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B O R D Á N Y . A tüdőszűrőbusz 
meghibásodása miatt korábban 
elmaradt szűrést február 3-án 
pótolják. A faluház mellett 
pénteken délelőtt fél 11-től 
délután 3 óráig jelentkezhetnek 
vizsgálatra a lakosok. A 
szervezők kérik, a 
taj-kártyájukat vigyék 
magukkal. 
- Sikeresen pályázott a 
Kulturális és Szabadidós 
Egyesület az Ifjúsági, 
Családügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi 
Minisztériumhoz az Ifjúsági 
információs pontok 
kialakításának vagy 
fejlesztésének támogatására 
című programra. A 
minisztérium 625 ezer forintos 
támogatás nyújt az 
egyesületnek, amelyet az 
információs pont 
technikai fejlesztésére 
fordítanak. 

D E S Z K . Ma 14 órától zajlanak a 
Dolce Art Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
félévi záróvizsgái zongora, 
szintetizátor, furulya és 
szólóének tárgyakból. 
- Esztergomban, a Duna 
Múzeum Galériájában nyílik ma 
kiállítása Ágoston Lóránt 
festőművésznek, a Zoltánfy 
István Általános Iskola 
rajztanárának. 

D O M A S Z É K . Babatalálkozót 
rendez az elóző évben született 
gyermekek és szüleik részére a 
domaszéki önkormányzat 
február 6-án, hétfőn délután 3 
órától a Rózsakert 
vendéglőben. A családokat a 
polgármester köszönti, majd 
ünnepi műsor következik. Az 
ünnepségen a gyerekekről 
fotóalbum készül. A 
babatalálkozót 1999 óta 
minden évben megrendezik, 
idén 50 gyermeket 
köszöntenek. Szüleiknek 
Kispéter Géza polgármester 
jelképes összeget ad át a 
találkozón. 

M Ó R A H A L O M . Móricz 
Zsigmond „Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül" című zenés 
darabját február 25-én, 
szombaton délután 5 órától 
mutat ják be az Aranyszöm 
Rendezvényházban. legyek már 
kaphatók a Tburinform 
Irodában, az Aranyszöm 
Rendezvényházban. 
- Február 4-én 10 órakor adják át 
Mórahalmon a Szent Margit 
Egészségházat a Millenniumi 
sétány 7. szám alatt. Az 
ünnepélyes átadás után a 
következő ingyenes 
szűréseken vehetnek részt az 
érdeklüdők: vérzsír értékek 
mérése (koleszterin), 
vércukorszint, 
vérnyomás és érelmeszesedés 
mérése. 

P U S Z T A M É R G E S . Az idei 
Szomszédoló című 
rendezvénysorozatban 
Pusztamérges párja Domaszék 
lesz. A két község lakói 
várhatóan a májusi 
gálaműsoron mutatkoznak be 
egymásnak. A 
pusztamérgesi művelődési 
házban már várják azok 
jelentkezését, akik kedvet 
éreznek, hogy a szomszédoló 
műsorában fellépjenek zene, 
tánc, vers- és mesemondás, 
dramaturgia, va lamimének 
kategóriákban. 

S Z E G E D . Szlovák hál lesz 
szombaton a Pick söröző 
étteremben, a Felső Tisza-part 
10-ben. legyeket elővételben a 
Nemzetiségek Házában 
árusítanak. 

T I S Z A S Z I G E T . Lakossági 
tüdőszűrés lesz a művelődési 
ház előtt parkoló tüdőszűrő 
gépkocsiban ma délelőtt fél 11 és 
délután 3 óra között. Kérik a 
lakosokat, hogy a 
taj-kártyájukat vigyék magukkal 
a vizsgálatra. 

Az elhagyott székkutasi tanyán csak egykutya élte túl az éhezést 

Csongrád megye 
első állatkínzási pere 

A kutyát lesoványodva találták meg. Több hét kellett hozzá, hogy újból elérje egykori súlyát - muta t ja Szőke Krisztina Fotó: DM/DV 

Hetvenezer forint pénzbírságra ítélte első 
fokon a vásárhelyi bíróság azt a férfit, aki 
székkutasi tanyáján magára hagyta, éhez-
te t te két kutyáját. A férfit a vásárhelyi 
állatvédők jelentették fel, akik csak az egyik 
ebet tudták megmenteni, a másik elpusz-
tult . Az ítélet nem jogerős, mert a ku-
tyatulajdonos fellebbezett. Megyénkben ez 
az első per, amely állatkínzás ügyében in-
dult . 

Még 2004 novemberében érkezett a bejelen-
tés a vásárhelyi Konrád Lorenz Természet- és 
Állatvédő Egyesülethez, hogy egy lesoványo-
dott, magára hagyott kutya szenved egy szék-
kutasi tanyán. 

- A szomszédos házban lakó idős néni hí-
vott minket, hogy segítsünk. Az asszony ma-
ga is tart kutyát, illetve más háziállatot, s né-
ha ő vitt át ennivalót a kikötött ebnek - tud-
tuk meg Szőke Krisztinától, az egyesület tag-
jától. 

Az állatvédők kimentek az üresen álló ta-

nyához. Egy sárga, kiszuperált Trabant 
alatt találták meg azt a nagy testű kutyát, 
amelynek már a bordái is látszottak, any-
nyira sovány volt. Ól hiányában a szeren-
csétlen jószág a kocsi alatt kapart magának 
szállást, így védekezve az eső ellen. 

- A düledező épületen látszott, hogy már 
régóta nem lakik benne senki. A kerítés nél-
küli telken, a szemétdomb szélén egy sovány 
kutya tetemére bukkantunk. Valaki úgy húzta 
ide, mert még a drótkötél a nyakán volt - vet-
te át a szót másik két állatvédő, Ombodi Or-
solya és Gulyás Éva. 

Az életben maradt fehér kutya nem volt 
emberhez szokva. Úgy kellett kiráncigálni a 
kocsi alól. Egész testében reszketett, s alig tu-
dott a lábán megállni. 

A vásárhelyi egyesület tagjai addig nem 
nyúltak semmihez, amíg ki nem érkezett a 
helyszínre a kutasi körzeti megbízott. 
Ugyanis kellett egy hivatalos személy ah-
hoz, hogy elvihessék a kutyát. Még aznap 
fel is jelentették a gazdát állatkínzás miatt 

a vásárhelyi kapitányságon. A napokban 
volt a tárgyalás a városi bíróságon, ahol első 
fokon hetvenezer forint pénzbírság megfi-
zetésére ítélték a kutyatartót. Nemcsak a 
városban, hanem Csongrád megyében is ez 
volt az első, hogy állatkínzót büntettek 
meg. A vádlott fellebbezett, így az ítélet 
nem jogerős. 

- Sanyi, mert így neveztük el a körülbelül 
kétéves, fehér kan kutyát, az első pár héten 
szinte habzsolta az elé tett ételt, annyira 
éhes volt. Szerencsére most már teljesen 
felerősödött, s egyelőre az egyesület menhe-
lye az otthona, mert tulajdonosa lemondott 
róla. Azt szeretnénk, ha akadna valaki, aki 
örökbe fogadja - folytatta Orsolya. 

Szerettük volna megszólaltatni az állat-
kínzással vádolt férfit. Annyit sikerült róla 
kideríteni, hogy már régen elköltözött 
Székkutasról, s információink szerint je-
lenleg valahol egy Makó környéki tanyán 
él, de címe ismeretlen. 

K . T . 

Egyelőre még csak a makett létezik a hosszú távú településfejlesztési tervből 

Elményfürdő épülne Vásárhelyen 
Természet közeli hangulatú élményfürdő kínálhat kikapcsolódási 
lehetőséget Vásárhelyen, ha megvalósul a hosszú távú telepü-
lésfejlesztési terv. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Élményfürdővel gazdagodna a 
hosszú távú településfejlesztési el-
képzelések szerint Vásárhely. A 
Népkert rendezése során a K'Art 
Építész Stúdió Kft. megbízást ka-
pott az önkormányzattól arra is, 
hogy készítsen egy megvalósítha-

tósági tanulmánytervet a városi 
uszoda szomszédságába szánt él-
ményfürdőről. 

A mintegy 3500 négyzetméte-
res, galériás épületkomplexum-
ban ezer négyzetméteres meden-
cetér állna a vendégek rendelkezé-
sére, tudtuk meg a K'Art stúdió 
munkatársától, Sárai Róberttől, 

aki .hozzátette: az úgymond 
„üvegmozaikos", hagyományos 
élményfürdő épület helyett egy 
különlegesebb, barlangfürdő han-
gulatát idéző létesítmény kialakí-
tásában gondolkodnak. Termé-
szetközpontú épületet szeretné-
nek, ezért aztán a létesítmény te-
tejére az elképzelések szerint fü-
ves zöldtető kerülne, így a nap-
imádók is használhatnák. Az épü-
letben akváriumok is helyet kap-
nának. 

A benti medencék mellett a sza-
badban is lehetne élvezni a víz 
örömeit. Persze az étterem sem 
hiányozhat majd, mint ahogy a 
tervek szerint a szauna, a fitnesz-
terem és a szolárium sem. Az él-
ményfürdő elkészítésének eddigi 
becsült összege egyébként 1,7 mii -
liárd forint. Mindez azonban 
hosszú távú elképzelés, azt egyelő-
re nem lehet tudni, a városnak mi-
kor és miból lesz forrása megvaló-
sítani a tervet. 
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Békacomb 
a virágok 
között 
A felsővárosi Gőry Pince és Tfe-
rasz lett a győztese a Rádió 
Plusz szavazásának, melyben 
Szeged legjobb ét termére vok-
solhattak a hallgatók. 

Decembertől másfél hónapig 
szavazhattak a Rádió Plusz hall-
gatói kedvenc szegedi éttermük-
re. A tegnap lezárult játék ered-
ménye szerint legtöbbjük a Gőry 
Pince és Teraszra adta le voksát. 
A felsővárosi étterem a közel há-
romezer szavazat majdnem 20 
százalékát kapta meg. 

- Úgy gondolom, a hely egyedi 
légkörének és specialitásainknak 
köszönhetjük a sikerünket -
mondta Ábel Antal a Gőry üzlet-
vezetője. Csapatuk újabb és 
újabb ételeket talál ki, étlapjuk 
90 százalékát saját különlegessé-
geik teszik ki. Legfrissebb ajánla-
tuk egyike a boszorkányos puly-
kamell, de roston sült nyelvhalat 
vagy békacombot is lehet rendel-
ni a népszerű helyen. - Az étel-
nek már külsőre is különleges él-
ményt kell nyújtania, a vendége-
ink sokszor le is fényképezik teli 
tányérjukat - mondta Ábel An-
tal, aki elárulta, a Gőry több elis-
merést is kapott már az évek so-
rán: háromszor nyerte el „a város 
legvirágosabb étterme" címet. 

A győztes a Rádió Plusztól 100 
plusz 2 ezer forint értékű hirdeté-
si csomagot és egy emlékplaket-
tet kap jutalmul. - Szeretnénk 
hagyományt teremteni a vokso-
lással, év végén újra megkeressük 
a legjobb éttermet - mondta Vass 
Imre, a rádió ügyvezető igazgató-
ja. A másfél hónap alatt 43 ven-
déglátóhelyre érkezett szavazat. 
A skála széles volt - akadt, aki a 
legjobbat egy lángossütőnél ette. 

A Rádió Plusz háza táján nem a 
szavazás az egyetlen újdonság az 
utóbbi időben: nemrég költöztek 
új, Római körúti stúdiójukba. -
Rövidesen megérkezik az új adó-
berendezés is, amivel Szegeden 
megháromszorozzuk a Rádió 
Plusz jelének nagyságát, így mi le-
szünk a legerősebben sugárzó rá-
dióadó a városban - újságolta Vass 
Imre. Ezt a szegedi hallgatók az 
adás minőségének javulásán érzé-
kelhetik majd, és a távolabb élők 
számára is fogható lesz a rádió. 

F.G. 

Agráriumról 
Az idei kormányintézkedésekről, 
az uniós mezőgazdasági progra-
mokról és a 2007-től várható tá-
mogatásokról tájékoztatta az ag-
rárium régióban dolgozó képvi-
selőit tegnap Pásztohy András, 
az FVM politikai államtitkára 
Szegeden. 

Bemutatkoztak az MDF szegedi jelöltjei 
Minden megyei választókörzet-
ben önálló jelöltet indít a Ma-
gyar Demokrata Fórum. A há-
rom szegedi jelölt tegnap mutat-
kozott be és ismertette program-
ját. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az idei országgyűlési választáso-
kon mind a hét Csongrád megyei 
választókörzetben önálló jelöltet 
indít a Magyar Demokrata Fó-
rum. A szegedi szervezet három 
jelöltjét tegnap mutatta be Mécs 
László elnök. Mint mondta, 
mindhárman vállaltak már ko-
rábban is aktív politikai szerepet, 
így erős csapattal indulhatnak a 
választásokon. A három jelölt is-
mertette programját, melyben egy 
hangsúlyos közös pont minden-
keppen felfedezhető: a harmadik 
tiszai híd megépítése. 

A 60. életévébe lépett Tóth 
Csaba nyolcéves közéleti tevé-
kenységének elismeréseként ér-
tékelte, hogy az MDF felkérte a 

választásokon való indulásra az 
l-es körzetben. Mint mondta, 
három fontos programot szeret-
ne megvalósítani. Egyrészt a 
43-as út elkerülő szakaszának 
megépítését, melyet nem vált-
hatnak ki a balesetveszélyes jár-
daszigetek. Másrészt a szenny-
vízcsatorfta-hálózat miatti tájse-
bek begyógyítását, valamint az új 
szegedi híd megépítéséig egy 
olyan megoldás kidolgozását, 
mellyel csökkenthető a reggeli és 
délutáni zsúfoltság a két város-
rész közötti szakaszon. 

Az 51 éves Ványai Éva, a 2-es 
körzet képviselőjelöltje 1990 óta 
az MDF önkormányzati képvise-
lője, idén először országgyűlési 
képviselőjelölt is. Programja kis-
településeket érintő részéből az 
iskolák megtartását, munka-
helyteremtést, a falusi turizmus 
fejlesztését és az egészséges ivó-
víz biztosítását emelte ki. Szege-
den felüljárók, egy harmadik híd 
és egy 2000 ágyas egészségügyi 
központ felépítését, valamint a 
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A három jelölt (balról) Tímárné Horváth Magdolna, Tóth Csaba és Ványai Éva, valamint Grezsa 
István megyei és Mécs László szegedi MDF-elnök Fotó: Karnok Csaba 

tömegközlekedés megújítását 
szorgalmazná. 

Tímárné Horváth Magdolna 
1998 és 2002 között Tápé kép-
viselője és részönkormányzatá-
nak vezetője volt. A 49 éves ne-

velőtanár az idei választásokon a 
3-as körzetben indul. A harma-
dik híd megépítését azért tartja 
fontosnak, mert az kiküszöböl-
hetné a kompközlekedést. Emel-
lett célja a kamarák megerősíté-

se, a házi ápolási rendszer beve-
zetése, a gyermekek védelme a 
káros reklámokkal és agresszív 
rajzfilmekkel szemben, vala-
mint a pályakezdők munkahely-
teremtésének segítése. 


