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Önkormányzati biztos a szegedi rendelőintézet élén 

Ma felmenthetik 
Gaál Istvánt 
Lapunk információja szerint 
súlyos szabálytalanságokat és 
hiányosságokat tárt fel az a 
pénzügyi revízió, amelyet Botka 
László polgármester rendelt el a 
szegedi rendelőintézetben. 
Emiatt valószínűleg távoznia 
kell posztjáról Gaál Istvánnak, 
az intézmény főigazgatójának. 
A városvezetés önkormányzati 
biztost állíthat az intézmény 
élére. 

Lezárult a szegedi rendelőinté-
zetben a Botka László polgár-
mester által elrendelt pénzügyi 
revízió - lapunk információja 
szerint. Megbízható forrásból 
úgy értesültünk, hogy a felülvizs-
gálat súlyos szabálytalanságokat 
és hiányosságokat tárt fel. Úgy 
tudjuk, hogy a polgármester ma 
reggebe hivatalába rendelte Gaál 
Istvánt, a szegedi járóbeteg-szak-
ellátás és háziorvosi szolgálat fő-
igazgatóját. Gaál István informá-
ciónkat megerősítette. Elmond-
ta: valóban tárgyal ma reggel Bot-
ka Lászlóval, de nem tudja, mi-
ről szól majd a beszélgetés, és 
hogy a találkozónak van-e köze a 
revizori jelentéshez. A felülvizs-
gálattal kapcsolatban azt hang-
súlyozta, hogy abban vannak 
olyan megállapítások, amiket ő 
is alaposan ellenőriztetett a 
szakértőivel. Arra a kérdésre, 
hogy mennyire érzi biztosnak a 
székét, nem kívánt válaszolni. 

Az egészségügyi intézmény 
pénzügyi helyzetét feltáró jelen-
tésben valószínűleg hangsúlyos 
elemként szerepel a rendelőinté-
zet hiánya, illetve tartozása. Az 
érdekképviseleti szervezetek ve-
zetői korábban elmondták la-
punknak, hogy a rendelőintézet 
menedzsmentje 2005-re közel 
500 millió forint hiányt tervezett 
be, ami kétszerese a tavalyinak. 
Többször felmerült a kérdés: ki a 
felelős ezért a hiányért. A februá-
ri közgyűlésen - ahol 29 közal-
kalmazotti álláshely megszünte-
téséről döntöttek - Gaál István 
képviselői kérdésre válaszolva 
cáfolta, hogy a rendelőintézetnek 
több százmilliós tartozása van. 

Értesüléseink szerint a polgár-
mester még ma megbeszéléseket 
folytat hivatalában az érdekkép-
viseleti szervezetek vezetőivel, 
Haraszti Gáborral, a Magyar Or-
vosszövetség helyi képviselőjé-
vel, Kassai Zsuzsannával, a Sze-
gedi Orvosi Kamara járóbe-
teg-szekciójának vezetőjével, Tí-
már Péterrel, az Egészségügyi 
Dolgozók Demokratikus Szak-
szervezetének szegedi elnökével 
és Török Klárával, a rendelőinté-
zet közalkalmazotti tanácsának 
elnökével. Információink szerint 
elképzelhető, hogy a városveze-
tés válságmenedzsert, önkor-
mányzati biztost állít az intéz-
mény élére. 

SZ. C. SZ. 

Rekordszámú látogató az állattenyésztési napokon 

A legek kiállítása volt 
Látogatottsági és kiállí tói re-
korddal büszkélkedhet a leg-
utóbbi vásárhelyi állatte-
nyésztési vásár, amelyre több 
m i n t 150 ezren voltak kíván-
csiak a hé t végén. Az első alka-
lommal megrendezet t mező-
gazda expó is sikert ara to t t . 

Minden tekintetben a legek kiál-
lításának adott otthont az elmúlt 
hét végén Vásárhely. Az állatte-
nyésztési napok történetében re-
kordot döntött a legutóbbi, több 
mint 150 ezren voltak kíváncsiak 
a mezőgazdasági vásárra. A leg-
többen főként pénteken és szom-
baton nézelődtek a Hód-Mező-
gazda Rt. kiállítási centrumában. 

A kiállítók száma is meghaladta 
az elmúlt évek állattenyésztési 
rendezvényein megszokottat. Kö-
zel félezer cégnek, vállalkozásnak 
adott ideiglenes otthont a házi-
gazda részvénytársaság. Ezek kö-
zül mintegy hetvenen mutatkoz-
tak be az első alkalommal meg-
rendezett mezőgazda expón. Az 
esemény olyan nagy érdeklődésre 

tartott számot, hogy még a meg-
nyitó előtti estén is jelentkeztek 
kiállítók. így aztán a szervezők ál-
tal kijelölt 15 ezer négyzetméte-
res területen bizony éppen csak 
elfértek a járművek. 

A kiállítók közül már a hét vé-
gén többen jelezték, hogy jövőre 
is szeretnék, ha biztos lenne a 
helyük az állattenyésztési napo-
kon és a mezőgazda expón, 
mondta Szőke Róbert, a 
Hód-Mezőgazda Rt. marketing-
menedzsere, a kiállítás főszerve-
zője. 

T.A. 

BETA 105 EZER LITER TEJE 
Először mutatkoztak be a vásár-
helyi kiállításon a jelentős tenyé-
szértékű jószágok. A mezőnyben 
szerepelt a házigazda részvény-
társaság Béta nevű Holstein-fríz 
tehene is. A szarvasmarha ugyanis 
mind ez idáig 105 ézer liter tejet 
adott, s ezzel az ország 20 arany-
törzskönyvvel rendelkező tehene 
között tartják számon. 

A város hatszázmillió forintból kívánja felújítani a Tömörkényt 

Leromlott, dohos műhelyek 
A szegedi Tömörkény István gimnázium-
ban olyan leromlott állapotban vannak a 
pincében kialakított művészeti műhelyek 
és tantermek, hogy - ha nem kezdődik el 
időben az épület rekonstrukciója, és tovább 
pusztulnak a falak, vezetékek - az ÁNTSZ 
akár fel is függesztheti a helyiségek hasz-
nálatát. Az önkormányzat tervbe vette, 
hogy 600 millió forintból felújítja az ok-
tatási intézményt. 

A Tömörkény István Gimnázium, Művésze-
ti Szakközépiskola és Kollégium épületegyüt-
tesét 1903-ban adták át Állami Felső Leány-
iskolaként. A művészeti képzésben térségi 
feladatokat ellátó, helyi védelem alatt álló in-
tézmény már régen megérett a felújításra. 

- Az iskola túlzsúfolt, hiszen a kétszázöt-
ven diákra tervezett épületben jelenleg nyolc-
százán tanulnak. így aztán minden kis lyu-
kat ki kell használnunk - mondta lapunknak 
Kühn ]ános igazgató. A pincében több mint 
negyven esztendeje folyik művészeti oktatás. 
Itt találhatók - egyebek mellett - a kerámia-
és textilműhelyek, amelyek a talajnedvesség 
miatt dohosak. Problémát jelent még, hogy a 
falban futó vezetékek rossz állapotban van-
nak, a műhelyek feletti konyha pedig áztatja 
a födémet. Kühn János emlékezete szerint ti-
zennégy évvel ezelőtt végeztek kisebb-na-
gyobb felújítást a pincében. 

- Az utóbbi években többször tartottunk el-
lenőrzést a Tömörkény gimnázium pincéjé-
ben. Itt több olyan hiányosságot is felfedez-
tünk, amit záros határidőn belül ki kellett, il-
letve ki kell javítania az iskolának - mondta 
érdeklődésünkre Hunyady Ildikó. Az 
ANTSZ városi intézetének vezetője hangsú-
lyozta: ha az intézmény nem tudja kijavítani 
a hibákat, mert nincs rá kerete, akkor ez a 
fenntartó önkormányzat felelőssége. Közöl-
te: noha évek óta leromlott állapotban van a 
gimnázium pincerendszere, nem kezdemé-
nyezték és nem is tervezik a különböző mű-
helyek, tantermek bezárását. - Az ÁNTSZ 
csak akkor függesztené fel a helyiségek hasz-
nálatát, ha életveszélyes állapot alakulna ki. 
Ha például eltörne egy szennyvízvezeték, ak-
kor a javítások elvégzéséig nem működtet-
hetnék a műhelyt az iskolában - fogalmazott 
Hunyady Ildikó. 

- Nem tudom, hová tenném a diákokat és 
hogyan váltanám ki a műhelyeket, ha az 
ANTSZ bezárná a pincét. Ebben az esetben 
a városnak kellene lehetőséget biztosítani 
arra, hogy valahol máshol tovább folytat-
hassuk az oktatást - mondta Kühn János. 
Az igazgató beszámolt arról, hogy az önkor-

Csak leromlott , de nem életveszélyes. Az ÁNTSZ szerint így még működhet a kerámia-
m ű h e l y Fotó: Miskolczi Róbert 

mányzat címzett állami támogatásból kí-
vánja felújítani a Tömörkény gimnázium 
épületét. A rekonstrukció során teljesen fel-
újít ják az oktatási épületeket és a pincében 
lévő műhelyek számára új épületszárnyat 

alakítanak ki mintegy ezer négyzetméteres 
hasznos alapterülettel. A 600 millió forin-
tos beruházás a tervek szerint 2008-ban fe-
jeződne be. 

SZABÓ C. SZILÁRD 

Három 
súlyos sérült 
Forráskúton 
Tegnap este hét óra után Forrás-
kút belterületén súlyos baleset 
történt. Tehergépkocsi kezdett 
előzni egy Volkswagen Pólót, de a 
manőver nem sikerült. A teher-
autó elsodorta a személyautót, 
mire az megpördült. A benne ülő 
három utast súlyos sérülésekkel 
szállították kórházba. 

Átépítés kezdődik 
a Rókusi körúton 
Várhatóan két hónapig tart a szegedi Rókusi körúton a Kisteleki utca 
és Szatymazi utca kereszteződésének átalakítása. A polgármesteri hi-
vatal fejlesztési irodájának tájékoztatása szerint a Kisteleki utcánál 
autóbuszöblöket alakítanak ki, gyalogosvédő szigeteket építenek, va-
lamint nyomógombos jelzőlámpát szerelnek föl. A körút Szatymazi 
utcai metszéspontjában szélesítik az utat, s külön kanyarodósávot je-
lölnek ki. A kereszteződés forgalmát jelzőlámpa irányítja majd. Az át-
építés költsége mintegy 70 millió forint. A munka egyes szakaszai 
alatt átmeneti sávlezárásra, emiatt pedig a forgalom torlódására kell 
számítani. 

Május l-jén is szúnyogmentes lesz a város 

Sikeres a biológiai védekezés Szegeden 
Idén egy hónappal hamarabb in-
dult a szúnyograjzás, mint más 
években. A biológiai védekezés 
megtörtént, s mint a napokban 
városszerte tar tot t szúnyogszám-
lálás mutat ja: sikerrel. Szúnyog-
mentes május 1. várható. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szúnyogcsípés-számlálással ellen-
őrizte a szúnyogviszonyokat a Sze-
gedi Környezetgazdálkodási Kht. a 
napokban, a város tizenegy pont-
ján. A kht. környezetvédelmi szak-
tanácsadója, Szepesszentgyörgyi 
Ádám egyetlen szúnyogot sem ta-
lált a szőregi Templom téren, és a 
város közigazgatási területén belül 
másutt csípésszámlálást végző 
munkatársai is hasonló eredmény-
re jutottak. A kht. az önkormány-
zat megbízásából végzi a gyérítést -
tudtuk meg Szabó Ferenc ügyveze-
tő igazgatótól, aki maga is ellátoga-
tott a szőregi Templom térre a 

számlálás idején. Idén az eddigi, 
esős időjárás, illetve a folyamato-
san magas tiszai vízállás nagyon 
kedvezőnek bizonyult a szúnyogok 
szempontjából. Először biológiai 
védekezést végeztek - kizárólag csí-
pőszúnyoglárvákra ható - különle-
ges baktériumkivonat segítségével; 
a szúnyognevelő vizeket figyelőhá-
lózat segítségével derítették fel. A 
szőregi Templom téren, s a város 
más pontjain a napokban végzett, 
az átalakult, repülő rovarok meny-
nyiségének megállapítására alkal-
mas számlálás adatai szerint a bio-
lógiai védekezés sikeresnek bizo-
nyult. De azért pénteken újabb 
számlálást tartanak. 

Mi a teendő, amennyiben mégis 
megjelennek a szúnyogok? Ez 
esetben a kht. beveti a kémiai szú-
nyoggyérítést, repülőgépről vagy 
földről. Az akciót az esti órákban 
hajtják végre, és a kémiai szerek a 
felkelő nap első ultraibolya sugara-
inak hatására elbomlanak. A szőregi Templom tér szúnyogmentesnek bizonyult Fotó: Miskolczi Róbert 

HÍREK 
JÓZSEF ATTILA-EMLÉKEST 
És keressük az igazságot címmel 
Galkó Balázs, Vass György 
színművész, valamint az Új 
Színház stúdiósainak József 
Attila-emlékestje látható ma 19 
órától a JATE-klubban. „...őrült 
képzelet, hideg ész, határtalan 
humanitás, páratlan szín-szag 
plasztika, démoni pontosság, 
őrülteket kanyargó képvilág, 
gyilkos-éles képzelet, föld-fekete 
cinizmus, pokoli humor, őskori 
szertartások, modern 
neurózisok..." Szentkuthy 
Miklós írt így lózsef Attiláról -
ezek a jelzők mutattak utat az 
előadás megvalósításához. 

JÓJÁRT ÉS SÁVAJ TÁRLATA 
Szuromi Pál művészettörténész 
és Veszelka Attila költő nyitja 
meg Jójárt Erzsébet keramikus és 
Sávai Márta képzőművész 
kiállítását ma 17 órakor a 
szegedi Bartók Béla Művelődési 
Központ B Galériájában. A tárlat 
június 3-áig tart nyitva, 
munkanapokon 10-től 18 óráig 
látogatható. 

A TERMÉSRŐL PONTOSAN 
Sajnálatos hiba csúszott a 
tegnapi lapunkba, az esős 
időjárás mezőgazdaságra 
gyakorolt hatásairól szóló 
írásunkba. A nagy mennyiségű 
csapadék ugyanis nem jelenti 
azt, hogy idén nem lesz termés. 
Kocsis László, a Csongrád 
Megyei Földművelésügyi Hivatal 
falugazdász osztályvezetője 
elmondta, az eső és a késői vetés 
miatt néhány növény 
termésátlaga biológiailag 
csökkenést mutathat, de ez nem 
jelenti azt, hogy ebben az évben 
nem lesz termés. 


