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KÖRKÉP 

A L G Y Ó . Az Algyői Művészkör, 
az Algyői Faluház, Könyvtár és 
Tájház szeptember 26-án, 
kedden és 27-én, szerdán 
hagyományteremtő céllal 
megyei iparművészeti és 
népművészeti zsűrizést szervez a 
faluház emeleti klubtermében. 
Bővebb információ kérhető a 
falullázban Bercczné Lázár Nóra 
kulturális főmunkatárstól 
(62/517-173, 70/249-8556, 
faluhaztpalgyonet.hu) vagy 
Gálné Nagy Ildikó szövő népi 
iparművésztől, az Algyői 
Művészkör vezetőjétől 
(62/268-239, 30/473-509, 
galncildikoC" freemail.hu) 
kérhető. 

B O R D Á N Y . Tisza Party -
Minden időben Tisza cipóben! 
mottóval nosztalgiabulit 
rendeznek ma este 10 órától a 
bordányi faluházban. D|: Dániel 
B. Nem csak fiataloknak! Régi 
idők viselete előnyben, de nem 
kötelező. Tisza cipőben ingyenes 
a belépés, egyébként 350 forint. 

D O M A S Z É K . A már 
hagyományos nyári úszó- és 
mesetábor az idén is nagy sikert 
aratott a résztvevők és a szülők 
körében egyaránt. Délelőttönként 
a gyerekek az úszás alapjait 
tanulták meg, vagy ha már a 
haladók csoportjába kerültek, 
úszásukat tökéletesíthették. 
Délutánonként 
kézműves-programokból 
választhattak mesehallgatás 
mellett. 

M Ó R A H A L O M . A Ferencvárosi 
Torna Club utánpótláscsapata az 
elmúlt héten második 
alkalommal tartotta 
edzőtáborát. Több mint 20 
tizenéves fiú egy hétig készült a 
következő futballszezonra. 

P U S Z T A S Z E R . Falunapot 
rendeznek a hét végén a 
településen. Holnap délelőtt a 
Pusztaszer Rally autós ügyességi 
versennyel kezdődik a program, 
amit a Big Foot 
roncstaposás-bemutató követ. 
Délután magyar nóta, sanzon, 
operett és könnyűzene 
szórakoztatja a közönséget, 
fellép a Parlandó Énekegyüttes, a 
Zene az életünk csoport. A helyi 
őstermelők és vállalkozók 
bemutatják termékeiket, a 
látogatókat búcsúi kavalkáddal, 
a gyerekeket arcfestéssel várják. 
Este szabadtéri 
diaporáma-vetítést rendeznek. 
Fellép Küvi Szabolcs. A 
programokat tűzijáték és disco 
zárja. Vasárnap délelőtt fél 11 -tói 
átadják a 11. Csizmazia György 
országos természetfilm-fesztivál 
díjait, a díszpolgári címet. 
Délben avatják a korábban 
ellopott, de sikeresen megkerült 
és felújított Hétvezér 
domborművet. 

S Z E G E D . Ma este 8 órakor a 
minorita templom kertjében 
(Szeged, Munkácsy u. 7.) Péter 
László irodalomtörténész tart 
előadást luhász Gyula 
Mária-kultusza címmel. 
Vendégek: Gynnesi Kálmán 
operaénekes, Katona Judit és 
Polner Zoltán költő. 
- Családi napot rendeznek á 
klebelshergtelepi játszótér 
megújulása alkalmából holnap 
délután 5 órától. A vendéglátás 
és a jó hangulat mellett a 
gyermekeknek ingyenes 
meglcpetésprogrammal 
készülnek a szervezők. A 
megújult játszótéri eszközök 
mellett mini vidámpark, 
arcfcstő, pónilovak, kézművesek 
várják a gyereksereget. A 
program Bartáné Tóth Mária 
önkormányzati képviselő 
támogatásával valósul meg. 

S Z Ó R E G . Megkezdődött a 
szőregi római katolikus 
templom feljárójának 
rekonstrukciója. Szeged város 
2006-os egyházi keretéből 1 
millió 400 ezer forintot nyert a 
szőregi római katolikus 
egyházközség. 

Várakozási idő: öt perctől egy óráig 

Állóháború az ügyfélszolgálatokon 

Sorszámhúzás a Démász ügyfélszolgálatán. Nem talál tunk szabad széket Fotó: Frank Yvette 

Kritizálják az ügyfelek a köz-
szolgáltatók telefonos ügyinté-
zését. Min t azt már korábban is 
megírtuk, egyes szolgáltatóknál 
nem veszik fel a telefont, más-
hol pedig a gépi hangok ten-
gerében tűnik el az ügyfél. Nya-
kunkba vettük a várost, hogy 
ügyes-bajos dolgainkkal ezúttal 
személyesen érdeklődjünk a 
szegcdi ügyfélszolgálatokon. 

Előre megtervezett útvonalon, tö-
megközlekedéssel és gyalogosan 
kerestünk fel szegedi ügyfélszol-
gálati irodákat. Nemcsak a vára-
kozási időt, az irodák felszereltsé-
gét és az alkalmazottak „kedves-
ségi indexét" is teszteltük. Utób-
biban - és talán ez a természetes -
nem találtunk hiányosságokat. 

Öt perc alatt végeztünk 
Bár reggel bét órától van nyit-

va, még kilenc órakor sem kellett 
sokat várnunk a Hőszolgáltató 
Kht. ügyfélszolgálatán. Sorszá-
mot adó ügyfélhívórendszerrel 
nem rendelkeznek, korán reggel 
nem okozott gondot a „ki volt itt 
előbb" eldöntése. Azonnal sorra 
kerültünk. Kérdésünkre, misze-
rint átalánydíjas havi fűtésszám-
la fizetése helyett hőmennyiség-
mérőt szeretnénk felszereltetni 
panellakásunkba, kimerítő és 
udvarias választ kaptunk. Meg-
tudtuk, partizánakcióval semmi-
re sem megyünk, a hőmennyi-
ségmérő felszereléséhez egy pa-
nelközösség egyhangú elhatáro-
zása szükséges. Bár az ügyfél-
szolgálatos hölgy a beszerelés 
várható költségéről nem tudott 
mit mondani, az illetékes osztály 
elérhetőségét az ügyintéző nevé-
vel azonnal megmondta. Sőt 

még jó tanácsokkal is ellátott. 
Megtudtuk, a tapasztalatok sze-
rint az emberek felelőtlenül bán-
nak az energiával: a radiátort tel-
jesen felcsavarják, miközben 
egész nap szellőztetnek. Bizta-
tott, beszéljünk közös képvise-
lőnkkel. Öt perc alatt végeztünk. 

Aranyhalak a vízben 
A T-kábel Csongrádi sugárúti 

irodáját kényelmes sétával köze-
lítettük meg. Fél tízkor öten előt-

tünk, néhány perccel ezután két-
szer ennyien mögöttünk. Na 
igen, jókor kell érkezni. Nem 
sokkal ezután az ügyfélhívórend-
szerből kifogyott a papír. A T-ká-
bel ügyfelekkel foglalkozó le-
génysége tegnap három fő volt. 
Egyikük csak az új előfizetőkkel 
foglalkozott, majd miután nem 
talált ilyet, a hátsó ajtón keresz-
tül tűnt el szemünk elöl. A hibák 
elhárítása így a maradék két 
munkatársra hárult. Eközben ti-

zenöten zsúfolódtak össze az iro-
dában. Az öt férőhelyes, dizájnos 
bőr ülőgarnitúra szett az ügyfe-
lek számára elégtelennek bizo-
nyult. Az álldogálóknak mind-
össze a bekapcsolt plazmatévén 
látható romantikus történet ad-
hatott némi vigaszt. Az újdon-
ságnak számító digitális prog-
ramcsomag beszereléséről és árá-
ról érdeklődtünk - negyed órába 
tellett. Ekkor érkező ügyféltársa-
ink gyaníthatóan már közel sem 

voltak ennyire szerencsések, telt 
ház volt, amikor kiléptünk az ut-
cára. 

„Kérjük, húzzon sorszámot és 
várakozzon az előtérben" - olvas-
tuk el az utasítást a Szegedi Víz-
mű Rt. ügyfélszolgálatán. Húz-
tunk. Várakozók száma tíz, ülő-
helyek száma kilenc. Bankból jö-
vő nyugdíjas bácsi rémisztgetett: 
a pénzintézetben egy órát várt, 
múltkor a vízműből sem szaba-
dult ennél korábban. A hírre a 
torkunk is kiszáradt, ezért inni-
való után néztünk. Az előtérben 
találtunk vizet, mégsem kortyol-
gathattunk: a folyadékban arany-
halak úszkáltak. így tovább repe-
dezett az ajak, de legalább a dísz-
halak jól érezték magukat. Az 
órás várakozás szerencsére kacsa 
volt, húsz perc múlva zsebünk-
ben egy korábban ki nem fizetett 
számlánk másolatával, az ügyfél-
szolgálatos hölgy baráti mosolyá-
tól kísérve távoztunk. 

A 623. sorszámmal 
Egy elszámoló számla készíté-

sét szerettük volna kieszközölni 
a Démász Nyrt. ügyfélszolgála-
tán. Körülbelül ötven ügyfél, a 
„Jézusom, mennyien vannak" és 
az „Én ráérek, mert nyugdíjas va-
gyok" mondatok vártak ránk az 
irodán. Tájékoztató füzeteket és 
elhasználódott levegőt igen, sza-
bad széket nem találtunk. Tizen-
egy óra tízkor kaptuk meg a 623. 
sorszámot, miközben egy idő-
sebb asszony hívószelvényét 
vizslattuk. Ő is elszámolásra 
várt: negyed tizenegykor megka-
pott sorszámával pontosan egy 
órás várakozás után szólították. 
A távozás mellett döntöttünk. 

K. G. G. 

Ismét a régi az Anna-kúti autóforgalom 

Bukdácsolnak a gyalogosok 
Megint a régi rendben közlekednek az autósok a 
szegedi Anna-kútnál, a gyalogosok viszont még 
egy hétig az úttesten járnak. 

Újra szabad az út, tegnap reggel mindenki a megszo-
kott módon hajthatott keresztül a szegedi Anna-kúti 
csomóponton. Sokan először megilletődve fékeztek a 
Százszorszép Gyermekháznál és a Centrum előtt. 
Nem hitték el, hogy három hét alatt elkészült, újra 
használható a kereszteződés. Gyorsan kiderült vi-
szont, hogy a gyalogosok a csomópont négy sarkán 
továbbra is akadályokba ütköznek a járdán. Együtt 
bukdácsoltunk a polgármesteri hivatal közlekedési 
csoportjának munkatársával, aki munkahelyére siet-
ve szemlézett. Legegyszerűbb dolgunk az Anna-for-

rás felőli sarkon volt, ott egyetlen korlát védte a járda 
száradó aszfaltját. Átkelve a vadonatúj zebrán, a 
Bruckner előtt megnéztük az elsimított járdaalapot: 
a közműgödrökön túl a gyógyszertárnál csak a kiálló 
vaspálcák és vezetékcsonkok veszélyesebbek. 

A postapalota árkádja alatt látványosan készül a 
díszburkolat, egyelőre mégis használhatatlan a jár-
da. A gyalogosok az úttestre evickélnek, vagy átme-
nekülnek a MAV-igazgatósághoz. A mozdony olda-
lában már jobb a helyzet: ott is tátonganak a köz-
művezetékek gödrei, viszont látni már mutatóban 
a klinkerburkolat foltjait. A járdaépítést a sok köz-
műjavítás miatt nem lehet siettetni, azokat a meg-
ígért határidőre fejezik be, vagyis augusztus 20-ára. 

D.T. 

Újítják a gátat és aszfaltozzák a bicikliutat Csongrádon 

Rohamtempóban 
építkeznek 
Egymás hegyén-há-
tán dolgoznak az 
építők a csongrádi 
gáton: egyszerre zaj-
lik a töltésre terve-
zett kerékpárút épí-
tése és a gát felújí-
tása. Rohamtempó-
ban folyik munka, 
de az eredeti határ-
időt nehéz lesz tar-
tani. A Tisza-parti 
fejlesztések több 
mint egymilliárd fo-
rintba kerülnek. 

Csongrádnál a gát te-
tején és a töltés folyó 
felőli oldalán is rohamtempóban 
dolgoznak az útépítő és a régi 
támfalat elbontó munkások. Bár 
a helyi önkormányzat még 
2004-ben nyerte el a közel hét ki-
lométer hosszú, a faludtól a köz-
úti hídig tartó kerékpárút megva-
lósítására az unió 297 millió fo-
rintos támogatását, a kivitelezés 
csak idén áprilisban kezdődött el, 
ráadásul a rekord szintű tiszai ár-
víz miatt öt hétig fel is kellett füg-
geszteni a munkálatokat. Ami-
kor megint nekiláthattak, lát-
szott, hogy nehéz lesz a munka, 
mert a gátrekonstrukció is elkez-
dődött. A támfal felújítására még 
tavaly különített el a kormányzat 
803 millió forintot, amiből két 
kilométer hosszan, vagyis szinte 
az egész városi szakaszon beton 
köntöst kaphat a védmű. 

Előbb úgy határoztak a csongrá-
di városházán, hogy az útalap 
meg a szegélyezés elkészülte után 
félbehagyják az építkezést a gát 
koronáján, és átadják a terepet a 
gátoldalt felújító Szeviép Rt.-nek, 
nehogy a nehéz munkagépek 
tönkre tegyék a friss aszfaltutat a 
Körös-torok és a fahíd közötti ré-
szen. Óvatosságból terhelési pró-
bának vettették alá a szerkezetet, 
majd a döntéshozók változtattak 

Előfordulhat, hogy egyik beruházás sem ké-
szül el ebben az esztendőben Fotó: Tésik Attila 

eredeti elképzelésükön, mert ki 
derült, az aszfaltozott réteg teher-
elosztó mutatói sokkal jobbak, 
mint a zúzott kővel borított alap-
építményé, aminek állagán a csa-
padékos időjárás is sokat ronthat. 

- Három hónapos csúszást 
igyekszünk behozni, remélem, 
sikerül - nyilatkozta lapunknak 
Pozsgai Péter, a Szeviép Rt. gátre-
konstrukciós munkálatokért fe-
lelős vezetője. Elmondta, az árvíz 
és a nyári árhullám miatt csak jú-
lius 24-én tud tak hozzákezdeni a 
munkához, melynek keretén be-
lül 6500 köbméter bontott anya-
got kell elszállítani a százéves 
támfaltól, helyébe pedig, mintegy 
hatezer négyzetméteren, betont 
építenek be. A befejezés eredeti 
határideje november 30., és bár a 
kivitelezőnek feltett szándéka, 
hogy végezzen is addig, meglehet, 
hogy ez nem sikerül. Ez azt jelen-
tené, hogy a kerékpárút, melynek 
városon kívüli része még az idén 
megépül, teljes egészében csak 
akkor lesz használható, ha a Sze-
viép végez a gátnál. Előfordulhat, 
hogy csak a jövő év elején teker-
hetnek akadály nélkül a helybeli 
vagy túrázó biciklisek a Tisza 
mentén Csongrádtól Szentesig. 

B . D . 

Eső után ajándékkoncert 

A szakadó eső miatt az eredetileg meghirdetett 21 óra helyett csak közel kétórás késéssel tudták el-
kezdeni tegnap a hagyományos szabadtéri ajándékkoncertet . A nézők háromnegyed része hazament 
a Dóm térről, mielőtt elállt az eső. Akik maradtak, azok meghallgathatták a Gyüdi Sándor vezette 
Szegedi Szimfonikus Zenekart , amely Mozart- és Bartók-műveket játszott, zárásul pedig a Szegedi 
Kortárs Balett Bartók Táncszvitjét táncolta. A csúszás miat t a koncertet lerövidítették, és szünetet 
s e m t a r t o t t a k Fotó: Frank Yvette 


