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ALKOTÓHÁZ 
• Az önkormányzat eladja a 

másfél éve üresen álló Árboc 
utcai alkotóházat, amelynek a 
sarki részét már bontják az 
útszélesítés miatt - adtuk hí-
rül lapunkban. Lakóépület ki-
vételével bármi építhető majd 
a Bertalan híd lábánál talál-
ható, kedvező fekvésű felső-
városi telken. 

Márton lesz az új 
makói rendőrkapitány 
Július elsejétől számos vál tozás lesz a Csongrád Megyei 
Rendőr- főkapi tányságon. Többek közö t t az is e ldől t , hogy 
nem „belü l rő l" nevezik ki a nyugdíjba vonuló bűnügyi vezető 
u tód j á t . 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Várhatóan a jövő héten jelentik be, hogy július elsejétől Nagy Mihály 
alezredes, Makó rendőrkapitánya lesz a Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság bűnügyi főigazgatója. A főkapitányság jelenlegi bűnügyi 
vezetője, Molnár Imre ezredes a hónap végén nyugdíjba vonul. Koráb-
ban felvetődött, hogy esetleg „belülről" nevezik ki a bűnügyi főigazga-
tó utódját, ám a napokban eldőlt, a jövőben Nagy Mihály tölti be a 
tisztséget. 

A Makói Rendőrkapitányságot július 1 -jétől Márton István alezre-
des, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozó osztályának 
vezetője irányítja. Márton utóda a felderítő osztály eddigi vezetője, 
Szegedi Zsolt alezredes lesz. 

Százmilliós beruházás 
Tiszaszigeten 
Kilencvenhatmillió forintból Vidékfejlesztési Operatív Prog-
várhatóan még ebben az évben ram által támogatott beruházás 
felújítják a Tiszaszigetet és a segíti az árvízvédelmi feladatok 
Tiszát összekötő, négy kilómé- ellátását, a környezetvédelmet és 
teres út két kilométeres szaka- vadgazdálkodást, növeli a helyi 
szát - jelentette be tegnap Bodó és környékbeli gazdák esély-
Imre, a község fideszes polgár- egyenlőségét az unió többi orszá-
mestere és Újhelyi István a tér- gának gazdálkodóival szemben 
ség szocialista országgyűlési és könnyebben megközelíthető-
képviselője. vé válnak az üdülőterületek is -

A 75 százalékban az Agrár és hangzott el a sajtótájékoztatón. 

Országos patikanap 
- másodszor 
Nagy érdeklődés kísérte a má- igénybe venni ezeket a szolgál-
sodik alkalommal megrende- tatásokat. A szükséges eszkö-
zett országos pat ikanapot , zöket az egyik gyógyszercég biz-
Csongrád megyében hat tosította a programban részt 
gyógyszertárban volt lehető- vevő patikáknak, 
ség különféle ingyenes mérő- A többi gyógyszertárban is 
vizsgálatok elvégeztetésére. megemlékeztek az országos pati-

kanaprói: itt felvilágosítást kap-
MUNKATÁRSUNKTÓL hattak az érdeklődők a magas 

vérnyomás és a dohányzás veszé-
Ingyenes vérnyomás- és kolesz- lyeiről. A rendezvény célja az 
terinszint-méréssel várták az volt, hogy a gyógyszerészek bebi-
ország több mint hatvan gyógy- zonyítsák: szakértelmük, felké-
szertárában az érdeklődőket a szükségük és hivatástudatuk 
második országos patikanapon, alapján bátran fordulhatunk 
Csongrád megyében hat he- hozzájuk tanácsért. A felmérés-
lyen: a makói Kígyó, a vásárhe- sel pedig arra igyekeztek rádöb-
lyi Zrínyi utcai, a dorozsmai benteni a veszélyeztetett cso-
Szent István, valamint Szege- portba tartozókat, hogy megfele-
den a Makkosházi, Assisi Szent lő táplálkozással, mozgással és 
Ferenc és Vasas Szent Péter ut- megelőző kezeléssel csökkenthe-
cai gyógyszertárban lehetett tik a betegség veszélyét. 

Hirdetőoszlop - a véleményeknek 

A Fidesz-MPSZ által meghirde-
tett „Nyitott kapuk" jegyében 
Szegeden az Árpád téren felállí-
tott hirdetőoszlopra bárki felír-
hatja véleményét, ötletét. A párt 
több alkalommal hangoztatta: 
szombati nyílt kongresszusán 
Budapesten az állampolgárok ál-
láspontját kívánja képviselni. Az 
oszlopra a szegediek tegnap felír-
ták - többek között - , hogy jó 
időt szeretnének, többen azt, 
hogy a Fidesz győzni fog 
2006-ban. Mások nyugdíjeme-
lést kértek és azt, hogy fizesse 

Fotó.Frank Yvette 

meg a kormány a diplomás dol-
gozókat. 

Tegnap az Árpád téren Nógrádi 
Zoltán, a Fidesz megyei elnöke 
bemutatta Pelczné Gáli Ildikót, a 
párt alelnökjelöltjét, aki hangsú-
lyozta: pártszimpátiára való te-
kintet nélkül várják a vélemé-
nyeket. Szerinte az emberek 
pesszimisták és bizonytalanok, 
szinte félnek a jövőtől. Dux Lász-
ló professzor úgy fogalmazott: 
közösen kell megfogalmazni a 
problémákat és közösen kell ke-
resni a megoldásokat. 

Forgalmirend-változás a Hajtás kiállítás alatt 

Egyirányúsított utcák 
A pénteken kezdődő, az újszegedi Eko-parkban nyíló járműipari 
szakkiállítás, a Hajtás ideje alatt parkolni idén is a töltésoldalban le-
het. A szervezők tárgyaltak a szakemberekkel annak érdekében, hogy 
idén egyszerűbben megközelíthető legyen a rendezvény helyszíne. A 
Hajtás idejére ideiglenes forgalmirend-változások lépnek életbe, egy-
szerűsítve a kiállításlátogatók és a környéken lakók életét. 

A Fúrj utca a Marostői utcától a Szövetségig egyirányú lesz, a Tisza-
virág utca a Szőritől a Szövetségig ugyancsak. A Szőri utca a Bérkert 
utcától a Fürjig lesz egyirányú. Változás, hogy a Túzokból és a Csalo-
gányból a Szőri utcába tilos a jobbra kanyarodás. Várakozást korláto-
zó táblákat is kihelyeznek annak érdekében, hogy a parkoló autóktól 
az említett utcák ne duguljanak be. Az ideiglenes forgalmirend-válto-
zás pénteken reggel 8 órától vasárnap 22 óráig tart. 

Zöldmezős beruházás az ipari parkban 

Német kerámiagyár épült Szentesen 

A Bertalan híd melletti új úttal tehermentesítenék a Háló és a Hajós utcát 

Egérút a Felső Tisza-partra 

Holttest a Tiszában 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ismeretlen férfi holttestére buk-
kantak kedd este a Tisza algyői 
szakaszánál. A rendőrség szakér-
tői megállapították, hogy a test 
régebben kerülhetett a vízbe. 
Azonosításra alkalmas iratokat 
nem találtak a középtermetű, 
körülbelül 165 centiméter ma-
gas és 60 kilogramm súlyú férfi-
nál. A valószínűleg középkorú 
férfi zsebes farmernadrágot, fe-
kete melegítőalsót, fekete kötött 
zoknit, bordó vászoninget, bordó 

kötött pulóvert, zöld csíkos és 
patentos farmerkabátot viselt, 
aminek zsebében egy kék, átlát-
szó öngyújtó volt. Az esetet a 
Hódmezővásárhelyi Rendőrkapi-
tányság államigazgatási eljárás 
keretén belül vizsgálja. Bűncse-
lekményre utaló körülményt 
nem találtak. A rendőrség kéri, 
hogy ha valaki a leírás alapján rá-
ismer a férfira, jelentkezzen a 
hódmezővásárhelyi rendőrségen, 
vagy hívja a 107-es, 112-es se-
gélyhívókat, illetve a Telefonta-
nú 80/555-11 l-es számát. 

A Fidesz megnyitja 
a kapukat 

rossal kötött megállapodás alapján ez év vé-
géig húsz dolgozót foglalkoztatnak a gyárban, 
2006 decemberéig pedig megduplázzák az al-
kalmazottak számát. Jelenleg egyébként ti-
zenhét személynek van munkája az üzem-
ben. 

Közéjük tartozik Hézső Sándorné, aki az 
utóbbi időben munkanélküli volt, mert az 
unokái nevelését vállalta. Éppen hézagoló 
anyagot formázott, amikor érdeklődésünkre 
elmondta: örül, hogy talált állást magának, s 
a gyárban megtalálja a számításait. Fiatal 
kollégái között jól érzi magát, elégedett a 
munkahelyi légkörrel. 

A HK-Ceram Kft. gazdasági vezetője, Béres 
András azt állította: Magyarországon sok vá-
rosnak van ipari parkja, de ha a paramétere-
ket nézik, sok közülük nem felel meg az elvá-
rásoknak. A szentesi viszont igazi ipari park, 
és ezért telepítette oda a német befektető a 
gyárat. A gazdasági vezető azt ígérte Szirbik 
Imre polgármesternek: bár ők nem szentesi-
ek, de jó szentesiek szeretnének lenni. Ga-
ramhegyi Ábel, a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium helyettes államtitkára szerint 
a kerámiagyárban csúcstechnológiát alkal-
maznak. A jövő szempontjából pedig kedve-
ző, hogy a termeléstől az értékesítésig min-
den folyamatot a kft. végez. így nincsenek ki-
téve a piaci változásoknak. 

Reiner Bornemann lapunknak azt vála-
szolta, hogy már az idén nyereségre számít. 
A következő időszakban viszont évente 
mintegy egymilliárd forint forgalommal kal-
kulálnak. 

B. I . 

Az Árboc utca köti majd össze a 
négysávos Felső Tisza-partot a 
Római körút-Szilléri sugárúti 
csomóponttal. Az új út közvet-
lenül a hídfeljáróhoz simulva 
vezetne. Ezzel tehermentesíte-
nék a Háló és a Hajós utcát . 
Felsőváros önkormányzati kép-
viselője, Pászti Ágnes szerint 
nagy az igény az új útra. 

A tervek szerint az Árboc utca ki-
szélesítésével és továbbépítésé-
vel kapcsolatot létesítenek majd 
a négysávos Felső Tisza-part és a 
Római körút-Szilléri sugárúti 
csomópont között. A közlekedé-
si szakemberek szerint ezzel te-
hermentesíteni lehetne a kör-
nyező utcákat és a körutat. A Fel-
ső Tisza-part és a nagy forgalmú 
kereszteződés összekötése egyéb-
ként már a hetvenes évek köze-
pén, a Bertalan híd tervezésekor 
felmerült. Ezt bizonyítja, hogy az 
Árboc utca elején komoly lehajtó 
sávot építettek a Felső Tisza-par-
ton. Valószínűleg pénz hiányá-
ban nem folytatódott tovább a 
beruházás. 

HÍDBU10CSKA 
H l A közlekedési szakemberek szerint 

régi gond Szegeden, hogy a Berta-
lan hídhoz kapcsolódó első csomó-
pontok mindkét paritól eléggé tá-
vol helyezkednek el. E z Újszegeden 
azt eredményezi, hogy a Bérkert 
utcától északra fekvő területeken 
lakók inkább átbújnak a Bertalan 
híd alatt és a Szent-Györgyi Albert 
utcán keresztül a zsúfolt Belvárosi 
híd felé veszik az irányt Hasonló a 
gond a szegedi oldalon is. 

Az új út közvetlenül a hídfeljáróhoz simulva vezetne, majd az Ár-
boc Utcán futna Fotó: Miskolczi Róbert 

Időközben Felsővároson gom-
bamód szaporodtak a társashá-
zak, megnőtt a forgalom. Jelen-
leg a Bertalan híd és a Felső Ti-
sza-part között a Háló és a Hajós 

utcán keresztül létezik kapcso-
lat. A városrendezési tervben 
szerepel az Árboc utca kiszélesí-
tése és továbbépítése. A hosszú 
távú elképzelések szerint a Szil-

léri sugárúti kétsávos körforgal-
mi csomópontból lenne egy le-
ágazás az Árboc utcán keresztül 
a Felső Tisza-partra. Az új út 
közvetlenül a hídfeljáróhoz si-
mulva vezetne, majd az Árboc 
utcán futna. A beruházás megva-
lósítása azért sem egyszerű, mert 
a Római körúti lakóházak elé 
zajvédő falat kellene építeni. 

- Többször jelezték már ne-
kem a körzetből, hogy szükség 
lenne egy új összekötő útra -
mondta Pászti Ágnes. Felsőváros 
önkormányzati képviselője jó öt-
letnek tartja az Árboc utca to-
vábbépítését. Nem csupán azért, 
mert igény mutatkozik rá, de az 
növelheti a városrészben élők 
komfortérzetét is. - Ezzel teher-
mentesítenének olyan szűk, kis 
utcákat, mint a Háló és a Hajós. 
Utóbbi utcában egymás után nő-
nek ki a földből a társasházak -
hangsúlyozta Pászti Ágnes. A 
képviselő elmondta: a jövő évi 
költségvetés sarkalatos pontja le-
het az Árboc utcai beruházás. 

sz. c. sz. 

A szentesi ipari parkban kerámiagyár 
épül t , ahol 2006 végéig már 40 család-
nak biztosí t a német befekte tő megélhe-
tés t . A korszerű üzemcsarnokból főleg az 
EU országaiba szál l í t ják majd a terméke-
ket. 

A német HK-Ceram Kft. ipari kerámia-alkat-
részeket előállító üzemét avatták fel tegnap a 
szentesi ipari parkban. A gyár tulajdonosa, 
Reiner Bornemann a múlt század nyolcva-

nas éveiben fedezte fel magának hazánkat. 
Már akkor feltűnt neki, hogy a magyaroknak 
van üzleti érzékük és szorgalmasak az embe-
rek. Bornemann mintegy 250 millió forintot 
fordított a szentesi zöldmezős beruházásra 
az ipari parkban, ahol a kemence portugál 
szakemberek közreműködésével készült. A 
kft.-nek az önkormányzat kedvezményes 
áron értékesítette a tízezer négyzetméteres 
telket, amelyből ezerháromszáz négyzetmé-
tert foglal el a korszerű üzemcsarnok. A vá-

Többségében helyi munkaerőt foglalkoztatnak a csarnokban Fotó: Tésik Attila 


