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KORKÉP 

ÓPUSZTASZER. Szeged az 
elmúlt száz évben élt és 
alkotott huszonegy jeles 
festőművészére emlékezik 
azzal a tárlattal, amit Botka 
László szegedi polgármester 
nyit meg ma délelőtt 11 órakor 
az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékparkban. A 
kiállításon Dér István, Dinnyés 
Ferenc, Dorogi Imre, Erdélyi 
Mihály, Fontos Sándor, Heller 
Ödön, Károlyi Lajos, Kovács 
Margit, Kukovetz Nana, Lehel 
István, Magos Gyula, Nyilasy 
Sándor, Pintér lózsef, Szabó 
Miklós, Szőri József, Tápay 
Lajos, Veres Mihály, Vincze 
András, Vinklcr László, Vlasics 
Károly és Zoltánffy István 
festményeivel találkozhat a 
közönség. A tárlatot rendezője, 
Nagy Imre művészettörténész, 
a Móra Ferenc Múzeum 
osztályvezetője. 

BORDÁNY. Kártyaklub indul a 
faluházban a Bordányi Ifjúsági 
Klub Egyesület szervezésében. 
Kártyázás bármely 
korosztálynak zöld plüss 
kártyaasztalon, alap-, közép- és 
felsőfokon, bármilyen típusú 
kártyával! A részvétel 
ingyenes, tagsági díj nincs. 
Várják az érdeklődők 
jelentkezését. 

DOMASZÉK. Ma este 6 órától 
rendezik meg a Rózsakert 
vendéglőben a Domaszék 
Óvodásaiért 
Alapítvány bálját. A rendezvény 
bevételét az óvoda udvarának 
további korszerűsítésére 
fordítják. 

KÜBEKHÁZA. Ma délután 
háromnegyed 4-kor Gyulay 
Endre szeged-csanádi megyés 
püspök és Frank József, a 
Csongrád Megyei Közgyűlés 
elnöke közreműködésével áldják 
meg, és ünnepélyes keretek 
között adják át az öt hónap alatt 
a ravatalozóból átépített és 
kibővített Szent 
Mihály-kápolnát. A kápolna 
mind technikai 
felszereltségében, mind belső 
kialakításában egyedülálló, 
szakít a mai ravatalozók 
megszokottságával. A kápolna a 
kübekházi lakosok 
támogatásából, önkormányzati 
önerőből, valamint pályázati 
pénzből épült. 

MÓRAHALOM. A mórahalmi 
nőtagozat szervezésében az 
Aranyszöm Rendezvényházban 
nemzeti bálra várják az 
érdeklődőket ma este 7 órától. 
A 2003-ban alakult 
Fidesz-MPSZ női tagozatának 
mórahalmi csoportja 
megalakulása óta folytat 
jótékonysági tevékenységet. 
Adományokat gyűjtenek és 
osztanak a rászoruló gyerekek 
és családjaik számára, és 2004 
óta jótékonysági bált 
szerveznek március első 
hétvégéjén. Az elsó évben a 
derekegyházi sérült gyerekeket, 
2005-ben a mórahalmi 
ugróköteles csoportot, a játékos 
sorverseny résztvevőit és a sakk 
szakkört, ebben az évben pedig 
a mórahalmi diáksportolókat 
segítik és a rendőrség helyi 
gyermekvédelmi feladataira 
adnak támogatást. A nemzeti 
bál fővédnöke Pelczné Dr. Gáli 
Ildikó, a Fidesz-MPSZ 
alelnöke. 

- Majdnem az egész világon 
március 8-án köszöntik a 
hölgyeket a nemzetközi nőnap 
alkalmából. Mórahalmon 
március 5-én, vasárnap 
délelőtt 9 órakor kezdődik a 
nőnapi ünnepi megemlékezés, 
ekkor adják át a fürdő épülete 
előtt Kligl Sándor 
szobrászművész szobrát, mely 
jelképezi az életet adó vizet, és 
megörökíti a nőt. A megjelent 
hölgyeknek belépővel 
kedveskedik a város, hogy 
néhány órára a fürdőben ki 
tudják pihenni magukat, 
kényeztessék testüket, 
lelküket. 

Csak megkóstolta a gyilkos jószág a baromfit 

Rejtélyes mészárlás Subasán 
Több mint egy tucat szárnyasát 
tépte szét egy rejtélyes állat a 
napokban egy Subasán élő csa-
ládnak. A családfő szerint róka 
volt a tettes, mások kóbor ku-
tyákra gyanakodnak. Az elke-
seredett férfi szerint se a pol-
gármesteri hivatal, se a vadőr 
nem segít a ragadozók elleni 
harcában. 

A szegedi baromfikat már nem-
csak a madárinfluenza fenyegeti, 
a napokban történt ugyanis, 
hogy egy subasai kiskert majd 
teljes baromfiállományát rejté-
lyes állat mészárolta le. 

Kószó Péter és felesége portáján 
tegnap délben még látszottak a 
hóban a vérengzés nyomai. Ahogy 
belépünk a kertkapun, a középko-
rú férfi sorban mutatja, hol feküd-
tek az elpusztult baromfik. Az ud-
var végében egy letépett szárnyból 
és egy félig lerágott, tollas hús-
csonkból lehet csak arra következ-
tetni, nemrég még itt kapirgáló 
háziszárnyas maradványait lát-
juk. Az ólban már csak egy néma 
kacsa árválkodik, a hullák egy 
zsákba kerültek. 

A középkorú férfi reggel hatkor 
kelt, és kinézve az emeleti ablakon 
látta, amint a kertben, 30-40 mé-
terre épp egy rókával küzd a kaka-
sa. Mire leért, hogy elüldözze a 
vadállatot, a madár már kimúlt - a 
rőtvad pedig, átugorva a drótkerí-
tésen, távozott. Szörnyű látvány 
fogadta a munkanélküli férfit: a 
kert különböző részein tizenkét 
tyúk és két kacsa vérbe fagyott te-
teme hevert szanaszét. 

- Jól láttam az állatot, és felis-
mertem. Biztos vagyok benne, 
hogy róka tépte szét a szárnyasa-
inkat - mondta a férfi, aki a fény-
képeket készített a mészárlás 

Ennyi maradt a tyúkokból - mutatja Kószó Péter Fotó: Gyenes Kálmán 

nyomairól, közte a róka tappan-
csának lenyomatáról is. Kószó 
ezután felkereste a polgármesteri 
hivatal dorozsmai kirendeltsé-
gét, ahol - az ügyintézők állítása 
szerint - sosem találkoztak még 
hasonló problémával, így nem 
tudtak segíteni. Később a helyi 

vadőrt kereste meg a férfi, aki ko-
molytalannak vélve állítását, kö-
zölte: nem lehetett róka a tettes, 
az ugyanis nem így „dolgozik". A 
tetemek közül ugyanis egyiket 
sem vitte el az állat, „csupán" 
megkóstolta, megcsonkította, 
megfojtotta a szárnyasokat. 

- Nem is az a legbosszantóbb, 
hogy mekkora kár ért bennünket 
az elpusztult baromfik és az el-
maradt haszon miatt, hanem 
hogy senki nem tesz semmit az 
ügyben, vagy azért, hogy meg-
szűnjön a vadkár - mondta a fel-
háborodott férfi, aki most egy va-

Tegnap gombapörköltet adtak a menzán 

Kövércsütörtök után sovány-
péntek a piaristáknál 
Ha lemondunk néhány cigiről mostanában, 
már böjtölünk egy kicsit. A szegedi piarista 
gimnáziumban „lelassították" a büfét, hús-
mentes ételeket rendelnek. Ttegnap volt so-
ványpéntek. 

A húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt min-
den keresztény számára a bűnbánat és az ön-
vizsgálat ideje. Hamvazószerda volt a böjt el-
ső hivatalos, s szigorú napja, de a hagyomány 
szerint kövércsütörtökön még lehetett enni 
egy jó nagyot. Tegnap viszont jött soványpén-
tek, és ezzel megkezdődött az igazi böjt. 

A szegedi piaristák is böjtös ételt rendel-
tek tegnapra. Szegheő József házfőnök, a 
Dugonics András Piarista Gimnázium igaz-
gatóhelyettese elmondta: nem fogyókúra, 
hanem belső érés a böjt, ezt mondják tanít-
ványaiknak is. A közétkeztetést rávették, 
hogy kövesse az egyházi előírásokat. Ma 

már szinte nem is kell mondani, a külső 
konyhán ismerik az egyház által előírt táp-
lálkozási rendet. 

Tegnap egyébként első péntek is volt, így 
bűnbánattal készültek, az iskola szentmisén 
vett részt. A menzán pedig gombapörköltet 
adtak. Böjtben naponta háromszor lehet ét-
kezni, egyszer szabad jóllakni. 

Az igazgatóhelyettes úgy fogalmazott: az 
iskolai büfét „lelassították", hogy ne ossza-
nak mindenfélét a tanulóknak. A gyerekek fi-
gyelmét felhívták, hogy egy szerény reggeli, 
szerény vacsora való ilyenkor. A kamaszok 
szívesen „nyalakszanak" egész nap, ezért fe-
gyelmezettebb magatartást kérnek a tanárok 
tőlük. A böjt azonban elsősorban egyéni vál-
lalás, belülről fakadt. Az is egyfajta böjt, ha 
kevesebb cigarettát szív böjt idején valaki -
adott tippet az atya. 

M. B. I. 

Wass Albert 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az erdélyi magyar irodalomért rajongó ma-
gánszemélyek alapítottak baráti társaságot 
nemrégiben Szegeden. Egyesületüket Wass 
Albert erdélyi magyar íróról nevezték el. Pé-
ter Árpád, a társaság elnöke elmondta: min-
denkit szeretettel várnak az egyesületbe, aki 
szereti a magyar és az erdélyi irodalmat, vala-
mint rajong az erdélyi hebkonistákért, Áprily 
Lajosért, Kós Károlyért, Nyíró Józsefért vagy 
Tamási Áronért. Céljuk ezen írók műveinek 
megismertetése, valamint Wass Albert élet-
művének politikamentes bemutatása. Péter 
Árpád szerint ez utóbbi különösen fontos, 
mert ma Wass nevét mindenki politika tár-
gyává teszi, holott nem volt más, csak egy 
hazáját szerető irodalmár. A baráti körben 
ezért nem is akarnak politikával foglalkozni. 
Az érdeklődőket először március 14-én invi-
tálja találkozóra az egyesület: ekkor a kis-
színházban rendhagyó irodalomórát rendez-
nek, amelyen Nagy Pál marosvásárhelyi iro-
dalomtörténész tart előadást az erdélyi heli-
konistákról és Wass Albertről. 

Reggelre minden autó fehér lett 
Seprűvel, kaparóval vagy nagy 
gázzal küzdöttek az autósok 
tegnap a hóval és a jéggel. A 
köve tkező n a p o k b a n havazás és 
napsütés helyett esőre számít-
hatunk. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Csütörtökön délután még az ab-
laktörlők is elbírtak a szélvédőre 
rakódott porhóval, de tegnap reg-
gelre már a hókaparók és a kis-
söprűk is előkerültek. A szabad-
ban parkoló járművek egysége-
sen fehérre változtak, a tulajdo-
nosok percekig járatták a motort 
indulás előtt, hogy leolvadjon 
autójukról a jég. 

Hajnalban a panelekben is so-
kan ébredtek motorzúgásra, ka-
paró hangokra, és arra, hogy ro-
pog a hó és a jég a kerekek alatt. 

A Csongrádi sugárúton hét 
órakor türelmesen tisztogatta 

Indulás előtti takarítás Fotó: Gyenes Kálmán 

kocsiját egy apuka. Kisfia segített 
neki: kesztyűs kis kezével ma-
roknyi hódarabokat emelt le az 
autóról, majd áttette azokat a 
szomszédos járművekre. 

- Le kellett volna jönni este, és 

akkor nem fagyott volna rá a hó -
volt utólag okos egy autós, aki-
nek kocsija a Vértó mellett töl-
tötte az éjszakát. 

Ilyen gondja nem volt szom-
szédjának, aki garázsból gurult 

ki Peugeot-jával. A tulajdonos ar-
ra sem vette a fáradságot, hogy a 
bejárat elől eltakarítsa a havat, 
nagy gázt adott, és leküzdötte az 
akadályt. 

Óvatosabbak voltak viszont a 
gyalogosok - főleg a magas sar-
kokon járók - , akik csak lassan, 
tipegve haladtak a jeges járdá-
kon. A trolikon, buszokon fő té-
ma az időjárás volt, pedig a jár-
művekben ülőket a hó már nem 
zavarta - sokak szemét éppen a 
tűző napsütés bántotta. 

A környezetgazdálkodási klit. 
csütörtök éjjel összesen húsz 
géppel - szórókkal és kisgépekkel 
- tisztította az utakat, járdákat, 
kerékpárutakat. 

Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat előrejelzése szerint a 
következő napokban sem hó-
esésben, sém napsütésben nem 
lesz részünk. Várható viszont zá-
por, zivatar, eső és borult idő. 

KILONt CSAK EMBEREKTOL 
TÁVOL 

I H Farle Csaba megyei főallator-
vos-helyettes elmondta: inkább 
jellemző a falkába verődött kóbor 
vagy elszökött kutyákra az efféle 
mészárlás. Nem zárható ki azon-
ban, hogy veszett róka vagy kutya 
volt a tettes. A róka többnyire elvi-
szi a zsákmányát - kivéve, ha 
megzavarják, vagy nem képes át-
vinni azt egy kerítésen. Egy ilyen 
„tömeggyilkosságnál" a gyepmes-
tert kell értesíteni, aki befoghatja 
a vérengző állatot. Ha bebizonyo-
sodik, hogy róka a bűnös, a tulaj-
donosnak vagy az állat-egészség-
ügyi állomásnak kell értesítenie a 
helyi vadásztársaságot. Kilőni 
azonban csak lakóövezeten kívül, 
emberektől távol lehet egy raga-
dozó állatot. 

dászismerősét kérte meg: tegyen 
ki csapdákat a ház körül, hátha 
beléjük akad a ravaszdi. Az isme-
rős szakember szerint ugyanak-
kor lehetséges, hogy róka jár a 
kertek alatt, azok ugyanis ebben 
az időszakban tanítják vadászni 
a kölyköket, vagy nekik szerez-
nek zsákmányt. Ráadásul mióta 
pár éve megkezdték a rókák 
„beetetését" veszettség elleni 
szerekkel, az állományt megfele-
lő szinten tartó betegség megszű-
nése miatt megnőhetett a rókák 
száma. 

- Muszáj újra csirkéket ven-
nünk, mert sokkal olcsóbb ezek 
tartása, mint a boltban venni, de 
nem tudom, azokat hogy óvom 
meg. Ezt a rókát elkaphatjuk, de 
biztosan van még utánpótlás az 
erdőben - hangsúlyozta az elke-
seredett férfi. 

T.R. 

HÍREK 
ELKÖLTÖZIK A GYERMEK 
FERTŐZŐ 
A Szegedi Városi Oktató Kórház 
Pulz utcai fertőző osztályán 
március 7-étől, keddtől 
megszűnik a fertőző 
gyermekbetegek ellátása. Őket 
ezek után a gyermekgyógyászati 
klinikára-a volt 
gyermekkórházba - lehet vinni. 
Járóbeteg-ellátásban az 
infektológiai szakrendelés 
hétfőtől péntekig reggel 8-tól 9-ig, 
a hepatológja szakrendelés hétfőn 
és szerdán 9-től 10 óráig tart. 

KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK 
Január végéig az adóhivatal a 
kintlévőségeiből, 
kényszerintézkedések hatására 
csődeljárásból, felszámolásból és 
végrehajtásból több mint 18 
milliárd forintot szedett össze - áll 
az APEH megyei Igazgatóságának 
tájékoztatójában. 
Összehasonlítva 2005 hasonló 
időszakának eredményével ez 4,5 
százalékkal nagyobb összeget 
jelent. Az APEH területi 
igazgatóságai december végéig 7,1 
százalékkal több inkasszót 
bocsátottak ki 2005 januárjához 
viszonyítva. A lefoglalt vagyon 
értéke 6,7 miibárd forint. Az 
ingatlanfoglalások értéke 1,7 
milliárd forint volt. 

JOGI SEGÍTSÉG 
BELVÍZKÁROSULTAKNAK 
A megyei igazságügyi hivatal jogi 
segítségnyújtó szolgálata 
ingyenes tanácsadást biztosít a 
belvíz sújtotta területeken élő 
károsultaknak. A jogszabályi 
feltételek fennállása esetén a 
tanácsadáson kívül beadvány 
készítésére is lehetőség van. A 
hivatal jogi segítségnyújtó 
szolgálata szerdán este 6 óráig, 
más munkanapokon 
ügyfélfogadási időn túl is a teljes 
hivatali munkaidőben, 
előzetesen egyeztetett 
időpontban várja az érintetteket. 
A hivatal címe: 6720 Szeged, 
Tisza L. krt. 2-4. fszt. 12., 13., 
telefonszáma: 62/554-763. 


