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A tej fehér és fekete Most nincs pénz bicikliútra, mikor volt, leszavazták a képviselők 

Szaggatott útvonalak 
KERÉKPÁROS KOZLEKEDES SZEGED BELVAROSABAN 

Meglévő, tervezett és felújítandó kerékpárutak és kerékpársávok 

Friss tej kapható a szegedi la-
kótelepeken - fehéren és feke-
tén. Szabályosan viszont csak 
piacon, boltban és házhoz szál-
lítva árusíthatják az ősterme-
lők. Vásárlás után pedig min-
denképpen fel kell forralni. 

- Semmihez sem hasonlítható a 
házi tej íze. Gyerekkoromra em-
lékeztet, amikor otthon, az 
ásotthalmi tanyánkon tehenet 
tartottunk és minden nap friss 
tejet fejtünk, hogy vastag föllel 
ihassuk - áradozott a házhoz 
rendelt tejet várva a szegedi lakó-
telepen Forgó Lajosné. A nyugdí-
jas asszony tizenöt évvel ezelőtt 
kezdte venni a reggeli italt a tar-
jáni kispiacon. 

A tejesasszony 
házhoz megy 

Amióta viszont közterületen 
tilos mérni, régi ismerőse, az 
algyői tejesasszony házhoz vi-
szi neki a tejet. „Tejtestvérei-
nek" is tárol belőle néhány 
üveggel, ha ők éppen dolgoz-
nak. A tejesasszony pedig me-
netrend szerint indul hozzájuk 
reggelente a húsz-harminc li-
ter frissen fejt itallal. Boltba 
vagy piacra bevinni ekkorka 
mennyiséget nem éri meg ne-
ki. 

- Túl nagy cécó - jegyezte meg 
a tejesasszony, miközben né-
hány flaskával összekészített a 
következő szatyorba, majd sietve 
eltűnt vele a szomszéd bérház 
kapujában. Megrendelői hozzá-
szoktak a mindennapi friss ter-
méshez, de más forráshoz is le-
járnak a házakból. 

Hűtőtartályból az utcán 
A tömörkényi gazdák portéká-

ját is kedvelik, amit azok hűtő-
tartályos kocsiból mérnek a kö-

otthon kezelt 
j l j A házi tej nem hőkezelt, ezért az 

állat-egészségügyi kirendeltség-
vezető ajánlja, hogy vásárlás után 
rögtön forralják fel és legkésőbb 
24 órán belül fogyasszák. Forralás 
után is felléphet még fertőzés, ha 
a hűtő piszkos vagy nem hűt elég-
gé. A tej otthoni tárolása és hígítá-
sa hangsúlyozottan „a házi va-
rázsló" felelőssége. 

zeli utcában. A tejvásárlók tud-
ják, hogy mindkét beszerzési for-
rás szabálytalan valamilyen mó-
don, mégis ragaszkodnak hozzá-
juk. 

- Házi tejet rendelésre házhoz 
vinni: nem számít házalásnak. 
Ez önmagában nem sért tör-
vényt, mert egy sajátos joghé-
zagról van szó - tudtuk meg Ti-
hanyi Zalától az állat-egészség-
ügyi állomáson. A szegedi élel-
miszer-egészségügyi kirendelt-
ség vezetője hangsúlyozta, hogy 
ettől függetlenül a tejet rend-
szeresen ellenőrzött állatoktól, 
és csak 2-4 fokos hűtött tartály-
ban lehet kiszállítani. A szakor-
vosnak rendszeresen vizsgálnia 
kell a fejés higiéniáját, az edé-
nyeket, eszközöket, sőt a gaz-
dálkodó ruházatát is. Tartályból 
árulni kizárqlag boltban és pia-
con lehet szabályosan. Ott is 
csak őstermelő mérheti ki; 
edényt vagy flakont a vásárlók-
nak kell magukkal vinniük, elő-
re „kiszerelt" tej ott sem árusít-
ható. 

Házi, de szabályos 
Még a Mars térig sem kell elza-

rándokolnia annak, aki szabá-
lyos házi tejre vágyik. A lakótele-
peken több helyütt működnek 
tejkimérések. A tiszaszigeti Bó-
dis Ferencné is igy árul már jó 
néhány éve. 

- Először a tejboltba szállítot-
tam be; a tulajdonos már akkor 
panaszkodott, hogy nagyon elté-
rő a tejek minősége. Néhány év 
múlva, amikor átvettem tőle az 
üzletet, én is szembesültem a 
problémával. Előfordult, hogy 
visszahozták a tejet, mert össze-
ment, mire hazaértek vele. Azóta 
nem veszek át senkitől, pedig 
lenne, aki már 60 forintért ide-
hozná literjét. Nem bízom senki-
ben. Fölfejlesztettük a családi 
gazdaságunkat, és magunk állít-
juk elő a napi több száz litert, 
amit eladunk - magyarázta. -
Minden egészségügyi feltételnek 
megfelelni és az üzletet működ-
tetni persze nem olcsó mulatság, 
de nyugodtan alszom. Ráadásul 
megérzem a fekete tej hatását a 
bolt környékén. Még olcsóbban 
is adom egy tízessel literjét. En-
nek ellenére marad, aki kockáz-
tat: 120 forintért literenként. 

DOMBAI TÜNDE 

Jelentősen bővítik a szegedi ke-
rékpárút-hálózatot - mondta a 
polgármester még 2004-ben. A 
biciklisek hiányolják az ígért 
utakat. Azóta egyedül a Fekete 
Sas utcán festettek föl sávokat. 
Egy szakaszra tavaly volt pénz 
és határozat, de a városatyák 
leszavazták. Egy másik szakasz-
ra idén meg pénz nincs, ha-
tározat van. A többinek az épí-
tése és tervezése csúszik. 

Két új kerékpáros tengely kiépí-
tését ígérte két éve a város veze-
tése. A meglévő József Attila su-
gárút-Oskola utcai útvonalra 
merőleges összeköttetés a Fő fa-
sor és a Kossuth Lajos sugárút 
között jött volna létre. A híd lá-
bától a Centrum Áruházig veze-
tő szakaszt azonban egyelőre el-
hagyták. A Mikszáth Kálmán ut-
cai, jobbára gyalogosok által kop-
tatott kerékpárút végén, a Tisza 
Lajos kőrútnál még a jelzőlám-
pát is föltették, aztán a folytatás 
elmaradt. A Csongrádi sugár-
úton épül még régóta ígért kerék-
párút, a Szent István tér felújítá-
sához kapcsolódó munkák egy-
előre halasztódnak. 

Két sáv lett 
Tavaly, a májusi közgyűlésen 

Nagy Sándor városfejlesztési al-
polgármester még azt mondta: 
a már meglévő útszakaszokat 
szeretnék összekötni, illetve 
balesetveszélyes helyeken fog-
nak kerékpárutat építeni. Ekkor 
többek között a Híd utca-Kár-
olyi utca kerékpárúiról, a Fő fa-
soriról, és a tápéi kerékpárút el-
ső ütemének építéséről beszélt. 
Botka László polgármester ülés-
vezetőként hozzáfűzte: minden 
évben jelentősen bővítik a sze-
gedi hálózatot, örülhet vala-
mennyi kerekező szegedi, jelen-
tős beruházások lesznek. Azóta 
azonban mindössze két kerék-

pársávot festettek föl a Fekete 
Sas utcán. 

Idén áprilisban a közgyűlésen a 
polgármester ismét azt ígérte: je-
lentős összegeket fordít az önkor-
mányzat a város kerékpárút-há-
lózatának a bővítésére. Botka üd-
vözölte az újszegedi építés kap-
csán meglévő konszenzust. A Fő 
fasori kerékpárút teljessé tétele 
helyett azonban mindössze egy 
150 méteres szakaszon kezdték 
meg a munkát a víztoronynál. 

Szavak és tettek 
Ifjabb Nagy Gábor kerékpáros 

aktivista nagyon szomorúnak 
tartja, hogy a szavak és a tettek 
között nagy különbségek van-
nak. A biciklisek sérelmezik azt 
is, hogy a nagyrészt közepes vagy 

rossz állapotú utakból az elmúlt 
öt évben összesen körülbelül egy 
kilométernyit tettek rendbe, a 
kivitelezők pedig nem mindig 
dolgoznak jó minőségben, külö-
nösen a kereszteződéseknél sok a 
döccenő. Ifjabb Nagy Gábor hi-
balistát adott át a városháziak-
nak. 

Tavalyi pénzből 
A városfejlesztési alpolgár-

mester kérdésünkre elmondta: 
Újszeged és a belváros között el-
készült a hídi átvezetés, a Fő fa-
sori kerékpárutat pedig meg-
hosszabbítják. Egyelőre csak az 
első ütemre van pénz, de később 
folytatják, és kerékpárút épül a 
liget és a víztorony között is. 
Nagy Sándor hozzátette: a Híd 

utcai és a Károlyi utcai kerék-
párút megépítéséről egyszer már 
határozott a közgyűlés. A forgal-
mi rend módosítását azonban a 
közgyűlési szakbizottság nem 
támogatta, mivel nem tudták el-
dönteni, merre vezessen az út-
vonal. A költségvetés módosítá-
sa során pedig Beck Zoltán kép-
viselő javaslatára más célra cso-
portosították át az erre a sza-
kaszra szánt pénzt. A tápai, a 
baktói kerékpárutat terveztetik, 
építésükre a pénz megvan. A ke-
rékpárutakra 2004-ben szánt 
pénzt - az átcsoportosított ősz-
szeg kivételével - idén fölhasz-
nálják, de ebben az évben nem 
fordít a város külön összeget a 
kerékpárutakra. 

M. B. I. 

A Roosevelt téri halászcsárdától 
a kiskörútig egységes elképzelés 
szerint módosítják a szegedi 
Stefánia jelenlegi képét. A ter-
vezésre három megbízást adott 
a város: két építész és egy ter-
vezőiroda készít koncepciót a 
sétány építészeti értékeinek föl-
tárására. 

A lebontott szegedi vár falainak 
jelzésével, a föltárt gótikus temp-
lom üvegjárda alatti bemutatásá-
val vagy a múzeum előtti szökő-
kút átalakításával is újraformál-
hatják a Stefánia mai arcát. 
Mindezek még fölmerülő ötletek 
csupán, de már készülnek a sé-
tány átalakításának tervei. 

Koczor György és Török Péter 
építészt, valamint a Tér és For-
ma Kft.-t kérte föl a polgármeste-
ri hivatal a fő elképzeléseket tar-
talmazó koncepció elkészítésére. 
Nagy Sándor városfejlesztési al-
polgármester tájékoztatása sze-
rint a legjobbnak ítélt tervet fej-
lesztik majd tovább. A munka 
még az első egyeztetéseknél tart. 
A tervezői elképzelésekről a vá-
rosi vezetők mellett műemlékvé-
dők, régészek, történészek is vé-
leményt mondanak. 

Az alpolgármester kifejtette: 
azért tartották fontosnak a Stefá-
nia új arcának megrajzolását, 
mert a terület egyes elemei kü-
lönböző időkben készültek, illet-
ve módosultak, ezért kívánatos 
lenne, ha kiérlelt, egységes el-
képzelés szerint tárnák föl a sé-
tány építészeti értékeit. A meg-
valósításhoz minden bizonnyal 
központi forrásra is szükség lesz. 
A tervezést azért kell már most 
elkezdeni, hogy a témába vágó 
pályázat kiírásakor azonnal elő-
húzhassák a kidolgozott tervet. 

NY. R 

A boltban is csak otthonról hozott, tiszta flakonba mérhetnek te-
jet Fotó: Mrskolczi Róbert 

Fölázott vályogházak Tápén, vízben álló rózsák Deszken 

Több tízmillió forint a kár 
Átigazítják 
a Stefániát 

Folyik a kárfelmérés Tápén és Deszken, ahol 
rövid idő alatt 50-100 milliméter csapadék huí-
lott le kedden. A szakemberek több tízmillió 
forintra becsülik a kárt. 

Mint megírtuk, Tápé tíz utcájában 100-150 házat 
veszélyeztetett kedden a hirtelen jött eső okozta 
belvíz. A vízmű szakemberei még tegnap is szivaty-
tyúztak az Árnyas utcai ingatlanok udvarairól -
tudtuk meg Bodor Dezsőtől, a Szegedi Vízmű Rt. 
műszaki igazgatójától. A körzet önkormányzati 
képviselője, Mészáros Attila arról számolt be, hogy 
Tápén két vályogház fala lett vizes. Félő, ha ezek 
kiszáradnak, megrepedeznek. Bár a szakemberek 
szerint attól függ, milyen vályogból készült a fal. 
Ha szikiből, akkor összeroppanhat, az agyag vi-
szont bírja a kiképzést. 

A szegedi polgármesteri hivatalnál tegnap kora 
délutánig harmincan jelezték kárigényüket -
mondta Molnár László. A városüzemeltetési iroda 

vezetője közölte: az építési hatóság szakemberei el-
lenőrzik, valósak-e a bejelentések. Mészáros Attila 
szerint ilyenkor olyan problémákat is jeleznek a hi-
vatalnak, amelyet nem a belvíz okozott. A kárfel-
méréssel jövő héten végeznek Tápén. Arra, hogy 
mennyi a kár, csak a vizsgálatok után tud válaszol-
ni Molnár László. Becslése szerint több tízmillió fo-
rint. 

Még Deszken is szivattyúzták tegnap a vizet a 
kertekből és a pincékből. A kárfelmérés még itt is 
folyik. Simicz József polgármester szerint 10-15 la-
kóépületben okozott anyagi kárt a belvíz. - Három 
házban félméteres víz állt. Sok helyen tönkremen-
tek a kertben a növények, víz alá kerültek a rózsa-
és szegfűtáblák. Át kellett vágni az önkormányzati 
tulajdonú utakat, hogy elfolyjon a víz - sorolta a 
gondokat a deszki polgármester. Molnár László és 
Simicz József elmondta: a helyreállítási munkála-
tokat a biztosító és az állam fizeti. 

s z . c . s z . 

Hajó szállítja majd a látogatókat a folyó két partja között 

Halfesztivál a Tisza mindkét oldalán 
A jövő hét végén kilencedik alkalommal rendezik 
meg Szegeden a nemzetközi tiszai halfesztivált. 
Idén a Tisza magas vízállása miatt a versenyzők 
az újszegedi Partfürdőn főznek, a vendéglátók 
pedig a Huszár Mátyás rakparton kínálják főzt-
jüket. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Kilenc évvel ezelőtt a Juhász Gyula-szobor tövében 
szerveztük meg az első rendezvényt, ami azóta több-
napos fesztivállá nőtte ki magát - mondta Frank 
Sándor mesterszakács, a nemzetközi tiszai halfeszti-
vál egyik szervezője a tegnapi sajtótájékoztatón. 

A fesztivál 1998-ban nőtte ki a Roosevelt teret, 
majd egy évvel később a Móra parkot. 2001-ben 
már lezárták a kedvéért Huszár Mátyás rakpartot. 
2002-ben a résztvevők a Novoteltől a Roosevelt téri 
halászcsárdáig népesítették be a rakpartot. A hal-
ételek ünnepét idén jövő héten, csütörtök és vasár-
nap között rendezik meg. 

A Tisza magas vízállása miatt idén a vendéglátó-
sok a lezárt Huszár Mátyás rakparton, a Stefániá-
val és a Roosevelt térrel szemben lévő szakaszán kí-
nálják a főztjüket. A hagyományos halászléfő-
ző-verseny résztvevői pedig az újszegedi Partfür-
dőn, a fák árnyékában készíthetik el az ételeket 
szeptember 3-án, szombaton. Ezen a napon a Part-
fürdőre a belépés ingyenes. 

Kipper György, a fesztivál szervezője elmondta, 
mindenképpen szeretnék megoldani, hogy a láto-
gatók a Belvárosi hídon való gyaloglás helyett egy-
szerűbben is átjussanak a Tisza egyik partjáról a 
másikra, ezért az érdeklődőket 8-12 fős csónakok-
kal szállítják majd a Tisza két partja között. Jelen-
leg tárgyalnak a tápéi komp üzemeltetőjével, az is 
elképzelhető, hogy komp szállítja majd a halászlé-
kedvelőket a folyón. 

A négynapos fesztiválon fellép többek között a 
Zsomboy's, az Irigy Hónaljmirigy, a Molnár Dixie-
land Band, Ivánovics Tünde és Fábri Géza, a Bánát 
táncegyüttes, vasárnap pedig Pataki Attila. 

A versenyzők idén már nem a Huszár Mátyás rakparton főzik a 
halászlét Fotó: Frank Yvette 


