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Az irodavezető úgy
érzi, nem hibázott

Továbbra is a polgármesteri hivatal köztisztviselői állományában
maradhat Medovárszki Éva, az
önkormányzat közgazdasági irodájának korábbi vezetője, akinek
megbízatását Botka László polgármester első intézkedései között vonta vissza. Indokairól
szólva a polgármester elmondta:
legfontosabb feladatának tekinti,
hogy a jövőben áttekinthetővé
váljon a város költségvetése, vagyongazdálkodása, ugyanis a legnagyobb hiányosságokat eddig
ezen a területen tapasztalta. Botka László ugyanakkor nem kívánta részletesen indokolni döntését, ezt számára a köztisztviselői törvény lehetővé is teszi. A
polgármester hozzátette: szeretné, ha a közgazdasági irodát a jövőben közgazdász végzettségű
szakember irányítaná.
Mindeddig nem kapott hivatalos, írásos tájékoztatást irodavezetői megbízatásának visszavonásáról Medovárszki Éva. Az
érintettől megtudtuk: lapunkból

TESTÜLETI ÜLÉS RÖSZKÉN
Röszkén csütörtökön délután 5
órakor a művelődési házban tartja alakuló ülési a képviselő-testület, amelynek tagjai ekkor teszik
le az esküt az esküt. Magyari
László polgármester ismerteti
programját, valamint megválasztják az alpolgármestert.
RENDŐRÖK A TEMETŐKNÉL
November elseje és 3-a között,
reggel 9-től 21 óráig fokozott
rendőri jelenlétre számíthatunk
a temetőkben és környékükön. A
forgalmasabb sírkerteknél a torlódások elkerülése végett rendőrök irányítják majd a forgalmat.
A rendőrség a polgárőrséggel és a
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Hamarosan nyithat a Virág

értesült a polgármester döntéséről. Elmondta: kérésére Mezey
Róbert jegyző személyesen tájékoztatta Botka László döntéséről.
A volt irodavezető így leváltása
indokairól sem tud semmit.
Mint mondta, úgy érzi, jól dolgozott, és soha nem okozott kárt a
városnak. Ugyanakkor természetesnek veszi a döntést, és sem
megsértve, sem megbántva nem
érzi magát. Medovárszki Éva
számít a további, tisztességes eljárásra. Arra a kérdésre, a hivatalos, írásos határozat hiányában
ki vezeti most a közgazdasági
irodát, Medovárszki Éva nem tudott egyértelműen válaszolni. A
közelmúltban ugyan folytatott
megbeszélést az irodavezetői teendőkkel ideiglenesen megbízott
Szabó Pálnéval, ám az iroda hivatalos átadás-átvételét egyelőre
nem hajtották végre.
A polgármester bizalmát nem
élvező irodavezető szerint a mai,
alakuló közgyűlést követően,
amikor a polgármester is esküt
tesz, megkapja majd az írásos
határozatot. Mivel más feladattal mindeddig nem bízták meg,
egyelőre nem tudja, milyen poszton folytatja tovább munkáját a
polgármesteri hivatalban.
K.B.

HÍREK
ESKÜT TESZNEK ALGYŐN
Az algyői képviselő-testület csütörtökön tartja az alakuló ülését.
A faluházban délután 5 órától
többek között átadják a megbízóleveleket, a polgármester és a
képviselők esküt tesznek. Az
ülés végén a település első embere ismerteti a programját.
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Helyreállítják a cukrászda XIX. századi díszítőfestményeit

Medovárszki Évát nem tájékoztatták felmentéséről

Első munkanapján visszavonta
a szegedi önkormányzat közgazdasági iroda vezetőjének
megbízatását Botka László polgármester. Az érintettet írásban
mindeddig nem tájékoztatták a
döntésről.

A

városőrséggel közösen bűnmegelőzési tevékenységet is végez a
következő három napban.
SZÉPÍRÁS-EST
A Szegedi Művészklub ma 17
órától rendezi meg Hegedűs
Tünde festő- és szobrászművész,
valamint Szabó Tibor festőművész kamaratárlatát a Horváth
Mihály utcai Pinceszínházban. A
vendégek: Várnagy Zsuzsanna
könyvszerkesztő és Veress László
orvos. A Szegedi Szépírás című
folyóirat estjének házigazdája:
Polner Zoltán költő.
HÉTBOLDOGASSZONY
Molnár V. József tart előadást
Hétboldogasszony címmel ma 18
órától a szegedi Alsóvárosi Kultúrházban. A program ingyenes.
TÖRÖLTÉK
A Szegedi Ügyvédi Kamara közlése szerint dr. Fekete Mártát lemondás útján, saját kérésére törölték az ügyvédi névjegyzékből.

A műemléki védettségű menynyezeti festmények helyreállítása után megnyílhat a szegedi
Virág cukrászda.
A Virág cukrászda fölújítását
2001 végén kezdte a tulajdonos,
az Első Ingatlanhasznosító és Ingatlanforgalmazó Kft., amely
egyben a Kis Virág bérlője is. A
társaság a közelmúltban nevet
változtatott. Tulajdonosa maradt
a régi, ám a befektető - szegedi
tevékenysége pontos megjelölése
céljából - a Virág cukrászda Kft.
nevet vette föl - tájékoztatta lapunkat Hadfi János ügyvéd, a kft.
jogi képviselője.
Elsőnek földmunkákba kezdtek: a közel 700 négyzetméteres
pincét kimélyítették, így érték el
a megfelelő belmagasságot. Megerősítették az épületrész alapját,
szigetelték a falakat. A pincében
raktárakat, hűtőkamrát és szociális helyiségeket rendeztek be.
Ugyanitt alakították ki a hidegkonyhát is - a Virágban
ugyanis, bővítve a hagyományos
kínálatot, a sütemények, krémek
és fagylaltok mellett hidegkonyhai készítményeket is kínálnak
majd.
Minthogy a cukrászda műemléki védettséget élvez, valamenynyi munkafázist egyeztették a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal.
Kötelező jelleggel végezték el a
falak „kutatását" is, vagyis megnézték, mi rejlik a vakolatrétegek alatt. Ekkor bukkantak rá a
díszítőfestésre. A mennyezeti
sarkokban folyondár keretdíszbe
foglalt gyümölcskosár és virágcsendélet nyomait találták, a falakat pedig baldachin tartóoszlopaihoz hasonló színtáblák ékesí-

Az értékes mennyezeti freskókat helyre kell állítani.
tették. „A díszítőfestés helyreállítása a Feszty-körkép fölújításában is közreműködő Kisterenyei
Ervin restaurátorművész felügyeletével folyik" - válaszolta
kérdésünkre Széphegyi László, a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szegedi regionális irodájának megbízott igazgatója.
A sarki helyiség stukkói megmaradnak, de a korábbinál viszszafogottabb megjelenésben. A
Klauzál tér felőli teremben kibontják a korábban levakolt,
festett díszeket, s velük harmonizáló színekkel festik le a falakat.
A fölújított Virág látványa bizonyára meglepi majd a cukrász-

Fotó: Gyenes Kálmán

da közelmúltbeli megjelenésére
emlékező szegedieket. A műemléki rekonstrukció után a belső
terek fölidézik az eredeti, XIX.
század második felére jellemző
miliőt - erről Rományi László
belsőépítész gondoskodik.
A helyszínen láthattuk, hogy a
még megmenthető falfestmények mellett helyreállították a
Zöld szalonba nyíló átjáró díszes
gipszkapuját is, amelynek csúcsát a Virág család nevének kezdőbetűjével ellátott címerpajzs
zárja le.
A tér felől nyíló helyiségben
megtiltják a dohányzást, a megfelelően elzárt középső térben berendezett kávéházban, s az es-

ténként koktélszalonná alakuló
Zöld szalonban viszont rágyújthatnak a dohányosok.
A Virág cukrászda fölújítása
több százmillió forintba kerül.
A mennyezetképek műemléki
helyreállítása legalább fél évvel
nyújtja meg a rekonstrukció
idejét. Hadfi János óvatosan
nyilatkozott a nyitás várható
időpontjáról. Mint mondta, a
munkákkal már november végére elkészülhetnek,
ezután
már csak a szükséges engedélyeket kell beszerezniük. Ha ez is
megtörtént, három év után ismét fogadhatja vendégeit a patinás cukrászda.
NY. P.

A Plazából jelentkezik a szombati Big Brother-jelölőshow

Szegedre látogat a Nagy Testvér
A Big Brother szombati jelölőshow-jába a
Szeged Plazából jelentkezik be élőben Tilt
Attila. A Rádió 88-cal közös bulira elsősorban a Popey-fanokat várják.
A Big Brother indulása óta a szombati jelölőshow műsorába mindig más-más városból
jelentkezik be Tilla, a BB-ház tiszteletbeli
portása. Ilyenkor többnyire a lakók rajongói
klubjai mutatkoznak be. Egyszer már járt a
stáb a megyében, akkor Szabi barátait látogatták meg Csongrád-Bokroson. Most szombaton Szegeden, a Szeged Plazában várják a
Big Brother-rajongókat, köztük is elsősorban

a szegedi játékos, Popey szurkolóit. A buli este 7 órakor kezdődik a Plazában, az adás ideje
alatt hat-hét bejelentkezés lesz Szegedről.
Meghívott vendégként a Plazában lesznek
Popey szülei, sporttársai és rajongói, valamint a Nyers együttes, amelynek tagjai már
dalt is írtak a szegedi cukrászról. A Big Brother-háznak van egy másik, szegedi kötődésű
lakója is, Bálint ugyanis itt járt középiskolába, keresztanyja pedig most is itt él. Az örökké álmos, és most éppen szerelmi bánatban
szenvedő fiatalembernek szintén van klubja
a városban, természetesen ők is ott lesznek
szombaton a Plazában. A szünetekben Tilla

beszélget majd a közönséggel, a legügyesebbek pedig Big Brother-ös ajándékokkal gazdagodhatnak. Néhány hete megoldódott az a
probléma is, amely miatt eddig a megyéből
nem tudtak a nézők vonalas telefonról szavzni, így akár egész este lehet esemesezni és
hívni a megadott számot. Hogy senki se maradjon le a jelölőshow egyetlen percéről sem,
a műsort élőben lehet majd követni egy kivetítőről. A jó hangulat pedig a tervek szerint
nem fog véget érni az adás befejezésével, a
bulit ugyanis a Café Rádió 88-ban folytathatják a rajongók.
T.K.

Ezúttal a tudomány támogatja a Picket

Ahol a bűzölgő trágyából energia, biogáz válik
Hamarosan nagyüzemi körülmények között is alkalmazható
az az eljárás, amely a trágyából
biogázt képes fejleszteni.
A Pick Szeged Rt. tápéi sertéstelepén „félüzemi" körülmények
között már működnek azok a berendezések, amelyek segítségével
egyrészt tehermentesítik a környezetet a hígtrágyától, másrészt
abból hasznosítható biogázt is
termelhetnek. A szakemberek
ezt a félüzemet hivatalosan demonstrációs szakasznak nevezik, amely átmenet a laboratóriumi, a „kémcsőszakasz", valamint a teljes méretű üzemi periódus között.
Tegnap délelőtt a tápéi sertéstelepen a kísérletek jelenlegi
eredményeit tekintették meg
mindazok, akik érdekeltek abban, hogy biogázt és zöldáramot
lehessen fejleszteni az úgynevezett biomasszából. A programot
a Szegedi Tudományegyetem
ISZTE) és több vállalat által két
évvel ezelőtt alapított Kooperációs Kutatási Központ (KKK)
kezdte el, amely tavaly, Megújuló energiaforrások környezetba-

rát hasznosítása címmel az Oktatási Minisztériumtól - a Széchenyi* terv forrásaiból - 310
millió forintos támogatást nyert
el. Ehhez saját forrásként 190
milliót tudott összegyűjteni oly
módon, hogy a térség legnagyobb
vállalatait, így a Picket, a Démászt, a Dégázt, a Tisza Volánt,
a MÉH-et, a Medikémiát és a
Heavytex Rt.-t mozgósította az
ügy érdekében.
A program több, biogáz alapú
kiserőművet szeretne létrehozni
a Dél-Alföldön. A sorban az elsőt
azért telepítik majd a Pickhez,
mivel az adottságok szinte kínálják magukat: adva van a nyitott
tartályokban bűzölgő és ülepítéses technológiával végül a földekre szállított trágya. Ezt a
módszert ma már sehol sem alkalmazzák Nyugat-Európában,
ott zárt rendszerben állítanak elő
az orrfacsaró szagú masszából
biogázt. A Szegeden kidolgozott
eljárás annyival tud többet a
meglévőnél, hogy baktériumokat
is bevetnek a folyamat felgyorsítására.
- Ezúttal nem a Pick támogat,
szponzorál ügyeket, hanem a tu-

domány támogatja a nagyvállalatot - mondta el a helyszínen, a
négy 50 literes biogáz fermentor

mellett Valastyán Pál, a KKK vezetője, az egyetem innovációs
igazgatója. - A kutatások tavaly

áprilisban kezdődtek el, ezekben
a hetekben a második szakasz
zárul le. Az eredmények alapján

úgy vélem, 2003 tavaszán már az
üzemi méretű kísérletekre is sor
kerülhet.
- A megtermelt biogázból legvégül zöldáramot fejlesztünk a
Démász Rt. közreműködésével tette hozzá Kovács Kornél, az
SZTE biotechnológiai tanszékének vezetője, a projekt kutatási tanácsának elnöke. Az ipari
méretű alkalmazás 2004-2007
között várható.
- Eddig a nagy mennyiségű
hígtrágyából visszamaradó lét a
szikkasztás és fertőtlenítés után
tudtuk a földekre locsolni mondta Bihari Vilmos, a Pick Rt.
vezérigazgatója - , a jövőben, ha
biogázt nyerünk belóle, teljesen
ártalmatlan anyag jut ki a hektárokra.
A Nemzeti Fejlesztési Terv hivatalával történt megbeszélések
alapján már ki lehet jelenteni: a
szegedi fejlesztés mintaprojekt
lesz, amelyhez EU-strukturális
alapokból további 30-40 milliárd
forint érkezhet a régióba. Megyénként kettő, összesen 6 biogázüzemet lehet majd építeni a
Pick Rt. nagy sertéstelepein.
FEKETE KLÁRA

