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Trágyaszag a fél városban 
Folytatás az 1. oldalról 

Most ismét megkerestük Mayer 
Andrást, a cég vezetőjét, aki el-
mondta: a disznóürülék szag-
mentes elhelyezését még nem si-
került maradéktalanul megolda-
niuk, de néhány dologban már 
változtattak. Az ügyvezető 
egyébként a múlt heti, szerinte 
példátlanul erős szélnek tulajdo-
nítja a szag terjedését. Mint meg-
tudtuk, jelenleg egyetlen 3 ezer 
500 négyzetméteres medence 
párolog, de azt is szalmaborítás-
sal fedték. A sertések takarmá-
nyához az utóbbi időben újfajta 
jukkapálma-készítményt adagol-
nak, ami szintén csökkenti a 
szag erősségét. 

A végleges és teljesen szag-
mentes megoldásra több száz-
millió forintot kellene fordítani. 
A vállalkozó reményei szerint le-
het, hogy a szükséges beruházá-
sok határideje előtt, tehát már 
jövőre modernebb technológiát 
alkalmazhatnak. Az általuk szű-
résre használt földterületet vár-
hatóan kisajátítja a Magyar 
Nemzeti Autópálya Rt., amikor 
építeni kezdik a 43-as utat. Ak-
kor aztán új szűröterületet kell 
létesítenie az autópálya-építő-
nek. 

A légyinvázióról a Pigmark 
ügyvezetője nem tud, azt nem is 
hozza összefüggésbe cége tevé-
kenységével. 

A Budapesti körút táján terjen-
gő bűzért és az arrafelé is sok lé-
gyért nem a Sándorfalvi út mel-
letti hizlalda okolható. Az ottani 
városrészek a körtöltésen túli 

Az ablakokat a bűz miatt zárva tartják. A legyek ellen a legjobb védekezés a mozgás. Fotó: Karnok Csaba 

magánházaknál tartott állatok 
szagát érezhetik. A gazdák egy 
része állítólag közvetlenül a ker-
tekbe ereszti a trágyalevet. A kör-
nyékbeliek szerint különösen a 
nyári hőségek idején katasztrofá-
lis a helyzet. 

- Gyakran elviselhetetlen 
szagra ébredünk - mondja Ki-
rály Imréné, az Acél utcai 
ABC-ben. - Szellőztetni nem le-
het, az utcára sem tudunk kilép-

ni anélkül, hogy mellbe ne vág-
na a bűz. A lakásban a szúnyog-
háló és a légycsapó még csak 
megvéd a rengeteg légytől, de a 
kertben és a ház előtt most már 
több éve nyaranta nem lehet 
megmaradni. 

Az ANTSZ városi intézetének 
tiszti főorvosa, Hunyadi Ildikó 
érdeklődésünkre elmondta, hogy 
munkatársai nem jeleztek a még 
elfogadhatónál magasabb szag-

erősséget, illetve légy szaporula-
tot, lakossági bejelentés az utób-
bi időben hozzájuk ezzel kapcso-
latban nem érkezett. A környe-
zetvédelmi felügyelőség viszont 
egy friss lakossági panasz kivizs-
gálását kezdte meg egy Tápé ha-
tárában lévő sertéstelepen - tájé-
koztatta lapunkat Szilágyi Ta-
más környezet-ellenőrzési osz-
tályvezető. 

D O M B A I T Ü N D E 

Operettslágerek 
és operamelódiák 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egyedülálló zenei összeállítás ré-
vén pillanthatnak be az érdeklő-
dők az operett történetének epi-
zódjaiba johann Strausstól Kál-
mán Imréig az Újszegedi Szabad-
téri Színpadon, július 3-án és 
4-én 21 órától. Az operettmelódi-
ák fesztiváljaként meghirdetett 
esten a BM Duna Szimfonikusok, 
a szegedi Grinzing Vokál, a buda-
pesti Talentum Táncegyüttes, a 
vásárhelyi Rácz László és zeneka-
ra, valamint Csonka Zsuzsanna, 
Merényi Nicolette, Rácz Rita, 
Leblanc Gyózó, Virágh lózsef és 
Kiszely Zoltán lép színpadra. 

Ugyanazon a hétvégén, július 
5-6-án olasz és francia operame-
lódiák csendülnek fel az újszege-
di szabadtérin. Az est zenekara 
az Állami Operaház tagjaiból 
alakult Liszt-Wagner együttes 
lesz és fellép a szegedi Vaszy kó-
rus is. A színpadon szegedi és fő-
városi művészek adják elő az 
operairodalom gyöngyszemeit 
egyebek mellett a Faust, a Na-
bucco, az Aida, a Don Pasquale 
című művekből. A gála fináléjá-
ban kedvelt nápolyi dalok hang-
zanak el. Az előadásokra belépők 
kaphatók a Szegedi Nemzeti 
Színház jegyirodájában és a Fil-
harmóniában. 

A békepartnerségről 
Szegeden, Vásárhelyen 
A délkelet-európai térség stabili-
tásának és demokratikus átme-
netének elősegítése a célja annak 
a négynapos konzultációnak, 
amely tegnap kezdődött meg a 
Gyertyámos utcában, a Szegedi 
Biztonságpolitikai Központ ren-
dezésében. A találkozón, ame-
lyen Szerbia és Montenegró kül-
ügyi vezetői és vezérkari tisztjei 
vesznek részt, a békepartnerség-
ben (PfP) szerzett magyar és NA-

TO-tapasztalatokat kívánják át-
adni a szomszéd ország érintett 
vezetőinek, aki tegnap Vásárhe-
lyen laktanyalátogatáson is részt 
vettek, Budapesten pedig a Kül-
ügy- és a Hadügyminisztérium-
ban biztosítanak számukra kon-
zultációs lehetőséget. 

A magyar szakembereken kí-
vül több hazánkba akkreditált 
katonai attasé is részt vesz a kon-
zultáción. 

Trabant-találkozó 
Szegeden és Zsombón rendezik meg június 26-a és 29-e között a má-
sodik országos nyári trabantos találkozót. A trabisok és wartburgosok 
ma gyülekeznek Zsombón, a Rózsa Sándor csárda mögötti erdőben. 
Pénteken este 6 órakor szlalomverseny kezdődik, fellép a Faitout 
együttes, majd hajnalig diszkó. Szombaton délelőtt érdekes verseny-
számokban, például alkatrészdobálásban mérhetik össze erejüket a 
résztvevők. A zsombói utcákon 13 órakor vonulnak fel a járművek, 
majd fél háromra a Szeged Plazához jönnek. Itt este 6-ig gyorsulási és 
szlalomverseny szórakoztatja a nézőket. A trabisok, wartburgosok es-
te 7-re visszamennek a zsombói erdőbe, ahol többek között kasztni-
görgető versenyt rendeznek. A találkozó diszkóval ér véget. 

Meghosszabbították a volt sportelnök letartóztatását 

Vádemelési javaslat 
Bodó Antal ellen 
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a napokban vádemelési 
javaslattal megküldi az iratokat a városi ügyészségnek a lő-
fegyverrel és lőszerrel való visszaéléssel gyanúsított Bodó Antal 
ügyében. A szegcdi vállalkozó előzetes letartóztatását újabb hatvan 
nappal meghosszabbították. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szeged LC volt elnöke, Bodó Antal ellen lőszerrel és lőfegyverrel va-
ló visszaélés miatt indult büntetőeljárás április elején. Mint megír-
tuk, a közismert szegedi vállalkozó Mercedesét közúti ellenőrzést 
színlelve állították meg a vámosok és a rendőrök. A gépkocsiban és 
Bodó albérletében végül négy fegyvert, két pisztolyt, egy-egy géppisz-
tolyt és gépkarabélyt, valamint 150 lőszert találtak a rendőrök. 

A férfit ezt követően letartóztatták, amit már kétszer hatvan nappal 
meghosszabbítottak. A Bodónál talált fegyverekről megállapították, 
hogy azokkal Magyarországon nem követtek el bűncselekményt, va-
lamint azt, hogy a lőszerek emberi élet kioltására alkalmasak. 

A rendőrségen most vizsgálják, honnan szerezte a férfi a nagy értékű 
fegyvereket. Erről azonban Keczer Gábor rendőr alezredes, a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztályának vezetője a nyo-
mozás érdekeire hivatkozva nem árult el további részleteket. 

- Bodó Antal még mindig nem beszélt arról, honnan szerezte a 
fegyvereket. A gyanúsított a rendőrségen nem, csak a bíróságon tett 
vallomást - mondta az osztályvezető. A vállalkozó azt állította, egy 
építési vállalkozás ügyvezetőjeként, terepbejárás alkalmával, katonai 
zsákba csomagolva találta a pisztolyokat, puskákat. 

A napokban az iratismertetés után - amikor a vádlott és a védő át-
tekintheti a nyomozati anyagot és észrevétellel élhet - , vádemelési ja-
vaslattal továbbítja rendőrség az iratokat a Szegedi Városi Ügyészség-
re. A lőfegyverrel, lőszerrel való visszaélés egyébként kettőtől nyolc 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. 

Csődbűntettért 
felfüggesztett börtön 
Csődbűntett miatt jogerősen seket tartalmazó listát, illetve a 
egy év négy hónap börtönre ítélt 330 ezer forint értékű tárgyi esz-
egy szegedi férfit a bíróság. Az 
ítélet végrehajtását két évre fel-
függesztették. 

A Csongrád Megyei Bíróság 2001. 
december 6-án felszámolási eljá-
rást rendelt el a Raszter Stúdió Bt. 
ellen, mert a cég fizetésképtelen 
helyzetbe került. Felszámolóként 
a Horizont Holding Tanácsadó 
Rt.-t jelölték ki. A felszámoló ké-
résére a Raszter Stúdió Bt. beltag-
ja, egyben a cég üzletvezetője, Ny. 
G. átadta a bt. tevékenységét lezá-
ró mérleget, valamint a követeié-

közöket is. Ugyanakkor elrejtette 
a cég kasszájában található 17 
millió 618 ezer forintnyi kész-
pénzt. Tettével meghiúsította, 
hogy a felszámolás során kielégít-
sék a hitelezők igényeit. Ezzel 
csődbűntettet követett el. 

A Szegedi Városi Bíróság Ny. 
G.-t egy év négy hónap börtön-
büntetésre ítélte, amelynek végre-
hajtását két évre felfüggesztette. 
Mellékbüntetésként 200 ezer fo-
rint megfizetésére, illetve 96 ezer 
forint bűnügyi költség megtéríté-
sére kötelezte. Az ítélet jogerős. 

Ványai Éva szerint az integrációt nem követik elbocsátások 

Megtakarítás, laborösszevonással 

HÍREK 
FIGYELMETLEN AUTOSOK 
A 3-as villamos és egy Volkswa-
gen Golf ütközött össze tegnap 
kora délután Szegeden, a Kálvá-
ria sugárút és a Zoltán utca ke-
reszteződésében. A golfos a Zol-
tán utcából akart a sugárútra ki-
kanyarodni, ám figyelmen kívül 
hagyta a közeledő villamost. Az 
ütközés erejétől a Golf a mögötte 
lévő Audinak csapódott. Szemé-
lyi sérülés nem történt, az anyagi 
kár azonban jelentős. 

A történtek után nen> sokkal 
a Szatymazi utcában egy ka-
nyarodó személygépkocsi nem 
adott elsőbbséget a vele szem-
ben közlekedő kerékpárosnak. 
Az autó fellökte a biciklist, aki 

könnyű sérüléseket szenve-
dett. 

KÖZMEGHALLGATÁS 
MÓRAHALMON 
Közmeghallgatással egybekötött 
képviselő-testületi ülést tartanak 
ma, csütörtökön délután 2 óra-
kor a mórahalmi közösségi ház-
ban. Ezen többek között Nógrádi 
Zoltán polgármester ismerteti a 
város környezetvédelmi prog-
ramját, értékeli az önkormányzat 
közművelődési feladatainak ellá-
tását. Ezenkívül a képviselők 
megtárgyalják még a város ifjú-
ságpolitikai koncepcióját, illetve 
a szociálpolitikai fejlesztési prog-
ramot. 

Összevonják a város fenntar-
tásában levő egészségügyi in-
tézmények laboratóriumait. Az 
integrációval jelentős megtaka-
rításokra számít a város, a kór-
házakban csökkenhet a beteg-
napok száma. 

A szegedi közgyűlés döntött a he-
lyi önkormányzat fenntartásá-
ban levő kórházban, a gyermek-
kórházban és az ezekhez tartozó 
járóbeteg-szakrendelőkben kü-
lön-külön működő laboratóriu-
mok összevonásáról, egy integ-
rált labor léthozásáról. Ez az első 
lépése annak a folyamatnak, 
amelynek során a város egész-
ségügyi intézményeinek raciona-
lizálására kerül sor. 

- A laborvizsgálat az egyetlen 
olyan szakterülete az orvoslás-
nak, amely az összes többit ki-
szolgálja. Ezért e területtel érde-
mes kezdeni a város fenntartásá-
ban levő egészségügyi intézmé-
nyek átszervezését - kezdte a la-
borintegráció indoklását Ványai 
Éva, a szegedi önkormányzat 
egészségügyi és Szociális bizott-
ságának elnöke. 

Az integráció másik fontos cél-
ja, hogy mire az egyetemi klini-
kákkal létrejön a szándéknyilat-
kozatban már rögzített együtt-
működés, addigra magas szak-
mai színvonalon, gazdaságosan 
működő központi laborral ren-
delkezzen a város. 

A kórházban, a gyermekkór-
házban és a két rendelőintézet-
ben összesen 6 labor működik. 
Ezeknek egységes szerkezetben 
történő működtetésével jelentős, 

több tízmillió forint takarítható 
meg. Az integrációval például 
megszűnnek a feleslegesen ismé-
telt vizsgálatok, s az előzetes la-
borvizsgálatok rendszerbe iktatá-
sa egy nappal csökkenti a betegek 
átlagos kórházi ápolási idejét. 

Az átszervezéssel jelentősen 
mérsékelhető a széttagolt mű-
szerpark amortizációs költsége, s 
a fogyóanyagok nagy tételben 
történő beszerzése is költség-
megtakarítással jár. 

Megszűnik a pazarlás, a párhu-
zamosság, s racionális rendszer 
épül ki a rendelőintézet irányítá-

sával működő laboratóriumban 
- érvelt Ványai Éva. - A három fő 
telephelyen megmaradó lahorok 
közötti feladatmegosztás - azaz, 
hogy melyik laborban, milyen 
vizsgálatok végzendők el - az el-
következendő hónapokban meg-
történik, az integrációt az év vé-
géig lebonyolítják. 

A laborintegráció száz egész-
ségügyi dolgozót érint. A létreho-
zandó központi laboratóriumban 
ugyan kevesebb dolgozóra lesz 
szükség, de - mint azt Ványai 
Éva hangsúlyozta - előrelátható-
lag nem bocsátanak el senkit, 

mert az itt felszabaduló munka-
erőt olyan területekre helyezik 
át, ahol a létszám nem éri el az 
előírt minimum feltételeket. Az 
átszervezés után a labor dolgozó-
inak közalkalmazotti jogköre 
megmarad és ugyanazokat a pót-
lékokat megkapják, mint eddig. 

A laborintegrációval kapcsola-
tosan már hallhatók olyan felté-
telezések, miszerint a központo-
sított labort elsőként privatizál-
ják. Erre a felvetésre Ványai azt 
mondta: - A hétfőn elfogadott új 
kórháztörvény ezt kizárja. 

K. K. 

Az embereket leginkább az érdekli, csökken-e a sorban állás a laborok előtt. Fotó: Gyenes Kálmán 


