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BÍRÓT KITESSÉKELTÉK 
m A közgyűlés szünetében visszatért a városházára Bíró Sándor, a Mars téri 

kereskedők egyesületének elnöke, aki felháborodottan kommentálta a fo-
lyosón a testületi döntést, és kérdőre vonta a képviselőket. Bírót - aki az 
MSZP szegedi szervezetének tagja - végül a biztonságiak tessékelték ki az 
épületből. Mészáros Attila képviselő (MSZP) elmondta: etikai eljárást kez-
deményez Bíró ellen, mert szerinte tavaly ősszel azzal a céllal vásárolt 
meg több pavilont, hogy a város majd kártalanítja őt a felújításkor. 

A Mars téri piac és a szegedi 
rendelőintézet ügye parázs vitát 
váltott ki tegnap a szegedi köz-
gyűlésen, ahol Gál Bélát válasz-
tották meg a Radnóti Miklós 
gimnázium új igazgatójának. 

Mars téri kereskedők egy csoport-
ja - mintegy ötven ember - foglalt 
tegnap helyet a karzaton. Farkas 
László, a Mars téri kereskedők 
egyesületének alelnöke lapunk-
nak elmondta: puszta jelenlétük-
kel, nem pedig tiltakozó táblák-
kal kívánnak nyomást gyakorolni 
a képviselőkre, hogy tárgyalják 
újra a piacfejlesztés ügyét. E té-
mában nyújtott be önálló képvi-
selői indítványt Bakai Csaba 
(Együtt Szegedért Egyesületi és 
Dobó László (Fidesz), de azt - a 
név szerinti szavazás után - le-
vették a napirendről. Az igennél 
tapsoltak, a nemnél füttyögtek a 
kereskedők - de csak egy darabig, 
mert Botka László közölte: ha 
nem fejezik be a hangos tetszés-
nyilvánítást, kiürítteti a karzatot. 
Az árusok felháborodottan hagy-
ták el az épületet. 

A 2005. évi költségvetés módo-
sítása kapcsán - amelyben a 29 
rendelőintézeti álláshely meg-

szüntetése is szerepelt - parázs 
vita alakult ki. Az ellenzéki kép-
viselők azt állították: a városve-
zetésnek már hónapokkal koráb-
ban tudomása volt, lehetett az in-
tézmény tetemes tartozásállomá-
nyáról. Szöllösi Béla és Hűvös 
László (Fidesz) azt kérte, csak az 
önkormányzati biztos június végi 
jelentésének tükrében döntsenek 
az esetleges létszámleépítésekről, 
egyben javasolták: azonnal adjon 
a város százmillió forint támoga-
tást a rendelőintézetnek. Botka 
László polgármester hangsúlyoz-
ta, az intézmény közel egy évig 
hamis adatokat közölt a fenntar-
tóval, így visszautasítja, hogy a 
Fidesz őt vonja felelősségre és 
bűnpártolással vádolja sajtótájé-
koztatóin. Az önkormányzati 

biztos vizsgálata után derül ki -
mondta - , hogy kell-e pluszpénz 
az intézménynek, majd megje-
gyezte: a betegellátás egy percig 
sem volt veszélyben. A támoga-
tást nem szavazták meg a képvi-
selők, az álláshelyek megszünte-
téséről pedig úgy határoztak, 
hogy azt csak a biztos ellenjegy-
zésével lehet végrehajtani. Húvös 
szerint „a városvezetők úgy visel-
kednek rendelőúgyben, mint a 
mocsárba süllyedt emberek -
ahelyett, hogy nyugton maradná-
nak, kapálóznak és egyre mé-
lyebbre süllyednek". 

- Továbbra is forró a helyzet a 
Mars téri piacon - közölte Bakai 
Csaba, aki szerint úgy juthatna 
nyugvópontra a felújítás ügye, ha 
létrehoznának egy ad hoc bizott-

ságot, amely egyeztetne a keres-
kedőkkel. Szöllösi Béla azt java-
solta: tárgyalja újra a beruházás 
finanszírozási tervét a közgyűlés, 
mert ebből van a galiba. Botka 
László kijelentette: a város célja, 
hogy tiszta és olcsó piac jöjjön 
létre a Mars téren, s ebből nem 
engednek. Elmondta, eddig már 
tizenhét kereskedővel kötött bér-
leti szerződést a piacot üzemelte-
tő cég. A közgyűlés 150 millió fo-
rint törzstőkeemelést szavazott 
meg a piacberuházás első ütemé-
nek finanszírozására. 
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Bélát választotta a Radnóti Miklós 
gimnázium igazgatójának. Dózsa 
Gábor SZKT-igazgató mandátumát 
öt, mig Szabó Ferenc, a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. vezető-
jének mandátumát egy évvel hosz-
szabbították meg A Szegedi Moz-
gókép Kht. ügyvezetői feladatait egy 
évig Boros Gyula, a Szegedi Ifjúsági 
Ház Kht. vezetője látja el. A biztosi 
munkával a Tig-Res Rt- t bízták 
meg amely június l - j én kezdi a 
vizsgálatot a rendelőintézetben. 

Magyar 
újságírók 
találkozója 
Első alkalommal rendeznek há-
romnapos találkozót az anyaor-
szágon kívüli magyar újságírók 
számára Szegeden az Eko-park-
ban. Pénteken előadás hangzott 
el a magyarországi intézmények 
és a határon túli magyar sajtó vi-
szonyáról. 

Szombaton fél 10-től az anya-
országon kívüli régiók - Erdély, 
Vajdaság, Felvidék, Kárpátalja és 
Horvátország - magyar sajtójá-
nak helyzetéről tartanak elő-
adást, majd délután fél 4-től a 
Magyar Televízió a határon túli 
magyarság életében címmel 
hangzik el előadás. Az etika és a 
szakmai önbecsülés kérdéseinek 
megvitatás után az érdekképvi-
seletekről és az érdekérvényesí-
tésről is szó esik. A találkozó va-
sárnap délelőtt ér véget. 

A hősökre 
emlékeznek 
A hősök napjára emlékezik va-
sárnap 11.30 órakor a Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület sze-
gedi területi szervezete. Az ese-
ményre a hősök kapujánál kerül 
sor, minden érdeklődőt várnak. 

JUBILÁLT A SZEGEDI 
FINOMÖNTÖDE KFT. 
A Szegedi Finomöntöde Kft. 
tízéves fennállását, és a szegedi 
precíziós öntészet negyvenedik 
évfordulóját ünnepelték tegnap 
az öntöde munkatársai, üzleti 
partnerei. Az Alfa Hotel 
konferenciatermében Bálás Piri 
Tibor, a f inomöntöde úgyvezető 
igazgatója nyitotta meg a 
tanácskozást, melyen a cég 
múltjáról, a gyártásról, a 
célokról esett szó. Hatala Pál, a 
Magyar Öntészeti Szövetség 
részéről elmondta, ma az 
országban 165 öntöde 
található, ezek összesen 165 
ezer tonnás éves termeléssel 85 
milliárd forintos árbevételt 
érnek el, az átlagember mégis 
nagyon keveset tud „erről a 
csodaszép szakmáról". 

ANGOLTÁBOR A DEÁK 
GIMNÁZIUMBAN 
A Deák Ferenc Gimnáziumban 
idén nyáron 10. alkalommal 
szervezik meg a hagyományos 
nyári angol társalgási tábort 
amerikai diákok és tanárok 
vezetésével június 20-24., 
illetve június 27.-július 1. 
között. A foglalkozások kis 
csoportokban délelőtt 8.30 és 
13.00 között lesznek, 
esetenként délutáni 
sportlehetőséggel bővítve. 
További részletekről a 
gimnáziumban adnak 
tájékoztatást. 

Trolival szlalomoztak az országos versenyen 

Másodikok lettek 
az SZKT sofőrjei 
Szerelőakna fölött manőverez-
tek, bóják között kanyarogtak, 
pallón egyensúlyoztak az idei 
trolibuszvezető-verseny részt-
vevői. A vetélkedőn második he-
lyezést értek el a Szegedi Köz-
lekedési Társaság trolisai. 

A gyakran idegborzoló és kaoti-
kus szegedi belvárosi közlekedési 
viszonyok között jól jöhet, ha a 
trolivezető centire pontosan „ér-
zi" a hatalmas kocsi mozgását. 
Ha pedig ártatlanul balesetbe ke-
veredik, nem árt, ha a helyzetet 
félremagyarázni próbáló vétkes-
nél jobban ismeri a közlekedési 
szabályokat. Minderre jó kikép-
zést nyújt az évente megrende-
zett troliverseny, amelyen az or-
szág legjobban fölkészített kocsi-
vezetői teszik próbára elméleti és 
gyakorlati tudásukat. 

Klonka Tamás, Vámos Zoltán 
és Nyers Sándor derekasan helyt-
állt: a Szegedi Közlekedési Társa-
ság (SZKT) trolivezetői az idei, 
Budapesten rendezett versenyen 
második helyezést értek el. A pi-
lótákat fölkészítő Csapó Gábor 
forgalmi oktatótiszt szerint a ti-
zenkettedik éve megrendezett ve-
télkedő célja a forgalombiztonság 
javítása, vagyis az, hogy a vezetők 
még fölkészültebben végezzék na-
pi munkájukat. Helyszíni sorso-
lással döntötték el, a hármas csa-
patból ki megy az elméleti vizsgá-

ra, s kik a gyakorlatira. Nyers 
Sándor 25 perc alatt válaszolta 
meg a kétszáz, helyenként igen-
csak fogós kérdést. Vámos Zoltán 
és Klonka Tamás pedig beült a ve-
zetőfülkékbe az MTK-pálya köze-
lében fekvő trohtelepen berende-
zett akadálypályán. 

A szegediek sikerét még érték-
sebbé teszi, hogy olyan kocsit ve-
zettek, amilyet korábban még so-
ha: egy háromajtós, alacsony-
padlós, fordulékony Ikarusszal 
kellett teljesíteni a tizenkét állo-
másból álló pályát. Már bejutni 
sem volt egyszerű: a kocsi orrá-
val nyitották ki a szúk kaput, 
amelynek két oldalán egy-egy ás-
ványvizes palack billegett a legki-
sebb rezdülésre is. A többi ügyes-
ségi feladat sem volt könnyebb: 
fél keréken egy meredek és kes-
keny emelkedőn (az ellenfelek 
között akadt, aki lecsúszott), 
majd pallón, később fakockák 
között, később bóják közt kí-
gyózva kormányozták a hatal-
mas jármúvet. Letakart műszer-
fallal, saccra gyorsultak 25 kilo-
méter órás sebességre: ez a me-
zőnyből csak Klonka Tamásnak 
sikerült, társa is csak egy kilomé-
tert tévedett. A szegediek, a má-
sodik helyezettnek járó serleggel 
kezükben fogadkoztak: jövőre 
sem jönnek haza üres kézzel a 
versenyről. 

NY. P. 

A szegedi utcák után az akadálypályán is megálltak a helyüket. Bal-
ról Nyers Sándor, Klonka Tamás és Vámos Zoltán, valamint a ver-
senyzőket felkészítő Csapó Gábor forgalmi oktatótiszt Fotó: DM/DV 

Családi kirándulásokat és közös játékot terveztek a kisiskolások 

Gyermeknapra nyári Jézuska 
Már tegnap izgalommal készül-
tek a szegedi kisiskolások a va-
sárnapi gyereknapra. A családi 
kirándulásokat, a közös játékot 
várták, néhányan pedig aján-
dékígéretek valóra válásában re-
ménykedtek a Juhász Gyula 
Gyakorló Általános Iskolában. 

- Tortasútés lesz nálunk, anya a 
kedvencemet ígérte gyereknapra, 
szóval meggyes vagy mandarinos 
készül - mosolygott kérdésemre 
válaszolva a másodikos Évi az is-
kolaudvar árnyékos padjára hú-
zódva, majd csicseregve hozzá-
tette: értelmes, iskolásoknak va-
ló játékot kértem. Ha anyának 
marad ideje, a vasárnapi tanulás 
mellett együtt játszhatunk: rö-
mizés közben mindig jókat ne-
vetgélünk. 

- Kimegyünk a Délmagyaror-
szág szülinapjára szombaton, 
vasárnap pedig a mamánál foci-
zunk az udvaron - újságolta sej-
telmesen mosolyogva Dóri és 
Dani. Bennfentesen sorolták a 
programokat, nem csoda, hi-
szen ők lapunk rendszergazdá-
jának ikergyermekei. Pisti köz-
bevágott, ők a családdal a va-
dasparkba kirándulnak, és a lá-
togatólétszámba magától érte-
tődően beleszámolta a kutyát és 
a macskát. A csillagszemű lur-
kó félreérthetetlenül kezdte em-

legetni osztálytársával, Balázs-
zsal és Szabolccsal, mire számít 
még. 

- A nyári Jézuska látogat hoz-
zánk ilyenkor, aki anyáékkal, a 
mamáékkal, és a nagynénémmel 
együtt kileste kívánságainkat -
lapogatták egymást a fiúk a leg-
nagyobb egyetértésben. - Focici-
pőt és labdát kértünk, mert ját-
szunk és szurkolunk. A jó bizo-
nyítványért tévét ígértek otthon. 

- Én könyvet szeretnék - tette 
hozzá alig hallhatóan Ádám, de a 
többiek dicsérve bátorították: ő a 
mi tudósunk, vág az agya, mint a 
komputeré. - Gyűjtöm az így élt 
sorozatot, most éppen A pápaság 
történetét forgatom. Szombaton 
a családdal biztos, hogy antikvá-
riumban kezdjük a napot, ott vá-
lasztok magamnak gyereknapi 
olvasnivalót. Dorka húgom még 
nagyon pici a könyvekhez, de Pe-

ti öcsém már öt éves, ó barátko-
zik a betűkkel. 

- Ú j családtaggal bővülünk a 
hétvégén, ismerkedünk ú j há-
zikedvencúnkkel - mesélte Ka-
ta, és hogy bátyja új szerzemé-
nye egy gyík. Szüleik elváltak, 
ezt a vasárnapjukat édesapjuk 
szervezi, és a lányka előre 
örült a közös kirándulásuk-
nak. 

D.T. 

A másodikosok a forró udvaron „tesióra" közben is csacsogtak Fotó: Schmidt Andrea 

A rendelői álláshelyek megszüntetéséről a biztosi jelentés után döntenek 

Taps és fütty a közgyűlésen 

A kereskedők a karzaton foglaltak helyet. Puszta jelenlétükkel kívántak nyomást gyakorolni a testületre Fotó: Schmidt Andrea 


