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KORKÉP 

ALGYŐ. Szent Iván napján, 
holnap számos programmal 
várja az érdeklődőket a hajnali 2 
óráig nyitva tartó tájház. Lesz 
színház, arcfestés gyerekeknek, 
népzene, tárogatóműsor 
idősebbeknek, tűzzsonglórök, 
sámándobosok, tűzugrás, 
tűzvarázslás, távcsöves 
csillagnézés, éjszakai kerti mozi, 
közös dalolás. Éjjel fél 12-től 
kertmozi: levetítik a Szentivánéji 
álom című filmet. A látogatók 
között éjfélkor ajándékcsomagot 
sorsolnak ki. 

DESZK. A Létminimum Alatt 
Élők Társasága Csongrád megyei 
szervezete a Gyermekélelmezési 
Alapítvány pályázatán nagy 
mennyiségű tartós 
élelmiszersegélyt nyert, melyből 
Deszk is kapott. Az első 
szállítmánnyal 1600 kilogramm 
finomlisztadomány érkezett a 
településre Horváth Zoltán 
vállalkozó segítségével. A 
gyermekjóléti szolgálat vállalta, 
hogy az élelmiszersegélyt a 
települése nehezebb helyzetben 
lévő lakosainak juttatja el, 
családonként 6 kg-ot. A 
szétosztás a rászorultak között 
folyamatban van. 

DOMASZÉK. Újabb civil 
szervezet alakult Domaszéken, a 
megyei bíróság májusban 
jegyezte be a Domaszéki 
Lovassport Egyesületet. A 
Dolegy a magyar 
lovashagyományok őrzését, 
fiatal lovasok képzését, 
fogathajtás oktatását, versenyek 
szervezését és lebonyolítását 
tűzte ki célul. Az egyesület várja 
az érdeklődőket, leendő tagokat, 
szimpatizánsokat. Jelentkezni 
Szécsi István elnöknél lehet a 
30/96-89-00l-es számon. 

MÓRAHALOM. A Magyar 
Faluegészségügy Tudományos 
Társaság ma és holnap tartja 3. 
kongresszusát az Aranyszöm 
Rendezvényházban, 
Oktatás-neveléssel az 
egészségügyi esélyegyenlőségért 
falun címmel. A neves 
szaktekintélyek vitaindítóit jeles 
szakértők által vezetett 
kiscsoportos megbeszéléseken 
lehet tovább elemezni, 
kiegészíteni. A tudományos 
program hangulatát 
orvos-művészek teszik még 
emelkedettebbé irodalmi és 
zenei anyagukkal. 

RÖSZKE. Röszkén rendezik 
meg holnap a határőrnapot. A 
Tisza Volán a programra 
látogatóknak a 
Szeged-Röszke-Szeged és a 
Mórahalom-Röszke-
Mórahalom járatokon a teljes 
árú menetjegyből 50 százalék 
kedvezményt ad. Szegedről, 
illetve Mórahalomról a 
rendezvényre utazáskor teljes 
árú menetjegyet váltók 
visszafelé a menetjegy 
felmutatásával díjmentesen 
utazhatnak. Csongrád megye 
más településéről induló utasok 
Röszkéről Szegedig, illetve 
Mórahalomig kapnak 
kedvezményt. 

ÚJSZENTIVÁN. Ma este 6 
órakor kezdődik Vecsernyés 
lános Újszentiván története 
című kötetének bemutatója a 
polgármesteri hivatal 
üléstermében. A falunapok 
programja: ma este 8-tól 
hangulatébresztő utcabál a 
sportpályán. Holnap 10 órától 
óvódások és iskolások műsora, 
majd a Grimm-Busz színház 
előadása. Délben polgármesteri 
köszöntő és díjkiosztó. Fél 1 -tői 
Jó ebédhez szól a nóta - Vass 
Péter közreműködésével. I 
órától kulturális, zenés műsor. 
Fél 6-tól a The Band-koncert, 
majd hastáncbemutató 
következik. Háromnegyed 7-től 
tombolabúzás, 7 és 8 óra között 
hőlégballon várja a gyerekeket. 
Este 8 órától zenés táncos 
mulatság az utolsó vendégig, 10 
órakor tűzgyújtás és tűzugrás, 
éjjel 11 órától tűzijáték. 

Mezőhegyesen nem lehet megélni, szétesnek a családok 

Békésből Szegedre járnak dolgozni 

Akik Szegeden találtak munkát : Papp József, Dévai Antalné, Seresné Süki Ágnes üzemvezető és Tóth Jánosné Fotó: Segesvári Csaba 

Békés megyében még fű sem terem, Me-
zőhegyesen végképp bezárt minden, az 
emberek Szegeden találtak munkát . A 
szentmihályi vágóhídon dolgozók mun-
kásszállón laknak, van, akinek a gyereke 
is a Tisza-parti városba költözött. 

Nem könnyű egy vágóhídon, egy baromfi-
feldolgozó üzemben, szalag mellett dol-
gozni, munkásszállön élni, hét végén lát-
ni csak a családot, és ehhez 85 kilométert 
utazni. A munkáért, a megélhetésért 
azonban manapság mindent meg kell 
tenni. 

- Békés megyében nincs munka, ezért 
jöttünk Szegedre - mondja Tóth Jánosné, 
aki előbb a Szentmihályi Új Élet Kft. apró, 
néhány ágyas munkásszállóján lakott. 
Majd eladta mezőhegyesi házát 3 millió 

A SZÁLLÁS ES AZ UTAZAS INGYENES 
Seresné Süki Ágnes üzemvezető magyarázatképpen hozzáfűzi: a kft. korábban nem üzemelte-
tett munkásszállót. Amikor azonban úgy döntöttek, hogy mindenképpen szeretnék megtartani a 
megbízható, szorgalmas mezőhegyesieket, kialakították az egyszerű, fürdőszobás, konyhás 
szobákat. Ezért nem kell fizetni, a kft. a rezsit is átvállalja, és állja a hazautazás költségeit is. 

forintért - ahol nincs megélhetés, csak el-
potyázni lehet az ingatlant, teszi hozzá 
keserűen - , és Szegeden, hitellel kiegészít-
ve egy másfél szobás panelt vásárolt. Most 
ott él 24 éves lányával, aki biztonsági őr-
ként helyezkedett el. 

- Mi már se ide, se oda nem tartozunk -
folytatja a középkorú asszony. Meséli, a 
mezőgazdaságban dolgozott, majd cukor-
gyárban és különböző vállalkozóknál, 

akik hol bejelentették, hol nem, hol fizet-
tek neki, hol nem, de inkább nem. Ebből 
lett elege. Az Új Élet Kft. egy ideig mikro-
busszal naponta szállította az embereket, 
naponta négy órát utaztak, de ebben na-
gyon kimerültek. Az ingázásnál még a 
munkásszállás is jobb - mondja. 

Dévai Attiláné két éve lakik a szállón, 
amit a kedvükért alakított a cégvezetés. A 
kovácsházi baromfi-feldolgozóban, a bé-

késcsabai Barneválnál is dolgozott, vagy 
őt küldték el, vagy a cég szűnt meg. Sze-
gedre, vagyis Szentmihályra vasárnap este 
utazik vonattal, egész héten itt van, mi-
közben a férje esztergályosként naponta 
Nagylakra jár át. A gyerekek már férjhez 
mentek, megnősültek, senki sincs ott-
hon. Papp József is mezőhegyesi: Szegeden 
végzett erősáramú szakközépiskolában, 
de betegsége miatt nem dolgozhatott a 
szakmájában. Előbb egy gépjármű ügyin-
tézői tanfolyamot végzett el, ilyen beosz-
tásban dolgozott mezőhegyesi szállítási 
üzemnél, míg az meg nem szűnt. Most 
itt, a szentmihályi vágóhídon dolgozik 
szalag mellett az asszonyokkal együtt, és 
hasonlóképpen az üzem mellett lakik. 
Csak hét végén látja a családját, unokáját. 

E K . 

Megújulnak a kiskörúti házak 

Százhetvenmilliós felújítás 
A szegedi önkormányzat nemcsak a lakótele-
peken élők házfelújítását segíti a panelprogram-
mal, hanem a bérházak és a magántulajdonú 
házak megújulását is támogatja. 

Két társasház-felújítási program kezdődik Szege-
den, nem lakótelepi tömbökben. Az egyikben 18 
önkormányzati tulajdonú ház teljes homlokzata, 
valamint - szükség szerint - teteje, bádogozása újul 
meg űszre a Tisza Lajos körúton, 170 millió forint-
ból - tudtuk meg Botka László polgármestertől teg-
nap a körúton tartott sajtótájékoztatóján. Folytató-
dik az országban egyedülálló „kölcsönállványt in-
gyen" program is, amelybe tavaly 50 társasház kap-

csolódott be. Az önkormányzat az IKV Zrt. közre-
működésével a magántulajdonú házak homlokza-
tának felújítását támogatja az állványzat kölcsön-
zésével. 

Az idei első felállványozás tegnap készült el a Ti-
sza Lajos körút 13. szám alatti vegyes tulajdonú és a 
15. szám alatti teljesen magántulajdonú házon. Né-
meth István, az ingatlankezelő elnök-vezérigazgató-
ja elmondta, egy kisebb társasház renoválási költsé-
geinek 30-40 százalékát spórolják meg ezzel a lakók. 
A körúti épületek renoválásához az IKV a jól vizsgá-
zott graffiti elleni bevonatokat ajánlja, amelyeket az 
elmúlt hetekben középületeken teszteltek. 

D . T . 

K I L E S Z A P O t f l Á R M K T E B ? 

Bordányban a Fidesz összefog 
a Jobbikkal a választáson 
Induló sorozatunkban a Szeged környéki kistelepüléseken igyek-
szünk felmérni a politikai erőviszonyokat az önkormányzati vá-
lasztások előtt. Ki lesz a falu vezetője - latolgatjuk, helyi po-
litikusok segítségével. 

Bordányban 1984 óta vezeti a fa-
lut Balogh Ferenc, először ta-
nácselnökként, majd 1990 óta 
! üggetlenkcnt megválasztott pol-
gármesterként. Az őszi önkor-
mányzati választásokon ismét 
függetlenként indul. A polgár-
mester - aki fontos megoldandó 
feladatnak jelölte meg a falu 
szennyvízberuházását, a munka-
helyteremtést, az idősotthon és a 
kerékpárutak megépítését - nem 
akart esélyeket latolgatni. 

- Bizakodó vagyok - mondta 
másképp nem is indulnék. Nem 
szeretném, ha a falu lakosai párt-
színekhez kötnének. A kisebb te-
lepülésen személyekre szavaz-
nak az emberek, nem pedig pár-
tokra - ad magyarázatot a biza-

kodásra. Úgy gondolja, vetélytár-
sával ellenfelek és nem ellensé-
gek, sportszerűen megmérkőz-
nek egymással. - A képvise-
lő-testület tagjaival - bármilyen 
párt jelölte is őket - együtt kell 
dolgozni. Ez eddig is így történt, 
s ha újra megválasztanak, a jövő-
ben is így lesz - mondja. 

A polgármester kihívója a bor-
dányi önkormányzat egyik kép-
viselőjének fia, a 27 éves i f j . Si-
mon Zoltán. Egy éve tagja a Job-
bik Magyarországért Mozgalom-
nak, a helyi szervezet elnöke, a 
szegedinek alelnöke. Saját dön-
tése volt, hogy indul, úgy érzi, 
megérett erre a feladatra. Azt 
mondta: a Fidesszel kétórás tár-
gyalást folytattak, s megállapod-

tak, hogy több megyei körzetben 
jobbikos jelölt indul, fideszes tá-
mogatással. - Párttörténelmet ír-
tunk - magyarázza ifj. Simon 
Zoltán. - Hiszen először fordul 
elő Magyarországon, hogy a főb-
bik jelöltjét a Fidesz-MPSZ és a 
KDNP támogatja. A jobboldal-
nak igenis össze kell fogni, bárha 
egy zászló alá nem lehet beterel-
ni mindenkit. A Fidesz ezt akar-
ta, ezért veszítette el az ország-
gyűlési képviselő választásokat -
magyarázza. A jelölt egyébként 
önkormányzati képviselőként 
várhatóan több jobbikossal 
együtt indul. Hogy kikkel, az 
még egyeztetés alatt áll. Ifj. Si-
mon nem akart jósolni. - Nem 
az a kérdés, hogy hány százalé-
kos sikerre számítok. Megtesz-
szük, amit lehet, és várjuk az 
eredményét. Bordányban válto-
zásra van szükség. 

NYEMCSOKÉVA 

Meghajlott a jelzőtábla 

Újszegeden, a Népker t soron kidőlt jelzőtábla nehezí t i meg a 
Szegedet a Kelvárosi híd felől megközel í tő autósok közlekedé-
sét. A Ligetfürdőtől néhány száz mé te r r e megállni t i los tábla 
haj l ik az útra , ezért az au tósoknak a mene t i r ánnya l szemközt i 
sávba kell á t h a j t a n i u k . Valószínűleg nem a nagy meleg, hanem 
vandál kezek vagy egy to la tó au tó e lőt t ha jo lha to t t meg az alu-
m í n i u m o s z l o p Fotó: Schmidt Andrea 

Bogaras természetkárosító 

Röszkén bukott le 
Kisbuszával jelentkezett belépésre a röszkei határátkelőn egy 34 éves 
lengyel állampolgár. A tételes vámvizsgálat során a férfi egyik cso-
magjában negyvenkét különféle ízeltlábút találtak a vámosok. A ro-
varokat lefoglalták. A szakértői vizsgálat során kiderült, az ízeltlábú-
ak védettek, és eszmei értékük meghaladja a kétszázezer forintot. A 
Szegedi Rendőrkapitányság természetkárosítás miatt gyorsított eljá-
rást folytatott a férfi ellen. 


