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Szennyvíz kerül a tarjáni esőcsatornába 

Mitől büdös a Zápor-tó? csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problé-
máikat . észrevéte le iket , tapasztalataikat 
ezen a héten Hegedűs Szabolcs újságíró 
m u n k a t á r s u n k k a l o s z t h a t j á k m e g , aki 
munkanapokon reggel 8 és 10 óra között, 
vasárnap 14 és 15 óra között fogadja hívá-
saikat a 06-209-432-663-as rádiótelefon-
számon. Elveszett és talált tárgyakat kereső 
olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik köz-

zé mondanivalójukat. Hirdetésfelvétel 8 és 18 óra között a 06-
80-820-220-as zöld (ingyenes) számon, illetve személyesen a 
Sajtóházban és a hirdetőirodáinkban. 

A híd alatt. Hevesiné ar-
ra kívánja felhívni a figyel-
met, hogy az Újhíd újszege-
di lábánál lévő terület rend-
kívül elhanyagolt állapotban 
van. Olvasónk ezt azért is 
tartja szégyenletesnek, mert 
ezen a területen két szálloda 
is található, így a környéken 
turisták is gyakran megfor-
dulnak, s a „szeméthegy" 
miatt nem túl jó benyomás 
alakul ki bennük a városról. 

Sportcipő. A Nagy Jenő 
utcai Euromini áruház mun-
katársai kérik azt a hölgyet, 
aki március 30-án vagy 31-
én gyermeksportcipőt vásá-
rolt az üzletben 6900 forint 

értékben, hogy egy félreér-
tés tisztázása miatt keresse 
fel őket az áruházban. 

Helyesen. Két számjegy 
felcserélése okozott kisebb 
megdöbbenés t olvasóink 
egy részénél. Múlt szombati 
számunk Csörög rovatában 
azt írtuk Ny. F. telefonálónk 
elmondása alapján, hogy ma 
a három gyereket nevelő fő-
állású anya a családi pótlék 
mellett havonta 31 200 fo-
rintot kap. Valójában 13 200 
forint kellett volna, hogy 
szerepeljen. A hibáért elné-
zést kérünk. 

u z n n s a r t m 

Mordvin rokonaink Zápor-kerti idill - a tó teljes rehabilitációra szorul. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

Munkatársunktól 
A Szegedi Finn Klub kö-

vetkező rendezvényére ápri-
lis 4-én, kedden 18 órakor 
kerül sor a Szegedi Evangé-
likus Egyházközség Luther-

Munkatársunktól 
Hegedűhangversenyt ren-

deznek ma, kedden Szegeden, 
a Király-König Péter Zeneis-
kolában. Samuli Tuomikoski 

házában (Osztróvszky u. 5.), 
melyen dr. Mészáros Edit, a 
nyelvtudomány kandidátusa, 
egyetemi docens tart elő-
adást „Mordvin nyelvroko-
naink" címmel. 

finn művész koncertje délután 
fél 4-kor kezdődik a nagyte-
remben. Az előadó műsorán 
Bach-, Mendelssohn- és Sara-
sate-művek szerepelnek. 

Tiz tarjáni háztömbből 
folyik háztartási szenny-
víz abba a csapadékvíz-
elvezető csatornába , 
amelynek túlfolyó víz-
mennyisége nagyobb 
esők idején a tarjáni Zá-
por-tóba kerül. A szenny-
vízre utaló iszaposodásra 
Makrai László biológus, a 
terület önkormányzat i 
képviselője figyelt fel. A 
Szegedi Vízmű Kft. vizs-
gálata szerint a szenny-
vízbefolyást a hetvenes-
nyolcvanas években ké-
szült hibás csatornaköté-
sek okozzák. 

Évtizedek óta háztartási 
szennyvíz kerül a tarjáni Zá-
por-tóba, s ez magyarázza, 
hogy miért áraszt meleg idő-
ben kénhidrogénes bűzt a se-
kély vizű gyűjtő. Egy vizsgá-
lat bebizonyította, hogy a csa-
padékvíz tározásra kialakított 
tóba tíz háztömbből folyik be 
szennyvíz az esővízcsatornán 
keresztül. A környékben la-
kók régóta panaszkodnak a tó 
elhanyagolt állapotára és a 
nyári bűzre, amelyen nem se-
gített az sem. hogy a kilencve-
nes évek elején az önkor-
mányzat kikotortatta a tavat. 
A szennyezés lehetséges ere-
detére a környék önkormány-
zati képviselője, Makrai László 
biológus tavaly ősszel irányí-
totta rá a figyelmet, miután 
megfigyelte: a Zápor-tóban 
hasonló folyamatok játszód-
nak le, mint egy szennyvíz-
tisztító biológiai szűrőtelepén. 
A képviselő felkérésére a Sze-
gedi Vízmű Kft. elvégezte a 
Zápor-tóba vizet hozó csapa-
dékvíz csatornahálózat hóna-
pokig tartó felülvizsgálatát, és 
arra az eredményre ju tot t , 

hogy 9 házból az épület csa-
padékvíz-bekötésén keresztül 
szennyvíz folyik az esővízcsa-
tornába (Retek u. 17., Olajbá-
nyász téri szolgáltatóház, Jó-
zsef Attila sgt. 154., Murányi 
u. 20., Űrhajós u. 11., Űrhajós 
u. 13., Csorba u. 3., Szamos u. 
2., Hajlat utcai fűtőmű), egy 
házban pedig a hibás bekötés 
miatt a te l jes szennyvíz-
mennyiség a csapadékvíz-csa-
tornába jut (Retek u. 16.). A 
szennyezésért felelős szabály-
talan bekötéseket valószínűleg 
a csatornahálózat építésekor 
vagy az épületekben végzett 

belső átalakítások alkalmával 
követték el. A szakemberek 
nem zárják ki, hogy hasonló 
csatornabekötési hibák a város 
más pontjain is lehetnek. 

A biológus-képviselő úgy 
véli, a Zápor-tó megújításához 
a szabálytalan bekötések meg-
szüntetése után a tó teljes le-
engedésére, kitisztítására és 
tiszta vízzel való feltöltésére 
lesz szükség. A tó problémáját 
jelenleg az okozza, hogy a 
szennyvíz magas nitrát- és 
foszfáttartalma miatt napfény 
hatására az algák és baktériu-
mok robbanásszerűen elsza-

porodnak, így a szerves anya-
gok oxigéntől elzárt bomlása 
közben bűzös gáz keletkezik. 
Makrai László szerint az 
újabb kikotrás után tó vízfris-
sítése megoldható egy közeli 
kútból, amelynek jó minőségű 
vizével folyamatos vízcserét 
lehetne biztosítani; így a szer-
ves anyagok feldúsulása sem 
következhetne be. A tó vízmi-
nőségét az is ront ja , hogy 
funkciója szerint befogadja a 
nagyobb esők első, az utcákat 
leöblítő hullámát. A képviselő 
tervei szerint a környék alkal-
mas pihenőpark lehetne, ha si-

kerül megfelelő szinten tartani 
a tó vízminőségét. A Szegedi 
Vízmű Kft. ugyancsak a sza-
bálytalan szennyvízbevezeté-
sek átkötését és a tó tisztavíz 
utánpótlását javasolja. 

A szabálytalan bekötések 
felvetik a felelősség és az új-
jáépítési költségek kényes 
kérdéseit is. A lakók, akiknek 
szennyvize éveken át az eső-
csatornába került, tulajdon-
képpen egy nem megfelelő 
szolgáltatásért fizettek csator-
nadíjat. Felelősségre vonni 
azonban nincs kit, mert a csa-
tornázást a hetvenes-nyolcva-
nas években építő beruházási 
vállalat már nem létezik, a 
szegedi csatornahálózatot 
1994 óta üzemeltető Szegedi 
Vízmű Kft. pedig nem felelhet 
a korábbi rossz bekötésekért. 
Makrai László képviselő eb-
ben a helyzetben az önkor-
mányzati forrásokat vizsgálja: 
„A vétlen lakókra akkor sem 
hárítható az új bekötés költsé-
ge, ha a vezetéknek a fogyasz-
tó felőli végén van a hiba. Bár 
a felelősség az akkori beruhá-
zót és kivitelezőt terheli, attól 
tartok, az önkormányzatnak 
kell majd vállalnia a költsége-
ket. Érdekes jelenség, hogy e 
házközösségekből egy sem ta-
lálható az egyéni választókör-
zetemben." A költségvetési 
források közül elsősorban a 
Vízügyi építési alap jöhet szó-
ba, ennek idei felosztásáról 
hamarosan dönt a Víz és csa-
torna bizottság. Az átkötések 
tényleges költsége egyelőre 
nem ismert , de valószínű, 
hogy több milliós nagyságren-
dű lesz. A finanszírozás esé-
lyeit csökkenti, hogy hasonló 
problémákkal a Vértó rehabi-
litálása is a sorára vár. 

Panek Sándor 

Koncert a zeneiskolában 

Szeptembertől megvál-
tozik a gyógyszerészek 
szakképzésének rendje. A 
központi gyakornokként 
eltöltött egy év alatt a 
diplomások közalkalma-
zotti bért k a p n a k , ami 
keresetcsökkenést jelent-
het azoknak, akik már el-
helyezkedtek például egy 
magángyógyszertárban. 
Gondot jelenthet az is, 
hogy valószínűleg többen 
kívánják letenni a szak-
vizsgát, mint azt az előirt 
lé tszámkeret lehetővé 
tenné. 

Ha egy diplomás gyógy-
szerész eddig szakvizsgát 
akart tenni, akkor előbb töb-
béves gyakorlatot kellett sze-
reznie egy munkahelyen. 
Szeptembertől azonban az 
egészségügyi miniszter rende-

Reform a gyógyszerészele szakképzésében 

Közalkalmazottként tanulnak 
lete értelmében akár rögtön a 
diploma megszerzése után 
beléphet a jelölt a szakképzés-
be. Ennek egyedüli feltétele, 
hogy előszerződést kössön 
egy akkreditált munkahellyel, 
legyen az közforgalmú vagy 
kórházi gyógyszertár, gyógy-
szergyár, valamilyen hivatal 
vagy kutató laboratórium. Ha 
ez is megvan, akkor központi 
gyakornokként vagy más szó-
val rezidensként elkezdheti 
azt az egyéves képzést , 
amelynek során olyan, a jelen-
kor gyakorlati kihívásainak 
megfelelő tárgyakkal ismer-
kedhet meg, mint például 
gyógyszerészi közgazdaságtan 
és jog, gazdálkodási ismere-

Tőzsdei jelentés 
Hétlön jelentős áreséssel kezdődött a hét a részvénytőzsdén. A 

BUX záróértéke 9881 pont lett (-119 pont). A közelebbi decem-
beri lejáratú BUX ennél is pesszimistábban zárt, hiszen 290 pont-
tal csökkent az értéke. A "riadalom" lö oka az volt, hogy az ameri-
kai Microsofttal kapcsolatban negatív hirek jelentek meg. Sajtó-
közlések szerint, az állam és a nagyvállalt közötti trösztellenes 
perben a közvetítői próbálkozások kudarcot vallottak, aminek 
következtében a cég papírjai 11%-os eséssel kezdték a kereske-
dést. Nem csoda ezért, hogy a Matáv lett a nap egyik vesztese. 
Sajnos a Mol is csalódást okozott a befektetőknek. A Slovnaft 
megvásárlása ugyan jól illik az olajvállalat terveibe, de elemzők 
szerint, igy túlságosan megnövekszik a társaság eladósodottsága. 
További hír volt még, hogy a magyar fizetési mérleg februári 
hiánya duplája lett a piaci várakozásoknak (160 millió euró). 

Részvény n e v e Nyitóra Zóróai Záróár 
változás 

Záiáar 
változás (tfa) 

BORSODCHEM 1 0 S 0 0 10 500 10 0 ,10 
EC1S 13 400 13 800 400 2 ,99 
ANTENNA 13 220 12 500 -695 -5 ,27 

MATÁV 2 3 9 9 2 271 -99 -4,18 

MEZŐGÉP 2 090 2 050 -40 -1,91 
MOL 5 3 9 5 5 295 75 -1 ,44 
OTP 14 590 14 640 80 0 ,55 
PICK II 395 11 500 -95 -0,82 
RICMTER 17 800 17 5 0 5 -245 1.38 
TVK 5 000 4 900 50 -1,01 

D̂LNAENVEST 
| TŐI8D1ŰCTH0K8ÉC BT. 

Tel.: (62) 450 000 S/cgcd Takaréktár u.l. 
Szegedi képviselete a Tisza-Invest Kft 

tek, pharmakoökonómia , 
kommunikáció vagy me-
nedzsment. 

- Eddig is hallgattak a diá-
kok ilyen ismereteket, csak ki-
sebb mennyiségben, mivel az 
állami tulajdonban lévő pati-
kák nem igényeltek bonyolult 
adminisztrációt. A magán-
gyógyszertárak tulajdonosai-
nak viszont érteniük kell a 
munkajoghoz, a gazdálkodás-
hoz és az egészségbiztosítási 
pénztár felé történő elszámo-
láshoz - indokolja ezeknek az 
ismereteknek a szükségessé-
gét dr. Erős István, a Szegedi 
Tudományegyetem Gyógy-
szerésztudományi Karának 
dékánja . Azt is e lmondja , 

hogy a szakképzés első évé-
ben a központi gyakornok kö-
zalkalmazotti fizetést kap az 
államtól, ami - a dékán sze-
rint - akár háromszoros kere-
setcsökkenést jelenthet azok-
nak, akik már elhelyezkedtek 
például egy magángyógyszer-
tárban, s csak most kívánnak 
szakvizsgát tenni. 

Az egyéves rezidensi kép-
zést követően a jelölt tizenkét 
szakirány közül választhat an-
nak megfelelően, hogy élete 
későbbi részében milyen terü-
leten kíván dolgozni. A vá-
lasztott szakirányban még há-
rom évig kell - elsősorban 
gyakorlati - tanulmányokat 
folytatnia ahhoz, hogy a ne-

( f hirdetését fe ladhatja Szegeden 

a Békés Megyei Hirtap-ba 
Megjelenés: 32 OOO pld. 

Terjesztési terület: Békés megye 
Hirdetésfelvevő helyek: 

D É L M A G Y A R O R S Z Á G K f t . 
Szeged, Stefánia 10. 

és vidéki szerkesztőségei. 
Tel . / fax: (62) 4 2 0 - 8 1 9 . j j 

SZEGEDI RUHAZATI KFT., Szeged, Róna u. 27. sz. 
alatt RAKTÁRI KIÁRUSÍTÁST tart 2000. április 4-től 

(keddtől) április 21-ig az alábbi termékekből: 
- női ruha, női blézer, mellény 
- női szoknya, női blúz 
- férfiöltöny, zakó, nadrág, sapka 
- cérnamaradék, húzózár, rongyszőnyeg, 

valamint ipari varrógépek, stenderek, 
- különböző anyagtartó állványok. 

Nyitva tartás: H-P.: 10-17. 

gyedik év végén gyógyszeré-
szi szakvizsgát tehessen. Erős 
István szerencsésnek tartja, 
hogy a gyógyszerészek szak-
képzésének szervezése a Haj-
nal Imre Egészségtudományi 
Egyetemről átkerült az alap-
képzéseket is folytató felsőok-
tatási intézményekhez. Mind a 
budapesti, mind a szegedi ka-
ron azonos tematikát követő 
képzés után lehet szakvizsgát 
tenni, amelynek megszerzését 
egyre többen érzik fontosnak. 
Egyrészt amiatt , mert az 
egészségügyi törvény szerint a 
szakképzettséggel nem ren-
delkező gyógyszerészek csu-
pán felügyelet mellett dolgoz-
hatnak. Az is a szakvizsga 

megszerzésére motiváló té-
nyező, hogy csak ennek birto-
kában szerezhet valaki saját 
gyógyszertár üzemeltetéséhez 
elengedhetetlenül szükséges 
úgynevezett személyi jogot. -
Vagyis nemcsak a friss diplo-
mások érdekeltek a szakvizs-
ga letételében, hanem azok a 
néhány évvel ezelőtt végzett 
hallgatók is, akik már elhe-
lyezkedtek valahol, de szak-
képzésben még nem vettek 
részt - mondja Erős István, 
aki éppen ezért attól tart, hogy 
kevésnek bizonyul majd az a 
kétszáztíz főre szabott lét-
számkeret, amelyet a buda-
pesti és a szegedi gyógysze-
részkaron a rezidensi képzésre 
jelentkezőkkel tölthetnek fel. 
Ez ugyanis csupán az idén 
végző hallgatók felvételét ten-
né lehetővé. 

Hegedűs Szabolcs 

Kreatív, felsőfokú angoltudással, 
számítógépes szövegszerkesztési gyakorlattal 

rendelkező munkatársat keresünk 
szoftverdokumentációk és elektronikus 

oktatási anyagok készítésére. 
Előnyök: angol anyanyelv, DTP gyakorlat, 

szoftverhasználat-oktatási és CBT-készítési gyakorlat. 
A pályázatokat április 25-ig önéletrajzzal 

a Cygron Kft., 6701 Szeged, Pf.: 727, 
vagy a cygron@cygron.hu címre kérjük. 

ÉLELMISZER-RAKTÁRHÁZ 
Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5. Tel.. 478-290. 

Nyitva: H-P: 6.30-18.00, szo: 6.30-13.00 óráig 

400 g konyakmeggy 375 Ft 
2 I Frutti üdítő, 3 ízben 104 Ft 
1/11 Gold Star alma üdítő 69 Ft 
1/1 kg finomliszt 47 Ft 
0,5 I Arany Aszok sör továbbra is 79 Ft 

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ! 

Dr. Kiss Ernő 
köszöntése 

Munkatársunktál 
Ma este 7 órakor a Bálint 

Sándor Művelődési Házban 
ünnepi hangversenyt és ba-
ráti találkozót rendeznek dr. 
Kiss Ernő zenetanár és kar-
nagy 75. születésnapja alkal-
mából. A régió zenei életé-
nek jeles személyiségét dr. 
Ványai Éva Szeged alpol-
gármestere és dr. Siket Ist-
ván Makó alpolgármestere 
köszönti. Az est vendégei: 
Monoki Lajos nyugalmazott 
főiskolai docens, Papp Lász-
ló református lelkész és Teg-
zes Miklós előadóművész. 

A műsorban közreműköd-
nek az ünnepelt tanítványai, 
művésztársai, barátai és csa-
ládtagjai. 

Felkészítő 
tábor 

Munkatársunktól 
A T e h e t s é g é r t Mozga -

lom szervezésében felvételi 
előkészítő tábort rendeznek 
a Szegedi Tudományegye-
tem Bölcsésze t tudományi 
Karán április 17. és 21. kö-
zött. A felkészítő foglalko-
zásokat egye temi oktatók 
tartják magyar és történe-
lem tá rgyakbó l , va lamint 
a n g o l , n é m e t és f r a n c i a 
nyelvből. A tábor önköltsé-
ges, a részvételi díj az ellá-
tástól f ügg , az ó rad í j há-
romszáz forint. 

A tábor részvételi dí já-
nak csökkentésére ösztön-
díj igényelhető. Érdeklődni 
az 544-128-as és az 544-
129-es telefonszámon vagy 
a T e h e t s é g é r t M o z g a l o m 
i rodá jában , a Tisza La jo s 
krt. 103. szám alatt lehet. 

mailto:cygron@cygron.hu

