 
nemzetközi a cappella fesztivált 
rendeznek két hazai és két kül-
földi formáció fellépésével. Ma 
este fél 9-kor a Bon-Bon együttes 
énekesével, Szolnoki Péterrel ki-
egészített Fool Moon, valamint a 
német Art of Mouth, holnap pe-
dig a pécsi Unicum Laude és az 
ausztriai Velvet Vóices mutatja 
be a közönségnek, milyen is ez a 
Magyarországon még kevéssé is-
mert műfaj, melynek lényege, 
hogy az előadók hangszeres kísé-
ret nélkül, több szólamban éne-
kelnek. 

Németh Miklós, a fesztivál-

szervező Fool Moon együttes 
énekese elmondta, mai műso-
rukban néhány jól ismert szá-
muk felfrissítése mellett ú j dallal 
is készültek, Szolnoki Péter se-
gítségével pedig néhány 
Bon-Bon-sláger a cappella átira-
tát is bemutatják majd. Az őket 
követő Art of Mouth igazi zenei 
csemegének ígérkezik. 

- Zseniális szájdobosok - fog-
lalta össze a Magyarországon ed-
dig még soha nem látott formáci-
óról a legfontosabb tudnivalót a 
fesztivál szervezője. Öt óra hét 
perccel a két fiatalember tartja a 
világrekordot szájtechnóban, 
amelyet a berlini Love Parade-en 
állítottak fel. Mai előadásuk iga-
zi komédiamúsor lesz, melyben 
a dzsessz és a blues éppúgy he-
lyet kap, mint a rocky, a techno 
és a hangutánzás. 

Holnap ugyanitt hat pécsi fia-
talember, az Unicum Laude, va-
lamint a Szegeden már egyszer 
vendégszerepelt osztrák női for-
máció, a Velvet Vóices lép fel. 

T.K. 

Új öltöző ésvizesblokk 
A szegedi Béke Utcai Általános Iskolában megújult a lányöltöző, a vi-
zesblokkok. Az önkormányzat iskola-út pályázatán nyert 3 millió fo-
rintot a körzet képviselője Tóth Károly félmillióval egészítette ki, a 
szülők és diákok közössége 250 ezer forinttal járult hozzá a felújítás-
hoz és az önkormányzat 4 millió forintot az intervenciós alapjából is 
adott a korszerűsítésre. Tegnap ünnepséget rendeztek sportbemuta-
tóval, amely keretében adták át a megújult helyiségeket. 


