Szeged-kamion
a Budapest Parádén
A Budapest Parádén először indít önálló kamiont egy település. A
Szeged-kamion népszerűsíti a várost, és hirdeti: a szegediek szeretnek itt élni.
Önálló kamiont indít Szeged a Budapest Parádén. Ez lesz az első alkalom, hogy az elektronikus zene több tízezer embert vonzó fesztiválján
egy város is képviselteti magát.
- Szegeden sok a fiatal, a fesztivál, a buli, ezért úgy gondoltuk,- ideje,
hogy ne csak nagy cégek, hanem mi is ott legyünk a parádén - indokolta a döntést Tóth Géza, a Rádió 88 ügyvezető igazgatója. Elmondta: a kamiont meghívásos pályázatuk nyertese, egy dekorációs cég díszíti majd fel. A járművön a város nevezetességei, címere mellett táncoló alakok és a Szeged - a parádés város felirat lesz látható. A dekoráció alapszíne a kék és a sárga.
A rendezvény előtti napon, augusztus 25-én a jármű Szeged utcáit
járja. Este kamionbúcsúztató bulit tartanak, a záró koncertet a
Crystal adja. Budapesten szegedi DJ-k zenélnek majd. A kamiont a
szegediek a fővárosba is követhetik, a parádéra ugyanis a Tisza Volán
buszkonvojt indít.
A szervezők célja egyrészt reklámozni a Tisza-parti várost, másrészt megmutatni, hogy a szegediek szeretik városukat, szeretnek itt
élni. A kezdeményezést az önkormányzat is támogatja.
G. ZS.
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Robbanástól félnek
a benzinkútnál
Harmadszor égett az idén a
nyárfa termése és a gaz az Etelka
sori benzinkútnál. Noha nem jelent közvetlen veszélyt, a töltőállomás tulajdonosa és a környék lakói robbanástól félnek.
Idén harmadszor gyújtották fel a
gyerekek Szegeden az Etelka sori
benzinkút mellett a nyárfasor virágát. A tűzoltók kivonultak, de
addigra a töltőállomás dolgozói
kézi poroltókkal eloltották a tüzet.
- A magas fűben megtapadó nyárfapöszlék ráadásul gyorsan fellángol, a futótűz pedig pillanatok
alatt terjed. Ha a lángok átérnek a
kút üzemanyagtartályaihoz, tűzés robbanásveszélyt jelenthet magyarázta Berényi János. A töltőállomás tulajdonosa megoldást
sürget. A huszonhat nyárfa azonban elkerített területen áll, többségi tulajdonosa ráadásul egy kiskunhalasi magáncég. A kúttulajdonos és a lakók Pászti Ágnes és
Pintér Ferenc Centrum párti ön-
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kormányzati képviselőkhöz fordultak segítségért.
- Hónapok óta próbálja az önkormányzat rendezni a helyzetet
a magántulajdonossal. A tűzveszély miatt a benzinkúthoz közeli nyárfákat sürgősen ki kellene
vágni - tájékoztatott Pászti Ágnes. A képviselőnő a jegyző segítségével újra indítványozta a kapcsolatfelvételt a halasi fatulajdonosokkal. Addig is a jegyző a kerítés mentén kaszálást rendelt el.
A környék önkormányzati területén az utóbbi években harminc
pelyhező nyárfát vágtak ki, de
minden egyes fa helyzetét egyedileg bírálja el az önkormányzat.
A városi tűzoltóság ügyeletén
megtudtuk, amilyen könnyen
meggyullad a nyárfa termése,
olyan gyorsan el is lángol. A benzinkutakat biztonságosan építik
meg, ezért a pehely nem jelent közvetlen tűzveszélyt, csak ha a kútnál
álló autók alá kerülne be az égő gaz.
D.T.

Távirányítású tutaj takarítja a tavat - Kidobott pénz lehet a 740 millió

Haldoklik a Holt-Maros
A fél Holt-Marost ismét ki kell kotorni,
mert burjánzik a hínár. A medret ellepte a
növényzet, a szakemberek attól tartanak,
ha nem gondozzák a tavat, visszaáll az
eredeti állapot. Ttegnap külföldön bevált, de
nem olcsó technológiát próbáltak ki Újszegeden.
Ismét olyan hínáros a Holt-Maros egyik fele,
hogy már a víz is alig látszik. A fenékből eredő
növények - melyek között a halak lavíroznak
- teljesen átszőtték a két-két és fél méter mély
medret. A felszínen a hínárágy olyan erős,
hogy a vízbe dobott téglát is megtartja: egyre
nagyobb szemét csúfoskodik a vízfelületen. A
horgászok erről a területről kiszorultak, mert
nem szeretnék, ha felszerelésük odaveszne. A
rendszeresen arra járók aggódnak a több mint
740 millió forintért rehabilitált tószakaszért.
A környéken élő Hézső Szabolcs szerint még
mindig van, aki éjszakánként vastag csövön
szennyvizet enged a Holt-Marosba.
Schreiter Tibor, a Hermán Ottó Horgászegyesület alelnöke azt mondja: a pontyok
szeretnek a hínáros vízben. A növényzet
ugyanis nappal oxigént termel, de az is igaz,
hogy éjjel azt fogyasztja is. A vízfelületet bérlő egyesület vezetője is úgy gondolja: meg kell
oldani a hínártalanítást, bár meggyőződése,
hogy néhány év múlva a természet rendje
visszaáll.
- Gondozni kell a vízfelületet, mert nem
szeretnénk, ha a kezdeti áldatlan állapotba
kerülne a Holt-Maros - jelenti ki Maróti Tibor, a Szegedi Vízmű Zrt. víz- és csatornahálózati üzemvezetője. A hínártalanításra egy
új módszert próbálnak ki. A kecskeméti Környezetőr Kft. szakemberei a partról távirányítással manővereztetik azt a tutajt, amit speciális berendezésekkel szereltek fel. Bene
Zoltán, a kotrógép tulajdonosa elmagyarázza: szivattyú segítségével mindenféle anyagot
- uszadékot, iszapot, hínárt - a felszínre hoznak, és hatalmas konténerben gyűjtik össze.
A vizet pedig visszavezetik a Holt-Marosba.
- Nem olcsó technológia, de külföldön már
bevált - mondja Bene Zoltán. Egyet azonban
sejt: a kotrás, ha a vízfelületet kezelő Szegedi
Vízművel megegyeznek, több hónapig is eltarthat. Vaskeba György, a szegedi önkormányzat környezetgazdálkodási és közműfejlesztési osztályvezetője a parton hozzáteszi: az első ütemben rehabilitált szakaszon
azért nincs hínárosodási probléma, mert a
vízzel érintkező részeket környezetbarát zeolittal vonták be, ami többek között a hínárosodást is megakadályozza. Ezt a módszert a
Fő fasortól kezdődő és az élő folyóig tartó részen, a zöldek tiltakozása miatt, nem alkalmazhatták. Ezért senki sem garantálja, hogy
a kotrást évenként nem kell megismételni.
CS. G. L.

Kotrógéppel is több hónapig t a r t h a t a hínár eltávolítása
MÓDSZEREK
|H

Tavaly a Szegedi Vízmű Zrt. munkatársai csónakból a felszín alá nyúlva kézi erővel szedték a hínárt. Egy-másfél méter mélyen tudták megtakarítani medret. Szító András hidrobiológus szerint a hínár eltávolítására a biológiai megoldás az lehetne, ha bizonyos korosztályú pontyokat - az adott körülményekhez igazodva - megfelelő sűrűségben és mennyiségben telepítenének. A pontyok ugyanis megbolygatják az iszapot, zavarossá teszik a vizet, és ez megakadályozza a napsugarak behatolását. Ezáltal a növényzet nem tud fejlődni.

Cigihajsza a határon

A benzinkutasok szerint égető szükség lenne a nyárfák kivágására
Felsővároson

Ismét
megnyílik
a hármas határ
MUNKATÁRSUNKTÓL
Holnap reggel ismét megnyílik a
hármas határ Kúbekháza, illetve
Rábé és Óbéba között. A Duna-Körös-Maros-Tisza Regionális Együttműködés rendezvénye
9 órakor kezdődik a helyszínen,
köszöntőt mond Marosvári Attila, a megyei közgyűlés alelnöke,
Tihomir Simics, Vajdaság Autonóm Tartomány végrehajtó tanácsának alelnöke és Constantin
Ostaficiuc, a Temes Megyei Tanács elnöke. A három országot
képviselő fiatalok körbefutják a
Triplex Confiniumot. A DKMT
ezután közgyűlést tart a vajdasági Magyarkanizsán, a gyógyfürdőben fél 12-től.
A határ szombaton délután
ötig, vasárnap pedig délelőtt tíztől délután négyig lesz nyitva, az
átlépéshez útlevél szükséges.

Fotó: Frank Yvette

A szerb és a román határszakaszon június elsejétől szigorításokat vezetnek
be - jelentette be tegnap Márkus András, a Vám-és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Parancsnokság vezetője. Eddig jövedéki ellenőrzések a határokon nem voltak, csak a belterületen. Nőtt a vámszabálysértések száma a
régióban, ez a dohánycsempészet következménye. A parancsnokság ezért
úgy döntött, hogy a határokra is kiterjesztik a jövedéki ellenőrzést. Nemcsak a csempészett árut foglalják le, hanem a szállító jármúvet is. Sőt ha abban átalakítást végeztek, akkor a gépkocsit elkobozzák. A szigorítások következménye: várhatóan lassul a határátlépés június 1 - jétől.

Itt a haiózási szezon

Fotó: Segesvári Csaba

A fürdő pénztárosa szeretné elfelejteni a rémtörténetet

Judit szerint a lelki
sérülései mélyebbek
Jelentősen javult az állapota az
Anna fürdőben vasárnap megkéselt szegedi nőnek, akit várhatóan a hét végén hazaengednek a
klinikáról. Judit nem kívánt nyilatkozni az esetről és az előzményekről, mert mint mondta, felzaklatják a történtek. Márpedig
ő felejteni szeretne.
Lapunkban megírtuk, hogy vasárnap este a szegedi Anna fürdő
pénztárosát többször megütötte és
szívtájékán szúrta a férje a fürdőben, mert a nő el akart válni tőle.
A kés szerencsére nem érte a szívet, a penge a szegycsonton megakadt, és lejjebb, az életfontosságú
szerv alá csúszott. Tegnap - négy
nappal a gyilkossági kísérlet után
- az új klinika traumatológiai osztályán kerestük fel Juditot, hogy az
esetről és az előzményekről kérdezzük. A szegedi nő azonban
rendkívül kedvesen, de határozottan elutasította érdeklődésünket.
Láthatóan
megkönnyebbülten,
mosolyogva közölte az ágy szélén
üldögélve, hogy már jól érzi magát.

- Nem akarok az ügyről beszélni, mert még mindig felzaklatnak
Tfcgnap f u t o t t ki először a Szeged nevű hajó - a szegedi kikötőből. Már április elején is k i f u t h a t o t t a történtek - komorult el az arca.
volna, csakhogy közbejött az áradás. Ilyenkor, tanévvéghez közelítve elsősorban iskoláscsoportok Hozzátette: ha nem beszél az esetszállnak hajóra, de m i n d e n k i n e k a jelentkezését várja a Felső Tisza-parti hajókikötő. Nemcsak a me- ről és az előzményekről, akkor
gyében, hanem a megyén kívüli Tisza-szakaszon is elnavigálja utasait a Szeged az iminár megszelí- gyorsabban felejt. Szerinte a valódi
dült Tiszán
Fotó: Karnok Csaba sebe könnyebben és gyorsabban

begyógyul, mint a lelki sérülései.
Akkor sem kíván nyilatkozni az
ügyről - válaszolta kérdésünkre - ,
ha már otthonában gyógyulgat.
A kórházban szülei, két nagy
gyermeke és munkatársai látogatták, látogatják. Bánáti Antal
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is felkereste már Juditot. A Szegedi Fürdők Kft. úgyvezető igazgatója lapunknak
elmondta,
örül, hogy munkatársa jól van,
újra mosolyog. Remélik, mielőbb
meggyógyul, mert várják vissza.
A nő kezelőorvosa, Süveges
Gábor adjunktus elmondta: nem
lépett fel semmiféle komplikáció, jelentősen javult páciense állapota, s várhatóan a hét végén
már hazaengedik a klinikáról. A
támadót, Judit férjét emberölés
kísérlete miatt előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság.
SZ. c. sz.

