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Valószínűleg még 2007-ig érezhető lesz a trágyatavak lehelete 

Elviselhetetlen bűz 
a város szélén 
Szeged északi részén egyre nagyobb felháborodást 
vált ki a városrészt elárasztó bűz. Szakértők 
szerint a helyzet még a jelenleginél is rosszabbra 
fordul. 

Már számos alkalommal, legutóbb két hónapja ír-
tunk arról, hogy a Szeged határától alig két kilomé-
ternyire, egyébként minden előírásnak megfelelő-
en működő sertéstelep hígtrágya-szikkasztó tavai 
elviselhetetlen bűzt árasztanak, a város északi ré-
szében a szag szinte elviselhetetlen. 

Az elmúlt napokban, hetekben nem múlt el úgy 
nap, hogy legalább egy olvasónk ne panaszkodott 
volna a környéken élők életét elviselhetetlenné te-
vő mindent elárasztó bűz miatt. 

- Egyszerűen elképesztő, hogy már este, a me-
leg enyhülésével sem lehet ablakot nyitni, 
olyan, mintha a sertéstelepen laknánk - pana-
szolta a József Attila sugárúton lakó Somodi 
Gyuláné, tulajdonképpen megismételve a hoz-
zánk fordulók állítását. 

Mayer András, a városhatár közelében műkö-
dő, sertésneveléssel foglalkozó Pigmark Kft. 
ügyvezetője lapunknak elmondta: az Európai 
Uniótól 2007-ig kaptak haladékot az egyelőre 
szabályszerű, ám már korszerűtlennek minősü-
lő trágyakezelés modernizálására. A Pigmark te-

lephelyén két ötvenszer ötvenméteres szikkasz-
tómedencébe folyik az üzem csaknem kilenc-
ezer disznójának híg trágyája, a nyílt tavakról 
pedig szabadon párologhat az ürülékbűz. A vál-
lalkozásnak ez év végéig kell benyújtania a kör-
nyezetvédelmi felügyelőséghez a trágyaelhelye-
zés módosításának terveit, a Pigmark vezetői 
két megoldást is lehetségesnek tartatnak, ám 
mindkettő megvalósításához jelentős pályázati 
támogatásra lenne szükségük. Az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálathoz az 
utóbbi hónapokban nem érkezett újabb bejelen-
tés a disznóbűzzel kapcsolatban, a telep egész-
ségügyi szempontból egyébként minden köve-
telménynek megfelel, mondta kérdésünkre vála-
szolva Hunyadi Ildikó tiszti főorvos. 

- Sajnos, ahol ilyen sok állatot nevelnek, elke-
rülhetetlen a bűz. A szag mérséklésére a tárolási 
technológia megváltoztatásán kívül nincs más 
megoldás - mondta a főorvos, aki hozzátette: a 
trágyaszikkasztók is egyre kevésbé hatékonyak, 
hiszen a talaj szikkasztóképessége idővel csök-
ken. így egyre hosszabb ideig párolog a hígürü-
lék, ami a bűz erősödéséhez vezethet, ezért is 
érezhetik egyre sűrűbben és egyre intenzívebben 
a szagot a szegediek. 

I. SZ. 

Más nevével visszaélve fordultak a Legfőbb Ügyészséghez 

Sportszerűtlen feljelentés 
Pénzügyi visszaélések miatt a 
Legfőbb Ügyészségen feljelen-
tették az Algyői Sportkört. A 
feljelentés aláírójaként szereplő 
Molnár Mihály azt állítja, sem-
mi köze az egészhez, nevével 
visszaéltek. 

Molnár Mihály Algyő közéleti 
egyesületének elnöke meglepő-
dött, amikor a múlt héten levelet 
kapott a Legfőbb Ügyészségtől, 
amelyben közölték vele: bejelen-
tését áttették a Csongrád Megyei 
Főügyészségre. A levélből kide-
rül, hogy a volt iskolaigazgató 
tisztázatlan pénzügyek miatt je-
lentette fel az Algyő Sportkört. 

- Sem magánszemélyként, sem 
az Algyői Közéleti Egyesület elnö-
keként nem tettem feljelentést a 
sportkör ellen. Egyesületünk a 
közéleti tisztaság fenntartásáért 
jött létre, számos, általunk ta-
pasztalt korrupciógyanús ügyről 
már tájékoztattuk a hatóságot, 
ítélet is született több perben is. 
A sportkörrel kapcsolatban azon-
ban eddig nem bukkantunk 

olyan bizonyítékra, amely alap-
ján feljelentést tehettünk volna -
foglalta össze Molnár Mihály. 

Az egyesület elnöke úgy véli, 
hogy valaki a nevével visszaélve 
éppen az általa vezetett szerveze-
tet akarta hiteltelenné tenni. 
Molnár elmondta: korábban egy 
algyői vállalkozó, aki egyébként 
tagja az önkormányzat képvise-
lő-testületének, hamis bizonyí-
tékkal támasztotta alá az egyesü-
lettel szemben megfogalmazott 
vádjait. így elképzelhető, hogy 
most is hasonló, szándékos félre-
vezetés történt. 

- Molnár úr telefonon megke-
resett és közölte velem, hogy va-
laki feljelentett minket az ő ne-
vében - nyilatkozta lapunknak 
Kovács László, az Algyői Sport-
kör elnöke, aki elmondta, hogy 
eddig még nem érték hasonló vá-
dak, hivatalosan soha nem kér-
dőjelezték meg a klub működé-
sének tisztaságát. A sportkört az 
ügyészség eddig még nem értesí-
tette a feljelentésről. 

Lőrinczi György Csongrád me-

gyei főügyész szerint nagyon rit-
ka, hogy más nevével visszaélve 
tesznek bejelentést az ügyészsé-
gen. A hatóságoknak azonban a 
bejelentő személyétől függetle-
nül ki kell vizsgálniuk a leírta-
kat, ezért az ügyet továbbították 
a városi bíróságra, ott döntenek 
arról, hogy egyáltalán elrendel-
nek-e vizsgálatot az ügyben. 

- Ha bebizonyosodik, hogy 
más nevében tettek feljelentést, 
azzal az ismeretlen tettes vagy 
tettesek a hatóság félrevezetésé-
nek bűncselekményét követték 
el, ami legfeljebb egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntethető 
- fogalmazott a főügyész, aki 
hozzátette: a valós vagy valótlan 
tartalomtól függetlenül, még a 
névtelen feljelentések esetében is 
meg kell vizsgálniuk a bejelenté-
seket. 

Az Algyői Közéleti Egyesület 
elnöke elmondta: mindent meg-
tesznek, hogy kiderüljön, ki volt 
a bejelentő, aki ellen pedig felje-
lentést tesznek. 

I . S Z . 

Egy építkezés kérdőjelei 

Tápéi falak és forintok 

A falakat még felhúzták, aztán levonult a kivitelező. Fotó: Karnok Csaba 

Még csicsog a föld a tápéi mű-
velődési ház alatt, de végre meg-
találták, hol repedt el a cső és 
hamarosan megszüntetik a víz-
szivárgást. A ház udvari szár-
nyát csak az év végére tudják 
fölépíteni. 

Nem lehet azt mondani, hogy 
baj nélküli a tápéi Heller Ödön 
művelődési ház rekonstrukciója. 
Nehezen indult, hiszen az első 
tervek már 1993-ban elkészül-
tek, az építkezés azonban csak az 
elmúlt év januárjában indult 
meg. Eredetileg az lett volna a 
cél, hogy a közösségi épület virsli 
alakú nagyterme és elavult kis 
színpada kibővülhessen. A 2001 
januárjában megkezdett építke-
zés tervei szerint azonban a meg-
lévő utcai épületrész (210 négy-
zetméter) az udvaron egy 737(!) 
négyzetméteres épülettel bővült 
volna. 

A Délmagyarország tavaly feb-
ruárban megírta, hogy a szegedi 
Bartók művelődési központ há-
lózatához tartozó tápéi ház re-
konstrukciós terveit a fenntartó 
intézmény, a Bartók vezetői ag-
gódva fogadták. Szakmai szem-
pontok alapján is túlméretezett-
nek találták ezeket, a várható 
fenntartási költségek fedezetét 
pedig nem látták biztosítva. A 

Heller Ödön udvari épületének 
falait mégis gyors ütemben föl-
húzták, majd az építkezésről le-
vonult a kivitelező. Tavaly szep-
tember óta a falak állnak és - te-
tő híján - áznak, ráadásul nem-
csak föntről, hanem alulról is. A 
ház működtetői arra figyeltek 
föl, hogy iszonyúan megugrott a 
vízfogyasztási számla. Rögtön 
csőtörésre gyanakodtak, hiszen a 
vízóra akkor is pergett, amikor 
senki nem használt vizet. Vizs-
gálódott minden érintett cég és 
szakember eleget, de egészen 
mostanáig nem sikerült kideríte-
ni, mi történik. Több mint ezer 
köbméter víz elfolyt, a fenntartó 
fizetett, mint a katonatiszt. A 
napokban az utca felől próbálták 
föltárni a vezetékeket, kiderült, 
hogy az utcai épületrész alatt csi-
csog a víz, továbbá az, hogy a re-
pedéshez innen sem lehet hozzá-
férni, tehát a kritikus szakaszon 
meg kell szüntetni a régi vezeté-
ket és új szakaszt építeni. 

A vizes ügy azonban a bajok-
nak csak egyik fele, hiszen nem 
emiatt áll az építkezés. Erőfeszí-
téseink ellenére sem sikerült 
pontosan megtudni az okot -
csak gyanítani lehet, hogy első-
sorban pénzhiány miatt húzódik 
a beruházás. Tavaly februárban 
70 milliósra saccolták általunk 

megkérdezett szakemberek az 
udvari szárny felépítésének költ-
ségét, bárha 2001 januárjának 
végén a szegedi városháza hiva-
talos tájékoztatóján még 27 mil-
liós költség szerepelt. Az idén 
május 31-én határozott a szegedi 
közgyűlés arról, hogy 123 millió 
533 ezer forint áll rendelkezésre 
a Heller Ödön művelődési ház 
rekonstrukciójára. Ez már az al-
ternatív, vagyis a szerényebb el-
képzelés kivitelezésének ára. 
Hogy pontosan mitől lesz szeré-
nyebb a terv, nem sikerült meg-
tudnunk, mert sem a Bartók mű-
velődési központ vezetőinek 
nincs erről pontos információ-
juk, sem a Heller Ödön művelő-
dési ház vezetőjének, a városházi 
illetékes pedig azt közölte, hogy 
nem nyilatkozhat. 

A Közbeszerzési Értesítőben 
nyomára lehet bukkanni egy ki-
vitelezői pályázatnak, amelyet 
kb. egy hónapja visszavontak. 
Az új pályázat - amellyel a „sze-
rényebb" tervek kivitelezőjét ke-
resik - információnk szerint a 
közeli napokban jelenik meg. A 
tárgyalásos eljárás így feltehető-
en szeptemberben kezdődhet 
meg. Az építkezés befejezését 
legújabban az idei év végére le-
het saccolni. 

S. E. 

Helikopter-leszálló pálya épülhet az egyetem területén 

Légi bejárás az új klinika felett 

Az MI 8-as helikopter légifelvételeket is készített a leszállópálya lehetséges helyszíné-
n e k k i j e l ö l é s é h e z . Fotó: Karnok Csaba 

Az új klinika mögötti területre tervezik azt 
a helikopter-leszállót, amelyre az egy idő-
ben 12 sérült szállítására alkalmas légi-
mentő Mi 8-as berepülhet. 

Kutató-mentő helikopter körözött tegnap a 
délben a Tisza és az új klinika felett. A Hon-
védség Légierő Parancsnokságának MI 8-as 
kutató-mentő hehkoptere a magasból video-
felvételeket készített annak feltérképezésére, 
hogy az új klinika melletti szabad területen, 
milyen változtatásokra van szükség ahhoz, 
hogy ott le tudjon szállni egy hasonló nagysá-
gú mentőhelikopter. A honvédségi szabvá-
nyoknak megfelelő leszállópálya kialakításá-
ra már hónapokkal ezelőtt javaslatot tett a 
Mentés a Jövőért Alapítvány. Az esetleges ka-
tasztrófák, tömegszerencsétlenségek sérült-
jeinek mentésére alkalmas helikopter leszál-
lóját a tervek szerint az orvosegyetem sport-
pályája és a hulladékégető között építenék ki. 

A légi „bejárást" követően Horváth Róbert 
mentőtiszt, az alapítvány képviselője elmond-
ta: a kiszemelt területen levő 4 fát ki kell vág-
ni, az ott levő kerítést megfelelő magasságra 
vissza kell bontani ahhoz, hogy a területen a 
szabályoknak megfelelő körülmények között 
landolhasson a légi mentő. Ennek engedélye-
zéséről a terület tulajdonosa a Szegedi Tudo-
mányegyetem dönt. Amennyiben hozzájárul-
nak a területrendezéshez, az alapítvány pályá-
zati pénzből, illetve cégek támogatásával ter-
vezi kiépíteni a katasztrófavédelmi heliportot. 

K.K. 

HÍREK 

REGIVONALON 
KÖZLEKEDIKA 8-AS TROLI 
Ismét a régi vonalon közleked-
nek a 8-as trolik. A Rókusi kör-
úton a Körtöltés utcánál koráb-
ban csőtörés miatt elterelték a 
tömegközlekedési járműveket. 
Ma, péntek reggel nyolc órától 
már érintik a 8-as trolik a Körtöl-
tés utcai és a Tesco megállót. 

ÉLET-MÓDI AZ Ml-EN 
A Magyar Televízió Szegedi Stú-
diójának mai, az ml-en két óra-
kor kezdődő ötvenperces maga-
zinműsorában az országosan 
szervezett mammográfiás szűrés 
tapasztalatairól kérdezik a meg-
hívott orvos vendéget, szó lesz a 
közös képviselők munkájának 
buktatóiról, megismerhetnek a 
nézők egy szerb bioenergetikust. 
A kulturális összeállításban be-
pillanthatnak a Szegedi Szabad-
téri Játékok első előadásának 
próbáiba, és az ópusztaszeri 
Hunniális eseményeibe. A re-
ceptajánlat és a játék sem hiá-
nyozhat a műsorból. A műsor 
szerkesztője Csetkovits Csilla, 
rendezője Czapáry Gabriella. 

A 80 ÉVES DÉR ENDRÉT 
KÖSZÖNTIK 
Dajkáló tájak vonzásában cím-
mel Dér Endre 80. születésnapja 
tiszteletére irodalmi és baráti 

összejövetelt rendez a szegedi 
önkormányzat, a Szegedi írók 
Társasága és a Bába Kiadó ma, 
pénteken este 6 órától az újsze-
gedi Bálint Sándor Művelődési 
Házban. A József Attila-díjas írót 
Ványai Éva szegedi alpolgármes-
ter, Dudás Árpád, Zsadány pol-
gármestere, Molnár János, a Sze-
gedi írók Társasága elnöke és 
Majzik István, a Bába Kiadó ügy-
vezetője köszönti. Az est házi-
gazdája Kiss Ernő népművelő. 
Közreműködnek: Czene Zoltán 
és Kiss Márta. 

LÁBKARBANTARTÁSRÓL 
AKÁVÉHÁZBAN 
A tabu nélküli láb- és testkarban-
tartás művészete címmel ren-
deznek kávéházi estet ma, 18 
órától a Szegedi Ifjúsági Házban. 
A vendégek: Aigner Jenőné 
gyógypedikűrös és Györkiné Bar-
tók Judit gyógymasszőr. A házi-
asszony: Szerb Zsuzsa énekmű-
vész. 

VARGA GYŐZŐ 
A KASS GALÉRIÁBAN 
Varga Győző grafikusművész 
színházplakátokból és hangle-
mezborítókból készült kiállítását 
pénteken délután fél 5-kor Varga 

, Mátyás Kossuth-díjas díszletter-
vező nyitja meg a Kass Galériá-
ban. 


