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Új versenytárs, hatezer négyzetméteren 

Het eken belül nyit 
a makói Lidi Áruház 
Információink szerint Makón 
január végén, február elején 
nyit a Lidi Áruház. A megyében 
már három működik - a ta-
pasztalatok szerint a kis élel-
miszerboltoknak éppúgy ko-
moly versenytársat jelent az új 
multi, mint a nagyoknak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Továbbra is következetesen el-
zárkózik a nyilvánosság elől a 
Lidi: megyei képviselőjét most is 
hiába próbáltuk több alkalom-
mal elérni, hogy megtudjuk, mi-
kor nyit makói boltjuk, nem jár-
tunk sikerrel. Ezért az áruháznál 
próbálkoztunk. Itt immár tábla 
hirdeti, hogy munkatársakat ke-
resnek, érdeklődni pedig a biz-
tonsági őrnél lehet. így tettünk 
mi is, és miközben megkaptuk a 
jelentkezési lapot, megtudtuk, 
hogy az áruház január végén, feb-
ruár elején fogadja majd a vásár-
lókat. Jelenleg ez tűnik a legpon-
tosabb információnak a makói 
üzlet nyitásával kapcsolatban. A 
városházán azt is megtudtuk: a 
társaság továbbra sem kért hasz-
nálatbavételi engedélyt az üzlet-
re, ezt leszámítva azonban infor-
mációink szerint minden ható-
sági hozzájárulás a rendelkezé-
sükre áll a nyitáshoz. 

A makói Lidi Áruház története 
több mint egy esztendeje kezdő-

dött: akkoriban vásároltak meg a 
Szegedi utca végén három, a Köl-
csey utcánál pedig egy telket. Az 
ott álló régi házakat hetek alatt 
lebontották, a hatezer négyzet-
méternyi, kétfelől is megközelít-
hető telken pedig korszerű üzle-
tet húzott fel a kivitelezéssel 
megbízott Debmut Rt. 

A megyében egyébként a kö-
zelmúltban három helyen, 
Csongrádon, Hódmezővásárhe-
lyen és Szegeden nyitott első-
sorban élelmiszert, kisebb rész-
ben iparcikkeket kínáló üzletet 
a német áruházlánc. Vásárhe-
lyen például az a tapasztalat: az 
új versenytárs nem csak a többi 
nagyáruháztól csábítja át a ve-
vőket, a zöldség és a gyümölcs 
a kis üzletekben is szinte elad-
hatatlanná vált. Az árversenyt 
a kicsik egyre nehezebben áll-
ják. Az alapítványi formában 
működő kereskedelmi vállalko-
zás különben saját, német 
nyelvű honlapja szerint har-
mincéves múltra tekinthet 
vissza. Németországban a leg-
nagyobb hazai élelmiszer-nagy-
kereskedelmi cégek között tart-
ják nyilván, európai terjeszke-
désük pedig a nyolcvanas évek 
végén kezdődött. Magyarorszá-
gon egyelőre bő tucatnyi áruhá-
zat nyitottak, a hírek szerint 
azonban hosszabb távon akár 
száz is indulhat. 

Az áruház Szegedi utcai épülete már a nyitásra vár Fotó: Gyenes Kálmán 

Autóbuszvillamos- és trolitarífák az ország nagyvárosaiban 

Szegeden olcsó közlekedni 
Folytatás az 1. oldalról 

Debrecen a második legdrágább 
város a tömegközlekedési jármű-
vel utazónak. Ha a városiak előre 
megvásárolják a jegyet, ami az 
autóbuszra, villamosra és a troli-
buszra is érvényes, 130 forintot 
fizetnek. A járművezetőknél vál-
tott jegy viszont csak 150 forint-
ba kerül. Am debreceni szokás-
ként külön bérletet árusítanak a 
villamos-, és trolibuszjáratokra. 
Ez a dolgozóknak 2040 forintba 
kerül. Az összes járaton használ-
ható, azaz kombinált bérletért 
pedig 4150 forintot fizetnek a 
munkahellyel rendelkezők. A ta-
nuló-, és nyugdíjasbérlet itt is ol-
csóbb: a villamos-, és trolibusz-
bérletért 750, míg az összes jár-
műre érvényesért 1780 forintot 
fizetnek. 

Miskolcon a jegyekért keve-
sebbet fizetnek az utazók, mint 
Szegeden: az előre megvásárol-
ható 125, míg a járművön érté-
kesített 170 forintba kerül. A 
Miskolci Városi Közlekedési Rt. 
azokra is gondolt, akik csak egy-
fajta járművet használnak, 
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vagyis külön vásárolható villa-
mosra, illetve autóbuszra érvé-
nyes bérlet. Ezeket a városiak 
majdnem feleannyiért vehetik 
meg, mint a kombinált típusút. 
Az összes járatra érvényes bérle-
tért a dolgozók 3800, a diákok 
és a nyugdíjasok 1330 forintot 
fizetnek. 

Pécs árai közelítenek leginkább 

a szegedi tarifákhoz. Az előre vá-
sárolt jegy 130, a járművezetőnél 
váltott 170 forintba kerül. Pé-
csett az összes vonalra érvényes 
bérletet 3590 forintért veszik a 
dolgozók; a nyugdíjasoknak és a 
tanulóknak 1160 forintot kell fi-
zetniük, ami a szegedi áraknál 
valamivel több. 

Szegeden csak egyfajta, kombi-

Csalásért négy és fél év börtönt kapott, nem jogerősen 

Elítélték az egykori rendőrt 
Négy év hat hónap börtönre ítélte a vásárhelyi 
városi bíróság a helybéli T. Jánost, aki ellen csalás 
és más bűncselekmények miat t emelt vádat az 
ügyészség. Az egykori rendőr az általa alapított 
Profi 2000 vagyonvédelmi kft. fejlesztésére kért 
kölcsönöket, irreális kamattal . Az ítélet nem 
jogerős. 

T. János, aki 1997-ig a vásárhelyi kapitányságon 
teljesített szolgálatot rendőrként, abban az eszten-
dőben kilépett a testülettől, majd megalapította a 
vagyonvédelemmel foglalkozó Profi 2000 Kft.-t. A 
cég 2000-ben tönkrement, 19 millió 419 ezer fo-
rint köztartozást, 685 ezer forint helyiadó-tarto-
zást és az első vádirat szerint 145 millió forint 
egyéni tartozást hagyva maga után. T. Jánost erede-
tileg 32 rendbeli, 66 millió forint értékben elköve-
tett csalás miatt keresték, ám kiderült: 43 esetről 
van szó. 

Módszere egyszerű volt, vállalkozása fejleszté-
séhez kért kölcsönöket különböző magánszemé-

lyektől, havi 5, 8, 10 százalékos kamatot ígérve. 
A kölcsönök egy részét újabb kölcsönökből fi-
zette vissza, más részét magára költötte. A hite-
lek fedezeteként hol szülei házát, hol pedig azt a 
két járművét ajánlotta fel, melyeket időközben 
eladott. A vizsgálat során az is kiderült, hogy a 
Profi 2000-nél 1999 februárja és áprilisa között 
egyáltalán nem vezettek könyvelést, s az állam-
nak 6,7 millió forint forgalmi adóval tartoztak, 
nem fizettek be 2,3 millió forint társadalombiz-
tosítási járulékot sem. 

A vásárhelyi városi bíróság napokban született 
ítéletében bűnösnek találta T. Jánost az ellent fel-
hozott vádakban, s ezért 4 év 6 hónap börtönre ítél-
te (ebbe beszámította az előzetes letartóztatásának 
idejét), s 4 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, 
elrendelte a vádlott letartóztatását, s kártérítés fi-
zetésére kötelezte. 

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és 
védője fellebbezett, így az nem jogerős. 

B. K. A. 

nált típusú bérletet vásárolhat az 
utazó. Két másik magyarországi 
nagyvárosban viszont gondoltak 
azokra is, akik csak egyfajta tö-
megközlekedési eszközt használ-
nak. így Debrecenben és Miskol-
con olcsóbban, külön kapható 
bérlet a villamos üzemű jármű-
vekre. 
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Előzetesben 
a bolti rabló 
A Szegedi Városi Bíróság tegnap 
harminc napra előzetes letartózta-
tásba helyezte azt a 26 éves szege-
di férfit, aki a rendőrség bolti rab-
lással gyanúsít. Lapunkban meg-
írtuk: Sz. Andrást felismerte egyik 
áldozata, a legutoljára kifosztott 
Szilléri sugárúti bolt eladója. A 
rendőrség egyelőre csak ennek az 
üzletnek a kirablásával gyanúsítja 
Sz. Attilát, aki azt állítja, nem ő a 
fegyveres rabló, és alibije is van. A 
nyomozás eddigi adatai szerint a 
férfi egyedül követte el a bűncse-
lekményt, a tanúk mindannyian 
egyetlen elkövetőről beszéltek. A 
megyei rendőrfőkapitány még 
mindig nem vonta vissza a nyom-
ravezetőnek felajánlott 500 ezer 
forintos díjat. A rendőrség tovább-
ra is várja a három fegyveres rab-
lással kapcsolatos bejelentéseket. 

A fizika éve 
Ismeretterjesztő előadások, já-
tékok, pályázatok, versenyek és 
városszerte szabadtéri progra-
mok. Ezt tervezik Szegeden a 
fizika nemzetközi évében. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az ENSZ tavaly nyári közgyűlésén 
a fizika évének nyilvánította 
2005-öt - Einstein száz évvel ez-
előtti zseniáhs felfedezésének tisz-
teletére. A nemzetközi és hazai 
programsorozathoz kapcsolódva 
összefog Szeged városa, az egyetem 
és az Eötvös Lóránd Fizikai Társu-
lat Csongrád megyei csoportja, 
hogy a dél-alföldi tudásközpontban 
bemutathassák a fizika szerepét az 
élet sok területén, növeljék a tudo-
mányágnak és művelőinek társa-
dalmi megbecsültségét és fölkelt-
sék iránta az érdeklődést. Az egész 
évre tervezett programban ismeret-
terjesztő előadások, játékok, pályá-
zatok versenyek szervezése szere-
pel, és e hagyományosnak tekint-
hető népszerűsítő formák és eszkö-
zök mellett utcai eseményeket is 
terveznek - látványos fizikai be-
mutatókat, szabadtéri kísérleteket. 

Minderről a fizikai társulat me-
gyei elnöke, dr. Nánai László tan-
székvezető egyetemi tanár 
(JGYTFK) beszélt tegnap - a Cent-
rum párt sajtótájékoztatóján. A 
politikai szervezet pedig úgy kerül 
a fizika közelébe, magyarázta 
Pászti Ágnes szegedi pártelnök, 
hogy a Centrum a helyi koalíciós 
munkamegosztásban a humán 
politikával foglalkozik és köteles-
ségének érzi tudománynépszerű-
sítés támogatását. 

Csenke László, Pajor László és Takáts István pályázott a szegedi kórház vezetésére 

Hárman indulnak a főigazgatói posztért 
A Szegedi Városi O k t a t ó Kór-
ház főigazgatói posz t já ra ki-
írt pályázatra h á r m a n adták 
be je len tkezésüket . Pajor 
László, az i n t é z m é n y vezeté-
sével jelenleg megbízot t uro-
lógus professzor, Csenke 
László, a szegedi rendelőin-
téze t orvosigazgatója és Ta-
káts Is tván nőgyógyász, a ma-
kói kórház korábbi vezetője . 
Kíváncsiak vo l tunk , a há rom 
szakember hogyan képzel i el 
az i n t é z m é n y vezetését . 

A közgyűlés legközelebbi ülé-
sén zárt tárgyaláson dönt ar-
ról, a három pályázó közül ki 
legyen a főigazgatója annak a 
Szegedi Városi Okta tó Kórház-
nak, amelyben mos t kezdő-
dött el egy több milliárd forin-
tos rekonstrukció, ugyanakkor 
hírneve az e lmúlt évben jelen-
tősen megtépázódott . 

Pajor László, aki november 
elseje óta a kórház megbízott 
főigazgatója azt mondta , fon-
tos szempont volt számára 
annak eldöntésében, hogy be-
nyúj tsa-e pályázatát, hogy ha-
ta lmas rekonstrukció kezdő-
dik az intézményben, amely-
ben kiemelt fontosságú az 
urológiai osztály felúj í tása. 
Terveit egy híres színházi 
szakember szavaival érzékel-
tette: „színházban nincs de-
mokrácia". „Nos, a kórház-
ban sincs. Central izál t veze-
tés kell, hiszen a források 

Csenke László Pajor László Takáts István 

annyira kicsik, hogy nagyon 
meg kell gondolni, azokat ho-
va adjuk" - fogalmazott . A je-
lenlegi intézményvezető pá-
lyázatában kitért a kórház és 
az egyetem kapcsolatára, 
amelynek véleménye szerint 
ha rmon ikusnak kell lennie. 
„Bár azonos 'piacon' dolgo-
zunk, meg lehet és meg is'fog-
juk találni az együt tműködés 
lehetőségét, hiszen hosszú tá-
von mindenkinek az a célja, 
hogy a párhuzamosságok el-
tűnjenek, és helyüket átve-
gyék a még hiányzó területek" 
- mondta . A betegcserét pedig 
nehéz bélyegnek nevezte, 
amelyet le kell mosni , hogy az 

in tézmény hírneve újra a régi 
legyen. 

Csenke László kihívásnak 
tar tot ta a pályázatot, kíváncsi 
volt, meg tudja-e fogalmazni 
mindazt , amire szerinte a sze-
gedi kórháznak szüksége len-
ne. „Más szemlélet kellene 
már nemcsak itt, de az egész 
kórházrendszerben, sőt: a ma-
gyar egészségügyben is 
mondta . - A finanszírozási 
rendszer adott , úgyhogy nem 
az alulfinanszírozottságon 
kellene keseregni, hanem eh-
hez kellene igazítani a mun-
kát. Ha meg akar juk őrizni a 
színvonalat, muszá j alkalmaz-
kodni." A szegedi rendelőinté-

zet orvosigazgatója gyökere-
sen vál toztatna az eddigi rend-
szeren. A kórházi s t ruk túrá t 
mátrix-szerkezetben képzeli 
el, ahol nincsenek osztályok, 
így az ágyalapot a lehető leg-
hatékonyabban lehetne ki-
használni . A kommunikác ión 
is változtatna: véleménye sze-
rint a lakosságot és a dolgozó-
kat is fontos folyamatosan tá-
jékoztatni. Küldetését pedig 
úgy fogalmazta meg: „A lakos-
ság bizalmából és bizalmáért ." 

Takáts István szerint nehéz 
helyzet várja a leendő főigaz-
gatót, hiszen a szegedi kórház-
ban komplex válsághelyzet 
alakult ki. „Vezetési; bizalmi, 

gazdasági, és bizonyos terüle-
teken, min t például a sürgős-
ségi osztályon, szakmai válság 
jött létre. Nagy a felelőssége a 
közgyűlésnek abban, hogy mi-
lyen vezetőt választ - össze-
gezte a jelenlegi helyzetet. -
Véleményem szerint egészség-
ügyi menedzser képzettségű 
emberre van szükség, akinek 
van többéves felsővezetői ta-
pasztalata, és fontos, hogy 

.együtt tud jon működni az ön-
kormányzat ta l és az osztályve-
zetőkkel." A nőgyógyász, aki 6 
évig állt a makói kórház élén, 
a szegedi in tézmény szerveze-
tét csúcsán álló p i ramisként 
tudná elképzelni, melynek al-
járól a főigazgató szervez és 
irányít, tetején pedig ott a sok 
beteg, akiért mindenki dolgo-
zik. 

A három jelöltet esélyeikről is 
megkérdeztük. Pajor László úgy 
érzi, a házon belül támogatják. 
Ezen kívül a város és az egyetem 
vezetése is biztatta, hogy indul-
jon a főigazgatói posztért. Csen-
ke László úgy fogalmazott, külö-
nösebben nem lobbizik, bízik 
benne, hogy a frakcióban van-
nak még jó emlékek róla alpol-
gármester korából. Takáts Ist-
ván pedig arra számít, hogy el-
sősorban a szakmai kvalitást 
nézik majd a pályázatok elbírá-
lásánál, akkor ugyanis úgy érzi, 
az ő támogatói lesznek többség-
ben. 

TÍMÁR KRISZTA 


