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AZ UTAT ÉS A VIRÁGOKAT 
LOCSOLJÁK MAKÓN 
Természetesen a virágokról is gondoskod-
nak a nagy melegben. Makón, a tavalyi év 
legvirágosabb magyar városában Ádók Já-
nosné városi főkertésztől megtudtuk, a fő-
téren több helyen van automata locsoló, 
ezenkívül tömlőből is öntöznek az önkor-
mányzat dolgozói, amióta nincs eső. Nagy-
jából kétnaponta minden virágágyás sorra 
kerül, de a pázsitot és a kiültetett babafá-
kat is öntözik egy bérelt kocsival. A villany-
póznákon elhelyezett cserepes muskátlikat 
a Kommunális Kht. látja el vízzel reggelen-
te. A főkertész becslése szerint az öntözés 
költségei éves szinten milliós nagyságren-
dűek, a pontos összeg az időjárástól függ. 
A városban Juhász László helybeli vállal-
kozó végzi a frekventáltabb utak locsolá-
sát. Lapunknak elmondta, két locsolókocsi-
val, heti két-három alkalommal öntözik 
meg az aszfaltot, a polgármesteri hivatal 
által kijelölt utcákban, azért is, hogy a szál-
ló por kevesebb legyen. Összesen ötven ki-
lométernyi útszakaszt locsolnak - többnyi-
re éjjel, hogy ne nap közben nőjön a levegő 
páratartalma. 

Aláírásgyűjtés kezdődött teg-
nap Szentesen: az orvosper-
ben el í té l teknek kérnek ke-
gyelmet a köztársasági elnök-
től a kezdeményezők. Akik 
biztosak abban, hogy Kovács 
Ágnes és Geönczeöl Tibor - ha 
vétkes is - nem érdemel bör-
tönbün te tés t . 

Tegnap délelőtt - az elítélt bal-
eseti sebészről, dr. Geönczeöl Ti-
borról szóló cikkünk megjelené-
sének napján - érdekes kezdemé-
nyezés indult Szentesen. Alá-
írásgyűjtés kezdődött, melynek 
célja, hogy a köztársasági elnök 
adjon kegyelmet, és függessze fel 
dr. Kovács Ágnes és dr. Geöncze-
öl Tibor börtönbüntetését. Az 
akció egyik kezdeményezője Per-
jés Gáborné, a Horváth Mihály 
Gimnázium drámatanára. La-
punknak elmondta, nyilván jo-
gos, hogy az orvosok ügye a bíró-
ság elé került, de a letöltendő 
börtönbüntetést mindkettőjük 
esetében nagyon súlyosnak, 
igazságtalannak érzi. Úgy véli, 
amit a két orvos tett, az nem 
olyan, mint egy rablás. - Iszonyú 
belegondolni, hogy ez a két em-
ber börtönbe megy: Kovács Ág-
nes volt kórházigazgató családja 
egy igazi orvosdinasztia, a város-
ban népszerű emberek. Sok évti-
zede ismerem őket, tisztelettel 
adózom dr. Geönczeöl Tibornak 
is, aki a nagynénémet gyógyítot-
ta meg. Ismerőseimmel és bará-
taimmal együtt úgy érezzük, ve-
lük szemben méltánytalan, iszo-
nyú ítélet a börtönbüntetés, 
ezért kérjük ügyükben a köztár-
sasági elnök kegyelmét. 

Garai Ferencné óvodapedagó-
gus, az aláírásgyűjtés másik ön-
kéntes kezdeményezője azt 
mondta: gyászos a hangulat az 
ismerősök körében. 

- Még ott sem tartunk, hogy 
egyáltalán elhiggyúk - fogalma-
zott. Hozzátette: - Ági annyit 
tett ezért a kórházért, hogy egy-
szerűen elképzelhetetlennek tú-

ÖSSZEHASON-
LÍTHATATLAN 
A bíróságon nem készül olyan 

ü l kimutatás, amely az elítéltek 
foglalkozása alapján csopor-
tosítaná az ügyeket, s így ösz-
szehasonlíthatánk más ítéle-
tekkel a szentesi ügyben szü-
letett bírói döntést. Cseh Atti-
la, a Csongrád Megyei Bíróság 
elnökhelyettese lapunk kérdé-
sére válaszolva egy másik, 
nagy figyelmet kiváltó, orvost 
érintő ítéletre emlékeztetett. 
2004. június 29-én a Csong-
rád Megyei Bíróság két év le-
töltendő börtönbüntetésre 
ítélte dr. Zalányi Sámuelt, há-
rom rendbeli súlyos testi sér-
tést okozva elkövetett mag-
zatelhajtás és foglalkozás kö-
rében elkövetett veszélyezte-
tés miatt. 

nik számomra, hogy ő börtönbe 
menjen. Harminc éve lakunk 
egymáshoz közel, nemcsak 
szomszédok, barátok is vagyunk, 
a gyerekeink között szoros a kap-
csolat. Napok óta érzem: valamit 
tenni kell. 

Támogatja a kezdeményezést 
és aláírja az ívet dr. Molnár Gyu-
la belgyógyász is. A szentesi or-
vos nyilatkozata szerint egy poli-
tikai szempontból motivált kon-
cepciózus ügyben ítéltek el két 
embert. 

A köztársasági elnöknek cím-
zett levél tartalma szerint az alá-
írók nem vitatják, hogy a jog be-
tűje szerint a két szentesi orvos 
valóban vétkes, de úgy vélik, 
szakmai és közéleti szerepük, 
emberi hitelük egyértelművé te-
szi, hogy kárt okozni nem akar-
tak. Arra kérik a köztársasági el-
nököt, gyakoroljon kegyelmet, és 
a letöltendő börtönbüntetést füg-
gessze fel. 

B. G. 

SULYOK ERZSEBET 

még egyet - tudtuk meg Kovács Jánostól, a 
Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. közterü-
let-fenntartási igazgatóhelyettesétől. Főként 
éjszaka locsolnak, de ahogy a forgalom enge-
di, hűsítő útpermetezést nappal is végeznek. 

A villamossíneket ném kell locsolni, a nyá-
ri nagy meleget jól bírják, inkább a téli zord 
hideg utáni hirtelen hőmérséklet-emelkedés 
után törnek - jelentette ki Dózsa Gábor, a 
Szegedi Közlekedési Társaság igazgatója. Ta-
valy a nagy hőségben öt csuklós villamost ki-
vontak a forgalomból, mert az ablaknyílásuk 
kicsi volt. Ezeket az elmúlt hónapokban át-
alakították, és eltolható, hőszigetelt üvege-
zésre cserélték ki az elavult ablakokat. A jár-
művezetők fülkéjét klimatizálták. A hőségri-
asztás után a munkaközi szüneteken felül 10 
és 18 óra között úgynevezett hőkiállás jár a 
j á r m ű v e k e n d o l g o z ó k n a k , a m i az t je lent i , 

hogy fordulónként tíz percet hűsölhetnek. 

NŐTT AZ ENERGIAIGÉNY 
A nyári csúcsterhelés közelít a télihez, mivel a 
hűtőberendezéseket szinte mindenki bekapcsol-
ta. Egyes klímaárusok forgalma a tízszeresére 
nőtt. A napi villamosenergia-igény jelentősen, hét 
százalékkal több az országban. A terhelés egy-
előre nem okoz fennakadást, nem kell korlátozni 
a fogyasztást. 

A kánikula miatt szigorítja a sínek ellenőr-
zését a MÁV Zrt. Országszerte száztíz helyen 
mérik a sínhőmérsékletet. A tartós meleg a 
vasúti berendezések működésében is zavart 
okozhat, meghibásodhatnak a fénysorompók 
és a váltók. A vasúttársaság kéri az autóso-
kat, nagyobb figyelemmel közlekedjenek a 
v a s ú t i á t j á r ó k b a n . 

CS. G. L. 

Bokáig érő vízben úszott Szeged tegnap este - Még hőségríadó is lehet 

Pokoli meleg és hideg zuhany 

Nyereséges lesz a húsipari óriás 

Vágási rekordot döntött a Pick 

Ünneplők 

Kegyelmet kérnek a köztársasági elnöktől 

Aláírást gyűjtenek 
a szentesi orvosokért 

Tbgnap este ugyan szokatlanul nagy 
mennyiségű eső zúdult a megye nagy ré-
szére, a kánikula azonban folytatódik. 
Hőségriadó még nincs, de a második foko-
zatú riasztást már elrendelte az ÁNTSZ. 
A jövő hétre tar tósan 30 fok fölött i mele-
get jósolnak. Ajánlatos három-négy liter 
folyadékot inni , a déli órákban a napon 
tar tózkodni veszélyes. 

Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az or-
szágban, így nálunk, Csongrád megyében is. 
Ezt akkor vezeti be az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, ha három egy-
mást követő napon a középhőmérséklet 
meghaladja a 25 fokot. Ilyet már tavaly nyá-
ron is átéltünk, de nem júniusban, hanem 
júliusban. A következő fokozat a riadó, ehhez 
azonban huzamosabb ideig 27 fok fölött kell 
lennie a napi átlaghőmérsékletnek. 

A jövő héten ez sem kizárf, hiszen a tegna-
pi meleg széllel „hűvösebbnek*' érzékelt időt 
- 28 fok volt - követően ismét kánikulára 
számíthatunk. - Az egészségügyi szolgálta-
tók a katasztrófatervüknek megfelelően cse-
lekszenek: felkészülnek a magas hőmérsék-
lettel járó rosszullétek növekedésére - mond-
ta Kiss Edit, az ÁNTSZ megyei szervezetének 
közegészségügyi osztályvezető főorvosa. 
Hozzátette: ilyenkor a keringési, valamint 
szív- és érrendszeri betegségben szenvedők-
nek, a kisgyermekeknek és a hatvanöt év fe-
lettieknek fokozottan ügyelniük kell. A men-
tőket a héten Csongrád megyében tizenöt 
százalékkal többször riasztották. A főorvos 
felhívta a figyelmet, hogy 11 és 15 óra között 
ne tartózkodjunk a tűző napon, és ilyen káni-
kulában mindenkinek ajánlatos a szokásos 
másfél-két literes folyadékmennyiség több-
szörösét elfogyasztani. 

Szegeden mind a huszonnyolc ivókút mű-
ködik, és a Széchenyi téren is elhelyeztek 

A hűsí tő oroszlán a szegedi Klauzál téren Fotó: Schmidt Andrea 

Már nem veszteséges a Pick Sze-
ged Zrt., hosszú évek után az 
idei első félév szerény nyeresé-
get hoz a cég számára. A létszám 
stabilizálódott, újabb dolgozók 
felvételére is lehetőség nyílik. 

A Pick Szeged Zrt. történetében 
ennyi sertést még egyik évben 
sem vágtak - nyilatkozta Kovács 
László, a részvénytársaság el-
nök-vezérigazgatója. Az első öt 
hónapban 231 ezer 200 darab 
sertést - heti 12 ezret - dolgoztak 
fel a sertésvágó vonalon, kihasz-
nálva az üzem teljes kapacitását. 
Mint ismert, a Pick idén az év 
elején indította be újra a vágóhi-
dat, amelyet az előző tulajdonos, 
az Arago Holding zárt be még 
2004-ben. (A húsipari óriás fény-
korában 400-450 ezer sertést 
vágtak le évente, ennek a meny-
nyiségnek felét tehát már sike-
rült május végéig feldolgozni.) 

A cég árbevétele 18 milliárd 730 
millió forint, 7,9 milliárddal több, 
mint egy évvel ezelőtt ugyanebben 
az időszakban. Belföldről 15,5, ex-

A falu megtelt, jöttek régen látott rokonok minden házhoz. A ba-
romfiállomány megritkult, a tűzhelyen gazdagon zöldségezett 
tyúkleves rotyogott, a rántott csirkéhez friss saláta dukált, és 
desszert gyanánt tortahegyek fogytak. Folyt a sör, bor, pálinka, es-
tére kelve a falu apraja-nagyja táncra perdült a kocsmaudvaron. 
De előtte, délután még lezajlott a kuglibajnokság, még előtte, dél-
előtt mindenki a papot dicsérte, hogy kitett magáért a búcsúi 
szentbeszédben! 

Ez volt régen. De nemcsak a búcsú volt, hanem az összes töb-
bi vallási ünnep, meg az aratás eleje, meg a vége, meg ki tudja, 
mi még, ami a kisebb-nagyobb közösségek hagyományaként élt, 
virult. Mint alkalom az együttlétre, az együvé tartozás kifejezé-
sére és mint jól megérdemelt, fölszabadult pihenő a munkás 
hétköznapok között. Azután valahogyan megritkultak az ünne-
pek, vagy soha nem lettek „igaziak" - a szocialista brigádtalál-
kozók, a traktoroslányok versenyének eredményhirdetése, 
ilyesmik. 

Még azután elkezdődött - és máig tart - a falunapok divatja. 
Bár egyre több településen a régi, hagyományos búcsú napja 
egyúttal a falunap, és egyre több helyen nem is nevezik már fa-
lunapnak, hanem megint búcsúnak. Es azután a városokban 
egyre több városrész üli meg saját lakóinak saját ünnepét. Most 
például Szegeden Alsóváros és Petőfitelep. Plusz a régen önálló 
városkörnyéki települések keltik új életre saját régi ünnepeiket, 
és találnak ki maguknak az együttlétre új alkalmakat - ezen a 
hétvégén például a szőregiek, a dorozsmaiak. Minden városnak 
van már - napja. Azaz ünnepe. Kisvárosnak, nagyvárosnak, fő-
városnak. 

Szeged népe kifejezetten imádja a népünnepélyeket, sör-, bor-, 
grill-, tánc-, dzsessz-, színházi és még ki tudja, milyen fesztiválo-
kat, különcségeket, mint városi méretű éjszakai fülemülehallga-
tás, közös vadasparki állattapintás, éjféli kiállításlátogatás. Élvezi 
a nép az ilyen-olyan napokat, vásárokat, versenyeket, mindent, 
ahol sokan vannak egy helyen, és együtt látnak, hallanak, tapin-
tanak, szagolnak, ízlelnek, éreznek, csinálnak... Valamit. Szinte 
mindegy, hogy mit. 

Ez különös. Igya 21. században. 
Talán azt is jelenti, hogy minden változik, csak az ember nem. 

Az érzékei-érzései működnek a búcsúi nagymisén, a nagyebé-
den, az utcabálban és mindig, századokon át - egyformán. 

Szegeden munkanélküliség len-
ne, mivel nem tudják abban az 
ütemben növelni a létszámot, 
ahogy szeretnék. 

F.K. 

Félser tések- te l jes kapacitás 

portból 3,3 milliárd forintos árbe-
vétele származott a Dél-Alföld 
legnagyobb húsfeldolgozójának. 
Szárazáruból 550 tonnával többet 
sikerült eladni, mint 2005-ben, 
ami már a régi szép időkre emlé-
kezteti a vezetést és a dolgozókat 
egyaránt. 

Kovács László szerint a Pick 
Szeged Zrt.-nek jó pozíciókat si-
került kiharcolnia: az év első öt 

Fotó: Karnok Csaba 

hónapjában az üzemi eredmény 
pozitív, a veszteség megszűnt. 
Tavaly ilyenkor még 1,4 milliárd 
forintos mínuszt könyvelhetett 
el Szeged patinás részvénytársa-
sága. Stabilizálódott a létszám is: 
jelenleg közel 1500-an dolgoz-
nak a Picknél, és további lét-
számbővítést terveznek vala-
mennyi területen. Kovács László 
hozzátette: nem érzékeli, hogy 

DÍ1ESŐ 
| U A Pick több díjat is besepert a kö-

zelmúltban. A Reader's Digest Meg-
bízható Márkák díjátadó ünnepsé-
gén az olvasók véleménye alapján a 
Pick márka idén harmadik alkalom-
mal nyerte el A Bizalmat Leginkább 
Élvező húskészítmények/felvágot-
tak kitüntetést. A Pick márkát a 
2006-ban Magyarországon első íz-
ben elindított CoolBrands Program 
keretében megalakult magyar szak-
értői bizottság beválasztotta a hazai 
„cool" márkák közé. A cool márka 
jelentéstartalma: divatos, innovatív, 
egyedülálló, trendi, friss és izgal-
mas. A Pick Mangalica kolbásza a 
SIAL d'OR pályázat nyolc termék-
kategóriájának egyikének hazai 
győzteseként képviseli majd ha-
zánkat a nemzetközi megmérette-
tésen. 


