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Három budapesti cég közül vá-
lasztják ki, hogy augusztustól 
melyik őrzi a szegedi városhá-
zát. Két szegedi őrző-védő vál-
lalkozás, az Ultra-Média Kft. és 
a Trióda Security Kft. kiesett a 
versenyből. 

A szegedi önkormányzat a pol-
gármesteri hivatal két, Széchenyi 
téri épületében portaszolgálati, 
valamint személy- és vagyonvé-
delmi feladatok ellátására, illetve 
egyedi megrendelés alapján a vá-
rosházán tartandó rendezvények 
biztosítására még az év elején 

VÉRFRISSÍTÉS 
Június l-jétől a Csikós Péter 
vezette szegedi Ultra-Média 
(UM) Kft. látja el a biztonság-
védelmi feladatokat a dorozs-
mai nagybani és a Mars téri 
piacon. Az UM a budapesti 
Testőr Kft.-t váltja a placcon. 
A Testőr egy évvel ezelőtt Csi-
kós cégétől vette át a munkát. 
Pusztai Lajos, a Szegedi Vá-
sár- és Piacszervező Kft. igaz-
gatója semmi rendkívülit 
nem lát az ügyben. Elmondta: 
lejárt a Testőr egyéves szerző-
dése, amit nem hosszabbítot-
tak meg, mert az UM kedve-
zőbb árajánlatot adott. Az 
Ultra Médiával 1+3 éves 
szerződést kötöttek. Kérdé-
sünkre, van-e politikai vetüle-
te az ügynek, hiszen az 
UM-et MSZP-közeli cégként 
emlegetik, Pusztai azt vála-
szolta: ez nem játszott szere-
pet a döntés meghozatalában. 
Közölte: jót tesz a vérfrissítés 
ezen a területen. 

A szegedi Ultra-Média Kft. csak a piacot őrizheti 

Őrségváltás történt 
a városházán 

Dömötör-gála 
a nagyszínházban 
Ötödik alkalommal rendezik 
meg ma este 7 órától a Szegedi 
Nemzeti Színházban a Dömö-
tör-gálát. Az 1999-ben alapított 
kitüntetést mindig az évad vé-
gén, nagyszabású gálaest kereté-
ben adják át a közönségtől leg-
több szavazatot kapott művé-
szeknek. 

Ebben az évben közel ötezer 
szavazólapot küldtek be a nézők. 
A gálaműsor idén elsősorban 
musicalslágerekre épül, a fellé-
pők között lesz Matek Andrea, 

Paudits Béla, TUnyogi Bernadett, 
Makrai Pál, valamint a szegedi 
színház művészei közül Borovics 
Tamás, Szonda Éva, Andrejcsik 
István, Fekete Gizi, Rácz Rita, 
Büky Bea, Sinka Károly, Herceg 
Zsolt, valamint az est két házi-
gazdája, Vajda Júlia és Pataki Fe-
renc is. Idén az életműdíjat Bot-
ka László polgármester adja át. A 
gálaestet élőben közvetíti a VTV 
a Telin csatornán. A díjátadás 
után tűzijáték és állófogadás kö-
szönti a kitüntetetteket. 

Élménymedence gyógyvízzel gyönyörű környezetben Mórahalmon 

Fürdőváros születik 

Korányi-serleg 
a deszld kórháznak 
Tíz év után ismét Korányi ván-
dorserleggel ismerték el a Csong-
rád Megyei Mellkasi Betegségek 
Deszki Szakkórház munkáját. A 
vándordíjat Kraszkó Pál, a deszki 
kórház igazgatója vehette át Aj-
kai Zoltántól, az Országos Korá-
nyi TBC és Pulmonológiai Inté-
zet főigazgatójától. A vándorser-
leget odaítélő bizottság az indok-
lásban kiemelte: Csongrád me-
gyében a tüdőgyógyászati hálózat 

munkája kiemelkedően magas 
színvonalú, a deszki kórház pedig 
hazánk egyik legjobban működő 
kórháza, ahol elismerésre méltó 
munkát végez a tüdőgyógyászati 
tanszék, magas színvonalú az 
egyetemi oktatás és a kutatás. A 
Korányi-kórházban Simicz Jó-
zsef, Deszk polgármestere em-
lékplakettet kapott, annak elis-
meréséül, hogy a község minden 
segítséget megad a kórháznak. 

A Maszer átadta, de a város nem vette át a tornacsarnokot 

Patthelyzet a Radnóti gimnáziumnál 

Örömmel vették birtokba a látogatók az új mórahalmi élményfürdőt. Fotó: Miskolczi Róbert 

A fővállalkozó átadta a Radnóti 
Miklós Gimnázium tornacsar-
nokát. Az önkormányzat azon-
ban nem vette át a létesítményt. 
Patthelyzet alakult ki az ügyben. 

Május 30-ára tervezték a szegedi 
Radnóti Miklós Gimnázium tor-
nacsarnokának műszaki át-
adás-átvételi eljárásának lezárá-
sát. Május közepén Borgói Alán, 
a polgármesteri hivatal beruhá-
zási referense lapunknak kijelen-
tette: csak akkor veszik át az 
épületet és zárják le az eljárást, 
ha a fővállalkozó Maszer Rt. ki-
javítja a feltárt hibákat. Horváth 
Zita, a Maszer Rt. kommuniká-
ciós igazgatója akkor úgy nyilat-
kozott, hogy május 30-áig kija-
vítják a hibákat, pótolják a hiá-
nyosságokat. 

Tegnap még dolgoztak a mun-
kások a tornacsarnokban és kör-
nyékén. Borgói Alán elmondta: 
noha a hibák zömét kijavították, 
nem pótolt mindent a kivitelező, 
így például nem borították be a 
szellőzőcsövet a küzdőtéren, 
nem szerelték fel a külső bejárati 
kaput, problémák vannak a tető-

Élménymedencével gazdago-
dott a mórahalmi fürdő. A pén-
teken átadott létesítmény egy 
állomás a fürdővárossá fejlesz-
tés útján. 

Csongrád megye legfiatalabb, 
ugyanakkor legdinamikusabban 
fejlődő városa, Mórahalom újabb 
létesítménnyel gazdagította már 
eddig is híres fürdőjét. A polgár-
mester, Nógrádi Zoltán nagyszá-
mú vendég társaságában pénte-
ken avatta fel a száz négyzetmé-
teres vízfelületű gyógyvizes él-
ménymedencét, amelynek már a 
látványa is élményt jelent. 

A két, különböző mélységű 

részből álló új medencét, amely 
felett kis híd ível át, a tavaly ősz-
szel felépült Thermál panzió és a 
városi gyógyfürdő közötti udva-
ron alakították ki. A gyógyvizű 
medencében hát-, váll-, derék-, 
talp- vízsugármasszázs és nyak-
dögönyöző frissíti a testet. Az él-
ményfürdő a Csongrád Megyei 
Területfejlesztési Tanács és a mó-
rahalmi önkormányzat 11-11 
millió forintos beruházásával 
épült. A gyógyvíz elsősorban a ko-
pásos ízületi betegségekre, illetve 
a lezajlott ízületi gyulladások utá-
ni rehabilitációra alkalmas. 

Az élménymedence újabb állo-
mása annak a fejlesztésnek, 

amelynek végcélja Mórahalom 
fürdővárossá tétele. Ehhez a 
hosszú és igényes munkához a 
város 1996-ban kezdett hozzá, 
amikor is eldöntetett, hogy a régi 
tisztasági fürdőt nem lebontják, 
hanem továbbfejlesztik. Három 
év múlva, 1999-ben el is készült 
a fedett gyógy- és a tanmedence, 
2002-ben pedig a úszómedence 
kapott vízforgató-berendezést. 
Még ebben az esztendőben épült 
fel a fürdő mellett a háromcsilla-
gos Thermál panzió. 

A mórahalmi gyógyfürdő-fej-
lesztési program a most átadott 
élménymedencével korántsem 
ért véget. Nógrádi Zoltán az át-

adási ünnepségen beszélt arról 
is, hogy Phare-támogatással 
komplex gyógyturisztikai cent-
rumot alakítanak ki: 2005-ig tö-
rök fürdőt és három új medencét 
építenek. 

A számos turisztikai vonzerő-
vel rendelkező, közel hatezer lel-
ket számláló Mórahalom 
2000-ben és 2001-ben negyven-
ezer vendéget fogadott, ebben az 
évben ennél jóval többre számí-
tanak. 

A inedenceavató alkalmat kí-
nált a kisváros turisztikai vonze-
rejét bemutató CD-premierjére 
is. 

K.K. 

A Khónok Makón is 
támadásba lendültek 
Az Inconnu művészcsoport 
nemrégiben Szegeden vihart ka-
vart tárlata a hét végétől Makón 
látható. A Civil Házban kiál-
lították a legnagyobb vitát ki-
váltó Khónok támadása című 
plakátot is. 

Mintegy negyven, zömében a je-
lenleg hatalmon lévő kormány-
koalíciót célba vevő politikai ka-
rikatúraplakát látható a hét végé-
től a Hajrá, Makó! Polgári Körök 
Egyesülete székházában, a Csa-
nád vezér téri Civil Házban. Az 
anyag lényegében azonos azzal, 
amit az Inconnu művészcsoport 
két hete a Fidesz szegedi székhá-
zában mutatott be. A nagymére-
tű képek között van az a plakát 
is, melynek címe, A Khónok tá-
madása a Star Wars-trilógia egyik 
epizódjára utal, ám a Heti Hetes 
sztárjait ábrázolja. Az alkotás 
Szegeden nagy vihart kavart: a 
Heti Hetes szereplői lapunknak 
nyilatkozva gusztustalannak, íz-
léstelennek és gyűlöletkeltőnek 
nevezték. Farkasházy Tivadar 
például felhívta rá a figyelmet, 
hogy a Kohnt vagy szándékosan 
rosszul írta a plakát készítője, 
hogy ne lehessen perelni, vagy 
nem tud írni. Molnár Tamás, az 
Inconnu csoport vezetője viszont 
azt mondta: „Rossz az, aki rossz-
ra gondol, természetesen bele le-
het magyarázni az alkotásba az 
antiszemitizmust, nagyon sajná-
lom, ha ez jön le a képről." Az or-
szágjáró kiállításnak a makói ép-
pen a tizedik állomása. 

Mágori Józsefné, a kiállítást 
szervező Hajrá, Makó! Polgári 
Körök Egyesületének elnök asz-
szonya érdeklődésünkre el-
mondta: ő kérte meg a csoport 
vezetőjét, Molnár Tamást az em-
lékezetes szegedi kiállítás meg-
nyitóján, hogy az anyagot a ma-
kói civil szervezet központjában 

is bemutathassák. Az önkor-
mányzati képviselőként is dolgo-
zó elnök asszony szerint azt kö-
vetően, hogy lapunk két héttel 
ezelőtt címlapján, több tízezer 
példányban már bemutatta a 
nagy vihart kavart Khónok táma-
dása című alkotást, semmi értel-
mét nem látták annak, hogy ki-
emeljék az anyagból. Ezt egyéb-
ként tudomása szerint az Incon-
nu csoport sem fogadta volna 
szívesen. Mágori Józsefné úgy 
gondolja, nincs okuk félni ami-
att, hogy otthont adtak a tárlat-
nak, hiszen a képeket szerte az 
országban, többek között Buda-
pesten, a Magyarok Házában is 
közönség elé tárták már. 

A két hete Szegeden rendezett 
kiállításkor a Fidesz városi szer-
vezetének elnöke, Bartha László 
levetetett néhány képet a falról, 
köztük a Khónok támadását. A 
Makóra érkezett vándorkiállítás 
kapcsán megkérdeztük a Fidesz 
helyi szervezetének elnökét, 
Martonosi Györgyöt is. A parla-
menti képviselő azonban nem 
tudott véleményt mondani, mert 
sem Szegeden, sem most, Ma-
kón nem látta a kiállítást - teg-
nap éppen Horvátországban tar-
tózkodott. A Khónok támadása 
című alkotás körül kibontako-
zott vitáról is csak hallott. Hoz-
zátette: a kiállítást nem a Fidesz 
makói csoportja szervezte a vá-
rosba, így joga sincs beleszólni, 
mit tesznek a falra a rendezők. 

A kiállításnak hivatalos meg-
nyitója nem volt, az anyag pén-
tektől vasárnapig látható. Az In-
connu csoport vezetője, a sajtó-
klub adásaiból ismert Molnár 
Tamás hétfőn este hat órakor né-
hány alkotótársával együtt elő-
adást tart a makói Civil Házban, 
ahol, ígérete szerint, válaszol 
minden érdeklődő kérdésére. 

SZABÓ IMRE 

nyílt közbeszerzési eljárást hirde-
tett, amit eredménytelennek 
nyilvánítottak. Ezután az aján-
latkérő önkormányzat élve a tör-
vény adta lehetőséggel, a tárgya-
lásos közbeszerzési eljárást vá-
lasztotta, melyre meghívta a ko-
rábbi pályázat első három helye-
zettjét: a budapesti Securicor 
Hungary Kft.-t és a Nemzetközi 
Testőr Kft.-t, valamint a szegedi 
Ultra-Média Kft.-t. 

Csúzdiné Deák Ildikó, a pol-
gármesteri hivatal vagyongazdál-
kodási osztályának vezetője la-
punknak elmondta: kiválasztot-
ták azokat a cégeket, amelyek 
megtehetik ajánlatukat a város-
háza őrzésére. Az osztályvezető 
közölte: a két részből álló tárgya-
lásos közbeszerzési eljárás első, 
részvételi szakaszában azt vizs-
gálták meg, hogy az önkormány-
zat által kiírt pályázatra jelentke-
ző hat cég közül melyek alkalma-
sak a biztonságvédelmi feladatok 
ellátására. Alkalmasnak találták 
a budapesti székhelyű In-Kal Se-
curity 2000 Kft.-t, a Securicor 
Hungary Kft.-t és a Sector Hun-
gary Kft.-t. A budapesti Nemzet-
közi Testőr Kft., valamint a sze-
gedi Ultra-Média Kft. és a Trióda 
Security Kft. jelentkezését ér-
vénytelenítették, mert a felsorolt 
cégek árajánlatot adtak a város-
háza őrzésére. Márpedig - hang-
súlyozta Csúzdiné - a közbeszer-
zési törvény szerint a részvételi 
szakaszban nem tehetnek ár-
ajánlatot a jelentkező cégek. Je-
lenleg a Trióda vigyázza a polgár-
mesteri hivatal két épületét. 

Az alkalmasnak ítélt őrző-védő 
vállalkozásoknak napokon belül 
megküldik az ajánlati felhívást. 
Végső döntés július végén várható. 

SZABÓ C. SZILÁRD 

szigeteléssel, hiányosak az át-
adással járó dokumentumok, 
minőségileg továbbra sem meg-
felelő a csarnok padlózata és a 
külső homlokzat. A referens kö-
zölte: amíg a Maszer nem javítja 
ki a hibákat, addig a város nem 

veszi át a csarnokot. Megtudtuk, 
a kivitelező már 272 napos csú-
szásban van. A szerződés szerint 
a napi kötbér 600 ezer forint. Az 
indulatoktól sem mentes pénte-
ki eljáráson Horváth Zita kije-
lentette: a Maszer befejezte az 

építkezést. - Mi a mai nappal ki-
jövünk a házból - fogalmazott. 
Majd hozzátette: a műszaki át-
adás-átvételi eljárás lezárása 
után még megcsinálják a külső 
aszfaltozást és a bejárati kaput. 

sz. c . sz. 

Luca széke könnyebben születik. Fotó: Miskolczi Róbert 


