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Vízszivárgás miatt óriási dugó alakult ki 
tegnap reggel Újszegeden. Ma sem lesz jobb 
a helyzet, mert továbbra is útszűkület lesz a 
Temesvári körúton a Bertalan híd feljá-
rójánál. A forgalmi rend várhatóan csü-
törtökön vagy pénteken áll helyre. 

Még két napig hatalmas dugó várható a reg-
geli és a délutáni csúcsforgalom idején Újsze-
geden - ezért érdemesebb sokkal korábban 
elindulni személygépkocsival és tömegközle-
kedési eszközzel is. Tegnap reggel még fél ki-
lenc után is képtelenség volt átjutni a hida-
kon: kígyózott a kocsisor a Bertalan híd új-
szegedi feljárójától a Szőregi útig, illetve a 
sportcsarnoktól a Belvárosi hídig. A Bal és 
Jobb fasorról hosszú várakozás után lehetett 
kijutni. Az emberek kocsijukba rekedve vára-
koztak az utakon és fél órás késéssel értek a 
munkahelyükre. 

Senki nem tudta, mi lehet a hatalmas du-
gó oka, hiszen rendes körülmények között 
kilenc óra után a szegedi hidak igen jól 
megközelíthetők. A titok nyitja egy vízszi-
várgás volt a Temesvári körút és a Bérkert 
utca sarkán. 

TERHELÉS 
A szegedi Temesvári körúton, a Bertalan 
híd környékén a fe lmérések szerint órán-
ként át lagban sávonként hétszáz j á rmű 
halad. Ha egy sávot lezárnak, akkor ez 
megkétszereződik - mondta Rigó Mihály, 
a Magyar Közút kht. Csongrád megyei t e -
rületi igazgatóság főmérnöke. Hozzátette: 
csúcsidőben sokkal több gépkocsival kell 
számolni. A 4 3 - a s út ezen szakaszán a 
megfelelő áteresztő képesség óránként 
1 2 0 0 já rmű. Ez tegnap reggel becslések 
szerint meghaladhat ta az 1 6 0 0 - a s eltűr-
hető szintet. 

A Szegedi Vízmű Rt. még hétfőn a Bérkert 
utca végén a jobbra kanyarodó sávot felbon-
totta, mert szivárgott a víz. Kiderült: a tizen-
hét emeletes toronyház vízbekötése hibáso-
dott meg - a csavarok korrodálódása miatt 
eresztettek a csövek. 

- A nagyobb bajt szerettük volna megelőzni 
a javítással. Ha a magasnyomású vezeték el-

durran, akár az egész út megmozdulhatott 
volna - mondta Maróti Tibor, a Szegedi Víz-
mű Rt. víz- és csatornahálózati üzemvezető-
je. A keddi hibaelhárítás miatt a jobbra ka-
nyarodó sávon kívül le kellett zárni a Temes-
vári kőrúton, a Bálint Sándor Művelődési 
Háztól az egyik sávot is, mert a két és fél mé-
ter mély munkaárok belenyúlt ebbe az útsza-
kaszba. 

A hibát kedden ugyan sikerült elhárítani, 
az alapbetonozással is végeztek, de a beton 
teljes megkötéséig az útszűkületet és az elte-
relést továbbra is fenntartják. 

A vízmű szakembere szerint a tumultus 
legfőbb oka az volt, hogy a Bérkert utca végén 
a kötelező haladási irányt a legtöbben nem 
tartották be és nemcsak egyenesen hajtottak 
tovább, hanem a tiltás ellenére még akkor is 
jobbra fordultak a hídra, amikor gyalogosok 
közlekedtek a zebrán. Szerencsére baleset 
nem történt. A forgalmi rend vélhetően csü-
törtökön vagy pénteken áll helyre. Rendőri 
irányítást továbbra sem terveznek, mert a 
lámpák működnek, de a járőrök fokozott el-
lenőrzést tartanak. 

CS. G. L. 

A szegedi Domusból 
nem lesz Tesco 
Információink szerint nem tervezi kibérelni sem a szegedi, sem a 
szentesi Domus Áruházat a Tesco-Globál Gazdasági Zrt. Más 
bútoráruházakról még folynak a tárgyalások. 

Sajtóértesülések szerint a Tes-
co-Global Zrt. és a Domus tu-
lajdonosa között tárgyalások 
folynak: a Tesco ajánlatot tett 
egyes Domus Áruházak bérbe-
vételére. 

- A szegedi üzlet bérbeadását 
közgazdaságilag semmi sem in-
dokolja - mondta Ártrtán István, 
a fennállásának 25. évfordulóját 
tavaly ünnepelt szegedi Domus 
igazgatója. - Áruházunk nyere-
séges, a forgalmat és az üzleti 
eredményeinket egyaránt növel-
ni tudtuk, évek óta kiemelkedőt 
nyújtunk a Domus üzletek kö-
zött. Ráadásul a szegediek köré-
ben is nagyon elfogadott az áru-
ház. 

A Tesco Global Zrt. kommuni-
kációs vezetője, Danks Emese el-
hárította érdeklődésünket. 

Más forrásból megtudtuk, 
hogy a Tesco már tavaly nyá-
ron is tárgyalt a 25 részleget 
számláló Domus-lánc egyes 
üzleteinek bérbe vételéről, de 
akkor sikertelenül. A mostani 
körben sem megvásárlásról, 
hanem bérleti szerződés köté-
séről lenne szó, ám lapunk in-
formációi szerint ez sem a 

szegedi, sem a szentesi bútor-
áruházat nem érinti. 

A szegedi áruház belvárosi el-
helyezkedése vonzó lehet a hi-
permarketlánc számára - ez il-
leszkedne a Tesco új terjeszkedé-
si stratégiájába - , ugyanakkor a 
nagy hipermarket kialakítására 
az épület nem lenne alkalmas: 
3500 négyzetméteres - szemben 
a szegedi Tesco 20 ezer négyzet-
méterével. Az eladótér 2000 
négyzetméternyi, a fennmaradó 
részen - a korábbi irodák, étke-
zők helyén - áruátvevőt alakítot-
tak ki. Ráadásul a szegedi Do-
mus csupán 20 férőhelyes par-
kolóval rendelkezik és raktárhe-
lyisége sincs. 

NYEMCSOK ÉVA 

NYERESEGES 

Szegeden 26 évvel ezelőtt nyílt 
meg a Domus. A rendszerváltás 
után visszaesett a forgalom a pia-
con megjelenő kisebb-nagyobb 
versenytársak miatt, ám az utóbbi 
években ismét nyereségessé vált a 
szegedi bútorház. A 25 üzletből ál-
ló lánc többségi tulajdonosa a Fo-
tex-csoport. 

Új jelölt a Zöldeknél 
a 2-es körzetben 
Keddi számunkban mutattuk be a Zöldek Pártjának parlamenti vá-
lasztáson induló jelöltjeit, köztük a 2-es körzetben Kincses Ferencet. 
Molnár Gyula elnök tegnap este közölte, Kincses úr közös megegye-
zéssel visszalépett a jelöléstől, s helyette Marton Attila környezeti ta-
nácsadó indul a 2-es körzetben. 

Csúcstechnika 
A Magyar Kémikusok Egyesülete 
Csongrád Megyei Csoportja az 
MTA Szegedi Akadémiai Bizott-
ság Kémiai Szakbizottsága közre-
működésével nagy sikerrel ren-
dezte meg kromatográfiás tovább-
képző tanfolyamát Szegeden. A 
tudományterület elismert szakte-
kintélyei előadásaikban bemutat-
ták a kémiai elválasztástechnika 
legkorszerűbb módszereit. 

A rendezvényen 43 fővel meg-

alapították a Magyar Proteomi-
kai Társaságot. Az érdeklődők az 
egyetem általános orvostudomá-
nyi karának orvosi vegytani inté-
zetében megtekintették az Euró-
pai Unió strukturális alapjából 
és a DNT által finanszírozott új 
tudományos célú műszerrend-
szert, melynek használatba állí-
tásával Szegeden is megterem-
tődtek a legkorszerűbb proteomi-
kai kutatás feltételei. 

Otthon rekedtek az újszegediek 

Megbénult a forgalom 
a Temesvári körúton 

Végeláthatatlan kocsisor kígyózott a szegedi Temesvári körúton Fotó: Gyenes Kálmán 

MESTERSÉGEK DICSÉRETE 
Dr. Molnár Mária fogorvos (43 éves) 

Bizalmi állás a fogorvosé 
Ezek a hetek sokak számára a 
döntéskényszer hetei: február 
közepéig-végéig választani kell 
a 14-16 éveseknek és a 18-20 
éveseknek is: mi legyek, ha nagy 
leszek? Vagy legalább beállni 
egy útra, melynek a végén va-
lamilyen szakma, foglalkozás 
sejlik föl. Ebben a nem poli-
tikai, hanem életpálya-válasz-
tási időszakban bemutatunk 
néhány mesterséget. Hátha öt-
letet adhatunk. 

Dr. Molnár Mária családi hatásra 
választotta a fogorvosi pályát, 
édesapja ugyanis fogtechnikus-
ként dolgozott. 1986-ban végzett 
a szegedi egyetemen, majd rögtön 
munkába állt, 1992 óta pedig ma-
gánpraxisában is ellátja a fogásza-
ti problémákkal jelentkezőket. 

- Ez egy bizalmi állás: az embe-
rek a fájdalomtól való félelem 
miatt ugyanis gyakran közléke-
nyebbek, mint egyébként. Ezért 
szerintem a fogorvosi székben 
ülőknek nemcsak a testével, de a 
lelkével is foglalkoznunk kell. 
Egy egyetemi oktatóm azt mond-
ta egyszer: mindig figyelembe 
kell venni, hogy a fog mögött ott 
lóg a beteg, és én mindig ennek 
szellemében dolgozom - vallja az 
idén húsz éve praktizáló fogász. 

Dr. Molnár Mária a család hatására választotta a fogorvosi 
p á l y á t Fotó: Karnok Csaba 

Kifejtette: a magyarok rettegé-
se a fogorvosoktól a sok gyerek-
kori rossz tapasztalatban gyöke-
rezik - de ő ezt mindig megpró-
bálja orvosolni. Véleménye sze-
rint a félelem oldásához gyakran 
elég egy kedves mosoly, vagy a 
kezeléshez való humoros hozzá-
állás. Ha ez kevés, még mindig 
ott a fájdalomcsökkentés lehető-

sége - amit akár egy fogfúráshoz 
is föl tud ajánlani. Gyerekeket 
hétéves kortól fogad: az ő a félel-
müket egy kis „liftezéssel" a 
székben vagy beszélgetéssel sok-
szor .el lehet oszlatni. A családok 
egyébként többnyire az anyukát 
küldik „felderítőnek" a doktor-
nőhöz, aki fölméri a szolgálta-
tást, majd a gyerekek következ-

nek, végül pedig a legfélősebbek, 
az apukák is elmerészkednek 
hozzá. 

Szakmai és lélektani hozzáér-
tése miatt Szegeden nagyjából 
ezren járnak hozzá több-keve-
sebb rendszerességgel, de házior-
vosi praxist is visz heti két nap-
ban, négyezerötszáz beteggel - a 
Dunántúlon. 

A mai pályakezdőknek azon-
ban a doktornő szerint nagyon 
nehéz a kezdet, ha magánpra-
xisban gondolkodnak. - Egy 
rendelő megfelelő felszerelése 
legalább tízmillió forintba kerül. 
Szerintem nagyon kevés fiatal-
nak van ekkora tőkéje, és hitelt 

. sem kapnak egy diplomára - vá-
zolta a frissen végzett fogorvos-
ok helyzetét a doktornő. Hozzá-
tette: ha ő most lenne kezdő, 
biztosan kimenne külföldre dol-
gozni néhány évet, ahol a ma-
gánrendelő induláshoz szüksé-
ges anyagi és szakmai tőkét, ta-
pasztalatokat egyszerre szerez-
heti meg. Molnár doktornő 
azonban ma már nem vágna be-
le egy ilyen kalandba, jól műkö-
dő praxisai mellett ugyanis itt él 
a családja is: férje, tizenhat éves 
lánya és tizennyolc éves fia -
akik mind hazavárják. 

T. R. 

A város adóssága év végére 14 milliárd is lehet 

Fidesz: a szocialisták 
felélik a jövőt 
Bűvészmutatványnak nevezte a város 2006-os költségvetését tegnap 
sajtótájékoztatóján Szőllősi Béla. A Fidesz-MKDSZ frakcióvezetője 
elmondta: a város vezetői újabb 4 milliárd forint hitel felvételét, két-
milliárd forint állampapír értékesítését és 1,2 milliárd értékű városi 
ingatlan eladását tervezik idén. Szőllősi szerint a szocialista városve-
zetés kiárusítja a családi ezüstöt, feléli a jövőt. A költségvetésben még 
nem szerepel - magyarázta a fideszes politikus -, de tudjuk, hogy év 
közben újabb 1,3 milliárd fejlesztési és 1,2 milliárd Panel Plusz hitelt 
kell felvennie a városnak. Jelenleg az önkormányzat adósságállomá-
nya 7,7 milliárd forint. Szőllősi számítása szerint év végére a város 
adóssága meghaladhatja a 14 milliárd forintot. 

Kalmár Ferenc frakcióvezető-helyettes elmondta, hiába kérte a vá-
rosvezetőket, tegyenek le az asztalra visszafizetési ütemtervet, ezt a 
mai napig nem teljesítették. Ha olyan gazdasági fellendülés lenne a 
városban, ami megalapozza a törlesztőrészletek zökkenőmentes visz-
szafizetését, akkor nem aggódnánk, de nem látunk ilyet - magyarázta 
Kalmár, aki szerint kirakatpolitizálást folytatnak a szocialisták. 

Bűnmegelőzési 
kurzus az egyetemen 
Ebben a félévben is elindítja 
rendőrségi bűnmegelőzési elő-
adásait a szegedi egyetem. A je-
lenlegi kurzusfelvételi időszak-
ban több mint négyszáz böl-
csészhallgató választotta a gene-
rális prevenciós képzést. Az ok-
tatás célja, hogy a hallgatók tájé-
koztatást kapjanak a rendőrség 
bűnmegelőzési stratégiáiról, 

hogy majdani munkájuk során 
részt tudjanak vállalni elsősor-
ban az ifjúságot érintő kérdések 
megoldásában. Az órákat a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság munkatársai tartják. A 
kurzus nyitóelőadása ma 16 óra-
kor lesz a József Attila Tanulmá-
nyi és Információs Központ kon-
ferenciatermében . 


