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HIPERMARKETEK ÉS DISZKONT ÉLELMISZER-ÁRUHÁZAK 

Szegeden 

ÉS ÚJSZEGEDEN? 
Újszegeden még nem épült hipermarket, viszont a közlekedési szakembe-
rek szerint jó lenne, ha valaki beruházna egy nagyobb üzletbe. A gond csak 
az, hogy a Tisza-parton elterülő Hevytex ipari parkon kívül nincs másik 
összefüggő terület ebben a városrészben, ahova hipermarketet lehetne 
építeni. Az újszegedi kereskedők viszont úgy tudják, hogy a Lidi ezen a ré-
szen is hamarosan építkezik majd. 

Faikasné Pócsai Blankával kiegészült a korábbi elnökség 

Oláh János a Fidesz 
helyi elnöke 
Oláh János közgazdászt elsöprő 
többséggel választotta elnöknek 
a Fidesz-MPSZ szegedi csoport-
ja. A tegnapi, éjszakába nyúló 
t isztúj í tó közgyűlésen bizalmat 
kapott a régi elnökség. 

- Olyan támogatást kaptam a 
tagságtól, amire már lehet épí-
teni. Másokkal együtt én is úgy 
látom, a mai választás új fejeze-
tet nyitott a Fidesz helyi szerve-
zetének életében, mindenki a 
párt egységét szeretné elérni, 
megteremteni - nyilatkozta la-
punknak Oláh János, a Fi-
desz-MPSZ szegedi csoportjá-
nak tegnap este megválasztott 
ú j elnöke. 

A Fidesz-MPSZ szegedi cso-
portjának 376 tagjából 228-an 
regisztráltatták magukat az éj-
szakába nyúló tisztújító közgyű-
lésen, ami Gyimesi László beszé-
dével kezdődött. 

A közgyűlésen megjelent 
Nagy Sándor elnöki koordiná-
tor, Nógrádi Zoltán megyei el-
nök, Becsey Zsolt, a Fidesz eu-
rópai parlamenti képviselője, 
Bodó Imre és Kalmár Ferenc vá-
lasztókerületi elnök, valamint 
Bartha László, Dobó László és 
Rákos Tibor országgyűlési kép-
viselő is. 

A tavaly október 18-án megvá-
lasztott elnök, Gyimesi László ki-
jelentette: a Fidesz elnöke, Orbán 
Viktor, amikor a múlt héten Szege-
den járt, új feladatra kérte fel, amit 
ő örömmel elfogadott, így nem in-
dul az elnökségért. Vele együtt még 
heten léptek vissza az elnökjelölt-
ségtől, így egyedüli jelöltként Oláh 
János indult az elnöki tisztségért. 

E L N Ö K S É G : 

Az elnökség tagjai: Oláh János el-
nök, Balogh Elemér professzor, 
Bucsuházy József vállalkozó, Dux 
László professzor, Farkasné Pó-
csai Blanka tanár, egyúttal a párt 
szóvivője, Gyimesi László jogász, 
ügyvezető alelnök, valamint Sán-
dor János színházi rendező. 

A leköszönő elnök beszéde végén 
Oláh János támogatására szólítot-
ta fel a tagságot. 

Gyimesi László beszédét apró 
közjáték zavarta meg, ugyanis 
szót kért Bartha László korábbi 
szegedi polgármester, és arról 
faggatta a leköszönő elnököt, 
hogy személyesen beszélt-e erről 
Orbán Viktorral. Gyimesi meg-
erősítette, ha nem is közvetle-
nül, de a párt elnöke kérte erre. 
Bartha egyúttal bejelentette, 
hogy Ádám Attila nem jelölteti 
magát az elnöki tisztségre. 

Ezután Sándor János elnöksé-
gi tag kért szót. Az ismert, és a 
tagság körében népszerű szín-
házi rendező, hasonlóan az 
előtte szólóhoz, nem tért ki a 
közelmúltban Szegeden készí-
tett, és a Fideszre nem éppen 
kedvező közvélemény-kutatás 
eredményére, ugyanakkor az 
egységre biztatta a jelenlévő-
ket. 

Az új elnököt Bartha László és 
a körülötte ülők kezdeményezé-
sére titkos szavazással választot-
ták meg. Oláh János a leadott 
198 érvényes szavazatból 158-at 
kapott. A legutóbbi két tisztújí-
táson jóval kevesebben támogat-
ták az új elnököt. 

A szegedi közgyűlés Fi-
desz-frakciójának vezetője, 
Szóllősi Béla a választás ered-
ményének ismeretében kijelen-
tette: Oláh Jánost a párt kül-1 

döttgyűlése konszenzussal, lát-
ható nagy többséggel emelte a 
tisztségbe. A frakcióvezető 
hangsúlyozta, Oláh János képes 
lesz a régóta várt egységet meg-
teremteni. 

A tisztújító közgyűlés ugyan-
csak titkos szavazással választot-
ta meg az új elnökséget. Gyakor-
latilag bizalmat kapott a régi el-
nökség, a korábbi elnök, Gyime-
si László ügyvezető alelnök lett, 
az elnökségbe bekerült Farkasné 
Pócsai Blanka. Farkasné a jövő-
ben a párt szóvivői feladatát is el-
látja. 

OLÁH ZOLTÁN 

KÁBÍTÓSZERÜGYI 
EGYEZTETŐ FÓRUM 
Kábítószerügyi egyeztető fórumot 
tartottak tegnap a szegedi 
városházán az elterelés és 
megelőző-felvilágosító ellátás 
szolgáltatásairól. A konferencia 
szakmai előadói a kábítószerrel 
kapcsolatba kerülök legfőbb 
problémáit vetették fel, és 
beszámoltak a helyi állapotokról: 
az egészségügyi ellátásról, a 
rendőrség munkájáról és a 
joggyakorlat kérdéseiről. A 
kormányzat és a drogszakma 
képviselői tájékoztattak az hazai és 
nemzetközi ellátás formáiról, 
sajátosságairól és a további 
teendőkről. A Vendégelőadók 
között hallhatták az érdeklődők a 
fővárosi Nyírő.Gyula Kórház 
vezetőit és a Nemzeti 
Drogmegelőzési Központ 
szakértőjét. 

VÁLASZ AZ UNIÓS 
KIHÍVÁSOKRA 
Üzleti találkozót tartott tegnap a 
Vállalkozók és Munkáltatók 
Szövetsége a szegedi 
Eko-parkban. A fórumon Belényi 
Andrea, a Gazdasági 
Versenyhivatal irodavezetője arra 
biztatta a jelenlévőket, hogy 
vessék fel gondjaikat, melyek 
megyéjüket vagy régiójukat 
érintik, majd bemutatta, hogyan 
alakult át az utóbbi hónapokban 
az Európai Unió belső piaca. Az 
előadó arra is kitért, milyenek a 
vállalkozások lehetőségei és 
eszközei, hogy átlátható és 
tisztességes verseny alakuljon ki. 

KIÁLLÍTÁS A GRAND CAFÉBAN 
Bobály Kati nemezből gyúrt 
falikárpitjaiból nyílik koncerttel 
egybekötött kiállítás a szegedi 
Grand Caféban, ma este 8 órakor. 

Augusztusban újabb áruház nyílik Szegeden 

Lidi a Cserepes sori piacnál 

A Partfürdő az áradás miatt csak ma nyithat ki 

Nem megy a kempingezés Szegeden 
Szeged két nagy kempingjében, a Szikin 
és a Partfürdőn egyetlen lakókocsi vagy 
sátor sem állt a hét közepén. A Partfürdő 
a hosszú árvíz után ugyanis csak ma nyit, 
a Szikin pedig inkább csak gyerekcso-
portok nyaralnak a faházakban - kétszer 
annyian, mint tavaly. A Partfürdő ta-
karítása, a károk helyreállítása közel 
tízmillió forintba került. 

A szerda igazi strandolásra való kánikulai 
nap volt, a Szikin azonban nem volt tö-
meg, a kempingben egyetlen sátor vagy la-
kókocsi sem állt. A homokos parton pan-
csoltak a gyerekek, a fölfújható szigeteken 
csúsztak-másztak a kiskamaszok, a na-
gyobbak meg a part közelében dumáltak 
nyakig a szikes vízben. Közben néha 
föl-fölsikkantottak, ha valamelyiküket 
megkóstolta egy kishal. A fák árnyékába 
menekült a közönség délben, gyerekekkel 
telt meg az étterem. 

A látszat ellenére a kemping és a für-
dő is jól megy. Beck Gábor, a Sziksós-
fürdő vezetője örömmel újságolta: idén 
45 százalékos a szálláshelyek kihasz-
náltsága, elsősorban gyerekcsoportokat 
fogadnak. Ez az eredmény pedig azt je-
lenti, hogy sikerült megduplázniuk a 
szálláshelyek kihasználtságát a koráb-
biakhoz képest. A szezonban eddig 
2000 vendégéjszakát értékesítettek, de 
ebből külföldi vendég csak 150 vendég-
éjszakát töltött a Szikin. A nagy káni-
kulában, a főszezon előtti héten talán 
ezért volt üres a lakókocsiknak, sátrak-
nak fönntar tot t rész. 

Beck Gábor szerint egyre több céges ren-
dezvényt szerveznek, idén például az 
SZKT és a Volán is a Szikin ünnepelt. Teg-
nap - ennek megfelelően - egészen más 
képet mutatott a Sziki, mint szerdán. Ki-
vonult a városháza: éppen ott ünnepeltek 
a köztisztviselők, ráadásul délután lógott 
az eső lába. 

Ejtőzés a Szikin - nem kell lökdösődéstől tartani Fotó: Miskolcri Róbert 

A Szegedi Fürdők Kft. másik nagy kem-
pingje, a Partfürdő meg azért volt üres teg-
nap, mert csak ma nyithat ki. Bánáti An-
tal igazgató a Tisza elhúzódó áradása mi-
att kieső bevételt 4-5 millió forintra teszi. 
Ilyenkor már a rendszeresen érkező hol-
land-német lakóautók ott szoktak állni a 
Tisza-parton. 

Csak maga az áradás egyébként 10 
milliós kárt okozott a területen. Kilenc-
száz köbméternyi iszapot kellett elhor-
dani a strandról, a medencéket, és két 

kutat kellett rendbe hozni. Az épületek 
is megrongálódtak: helyre kellett állíta-
ni a vécéket, tusolókat. Mivel a büfék 
nem nyithattak ki, az elmaradt bérleti 
díj is a cég kára. Mától azonban végre 
csökkenhet a SZUE hátsó medencéjé-
nek fölújítása miatt kialakult zsúfoltság 
Újszegeden. A Partfürdővel teljes a hár-
mas: a fedett Gyógy- és Termálfürdő, a 
Ligetfürdő, a Partfürdő egy jeggyel bejár-
ható. 

M. B. I. 

VIZIBICIKLI , K 0 N D I S Z 0 B A , T R A M B U L I N 
A Sziki apránként, de változik: idén új vízibi-
ciklikkel indult újra a kölcsönzés a hátsó ta-
von. A belső részen, a homokos part mellett a 
gyerekeknek trambulint állítottak föl. Továb-
bá a SZUE leendő élménymedencéjéből is 
Dorozsmára költöztették a fölfújható vízi já-
tékokat: a tó tele van úszó szigetekkel. In-
gyenes kondi szobát is nyitottak a medence 
melletti épületben. Az idei első műsoros est a 
plázson pedig július 16-án lesz. 

A Cserepes sori piac mellet t 
gőzerővel dolgoznak a kőmű-
vesek, és az u ta t is szélesítik. 
Mi épül itt? Ezt találgatják a 
szegediek. Van, aki kínai autó-
szalonról beszél. A piac keres-
kedői a „l idit" emlegetik, s 
azon gondolkoznak, bezárják 
bol t jukat . Az önkormányzat i 
hivatalban megerősítet ték in-
formációnkat : a Lidi vette meg 
a telket. 

- Higgyen Béla bácsinak, uram, 
autószalon lesz itt. Azt hallani, 
hogy a kínaiak építik. Máskülön-
ben miért lenne ekkora a titkoló-
zás? - vélekedik Horváth Béla, 
aki a Cserepes sori piacon heten-
te többször megfordul. 

Nemcsak Béla bácsi találgatja 
mostanában Szegeden, hogy mi 
épül a Cserepes sori piac tő-
szomszédságában. A piacon né-
hányan úgy tudják, autómosó 
készül, mások szerint a vásár 
terjeszkedik, a „jól értesültek" 
viszont benzinkútépítésre tip-
pelnek, útikor a Szabadkai 
út-Móravárosi körút csomó-
ponttól körülbelül kétszáz mé-
terre zajló építkezésre terelődik 
a szó. 

- Mi már felkészültünk a leg-
rosszabbra is: lehet, hogy bezár-
juk a piacon a boltunkat -
mondja Csordás Zoltánná ke-
reskedő, aki egészen biztos ben-
ne, hogy a Lidi újabb áruházat 
nyit Szegeden. A piaci bolt 
standján főként olyan cikkek 
találhatók - tartós élelmiszer, 
zöldség és gyümölcs - , amelyek 
az épülő áruháznak is a profiljá-
ba tartoznak. - Hogyan verse-

nyezzünk velük, amikor sok-
szor mi is náluk vásárolunk, 
mert van, amikor olcsóbbak, 
mint a nagykerek? Lehet, hogy 
büfét nyitunk, vagy hagyjuk az 
egészet, és máshova költözünk 
- fejezi ki aggodalmát a bordá-
nyi kereskedő. 

A Cserepes sori piac melletti 

területet a szegedi önkormány-
zat eladta, és ott a Lidi Áruház 
építkezik - erősítették meg az in-
formációt a polgármesteri hiva-
talban. A német cég szegedi köz-
pontjában az ügyről nem kíván-
tak nyilatkozni. Budapestről pe-
dig írásban feltett kérdéseinkre 
lapzártáig nem válaszoltak. 

Szélesítik az utat az épülő áru-
ház körül, mostanában gyakori a 
félpályás útlezárás. Vincze Tibor 
az önkormányzat városfejleszté-
si iroda vezetőhelyettese el-
mondta, hogy behajtó sáv ké-
szül, ugyanakkor a Pick felől ér-
kezők balra behajthatnak majd 
az áruház parkolójába. Gyalogát-
kelőhely is lesz, mivel a négyes 
villamosnak új megállót építe-

nek az alsóvárosi temető után a 
Lidllel szemben. A biztonságos 
közlekedés miatt jelzőlámpák 
irányítják majd a forgalmat. Eze-
ket összehangolják a 180 méter-
rel feljebb, a Szabadkai út-Móra-
városi körút csomópontjában 
működőkkel. Megtudtuk: a köz-
út átépítését augusztusban be 
kell fejezni, mivel a nyár végére 
tervezik az áruház nyitását. Az 
ingatlanon már állnak a vakolt 
falak, csak a tető hiányzik a kö-
rülbelül 1800 négyzetméter 
alapterületű építményről. Látha-
tó, hogy az új „lidi" - ahogy az 
emberek nevezik - kisebb lesz, 
mint a Makkosházi körúton 
nemrég átadott áruház. 

CS. G. L. 


