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Átfúrták a folyót Tiszasziget és Hattyastelep között 

Fekete kígyó a Tisza alatt 

Jövő év júliusára felszámolják a mártélyi Drúzsbatelepet 

Bonthatnak és mehetnek 
az üdülőtulajdonosok 

Mentálhigiénés ház 
nyílik Szegeden 

KÖRKÉP 

ALGYŐ. Lakossági tüdőszűrést 
tartanak október 27. és 
november 7. között Algyőn. 
Elsősorban a rizikócsoportot - a 
40-70 év közötti férfiakat és 
nőket - szűrik, de minden 
érdeklődő jelentkezését 
elfogadják. A tüdőszűrő kocsi a 
faluház előtti parkolóban várja 
majd a jelentkezőket. A lakosok 
a taj-kártyájukat 
(betegbiztosítási kártyái vigyék 
magukkal a vizsgálatra. A 
várandós és szoptatós nők az 
idézésüket tekintsék 
tárgytalannak, mert 
tüdőszűrésen nem vehetnek 
részt. A szűrővizsgálatokat a 
lakosság egészségének 
megőrzése és a betegségek korai 
felkutatása érdekében végzik a 
szakemberek. 

DOMASZÉK. A 
képviselő-testület szeptemberi 
ülésén döntött a Bursa 
Hungariea Felsőoktatási 
Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2006. évi 
fordulójához való csatlakozás 
mellett, egyúttal módosította 
az ösztöndíjjal kapcsolatos 
helyi rendeletet. Szeptember 
26-án kiírták a felsőoktatási 
hallgatóknak szóló (A típusú) 
és a felsőoktatási 
tanulmányaikat most kezdő 
fiataloknak szóló (B típusú) 
ösztöndíjpályázatot. A hatályos 
helyi rendelet és a pályázati 
kiírások megtekinthetők a 
polgármesteri hivatal és a 
Tfeleház hirdetőtábláján. A 
pályázati űrlapot a Teleházban 
kaphatják meg az érdeklődők, 
illetve letölthetik a 
www.domaszek.hu honlapról 
(az űrlap a Hivatal menüpont 
alatt a Nyomtatványok között 
található meg). A pályázatot a 
Domaszéki Tfcleházban 
írásban, a pályázó által aláírva, 
a kötelező mellékletekkel 
együtt, egy példányban kell 
benyújtani. A Ttleház címe: 
6781 Domaszék, Petőfi u. 1., 
tel.: 62/584-011 vagy 
06-30/338-21-61, e-mail: 
telehaz@domanet.hu. Nyitva 
tartás: hétfő-péntek 
7.30-20.00. Apályázatok 
központilag meghatározott 
beadási határideje 2005. 
október 31. 

FORRÁSKÚT. A Jerncy János 
Művelődési Házban újra indul a 
kézműves játszóház 
gyerekeknek! Az első 
foglalkozásra pénteken délután 3 
órától várják az alkotó kedvű 
gyerekeket. A foglalkozásokat 
minden pénteken ugyanebben az 
időben tartják. 

MÓRAHALOM. Nagy érdeklődés 
mellett, sikeresen zajlanak a 
mórahalmi egészségügyi 
szűrőhetek. A vizsgálatokra 
szinte már alig lehet időpontot 
kapni, ezért a Móra-Vitái Kht. 
pótnapokat jelölt ki és 
meghosszabbítja a szűrőhetek 
időtartamát. 
- Az önkormányzat három 
pályázatot nyújtott be 
egyszerre a Duna-Tisza közi 
hátság infrastrukturális 
fejlesztésének támogatásra. A 
pályázatot a Magyar Tfcrület és 
Regionális Fejlesztési Hivatal 
hirdette meg. Az egyikben a 
volt határőrizeti laktanya 
környékén lévő önkormányzati 
területekre (körülbelül 20-
hektár) egy víztakarékos 
minta-öntözőtelcp tervezési 
költségeinek fedezetére 
pályáznak. A másik 
pályázatban a Szántó utca, 
Csend utca, Röszkei út, Kissori 
út és Béke utcán lévő 
szikkasztóárkokat szeretnék 
tovább fejleszteni egy komplett 
csapadékvíz-elvezető csatorna 
megépítésével. A harmadik 
pályázat keretében pedig a 
János-keresztnél lévő régi, 
kimerült agyagbányából 
szeretnének időszakos 
víztározót terveztetni, melyet a 
későbbiek során 
mezőgazdasági öntözésre is 
lehetne hasznosítani. 

Nyolc óra alatt átfúrtak a Tisza 
medre alatt, és háromszázötven 
méter hosszú csövet húztak át 
Tiszaszigetről Hattyastelepre. 
Ebben áramlik majd a szenny-
víz az új tisztítóba, és innen a 
megújuló víz két méter átmé-
rőjű betonvezetéken keresztül 
visszakerül a folyóba. A munkát 
a Szeviép Rt. végzi. 

Ki gondolná, hogy a Tisza med-
rét keresztben át lehet fúrni 
nyolc óra alatt? Márpedig a Sze-
viép Rt. ezt bemutatta Tiszaszi-
get és Hattyastelep között. A 
munka persze nagyon is komoly 
volt, a szegedi csatornázási prog-
ram része. Ennek keretében a 
Szeviép Rt. szennyvíztisztítókat 
épít, átemelőket újít föl, vala-
mint két helyen a Tisza alatt csö-
veket vezet át. 

A mederfenék alatti fúrást a 
Tiszaszigetnél fölállított beren-
dezéssel végezték. Összesütötték 
a 630 milliméter átmérőjű 
egyenként 18 méter hosszú veze-
tékeket, s miután a fúrással kö-
zel nyolc óra alatt végeztek, meg-
kezdődhetett a cső behúzása. Kö-
rülbelül két óra alatt bújt ki a ve-
zeték a hattyasi oldalon. Műsza-
ki okok miatt a vezeték nem me-
rőleges a mederre, hanem he-
gyesszöget zár be a parttal. Teg-
nap a kiálló csonkhoz rögzítették 
a parton várakozó szakaszt, ami 
majd a gátoldalban épülő áteme-
lőhöz csatlakozik, s innen halad 
a szennyvíztisztítóhoz. 

A meder alatt két ilyen veze-
tékrendszert fektettek le, ami 
majd a szennyvizet az újszegedi 
oldalról Hattyas felé szállítja. így 
most már két 350 méteres „feke-
te kígyó" húzódik a szennyvíz-
tisztítók között. A tiszta víz 
Hattyastelepről két méter átmé-
rőjű összeillesztett betongyűrű-
kön keresztül jut a folyóba. A 
nyomvonalat már kiépítették, és 
az elemek is a gát tövében vára-
koznak. 

A négymilliárdos projekthez 
tartozik még a gyermekklinika 
és a Heavytex közötti részen a 
vezetékrendszer megépítése, va-
lamint a szennyvízátemelők fel-
újítása. 

CS. G. L. 

fövő július 31-éig mind a har-
minckilenc nyaraló tulajdono-
sának a saját költségén el kell 
bontatnia épületeit a mártélyi 
üdülőterületen lévő, úgyneve-
zett Drúzsbatelepen. Ez nem 
érhette váratlanul a tulajdo-
nosokat, hiszen csak ideigle-
nes fennmaradási engedélyt 
kaptak házaikra. Ók mégis 
sajnálják az épületeiket - és 
az emlékeiket. 

A vásárhelyi önkormányzat fel-
szólította a kezelésében lévő 
mártélyi üdülőterületen talál-
ható, úgynevezett Drúzsbate-
lep nyaralóinak tulajdonosait, 
hogy jövő július végéig bontsák 
el épületeiket. 

Elhanyagolt ingatlanok 

A Hédi söröző háta mögött 
fekvő területen különböző mi-
nőségű, korú és állapotú nyara-
lók állnak a sűrű fák között. Jó 
néhányon látszik: évtizedek óta 
csak a legszükségesebb munká-
kat végezték el rajtuk. 

A terület érdekessége, hogy a 
nyaralók alatti telek mindvégig 
a város tulajdonában maradt, 
az ingatlantulajdonosok évtize-
dek óta bérleti díjat fizetnek a 
használatáért. 

A szegedi Gombos Béla a 
családjával több mint harminc 
éve jár ki Avar utcai üdülőjébe, 
s nem titkolja, hogy elszomo-
rították a fejlemények. 

Nincs kártérítés 

- Behívtak mindannyiunkat 
a vásárhelyi városházára, ahol 
közölték: jövő júliusig végképp 
át kell adnunk a területet a vá-
rosnak, kártérítést sem ka-
punk. Sok emlék fűz ide ben-
nünket, hiszen itt nőttek fel a 
gyerekeink, ráadásul két éve 
teraszt építtettünk a saját 
költségünkön. Most már úgy 
látom, nem kellett volna -
mutatta a beruházás eredmé-
nyét fejcsóválva. Aztán hozzá-
tette: a vásárhelyi önkormány-
zat az idén már nem kért bér-
leti díjat a nyaraló alatti tele-
kért. 

- Nem sok választásunk van, 
hivatkoztak egy kormányrende-
létre, így mi már keressük is azt, 
aki lebontja a fából készült eme-
letes házat - tette hozzá. 

Most vásárolta 

A szintén szegedi Varga Ist-
ván tíz esztendeje félmillió fo-
rintért vásárolta a nyaralóját. 

Mint mondta, csak utólag tud-
ta meg, hogy ezért a pénzért a 
telket nem kapta meg, az a vá-
ros tulajdonában maradt. 
Újabb félmillióért aztán kom-
fortossá tették az üdülőt. Édes-
anyja, özvegy Varga Istvánná 
azóta itt tölti tavasztól őszig az 
idejét. 

- Már összehívtuk mind a 
harminckilenc üdülő tulajdo-
nosát, s értesítettük őket ar-
ról, hogy a város egy kormány-
rendelet alapján, és a közgyű-
lés által elfogadott rendezési 
terv értelmében birtokba kí-
vánja venni azt a területet, 
melyen a nyaralóik állnak -
tudtuk meg Csorba Mihálytól. 
A városüzemeltetésért felelős 
alpolgármester hozzátette: az 
úgynevezett Drúzsbatelepen 
álló épületek tulajdonosait va-
lójában nem lephette meg ez 
az értesítés, hiszen korábban 
csak ideiglenes fennmaradási 
engedélyt kaptak csak épülete-
ik. Azzal a kitétellel, hogy ha 
bármikor is így kéri az önkor-
mányzat, akkor azokat ma-
guknak kell lebontaniuk. Ar-
ról, hogy milyen közérdekű 
célra szeretné a város használ-
ni ezt a területet, később ad-
nak tájékoztatást. 

KOROM ANDRÁS 

Mentálhigiénés központ nyílik 
hamarosan Szegeden, amely 
nemcsak a civil szervezetek-, 
nck biztosít találkozási lehető-
séget, hanem a tervek szerint a 
budapesti Semmelweis Egye-
tem egyik kihelyezett tagoza-
tának hallgatói is a Mátyás téri 
épületben tanulhatnak. 

Szegeden 1996 óta képeznek 
mentálhigiénés szakembere-
ket. A budapesti Semmelweis 
egyetem kihelyezett tagozatá-
nak hallgatói egyelőre az SZTE 
egészségügyi karától bérelt tan-
termekben tanulnak. Jövő év 
elejétől azonban a tervek sze-
rint átteszi székhelyét a tago-
zat: az Alapítvány a mentálhi-
giéné oktatására nevű szervezet 
a Mátyás téren vásárolt meg 
egy épületet, oda tervezik át-
vinni a képzést is. A majdan 
önállósodó oktatási intézmény 
vezetője dr. Ónodi Sarolta, aki 
egyebek mellett az SOS telefo-
nos lelkisegély-szolgálatot is 
vezette hosszú éveken át. 

- A mentálhigiéné hasonló 
karriert fut be, mint korábban a 
szociológia. Egyre komolyabb 
tudományággá fejlődik, s a kö-
vetkező évben a fővárosban 
már a doktori képzés első vég-
zősei szerzik meg diplomáju-
kat. A mentálhigiéné nem 
önálló, hanem szakirányú vég-
zettségre épülő képzés - mond-
ta Portörő Katalin, az alapít-

Könyvtári 
éjszaka 
Könyvtári éjszakát tart, ezért este 
nyolctól hajnal kettőig várja az ol-
vasókat az egyetemi könyvtár hol-
nap. Ezen az éjszakán bárki meg-
ismerheti az új egyetemi épület-
ben, a TIK-ben a könyvtárat, ol-
vashat könyvet, számítógépen 
elektronikus dokumentumot, tá-
jékozódhat a könyvtár múltjáról, 
költözéséről, részt vehet komoly 
és könnyed programokon. Meg-
tudhatják a látogatók, hogy me-
lyik a legjobban összefirkált és 
szétolvasott könyv, szó lesz a 
könyvtárosról kialakult sztereotí-
piákról, és arról is, hol és milyen 
módon bukkan fel a magyar és 
nemzetközi filmművészetben a 
könyvtár. Éjfélkor a régen kiköl-
csönzött és eddig vissza nem vitt 
könyveket visszaveszik - késedel-
mi díj nélkül. 

Emléknap 
Hetvenöt évvel ezelőtt októberben 
zárult le a gróf Klebelsberg Kunó 
vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter fémjelezte népiskolai program. 
Klebelsberg kultúrpolitikájáról és 
a hetvenöt évvel ezelőtti népisko-
lákról holnap egész napos emlék-
ülést rendeznek a szegedi városhá-
zán. Délelőtt 10 órától a nagy for-
mátumú kultuszminiszterről és 
az ötezredik népiskola, a szegedi 
Rókusi iskola történetéről szólnak 
az előadások. Délután egytől az 
országban ma is működő Klebels-
berg-iskolák mutatkoznak be. A 
tudományos ülést követően ne-
gyed 6-kor Klebelsberg Kunó sírjá-
nál, a dóm altemplomában folyta-
tódik a megemlékezés. Az emlék-
nap 18 órakor a fogadalmi temp-
lomban ünnepi szentmisével zá-
rul. 

Táncestek 
Táncoljunk 50 év slágereire cím-
mel rendeznek holnap 19 órától 
zenés estet a szegedi Novotel Szál-
lóban. Polgár Gyula, Várnai Szi-
lárd és Szabácsi Tibor az egykori 
ötórai tea táncos délutánjait kí-
vánja újra életre kelteni egy olyan 
zenés összejövetellel, ahol csacsa-
csát, angolkeringőt, foxtrottot, 
jive-ot is táncolhatnak. 

vány munkatársa. - Ez a szem-
lélet megpróbálja valamilyen 
módon befolyásolni a társadal-
mat, az emberek gondolkodá-
sát, életvitelét. Ráadásul a Sze-
geden működő kihelyezett ta-
gozat egyfajta kapocs a civil és 
az állami szféra között, hiszen 
a posztgraduális képzésre 
mindkét területről érkeznek 
pedagógus, pszichológus, or-
vos, szociális munkás, teológus 
diplomával rendelkező, vagy az 
idősgondozásban tevékenykedő 
hallgatók. 

Az Európai Unió az utóbbi 
időben számos programot tá-
mogatott a Humán-erőforrás 
O p e r a t í v P r o g r a m p á l y á z a t i ke-
retéből. Az erre a célra elkülö-
nített alapból 21 millió forintot 
nyert az alapítvány a humán-
erő-fejlesztésére. Ebből az ősz-
szegből 4 millió forintot költe-
nek a Mátyás tér 23. számú in-
gatlan felújítására. Az alapít-
vány kurátorainak elképzelése 
szerint itt jön létre hamarosan 
egy olyan központ, ahol a pszi-
chodráma-oktatás, a rögtön-
ző-színház éppúgy befogadó 
helyre lelhet, mint az egy hetes 
intenzív képzések. 

A szegcdi mentálhigiénés ala-
pítvány november végén mu-
tatkozik be. A hallgatóknak 
februártól már a Mátyás téri 
épületben tartják az előadáso-
kat. 

NYEMCSOK ÉVA 

A Tisza alatt áthúzott cső már a hattyasi szennyvíztisztító felé tart Fotó: Gyenes Kálmán 
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