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K O R K É P 

A L G Y Ó . Az algyői 
polgármesteri hivatalban 
minden szerdán 14 és 17 óra 
között fogadóórát tartanak az 
önkormányzati képviselők. Ma 
Bakos András és Borbély János 
várja az algyőieket. 
- A z Algyői Faluház, Könyvtár 
és Tájház, valamint Farkas 
Ferenc tanár, idegenvezető 
kirándulást szervez Prágába 
augusztus 2-6., valamint 
október 19-23. között. A 
résztvevők megnézik Prága 
nevezetességeit, Pozsonyt, 
ellátogatnak Karlovy Varyba, 
Loketba, Telébe. A 
kirándulásról érdeklődni lehet a 
faluházban Bereczné Lázár 
Nóránál, vagy a 62/517-173-as 
telefonszámon. 

Á S O T T H A L O M . Ma 18 órakor a 
Szent István téren (rossz idő 
esetén a sportcsarnokban) 
rendezik a megyejáró fesztivál 
nyitó ünnepségét. Fellépő 
csoportok érkeznek 
Lettországból, 
Spanyolországból, 
Törökországból, Svédországból, 
Angliából, Franciaországból, 
Ausztriából és Oroszországból 
is. Ekkor láthatják az 
ásotthalmi Kiss Ferenc 
Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Oktatási Intézmény 
Csutri néptánccsoportjának 
műsorát is. 

R O R D Á N Y . Ötödik alkalommal 
rendezi meg a Bordányi 
Gyermek és Ifjúsági 
Önkormányzat a gyermek- és 
ifjúsági napot július 22-én. A 
GYIN közönsége láthatja majd 
először a bordányFILM 
legújabb alkotását, és átadják a 
Bordány Ifjúságáért-díjat is. 

D E S Z K . A Dcszki 
Mozgáskorlátozottak 
Közhasznú Egyesülete minden 
héten csütörtökön 17 és 19 óra 
között gyógytornára várja tagjait 
a régi iskola új tornatermében. 

D O M A S Z É K . A Domaszéki 
Ifjúsági Önkormányzat július 
22-én a falunap alkalmából 
aszfaltrajzversenyt rendez. 
Jelentkezni 10 órától a 
Köztársaság téren lévő 
információs sátornál, az iskola 
udvarán, vagy előzetesen a 
domaszéki teleházban lehet. A 
verseny 11 órakor kezdődik. Az 
önkormányzat tagjai 10 órától 
17 óráig 
kézműves-foglalkozással, 
szórakoztató játékokkal várják 
az érdeklődőket, akik 
megnézhetik az önkormányzat 
munkáját bemutató kiállítást is. 

M Ó R A H A L O M . Július 28-án, 
pénteken 19 órától az 
Aranyszöm Rendezvényház 
színháztermében az Orosz 
Föderáció területén található 
Csuvas Köztársaság „Janosh" 
tánccsoportja lép fel. (egyek 
elővételben kaphatók a 
Tburinform-irodában. 

S Z E G E D . Albel Andor és Tokaji 
Ferenc az Alföld Spa - Gyógyítás 
és Wellness a Dél-Alföld 
termálfürdőiben című művét 
mutatja bc ma 11 órától Mihály 
Illés, a Szeged és Térsége 
"Turisztikai Szolgáltató Kht. 
munkatársa a Hunguest Hotel 
Forrásban. 
- Szombaton rendezik 
sziksóstón a XVI. nemzetközi 
kamionos countrytalálkozót. A 
rendezvény ideje alatt a 7F-es 
autóbusz kibővített menetrend 
szerint közlekedik. A busz a 
Mars térről 6.05 -tói 23.05-ig 
óránként, valamint 7.35, 8.35, 
9.35, 13.35, 14. 35, 15.35, 
16.35, 17.35 órakor, illetve 
vasárnap 0.05-kor indul. 
Kiskundorozsma, fürdőtől: 6. 
30-tól 23. 30-ig óránként, 
valamint 8.00, 9. 00, 10. 00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 órakor illetve vasárnap 
0. 30-kor indul. A találkozó 
egyes programjai az üllési -
helyközi autóbuszjáratokkal is 
elérhetők. 

Nincs pénz madárriasztó rendszerre 

Befestik a Belvárosi hidat 

Sokszor galambok százai lepik a hidat Fotó: Segesvári Csaba 

Galamhpiszok csúfítja a Belvárosi hidat, dc ma-
dárriasztóra nincs pénze az önkormányzatnak. 
Viszont átfestik a hídszerkezet egy részét. 

Galambpiszok, madártetem „díszíti" Szegeden a 
Belvárosi hidat. Nyáron rengetegen közlekednek itt 
gyalog, ügyesen kell manővereznie annak, aki „sze-
rencsefolt" nélkül szeretné megúszni az átkelést. 

Évek óta szó van arról, hogy galambriasztót sze-
relnek a hídra, de erre eddig a városi költségvetés-
ből nem jutott. Serege János, a Szegedi Környezet-
gazdálkodási Kht. városüzemeltetési részleg veze-
tője elmondta: 8-10 millió forintba kerülne a rend-
szer kiépítése. - Előbb-utóbb meg kell oldani a 
problémát, mivel a galambürülék a járdát és a szer-
kezetet is elcsúfítja - jelentette ki. 

A hidat a Magyar Közút Kht.-tói 1993-ban vette 
át kezelésbe a környezetgazdálkodási kht. Az ezt 
követő két évben a teljes szerkezetet felújították, 
azóta nagyobb munkát nem végeztek. Az idén a 
hídszerkezet egy részét átfestik, a napokban eldől, 

hogy kivel végezteti el a munkát a kht. A hamaro-
san kezdődő munka a hídpálya belső felületére vo-
natkozik, a gyalogjárdától a virág- és zászlótartó-
kig. Az állagmegóvás mellett az is cél, hogy a graffi-
tiket eltüntessék, majd olyan védőbevonattal lás-
sák el a pilléreket, hogy azokról az esetleges firká-
kat könnyebben el lehessen távolítani. A felújításra 
10-15 millió forintot szán az önkormányzat. 

CS. G. L. 

LEZÁRÁS 
Tavaly az újszegedi oldalon a Ligetfürdővel határos híd-
korlatokat és a dróthálót a környezetgazdálkodási kht. a 
Szegedi Fürdők Kft.-vel közös finanszírozásban festette 
át. Az idén a kht. a szegedi oldal feljáróit övező korláto-
kat mázoltatta át. Ezek a munkák másfél, kétmillió fo-
rintba kerültek, útlezárás nélkül meg tudták oldani. Az 
elkövetkező egy hónapban viszont a gyalogjárdákról el-
terelik a forgalmat. A festés az autók közlekedését nem 
akadályozza. 

Kicserélték a vezetéket 

Tbgnap délelőtt 10 órától délután 3-ig a Démász szakemberei kicse-
rélték a múlt keddi légi balesetben megsérült, Tisza fölötti nagyfe-
szültségű kábelt. A nagyjából 550 méter hosszú, 450 kilogrammos 
vezeték cseréjének idejére hajózási tilalmat rendeltek el. Az áram-
szünetet sikerült elkerülni, a terület ellátását ebben az időszakban 
más hálózat fedezte. A pilóta által okozott nagyjából hárommilliós 
kárt a felelősségbiztosítása fedezi Fotó: Schmidt Andrea 

HÍREK 
F R A N C I A M U V E S Z 
F E S T M É N Y E I 
Francia festőművész, Jean-Luc 
Turlure képei láthatók a Démász 
szegedi, Klauzál téri 
székházában. A művész az 
elmúlt napokban maga is 
Szegeden tartózkodott és 
Vetkőztessen le! címmel, a 
látogatók közreműködésével 
három délután három 
performance megvalósítására 
vállalkozott. A tárlat augusztus 
4-éig minden hétköznap 10 és 
18 óra között várja az 
érdeklődőket. 

H Á R O M S Z Á Z 
C S A T O R N Á Z O T T U T C A 
A háromszázadik csatornázott 
szegedi utcában kezdődött meg 
az új szennyvízvezeték átadása, 
a lakók hamarosan ráköthetnek 
a hálózatra. Erről tegnap 
Újpetőfitelepen, a Pilisi utcánál 
számolt be Botka László. A 
polgármester elmondta: a 
csatornázás októberben az egész 
városban befejeződik. 

K I Á L L Í T Á S C S A L Á D I 
G Y Ű J T E M É N Y B Ő L 
Mindez a miénk címmel nyílik 
kiállítás ma 16 órakor a 
csongrádi Tari László 
Múzeumban. A tárlatot a 
Dicsővári, a Pintér és a Szölőssy 
család gyűjteményéből állították 

A pénteki közgyűlés dönt 

Drágulhat a távhő, 
nőhet a jegyek ára 
Áremelésekről dönt a közgyűlés 
pénteken. A távhődíj és a helyi 
közlekedési jegyek ára is nő Sze-
geden. 

Pénteken ül össze Szeged város 
közgyűlése. Szentgyörgyi Pál al-
polgármester elmondta, az elő-
terjesztés szerint a gázár emelése 
nyomán 14,6 százalékkal nő a 
hődíj, az alapdíj nem változik. 
Bővülhet azoknak a köre, akik 
rászorultként kompenzációt 
kapnak. A helyi közlekedési je-
gyek árát az áfakulcs módosítása 
miatt növelnék, körülbelül 5 szá-
zalékkal. Egy vonaljegy a tervek 
szerint elővételben 150, a veze-
tőnél 200 forintba kerül majd. 

Nagy Sándor alpolgármester 
hozzátette: a Szeplast Kft. bővíti 
telephelyét, emiatt módosítják 
az építési szabályzatot. Beépítési 
előírások változtatásával segítik 
a Honvéd téri parkolóház elké-
szültét is. A busz, villamos és 
trolijáratokat a város ezentúl fu-
tott kilométerenként veszi meg a 
szolgáltatóktól. Az ennek intézé-
séhez szükséges szervezetet a 
környezetgazdálkodási kht.-n 
belül alakítják ki - így takarékos-
kodnak. A piac kft. megrendeli a 
Szent István téri árudákat egy 
cégtől, az elárusítóhelyek szep-
temberre készülnek el. Nagy 
Sándor megjegyezte, közkívánat-
ra lángosos is nyílik. 

Nem kértek kártérítést a felmentett vezetők 

Újabb igazgató 
a szentesi kórházban 

Borzi Márta Bodonovits István 

A szentesi kórházban még keresik a gazdasági igazgatót, miután az 
előzőtől közös megegyezéssel megváltak. A Borzi Márta korábbi 
főigazgató által felmentet t vezetőket visszahelyezte a bíróság. A 
volt orvosigazgatónak ú j posztot kreáltak, Bodonovits István 
tudományos igazgató lett. Zajlik az élet a Dr. Bugyi-kórházban. 

A szentesi Dr. Bugyi István Kór-
ház három vezetőjét mentette fel 
Borzi Márta főigazgató, akit az 
intézményt fenntartó megyei ön-
kormányzat állított fel a széké-
ből még a tavasszal. Mint arról 
beszámoltunk lapunkban, az el-
bocsátott kórházigazgató kerese-
tet indított a munkaügyi bírósá-
gon a megyei közgyűlés határo-
zata ellen. Első fokon lezárták az 
ügyet arra hivatkozva, hogy az 
előírt határidőn túl indította a 
pert a volt kórházigazgató az 
ügyvédjével, Bárándy Péter egy-
kori igazságügy-miniszterrel. 
Borzi Mártáék azonban fellebbe-
zést nyújtottak be a végzés ellen, 
így - információnk szerint - elő-
reláthatólag szeptemberben lesz 
a másodfokú tárgyalás. 

Mindeközben a szentesi kórház 
menedzsmentjének három tagja 
pert indított Borzi Márta ellen, 
mert felmentette őket vezetői 
megbízatásuk alól. A műszaki osz-
tály vezetője, Bálint Attila még ta-
valy decemberben volt kénytelen 
felállni a székéből. Tóth Edit or-
vosigazgatót idén februárban vál-
totta le a főigazgató, ám a gyer-
mekosztály vezetői tisztségét meg-
tarthatta. A minőségbiztosítási 
igazgató, Kiss Andrea viszont nem 
is dolgozhatott a felmentési ideje 
alatt. Bálint Attila és Kiss Andrea 
helyére nem neveztek ki új em-
bert, posztjukat üresen hagyták. 

Megírtuk: a munkaügyi bíróság 

hatályon kívül helyezte Borzi ha-
tározatát, így mind a hárman visz-
szakapták vezetői megbízatásu-
kat. Milyen hatással van ez a jog-
erős bírósági döntés a kórház gaz-
dasági helyzetére? Tóth Edit orvo-
sigazgató tegnap azt lapunknak, 
hogy egyikük sem kért kártérítést, 
és a per megnyerése óta korábbi 
beosztásukban dolgoznak. 

Miután a megyei közgyűlés 
megvált Borzi Márta főigazgatótól, 
Bodonovits István vezette megbí-
zottként a szentesi kórházat. Az 
intézményt fenntartó megyei ön-
kormányzat Fenyves Ernőt nevez-
te ki áprilisban főigazgatónak. A 
vezető korábban azt nyilatkozta la-
punknak: az orvosigazgatói teen-
dőket továbbra is Bodonovits Ist-
ván látja el. Akkor azonban még 
nem döntött a munkaügyi bíróság 
Tóth Editek ügyében. 

Az egészségügyért is felelős 
szentesi alpolgármester, Szűcs 
Lajos kérdésünkre, most mi a 
feladata a korábbi orvosigazgató-
nak, azt válaszolta: Bodonovits 
István tudományos igazgató lett. 
Ilyen poszt korábban nem volt a 
kórházban. Már Fenyves Ernő fő-
igazgatósága idején váltak meg 
közös megegyezéssel Farkas Jó-
zsef gazdasági igazgatótól. Pályá-
zatot írtak ki az állásra, de - az 
alpolgármester tájékoztatása 
szerint — ez az eljárás még folya-
matban van. 

BALÁZSI IRÉN 

Tescó-kutat nyitnak Szentesen és Makón 
Néni ősszel, hanem már augusztus ele-
jén átadja a Teseo Globál Rt. benzin-
kútját Szentesen és Makón. Az autósok 
azt remélik, hogy a konkurencia meg-
jelenésével a két városban is olcsóbban 
juthatnak benzinhez és gázolajhoz, 
ugyanúgy, mint a vásárhelyi gépkocsi-tu-
lajdonosok. 

Még az év elején nyílt meg a szentesi Tesco, 
amely kezdettől azt tervezte, hogy az áru-
ház mellé töltőállomást is épít. Nagyon 
várják a helybeli és a környező települése-

ken élő autósok a benzinkút mielőbbi át-
adását, főleg azóta, amióta látják: befejező-
dött az építkezés, már elbontották az építé-
si területet körbevevő kerítést is. Lapunk-
ban többször írtunk arról, hogy Csongrád 
megyében csak a hódmezővásárhelyiek 
vannak kiváltságos helyzetben, mert ott 
már korábban átadta az angol multinacio-
nális cég a töltőállomást, amely leverte a 
benzinárakat. Ebből adódóan Vásárhelyen 
literenként 10-20 forinttal is olcsóbban 
tankolhatnak az autósok, mint másutt. 

„ Legutóbb még úgy tájékoztatott a cég 

bennünket, hogy előreláthatólag nyár vé-
gén vagy ősz elején nyitják meg a makói és 
a szentesi hipermarketjük mellett a ben-
zinkutat. Az áruházak vásárlói azonban az 
utóbbi napokban már látták, hogy befeje-
ződött az építkezés. Ezt megerősítette teg-
nap lapunk érdeklődésére Bogár Éva, a Tes-
co kommunikációs osztályának munka-
társa, aki azt is belmondta: valójában az 
utolsó simításoknál tartanak. Nemsokára 
hozzákezdenek a kutak feltöltéséhez, a töl-
tőállomásokon kialakított shop berendezé-
se pedig folyamatban van. A mostani ter-

vek szerint már augusztus elején az autó-
sok rendelkezésére áll a szentesi és makói 
Tescó-kút. A nyitás pontos dátumát még 
nem tudta megmondani Bogár Éva. 

Az országban egyébként eddig harminc 
üzemanyag-töltőállomást működtetett az 
angol társaság, amely éppen tíz éve nyitot-
ta meg Magyarországon az első áruházát. 
Először Pesterzsébeten építtetett még 
2004-ben benzinkutat, amely a többi 29 
töltőállomással együtt a piaci árnál olcsób-
ban kínálja az üzemanyagot. 

B. I. 


