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Lezúduló kőtörmeléktől hangos a Szántó Kovács János utca 

Fél éve nem tudnak pihenni 

Nem messze a hálószobámtól dübörögnek a gépek - panaszolja Juhász István Fotó: Karnok Csaba 

KÖRKÉP 

ALGYŐ. A nagy sikerre való 
tekintettel holnap ismét 
megrendezik az algyői 
repüléstörténeti emléknapot a 
Gyevitúr Kft. (Algyő, Téglás utca 
151.) területén. Kiegészítő 
programként sor kerül a 
második algyői pálinkafőzetek 
versenyére, amire jelentkezni az 
algyői faluházban vagy a 
62/517-172-es telefonszámon 
lehet. A vendégeket kézműves 
játszóház és pünkösdi 
kirakodóvásár is várja. 

ÁSOTTHALOM. Záró 
foglalkozásához érkezett a Kéz a 
kézben 2. című programsorozat. 
A művelődési házban ma 
délelőtt ügyességi verseny, 
projektoros vetítés és bográcsos 
ebéd várja a sajátos nevelési 
igényű gyerekeket és ép 
társaikat. Délután pólódíszítés, 
az Én naplóm című verseny 
értékelése és díjazása, valamint a 
Peter&Pan duó zenés irodalmi 
műsorát tekinthetik meg az 
érdeklődők. 

BORDÁNY. A Nemzeti civil 
alapprogram támogatásának 
köszönhetően szakmai 
együttműködés keretében 
utaznak ki a Bordányi Amatőr 
Színjátszó Kör tagjai a hétvégén 
a vajdasági Magyarkanizsára és 
Palicsra. A 20 fós csoport délelőtt 
Magyarkanizsával, a hely 
Ozoray Árpád Magyar 
Művelődési Egyesület színjátszó 
társulatával ismerkedik majd 
meg, míg délután Palicson a 
helyi kultúrkör tagjaival 
találkoznak majd, akik a 
szakmai programok mellett 
szívesen kalauzolják majd el a 
bordányiakat a városkában is. 

KÜBEKHÁZA. Kétnapos 
falunap veszi kezdetét a Petőfi 
téren. Az érdeklődőket 
huszonhét különböző program 
várja. Ma délután 1 órakor 
átadják a gyerekek új játszóterét, 
este 6-tól svájci és török 
néptáncosok lépnek a színpadra. 
Ezeket koncertek követik, majd 
háromnegyed 11 -kor a főtéri 
nagyszínpadon a Kübekháza 
díszpolgára, tiszteletbeli polgára 
és a Kübekházáért díjakat adják 
át. Az ünnepelteket Molnár 
Róbert polgármester és Újhelyi 
István országgyűlési képviselő 
köszönti. A rendezvény 
tűzijátékkal érvéget. 

MÓRAHALOM. Az Aranyszöm 
rendezvényház udvarán holnap 
délután 2 órakor városi 
gyermeknap kezdődik. Az 
érdeklődők görkorcsolya-, kutyás 
rendőrségi-, és kisállat 
bemutatót tekinthetnek meg, 
valamint hullámpapír rajz-, és 
karaokeversenyen vehetnek 
részt. A programok ideje alatt 
cserebere játékbörze és csoki 
bank várja a fiatalokat és sor 
kerül a nap palacsinta királyának 
megválasztására is. 

SZEGED. Gyermeknapi 
meseerdő várja holnap délelőtt 
10 órától az óvodás és kisiskolás 
korú gyerekeket a Juhász Gyula 
utca 36. szám alatt. A 
meseelőadás megtekintése után 
jelmezkészítés és játszószínház 
várja a kicsiket. A belépés 
díjtalan. 

ZSOMBÓ. Gyermek és ifjúsági 
napot rendeznek ma délután a 
zsombói művelődési házban és 
környékén. Három órától a 
művelődési ház színpadán a 
Szamóca Színkör, a Kós Károly 
művészeti iskola báb, néptánc, 
ének és furulya szakosai, 
valamint táncművészek lépnek 
fel. A műsor után az első 
homokháti 
mackószépségverseny és 
kiállítás eredményhirdetése 
következik. Fél 5-től 
motorszépségverseny, 
asztalitenisz és csocsőbajnokság 
veszi kezdetét, ámít motoros-, és 
kerékpáros ügyességi verseny 
követ. A napot este 7 órától 
fergeteges buli zárja a 
nagyteremben. 

Tavaly ősszel fejeződtek be a 
petőfitelepi Szántó Kovács Já-
nos utca környékének csator-
názási- és aszfaltfelújítási mun-
kái. Az ot t lakók mégis dühösek 
és útzárlattal fenyegetőznek. A 
Gerle utcában folytatódó asz-
faltozás miat t reggeltől estig 
több tíz tonna kohósalakot és 
kőzúzalékot szállító teherautók 
dübörögnek az ablakaik alatt. 

- Nem szóltunk egy szót sem, 
amíg a mi környékünkön folytak 
a csatornázási és aszfaltfelújítási 
munkálatok. Fél éve viszont már 
tőlünk három kilométerre, a 
Gerle utcában dolgoznak a mun-
kások. Ennek ellenére még min-
dig ide hozzák, illetve innen vi-
szik el az alapanyagokat. A ha-
talmas zajt nem tudjuk tovább 
elviselni - mondta a petőfitelepi 
Szántó Kovács János utcában la-
kók nevében Juhász István. A 
férfi hálószobájának ablakából 
rálátni a több kupac törmelékre, 
amik között egy markoló pihen. 
Nem sokáig. Kisvártatva teher-
autó érkezik és sípolva tolat a 
markoló alá, ami homokot szór 
rakterébe. Félóra múlva újabb 
járművek érkeznek. Ezek hátul-
jába már nem homok, hanem 
kőtörmelék zúdul. A tőlünk né-
hány méterre álló Juhász István-
nak a robajtól már hangját sem 
hallani, miközben a levegő por-
ral lesz tele. 

- Csütörtök éjjel negyed tizen-
kettőkor jelent meg az első teher-
autó, ami mögött legalább tíz 
másik sorakozott fel. Amíg az 
egyik lebillentette a sódert, a töb-
bi járó motorral várakozott. A 
portól ablakot nyitni, a zajtól 

aludni nem tudunk - mondta Ju-
hász István. - Már minden lehet-
séges fórumon jeleztük problé-
mánkat, de senki nem törődik 
velünk. Az útburkolatot mozai-
kosra törték a nehéz járművek, 
olaj folyik belőlük az aszfaltra. 
Ha rövid időn belül nem lesz vál-
tozás, kocsikkal álljuk el az utat 
a teherautók előtt - mondta vég-
ső elkeseredésében Juhászék 
szomszédja, Ferenczi László. -
Magántulajdonban van a kérdé-
ses lerakat, az önkormányzat a 
Gerle utca 34. alatti területet je-

lölte ki depónak - árulta el Gila 
Ferenc, Petőfitelep önkormány-
zati képviselője. - Levélben kér-
tem a fővállalkozót, a Hídépítő 
Zrt.-t, hogy utasítsa az alvállal-
kozót az önkormányzat által ki-
jelölt terület használatára. Arra 
már ígéretet kaptam, hogy éjjel 
felhagynak az anyagfuvarozás-
sal. Péntek óta ezzel kapcsolat-
ban nem érkezett hozzám újabb 
panasz. A tönkretett útburkola-
tot természetesen kötelesek 
rendbe hozni - mondta Gila Fe-
renc. Mint azt Csepregi András-

HÍREK 
GYEREKEKNEK INGYEN 
Holnap, a gyereknapon minden 14 
éven aluli gyerek ingyen utazhat a 
Szegedi Közlekedési Társaság troli-
és villamosvonalain. A Tisza Volán 
helyi és távolsági buszain egy 
kísérő felnőtt is díjmentesen 
közlekedhet velük. Több gyereket 
két felnőtt kísérhet jegyváltás 
nélkül. A vonatok -
másodosztályon - ingyen viszik a 
gyerekeket és egy felnőtt 
kísérőjüket. 

ÚTVONALVÁLTOZÁS 
A Kálvin téren rendezik meg 
vasárnap a szegedi városi 
gyereknapot. Emiatt a 8-as 
trolipótló módosított útvonalon 
közlekedik, a Kálvin tér helyett a 
Kossuth Lajos sugárút Anna-kút 
felőli részén áll meg. 

tói, a Hídépítő Zrt. szegedi léte-
sítményvezetőjétől megtudtuk, 
nemcsak éjszaka tilos az anyag-
fuvarozás; a fővállalkozó több 
százezer forintos büntetést he-
lyezett kilátásba, ha az alvállal-
kozó pünkösdig nem szállítja el a 
felhalmozott kohósalakot az ut-
ca végéről. 

Természetesen megkérdeztük 
az alvállalkozó, Vaszi-ÉP Kft. il-
letékeseit is. Az önkormányzat 
által kijelölt lerakat helyett mi-
ért a Szántó Kovács János utcai 
depót használták és eleget tesz-

A legtöbb diákmunkát Szegeden 
az erre szakosodott irodák köz-
vetítik, ám akadnak olyan le-
hetőségek is, ahol az ügynököt 
kihagyják a láncolatból. A posta 
Szegeden 18 éven felülieket al-
kalmaz, a strandokra a fiata-
labbakat is várják. 

A nyarat sok diák tölti részben 
munkával, megkereshetik a 
nyaralásra, továbbtanulásra va-
lót. Sokan diákmunka-közvetí-
tő irodákhoz fordulnak, míg 
mások ismerőseik révén kerül-
nek állásba. A fiatalokat a leg-
több cég szívesen foglalkoztatja, 
általában akkor, amikor az al-
kalmazottak nyári szabadságra 
mennek, és házon belül nem 
oldható meg a helyettesítés. 
Mindenhol elvárás, hogy meg-
bízható legyen a munkaerő. Ha 
valaki jól végzi feladatát, szinte 
biztos, hogy egy évvel később is 
visszavárják. 

Ruhatárost várnak 
- Korlátozott számban ve-

szünk fel diákokat nyári mun-
kára - mondta Lakó Gábor, a 
szegedi fürdő vezető munkatár-
sa. - A 16. életévüket betöltött 
diákokra az óriáscsúszda mel-
lett is szükség van, és a kisme-
dencénél is kaphatnak feladato-
kat. Nekik kell majd például azt 
biztosítani, hogy a csúszdánál 
ne legyen tülekedés, és hogy a 
pancsolót - az előírásoknak 
megfelelően - valóban csak a 
gyerekek használják, a szülők 
ne menjenek bele a legkisebb 
medencébe. A medencék mel-
lett feladatot ellátó fiatalok 
minden esetben hivatásos úszó-
mester mellett dolgoznak, és 
mielőtt megkezdik a munkát , 
balesetvédelmi és vízi jártassági 
kiképzésben részesülnek. A sze-
gedi strandokra keresnek ruha-
tárosokat, területgondozókat is. 
Az utóbbi munkakör viráglo-

nek-e a fővállalkozó utasításá-
nak? Mivel a kft. vezetője teg-
nap egész nap Kecskeméten tár-
gyalt, a cég logisztikai igazgató-
jához irányítottak. - Az eddigi 
útépítések alatt is ezt a terüle-
tet használtuk, ma szóltak ne-
kem, hogy az önkormányzat a 
Gerle utcai depó használatára 
adott engedélyt. Néhány napon 
belül az összes kohósalakot el-
szállítjuk az utca végéből - hárí-
totta el az alvállalkozó felelős-
ségét Gábor Zoltán. 

K.G. G. 

csolást, a padok átfestését, a te-
rület tisztán tartását jelenti. 

Visszatérő fiatalok 
A Szegedi Szabadtéri Játékok is 

biztosít nyári munkát a fiatalok-
nak, korlátozott számban. Hei-
czeg Tamástól, a fesztivál marke-
tingigazgatójától megtudtuk: a 
nézőtéri személyzetet, a büfék-
ben munkát vállaló fiatalokat di-
ákfoglalkoztatókon keresztül to-
borozzák, a statisztákat viszont 
ők válogatják. 

A szegedi postánál sok a visz-
szatérő diákmunkás, és mivel a 
munka igen felelősségteljes, a 
18. életévüket betöltött fiatalo-
kat alkalmazzák. - Döntően hír-
lapkézbesítőket keresünk a nyári 
időszakra, amikor a kollégáink 
szabadságra mennek - mondta 
Halmos Csaba, a szegedi posta 
igazgatója. - Az egyetemisták kö-
zött vannak visszatérő nyári 
munkásaink, akik már május vé-
gén, június elején bejelentkez-
nek, hogy szeretnének jönni. 
Nagyon meg vagyunk elégedve 
velük. 

Havi 62 ezer 500-ért 
A nyári munkára jelentkezőket 

kiképzik, a fiatalok a törzskézbe-
sítővel együtt egy hétig „tanulják 
a járást", milyen útvonalon kell 
haladni, hogyan lehet bejutni az 
egyes lépcsőházakba, hová kell 
elhelyezni a szórólapokat. A 
munkába állást megelőzi bal-
eset- és tűzvédelmi oktatás is. 
Ritkán egyesített kézbesítőket is 
alkalmaznak, de ezt a feladatkört 
- amelyben pénzt és egyéb külde-
ményeket is kell kézbesíteni -
olyanokra bízzák, akik korábban 
már dolgoztak ezen a területen. 

A napi nyolc órában végzett 
nyári munkával átlagosan a mi-
nimálbér kereshető meg, vagyis 
egy hónap alatt 62 ezer 500 fo-
rint. 

NYEMCSOK ÉVA 

Egy nap alatt húsz tonna komposztanyag is összegyűlt 

Folytatódik 
a barnazsákos akció 
Ismét megjelennek a barna zsákok Újszegeden, illetve néhány 
környező településen. Ezekbe a gyűjtőkbe a komposztálandó anya-
gokat lehet beletenni. 

Újra terjeszti a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. a barna zsákokat 
azokon a területeken, ahol a rendszer eddig is működött. Leghamarabb 
az újszegediek kapják a postaládájukba a gyűjtőket, melyekbe a kom-
posztálandó hulladékot helyezhetik el. Bakacsi Zoltán, a Kht. szállítási és 
logisztikai részlegvezetője elmondta: volt olyan település, ahonnan egy 
nap alatt 20 tonna komposztálandó anyag is bekerült. A hulladékot a sze-
méttől külön helyezik el és addig raktározzák, míg a komposztáló üze-
met az év második felében át nem adják. Ahova egyelőre nem jut el a bar-
na zsák, ott továbbra is a kuka mellé ki lehet tenni harminc kilogramm-
nál nem nehezebb műanyag gyűjtőket. Az ágak, gallyak egy méter körüli 
hosszúságra vágva és összekötve kihelyezhetők a szállítási napokon. 

CS. G. L. 

Ötvenéves a gyakorlóiskola 

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fennállásának 50. évfordulója 
alkalmából kiállítást és gálakoncertet rendezett tegnap a József Attila Tanulmányi és Információs 
Központban. A köszöntőt követően Vajda Júlia operaénekes, az iskola egykori diákja énekelt. Az ün-
nepi műsorban fellépő énekkarok után az iskola volt és jelenlegi diákjainak közös kórusát Erdős Já-
nos dirigálta. A koncert végén az összkart a rendezvény díszvendége, Daróci Bárdos Tamás zeneszer-
ző, karnagy vezényelte Fotó: Schmidt Andrea 

Statiszták, úszómesterek, kézbesítők kerestetnek 

Nyári idénymunka 
diákoknak 


