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Eddig csak a balesetveszélyes kátyúkat igyekeztek e l tüntetni Fotó: Schmidt Andrea 

KORREKCIÓK 
A szegedi önkormányzat a most rendelkezésére álló összegből a napokban 
- többek között - a Belvedere épülete előtti zebrában tátongó lyukat tömik 
be, kijavítják a Palánk előtti, a baktói Alkotmány és Ladvánszky utca ke-
reszteződésében lévő úthibát. A Tisza Lajos körúton a rendelőintézetnél is 
rendkívül rossz állapotú az útburkolat. Ám Szűcs Imre útfelügyelő szerint 
felesleges lenne a kátyúk kijavításába 500 ezer forintot beleölni, amikor a 
nyáron kezdődő útjavítás eredményeként aszfaltszőnyeget terítenek Tisza 
Lajos körúton a kettős körforgalomtól a rendelőintézetig. 

Útlezárás nem lesz a Belvárosi 
híd szerdai és csütörtöki für-
detése miatt. A munkát éjszaka 
fél 12-től hajnal fél 4-ig végzik. 
A két napon a meder feletti 
részen takarítanak. A mosdatás 
körülbelül 400 ezer forintba ke-
rül. 

Hiába esik az eső napok óta, a 
Belvárosi hídra rakódott éves pi-
szok nem tűnik el. Valószínű a 
vízcseppek nem elég erősen csa-
pódnak a tartószerkezethez. A 
Környezetgazdálkodási Kht. 
ezért minden évben - általában 
egyszer - megbíz egy vállalkozót 
a híd lemosásával. A munkát 
évek óta április végén végzik. Se-
rege fános, a városüzemeltetési 
részleg vezetője elmondta, hogy 
az Antikorr Kft. öt dolgozója - a 
terveknek megfelelően - szerdán 
és csütörtökön éjszaka mossa a 
Belvárosi hidat. A kétnapos für-
detés során a meder feletti ré-
szen, belülről a könyöklőlemez 
magasságáig takarítanak éjjel fél 
tizenkettő és hajnal fél négy kö-
zött. A felső tartószerkezetet 

Kerékpárral járja be egy holland 
férfi Magyarországot, hogy az 
itteni gyermekkórházak számá-
ra gyűjtsön adományt. Tfcgnap 
délután Szegedre érkezett, ahol 
kisiskolások kísérték a város-
házáig. 

Jókedvűen kerekezett be több 
mint húsz gyerek kíséretében 
tegnap délután Szegedre dr. Al-
bert Royaards, a Mosolygó Kór-
ház Alapítvány kuratóriumának 
elnöke. A jogász-bankár három 
és fél hónapos jótékonysági ke-
rékpártúráján azért járja be egész 
Magyarországot, hogy adomá-
nyokat gyűjtsön a gyermekkór-
házaknak. 

- Nem túl nehéz volt? - kér-
dezte tört magyarsággal a hol-
land az őt követő madáchos és 
tabános diákoktól, miután meg-
érkeztek a városháza elé, de ők 
csak a fejüket ingatták. Hiába, 
ők nem tekertek már le 2500 ki-
lométert, ahogy azt a 63 éves Ro-
yaards úr tette. A csapatot Pászti 
Ágnes humánpolitikai tanács-
nok fogadta pogácsával és üdítő-
vel. Azt mondta, nincs neme-
sebb dolog, mint a beteg gyere-
kek segítése. 

- A kuratórium úgy gondolta, 
hogy a szegény elnök biciklizzen 

nem szokták mosdatni, a tö-
mény por leginkább az alsó ré-
szen ragad meg. Mivel a munkát 
a trolik leállása után kezdik, 
ezért útlezárás nem lesz. A hídon 
a munkagépek miatt nem árt 
óvatosan közlekedni a hajnali 
órákban. A műveleteket főleg 
magas nyomású berendezések-
kel végzik, de néhány négyzet-
métert csak nappal kézi kefével 
lehet letakarítani. Ez viszont a 
közlekedésben nem okoz fenn-
akadást. 

- Az elmúlt héten már a hídfel-
járók korlátait és két kilométer 
hosszan a városban az út mellet-
ti gyalogos terelőkorlátokat le-
tisztítottuk. A tavaszi nagytaka-
rítási program részeként a Belvá-
rosi híd lemosása körülbelül 
négyszázötven ezer forintba ke-
rül - hangsúlyozta Serege János. 
A fürdetés után a graffitik sajnos 
nem tűnnek el, mivel ahhoz más 
eljárást kellene alkalmazni, ami 
meghaladná az egymillió forin-
tot. Erre viszont most nincs 
pénz. 

CS. G. L. 

hatezer kilométert. És én vagyok 
az elnök - mondta Albert 
Royaards arra a kérdésre, miért 
indult el erre a túrára. Majd már 

Februártól 800 kátyút tüntet-
tek el, de nyár közepéig csak a 
legveszélyesebb gödröket aszfal-
tozzák. A kátyúzásra csak 25 
milliót költ, az útrekonstruk-
cióra 900-1200 millió forintot 
remél elnyerni az önkormány-
zat. A nagyberuházás a nyár kö-
zepén, júliusban kezdődik. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A hosszú tél Szegeden is sok he-
lyen megrongálta az útburkola-
tot. Csak tűzoltás, amit a bal-
esetveszélyes gödrök eltüntetésé-
ért az illetékesek csinálnak - az 
autósok többsége szerint. Kátyú-
zásra - szakkifejezéssel: „kisfelü-
letű útjavításra" - Szeged önkor-
mányzata 25 millió forintot ter-
vezett költeni. A munkát - mint 
arról korábban lapunkban is be-
számoltunk - a jó idő beköszön-
tével, vagyis már hetekkel ezelőtt 
elkezdte a szegedi Mély- és Ma-
gasépítő Rt. 

Ez az összeg azonban csak arra 
elég, hogy a legnagyobb, legin-
kább balesetveszélyes kátyúkat 
betömjék - ismerte el Serege Já-
nos, a Szegedi Környezetgazdál-
kodási Kht. városüzemeltetési 
részlegvezetője. Szűcs Imrétől, a 
kht. útfelügyelőjétől megtudtuk, 
február közepe óta körülbelül 
800 kátyút tömtek be a szakem-
berek. 

SZÁMOLATLANUL 
H l A kátyúnak mai napig nincs tudo-

mányos meghatározása, a z a z nem 
lehet pontosan tudni, mi, mekkora 
mérettől számít annak, ezért meg-
számolni sem lehet az úthibákat. 
Molnár László, a szegedi önkor-
mányzat városüzemeltetési irodá-
jának vezetője hozzátette, a szám 
egyébként is folyamatosan válto-
zik, hiszen miközben betömnek tíz 
kátyút, akár tizenöt újabb is kelet-
kezhet. 

komolyan hozzátette: reméli, 
hogy a négy hónap alatt az egész 
ország megismeri az alapítványt, 
és sokan támogatják céljaikat. 

A tél okozta károkat felmér-
ték a Szegedi Környezetgazdál-
kodási Kht. és a polgármesteri 
hivatal városüzemeltetési iro-
dájának szakemberei, majd el-
készítettek egy több száz olda-
las javítási jegyzéket. A városi 
közúthálózat rekonstrukciójára 
600 millió forintot fordít idén 
az önkormányzat. Ugyanekko-
ra összegre pályázik a város a 
regionális fejlesztési tanácsnál, 
s Molnár László, a városüze-
meltetési iroda vezetője reméli, 
hogy legkevesebb 300 millió fo-
rintot nyernek. A munka elvég-
zésére a közbeszerzési pályáza-
tot kiírták, a kivitelező kivá-
lasztásánál a legalacsonyabb ár 

Fotó: Miskolczi Róbert 

Egyrészt szeretnék a beteg gyere-
kek közérzetének javításával elő-
segíteni a kicsik gyógyulását, 
ezért zenei és művészeti progra-

dönt. A javítási jegyzék alapján 
- a közgyűlés döntésének értel-
mében - egy bizottság határoz-
ta meg, mely utakat kell sürgő-
sen felújítani. A rekonstrukció-
nál a tömegközlekedés által 

mokat szerveznek számukra. 
Másrészt a kórházak megfelelő 
működéséhez szükséges orvosi 
műszerek és felszerelések beszer-
zését támogatják az összegyűlt 
pénzből. 

A holland bankár-jogász egyéb-
ként jól ismeri a magyar egész-
ségügy helyzetét, hiszen alapít-
ványának kuratóriumában több-
ségében magyarok ülnek. 

- Tudom, hogy nagyon sok pénz-
re lenne szükség - jelentette ki. -
Az adományokat csekken lehet be-
fizetni, így kissé lassan gyűlik a 
pénz, de március közepe óta mégis 
már 1,7 millió forint érkezett. 

Az adományok 80 százaléka az 
adott megyében marad, és azt az 
ottani gyermek-egészségügyi in-
tézmények kapják. A Szegedi Tu-
dományegyetem Gyermekklini-
ka és Gyermekegészségügyi Köz-
pont képviseletében Katona 
Márta igazgatóhelyettes köszön-
te meg Royaards úr felajánlását. 
Itt három megye legsúlyosabb 
betegeit gyógyítják, amelyhez 
rengeteg pénzre varr szükség. Ép-
pen ezért minden fillér számít. 
Akár egy kedves mosoly, amely 
az alapítvány számára ezer forin-
tot ér, akár egy ragyogó mosoly, 
amely ötezret. 

TÍMÁR KRISZTA 

használt fő- és gyűjtőutak él-
veznek elsőbbséget. E nagyobb 
léptékű munka várhatóan júli-
us közepén kezdődik Szegeden. 
Addig marad a bosszantó zöty-
kölődés. 

A DUGONICS TÁRSASÁG 
AVÁROSHÁZÁN 
A Szegedért Alapítvány idei 
díjazottjai mutatkoznak be ma 
este 6 órától a városházán a 
Dugonics Társaság ünnepi 
felolvasóülésén. Hatvan év az 
egyetem szolgálatában címmel 
Gábor Miklós emeritus 
professzor, a tudományos 
kuratórium díjazottja, Szegedtől 
Szegedig - a művészet 
vonzásában címmel Tóth Sándor 
szobrász, a művészeti kuratórium 
díjazottja, valamint A József 
Attila-i teljességigény egyik 
változata címmel Vörös László 
irodalomtörténész, a 
társadalmi-állampolgári 
kuratórium kitüntetettje tart 
felolvasást. 

POLITIKA ÉS MÉDIA 
Herényi Károly, az MDF 
frakcióvezetője beszélt a 
politika és a média 
viszonyáról, valamint a 
médiatörvényről kedden este a 
Politika és média című 
rendezvénysorozat est jén 
Szegeden, az Átr ium Üzletház 
aulájában. A programot a 
szegedi egyetem 
kommunikáció szakos 
hallgatóinak öntevékeny köre, 
a Kommfort szervezte. 

WALKER NAGYKÖVET 
A FOGI KARON 
Az Amerikai Egyesült Államok 
Európa-politikája címmel tart 
előadást George H. Walker, az 
Egyesült Államok nagykövete 
csütörtökön délután 5 órától 
angol nyelven, tolmácsolás 
nélkül az SZTE jogtudományi 
kar Tisza Lajos körúti 
épületének tanácstermében. A 
rendezvényt a Szegedi 
Tudományegyetem 
Európa-tanulmányok 
Központja Integrációs Klubja 
szervezi. 

Alvállalkozóktól 
válik meg a kivitelező 
Botka László polgármester és Solymos László városüzemeltetési al-
polgármester tegnap az ISPA csatornázási program kivitelezője, a 
Culvert 2003 konzorcium vezetőjével, Apáthy Endrével tekintette 
meg Újszegeden a csatornázási munkálatokat. A bejáráson elhang-
zott: néhány alvállalkozótól megválik a kivitelező. Elmondták, hogy 
év végére a csatornahálózat 75 százalékát lefektetik, és az utak ötven 
százaléka is elkészül. 

Gyapjaslepke-irtási 
alapot hoznának létre 
Két javaslatot terjeszt a Fidesz-frakció a Csongrád megyei közgyűlés 
elé a csütörtöki ülésen - jelentette be Murányi László, Farkas Sándor 
és Baláspiri Csaba megyei önkormányzati képviselő kedden. Javasol-
ják egy 10 millió forintos, úgynevezett gyapjaslepke-irtási alap létre-
hozását, amelyből a megyei üdülőterületi erdőségek - mintegy 1000 
hektár - lepkeirtására pályázhatnának az önkormányzatok. Egy má-
sik, 30 millió forintos alapból a megváltozott munkaképességűeket 
foglalkoztató cégeket támogatnák, mivel a központi támogatás idén 
jelentősen csökkent. Az összesen 40 millió forintot a Fekete Ház fel-
újításának elhalasztásával teremtenék elő. A megye és Szeged város 
által közösen finanszírozott rekonstrukcióra a megyei közgyűlés 45 
millió forintot tervezett, a javaslat elfogadása esetén fennmaradó 5 
millió forinttal az általános tartalék bővülhetne. 

Rajtkocka 
A korábbi egy-két úrvezető helyett reggeli 
csúcs idején már hatan-nyolcan is besorolnak 
a Novotel előtti buszsávba, amelyből néhány 
másodperccel korábban startolhatnak a ko-
csik. Forma-l-es pilótákat megszégyenítő 
robbanékonysággal lőnek ki a szomszéd sáv-
ban várakozó autósok mellől, akiknek arca a 

lámpánál hamarabb vált zöldre a méregtől. A 
szabálytisztelő mazsola vitriollal átitatódó 
lelkében pedig fölparázslik a gonosz vágy, 
hogy ha tehetné, a (verseny)istállóból szaba-
dult kollégának szívesen utánasuhintana egy 
aszfaltból kivágott rajtkockát. 

NY. P. 

A z adományok nyolcvan százaléka a megyében marad 

Kerékpártúra beteg magyar gyerekekért 

A gyermekklinikán Albert Royaards Katona Márta vendége volt 

Szerdán és csütörtökön éjszaka takarítanak 

Mosdatják 
a Belvárosi hidat 

Júliusig csak a legveszélyesebb kátyúkra vadásznak 

Aszfaltszőnyeg a körúton 


