
PÉNTEK, 2005. ÁPRILIS 29. - A K T U Á L I S « 5 

Félmilliárdos tartozás miatt kellett mennie 

Biztos tesz rendet 
a szegedi rendelőben 

Szeged, a Tisza-part Velencéje 

Belépés csak csónakkal 

Víz alatt a tápéi üdülőtelep 

A Tiszavirág üdülőtelep egyre jobban ha-
sonlít Velencéhez. A töltés mellett kikötve, 
lelakatolva sorakoznak a csónakok. A tulaj-
donosok beeveznek a kis házikókhoz néhány 
naponta - így ellenőrzik, minden rendben 
van-e. Tegnap délután egy fiatalember Kati 
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nénit vitte be csónakkal, hogy a nyugdíjas 
asszony enni adjon a cicáknak. A töltés tövé-
ben barátnője, Ndgy Mihályné elmesélte, a 
macskák itt, az üdülőtelepen nőttek fel, nem 
lehet őket bevinni a városba. 

A. T. J. 

Az úszóházak tulajdonosinak és vendé-
geinek is bosszúságot okoz mostanában a 
Tisza. A folyó magas vízállása nem csak a 
folyó menti nyaralók tulajdonosainak éle-
tét nehezíti meg. talál tunk olyan úszó-
ház-tulajdonost, aki motoros csónakkal 
hozza-viszi a vendéget. 

A Víg matróz úszóház és a Királylány nevű 
hajó tulajdonosa, Kákái Géza'a Tisza víz-
szintjének emelkedésekor gyakran vegyvé-
delmi ruhát, azaz vízálló kezeslábast öltött 
magára, kigyalogolt a partra, majd vagy a há-
tán cipelte be a vendéget az úszóházra, vagy 
pedig neki is adott egy hasonló munkaruhát, 
hogy száraz lábbal be tudjon gyalogolni a víz 
parti építményre. Később, ahogy egyre job-
ban áradt a Tisza, a kezeslábasban már nem, 
csónakkal pedig még nem tudta szállítania 
vendégeket, mivel a hajó motorja fennakadt 
volna. Ekkor messzebbről, egy biztonságos 
helyről, kisebb kerülővel közelítették meg az 
úszóházat. 

- A jó idő beköszöntével a bérlőink és ven-
dégeink egyre többen jönnének enni-inni, 
bulizni, egyszerűen jól érezni magukat, de a 
magas vízállás miatt bajosan tudnak bejárni 
- jellemezte a helyzetet a tulajdonos. - Most 
már csónakkal hozom-viszem a vendégeket. 
Odafelé még nincs semmi probléma, vissza-
felé, egy kis italozás után már nem olyan egy-
szerű a helyzet. 

Embert próbálóbb feladat a Tisza úszóház-
ra bejutni. Itt motoros hajtás híján a vendé-
gek egy kifeszített kötél, vagy az üzemeletető, 
Gyebrovszki Géza segítségével húzhatják be 
magukat az úszóházra. 

- A törzsvendégek tiszai emberek, jól keze-
lik a Csónakot, aki nem ért hozzá, azért pedig 
kimegyünk mi is - tette hozzá. 

A folyót jól ismerők szerint nem árt hozzá-
szokni az úszóházak vendégeinek ehhez az 
apró kellemetlenséghez, ugyanis az előrejel-
zések szerint a Tisza egész májusban magas 
vízállású marad. 
- Nem tudunk mit csinálni, állunk és vá-
runk, hogy lemenjen a víz - mondta sok üdü-
lőtulajdonos nevében is Oláh Dezső, aki a 
Sárga Tömörkényről elnevezett üdülő társu-
latának tagja, illetve a Tisza-parti Kiskőrössy 
halászcsárda tulajdonosa. A tegnapi átmene-
ti tetőzés után folyamatosan árad a Tisza. A 
hét végén az előrejelzések szerint 790 centi-
méternél tetőzik a folyó Szegednél - tájékoz-
tatta lapunkat Thpolszky Imre, az Alsó-Tisza 
vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság központi védelemvezető helyettese. 
Hozzátette, elhúzódó, hosszan tartó, magas 
vízállásra kell számítani. 

Tévelygő autósok a Dóm téren 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Bár tegnap reggel óta ismét tilos 
behajtani autóval a Dóm térre, 
nagyon sokan mégis megtették. 
Úgy tűnik, a gépkocsivezetők-
megszokták a néhány napra be-

vezetett, a közlekedést felgyorsí-
tó, rugalmasabbá tevő szabály-
módosítást. Hiába volt kitéve az 
erről szóló tábla, az autósok -
megszokásból, vagy vigyelmet-
lenségből - fütyültek rá. Igaz, a 
téren az autós közlekedést lehe-

tetlenné tevő oszlopok még nem 
kerültek vissza: megújítják eze-
ket, azután rakják a helyükre. 
Addig is: átsüvíteni a templom-
téren balesetveszélyes, tilos. És 
ma már talán a rendőrök is job-
ban figyelnek. 

Új helyén a Halas fiú másolata 

Az újszegedi liget uszoda felől helyreállított részét, valamint a fölúj í tot t parktükörbe költöztetet t 
Halas fiú szökőkútját tegnap adta át Botka László polgármester. A városvezetők és a képviselők mel-
lett az eredeti Tápai-szobor másolatát elkészítő Kalmár Márton szobrászművész, valamint a kút ter-
vezője, Weintrager Adolf építész is ott volt az ünnepségen. A másfél hektáros park rekonstrukciója 
31 millió forintba került. A város idén 300 millió forintot szán további parkok és játszóterek rende-
zésére, s indul a Virágos nagyváros címmel meghirdetett versenyen. Szeged megszépítésére 50 ezer 
tő egynyári virágot osztottak ki a lakosság körében Fotó: Gyenes Kálmán 

A megtámadott eladó visszaütött 

Boros üveges bolti 
rablás Szegeden 

ORSZÁGOS 
KÉMIAVERSENY 
Szegeden lesz az Irinyi János 
Országos Középiskolai 
Kémiaverseny döntője. 
Mintegy kétszáz 9. és 10. 
osztályos tanuló öt 
kategóriában versenyez mától, 
három napon át az egyetem 
Dóm téri épületében, a 
Szilárdtest és Radiokémiai 
Tanszéken. Az írásbeli és a 
gyakorlati fordulókon 
mindenki részt vesz, a 
nyilvános szóbeli fordulón már 
csak a legjobbak. Az országos 
döntőt a Radnóti Miklós 
Kísérleti Gimnázium és a 
Szegedi Tudományegyetem 
Kémiai Tanszékcsoportja 
közösen rendezi. 

Nem mindennapi módon rabol-
tak ki tegnap este Szegeden egy 
kisboltot. A Retek utca 23. szám 
alatti Napsugár ABC-be bement 
egy eddig ismeretlen férfi és az 
eladótól az aznapi bevételt köve-
telte. Se késsel, se pisztollyal 
nem fenyegetőzött, hanem felka-
pott egy boros üveget és azzal fej-
be verte a pultos nőt. A sértett 
sem esett kétségbe, ő is hasonló 
fegyvert fogott és ugyancsak le-
sújtott a támadójára. 

A vérző fejű férfi kikapott a 
kasszából huszonötezer forintot 

és elszaladt a Bite Pál utca irá-
nyába. Az eladó könnyebb sérü-
lést szenvedett. 

A rabló harminc év körüli, 
170-175 centiméter magas. Feje 
teteje kopasz, két oldalt viszont 
rövid haja van. A támadáskor vi-
lágos színú, cipzáras fölsőt vi-
selt. 

A rendőrségi kéri azokat, akik 
a környéken láttak vérző fejű, 
menekülő férfit, valamint az 
esettel kapcsolatban egyéb infor-
mációval rendelkeznek, hívják a 
107-es telefonszámot. 

VÁRAKOZNI KELL 
A HATÁRON 
A Nyugat-Európában dolgozó 
vendégmunkások elindultak 
Románia és Szerbia felé, 
közeledik az ortodox húsvét. 
Már az elmúlt napokban is egy 
órát kellett várakozni a röszkei 
és a tompái határátkelőknél, és 
ez várható ma és holnap is -
közölte a határőrség. 

Folytatás az 1. oldalról 

Gaál István tíz évig vezette az in-
tézményt, amelyben az elmúlt 
két évben - Botka László polgár-
mester elmondása szerint - havi 
húsz-huszonöt millió forintos 
túlköltekezés volt. A polgármes-
ter önkormányzati biztos kine-
vezését kezdeményezi, akinek a 
több mint kétmilliárd forintos 
költségvetésű intézmény műkö-
dési rendszerének átalakítása és 
a hatékony pénzügyi gazdálko-
dás kialakítása, valamint az ön-
kormányzat által elfogadott fej-
lesztési program végrehajtása 
lesz a feladata. így neki kell el-
kezdeni a Vasas Szent Péter utcai 
rendelőintézet egymilliárd forin-
tos felújításának előkészítését. 
Az önkormányzati biztos szemé-
lyéről - a polgármester javaslatá-
ra - a jövő héten dönt a közgyű-
lés pénzügyi bizottsága. 

Lapunk információja szerint a 
válságmenedzseri posztra vagy 
egy külső személyt, céget, vagy 
Gaál István jobbkezét, Perjési Jó-
zsef jelenlegi gazdasági igazgatót 
nevezhetik ki. Perjési tegnap ér-
deklődésünkre azt mondta, hogy 

„idő előtti a kérdésfelvetésünk". 
„A személyemet érintő döntés 
nem született a városházi meg-
beszélésen" - hangsúlyozta a 
rendelőintézet gazdasági vezető-
je. 

Tímár Péter, az Egészségügyi 
Dolgozók Demokratikus Szak-
szervezetének (EDDSZ) szegedi 
elnöke elmondta: meglepődtek 
Perjési jelölésén, mert nekik vál-
tozatlanul az a véleményük, 
hogy a menedzsment - Gaál, 
Perjési és Csenke László orvos-
igazgató - halmozta fel a tete-
mes, több mint 500 millió forin-
tos tartozást az intézmény mű-
ködtetése során. Timár Péter 
tisztában van azzal, hogy fájdal-
mas döntésekkel jár majd együtt 
az átalakítás. Az EDDSZ nem 
fogja támogatni - hangsúlyozta a 
szakszervezeti vezető - , hogy 
közalkalmazott egészségügyi 
dolgozókat vállalkozásba kény-
szerítsenek a rendelőintézetben. 

Gaál István lemondása után a 
szegedi járóbeteg-szakellátás és 
háziorvosi szolgálat intézményét 
átmenetileg Csenke László orvo-
sigazgató irányítja. 

SZABÓ C. SZILÁRD 

Mögötte az utódja? Perjési József és Gaál István Fotó: Karnok Csaba 

ÚJ HELYEN A SZŐREGI 
KÖNYVTÁR 
Az új szőregi művelődési ház 
fölépüléséig a volt szerb iskola 
épületében, a Szerb utca 52. 
szám alatt működik a 
Somogyi-könyvtár helyi fiókja. 
A nyitvatartási idő nem 
változott: hétfőtől péntekig 
10-től 18 óráig várja az 
olvasókat Péliné Lévay 
Henrietta könyvtárvezető. A Napsugár ABC a rablás után Fotó Miskolczi Róbert 


