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A szatymazi Tóth Piroska mindent megtett, hogy elkerülje a pusztítást, de hiába

BAKS. A képviselő-testület
hétfőn 9 órától rendkívüli ülést
tart a polgármesteri hivatal
házasságkötő termében.

Milliós károkat okozott a fagy

BALÁSTYA. A Bóbita
színházbérlet első
meseelőadását november 7-én
13.30-tól rendezik a művelődési
házban. A gyerekek a Léghajó
színház előadásában a Kismalac
és a farkas című darabot
láthatják. Akiknek nincs
bérletük, a helyszínen
válthatnak jegyet.

PINCEBEN,
LETAKARVA
N e m c s a k a fagy n e m j ó a
zöldségnek-gyümölcsnek
h a n e m a fűtött hely s e m . Az
a l m a összefonnyad, a krumpli
kicsírázik a l a k á s b a n - hívja

föl a figyelmet Sárközi Andrea, aki j o n a t á n a l m á t árusít a
piacon. Fagymentes helyen:
pincében,
lépcsőházban,
vagy, h a nincs m á s , gangon,
erkélyen kell tartani a zöldséget-gyiimölcsöt. Szorosan a
fal mellett, ahol a szobából
kiáramlik a meleg, é s jól „ b e bugyolálva".

B O R D Á N Y . Hétfőn kezdődik és
november 15-éig tart a szűrőhét
a településen.
-A Kulturális és Szabadidős
Egyesület az idén ünnepli
megalakulásának nyolcadik
évfordulóját. Ebből az
alkalomból ma nyílt napot
tartanak a Bordányi Ifjúsági
Információs Pontban és a
faluházban.
DESZK. A Móra Ferenc
Csicsergő Óvoda Bölcs Bagoly
csoportja hétfőn egy makói
pékséget látogat meg.
KÜBEKHÁZA. Első
alkalommal, hagyományteremtő
szándékkal rendeznek
bolhapiacot november 11 -én
szombaton a polgármesteri
hivatal előtt. Az önkormányzat
kéri a kübekháziakat, hogy
feleslegessé vált vagy megunt
használati tárgyaikat hozzák el,
cseréljék el, vagy értékesítsék.
Ha a piac sikeres lesz, ezentúl
negyedévente rendezik meg.
Ezen a napon délelőtt tartják a
már hagyományos őszi
gyümölcsfa- és dísznövényvásárt

PUSZTAMÉRGES. A z

önkormányzat november 9-én
idősek napi köszöntőre hívja a
község 60 év feletti lakosait. Az
ünnepségen műsort adnak az
óvodások, általános iskolások, a
helyi középiskola tanulói,
valamint az Őszikék Nyugdíjas
Klub tagjai. A műsor után Papp
Sándor polgármester köszönti a
résztvevőket, majd ebéd
következik.
SZATYMAZ. A

képviselő-testület szerdán 14
órától ülésezik a művelődési ház
nagytermében. Módosítják a
gyermekvédelmi támogatásról
szóló rendeletet, majd
előterjesztések következnek.
SZEGED. Az alvászavarokról
rendeznek országos konferenciát
Szegeden, az újszegedi
rendezvényházban. A tegnap
kezdődő, ma záruló programon
az alvászavarokkal foglalkozó,
illetve foglalkozás-egészségügyi
szakemberek és munkaadók
tanácskoznak. Szó esik - többek
között - a munkahelyi balesetek
és az alvászavarok
összefüggéseiről, illetve
szakorvosok tartanak
előadásokat arról, e probléma
milyen területeket érinthet.
- A Szegedi Rendőrkapitányság
megbízott vezetője hétfő délután
egy és három óra között
lakossági fogadóórát tart. Zélity
László alezredest a Szegedi
Rendőrkapitányság Párizsi körút
Í6-22. szám alatti épületében
kereshetik fel.
ÜLLES. Faragott fakeresztet
helyeztek el az (illési régi
temetőben november 1 -jén az
ott nyugvók emlékére. A
keresztet - melyet Lőrincz Ervin
helyi fafaragó készített - a mise
után ünnepélyes keretek között
szentelték fel.
ZSOMBÓ. A képviselő-testület
pénteken ülésezett. Szó volt többek közt - a jegyzői állás
pályáztatásának részleteiről, a
templomfelújításról és a 2007-es
belső ellenőrzési tervről.
- Grund Szabina és Domonkos
István festő képeiből nyílt
kiállítás a művelődési ház kettes
klubjában.

Sárközi Andrea sok réteg öltözetben árusítja az almát
„Ültem a paprika között, és sírtam" - mondja Tóth Piroska,
szatymazi termelő. Egymillió forint kárt okoztak számára az
utóbbi, hideg napok. Egy másik, szinten a Mars téren árusító
termelőnek pedig az asztalán fagyott meg a karfiol, hajnaltól
reggelig.

Fotó: Segesvári Csaba

misült. - Ennyit bírtam csak
belőle megmenteni - mutatja a
rekesznyi termést. A pritamin
felét le tudta ugyan szedni, de a
másik fele „kész". Vége. S amit
betakaríthatott, annak egy részét is megcsipkedte a fagy. Nézze meg ezt - mutat föl egy
károsodott paprikát. - Egymillió forintos kárt okozott nekem
a hirtelen jött fagy - számol.
Tavaly nem voltak ilyen gondok: nem a nyárból lett tél, de-

cember hetedikéig mindent el'
lehetett adni.
- Nem tudom, hány fok mínusz lehetett tegnap-tegnapelőtt
hajnalban, de nagyon sok - teszi
még hozzá. A csöpögtetés rendszer, ami pedig nyolc-tíz fokos

- Csöpögtetővízzel igyekeztem
megelőzni a kárt, ez jól véd,
üvegházhatást idéz elő. Mégis
elfagyott, az utolsó darabig, a
fehérpaprika - mondja a szegedi Mars téren árusító, szatymazi Tóth Piroska. - Két fóliányit

ültettem belőle, május-júniusban, hogy ilyenkorra beérjen.
Be is ért, épp kezdtem volna
hordani a piacra, és semmi
nem lett belőle - teszi hozzá.
Almapaprikából szintén vok
egy fóliásnyija, az is megsem-

Röszkéig
utaztak
a teknősök

Egy Amazonas menti kórházban kezelik - hamarosan kiutasítják

MUNKATÁRSUNKTÓL

Röszkénél jelentkezett belépésre
tegnap személygépkocsijával az a
német állampolgár, aki a vámosok kérdésére vámköteles árut
nem jelentett be. A pénzügyőrök
a jármú tételes vizsgálata mellett
döntöttek: a csomagtérben, az
úti holmik között hét darab mór
teknőst találtak elrejtve. A 39
éves férfi elmondása szerint az
állatokat Németországban élő
gyermekének vitte volna ajándékba, de a természetvédelmi
hatóság engedélyét nem tudta
bemutatni. A vámhivatal a több
százezer forint értékű teknősszállítmányt lefoglalta, a férfi ellen pedig természetkárosítás miatt tett feljelentést.

Príma Díj
szegedieknek
Első alkalommal rendezték meg
tegnap Csongrád megyében a
Területi Príma Díj-átadó ünnepséget, mely a 2003-ban alapított Príma Primissima Díj helyi megfelelője. A szegedi Tisza
Szálló tükörtermében rendezett
ünnepségen három kategóriában osztottak ki elismerést. Az
1 -1 millió forintot Vajda júlia, a
Szegedi Nemzeti Színház magánénekese, dr. Thurzó László,
a Szegedi Tudományegyetem
Onkotherápiás
Klinikájának
tanszékvezető egyetemi tanára,
valamint Kligl Sándor szobrászművész vehette át.

hőmérsékletemelkedést biztosít,
semmit nem ért. Fekete fólia is
védi a fóliásban a talajt, ha csak
egy kis napsütés is van, máris
összegyűjti a hőt. Ez sem volt
elegendő. Mindent megtett Tóth
Piroska tehát a fagy ellen, amit
tehetett - mégis bekövetkezett a
tragédia. S hová fordulhat kárenyhítésért? - Maga szerint fordulhatok valahová? - kérdez
vissza.
A szomszédos standnál padlizsánt árusítanak. - Jól nézzék
meg: az év utolsó padlizsánjai.
Ami még kinn van, az el is fagyott - mondja Kálmán Imréné.
- Ez meg - mutat föl egy nagy
fej karfiolt - itt fagyott meg reggel óta előttem, az asztalon.
Hajnalban, amikor kihoztuk,
még semmi baja nem volt - teszi hozzá. Jóformán az utolsó
utáni pillanatokban is semmivé
válhat a küzdelmes munka
eredménye.
F.CS.

ENYHUIESJÓN
Ma reggelre mínusz öt fok körüli hőmérsékletet mondanak, délutánra plusz
négy-öt fokig is fölmelegedhet a levegő. A szegedi meteorológiai szolgálat szerint hó nem várható - ha esetleg esik egy kevés csapadék, az eső lesz.

Előkerült a Brazíliában eltűnt Ferenc
Megtalálták azt a huszonhat
esztendős földeáki férfit, aki két
éve tűnt el Brazíliában. Szarvas
Ferencet egy Amazonas-vidéki
kórházban ápolják, ám továbbra
is rejtély, hogyan és miért került
oda. Valószínűleg hazajön, mert
brazíliából ki fogják toloncolni.
A kórházban lefotózták, a képet
Magyarországra küldték, s itthon édesapja ez alapján azonosította Ferencet.
A földeáki Szarvas Ferenc eltűnésének különös történetéről két
hónappal ezelőtt számoltunk be.
Mint édesapja, az idősebb Szarvas Ferenc lapunknak elmondta,
fia azért távozott Brazíliába, mert
miután részt vett egy egy hónapos ottani turistaúton, beleszeretett az egzotikus országba. Attól
kezdve folyton útikönyveket bújt,
és azt emlegette, ott szeretne élni. A csendes, kissé zárkózott fiatalember egyébként szakmunkásképzőt végzett és a hódmezővásárhelyi porcelángyárban dolgozott egészen addig, míg két évvel ezelőtt repülőre nem szállt.
Indulása előtt megígérte, hogy ha
megérkezik, jelentkezik és rendszeresen írni fog, ezt az ígéretét
azonban nem tartotta be. Csupán
két levelet küldött röviddel a
megérkezését követően. Az elsőben arról mesélt, hogy nagyon jól
érzi magát, barátokat szerzett és
nyelvet tanul, nagyon tetszik neki az ország, sőt már randevúzik
is egy helybeli lánnyal, mi több,
szeretne letelepedni Brazíliában.
A második levélben - amit Rio
Preta de Évából adott fel - viszont
már csak fotókat küldött magáról
és kiszemeltjéről. Az aggódó apa
azt kővetőén fordult a rendőrség-

hez, hogy a család hiába írt neki,
a levél visszajött azzal a jelzéssel,
hogy a címzett ismeretlen.
Idősebb Szarvas Ferenc tavaly
nyáron jelentette be az eltűnést a
Makói Rendőrkapitányságon. Az
Interpolon kívül kereste fiát a
Vöröskereszt is, ám senki sem
bukkant a nyomára - egy jósnő is
csak annyit tudott mondani,
hogy él, de már másutt van, mint
ahová eredetileg megérkezett.
Most kiderült, hogy a jósnőnek

igaza volt: Szarvas Ferencet egy
Amazonas-vidéki
kórházban
ápolják, pszichés problémák miatt. A rendőrség erről úgy szerzett tudomást, hogy a kórház
megkereste a magyar nagykövetséget, mert az egyik betegük, akinek semmiféle papírjai nincsenek, azt állítja magáról, hogy
magyar állampolgár és Szarvas
Ferencnek hívják. A követség aztán a hazai hatóságokhoz fordult, és végül- fénykép alapján -

Szarvas Ferenc édesapja egy fotóval, amit fia Brazíliából küldött

az édesapa igazolta, hogy az ő fiáról van szó. Hogy pontosan miért
és hogyan került oda, egyelőre
nem tudni, és azt sem, mi lesz a
további sorsa.
Az édesapa most a magyar követség információira vár. Arra
számít, minthogy a fia semmiféle okmánnyal nem rendelkezik,
előbb-utóbb hazakerül, mert
minden bizonnyal kiutasítják
Brazíliából.
SZABÓ IMRE
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