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A bírálóbizottság elnöke a várost látva megerősítette: jól döntöttek 

Szegedre ért az Európa-díj 

Cornelia Diekmann, Botka László, Guy Lengagne és Szabó Gábor huszárkísérettel állította helyére az Európa-díjat Fotó: Segesvári Csaba 

Az Európa Tanács bizottsága a 
magyar városok közül elsőként 
Szegedet tüntette ki az Euró-
pa-díjjal. A tegnapi díszünnep-
ségen népes nézősereg előtt a 
bírálóbizottság francia elnöke 
adta át az elismerést a Széche-
nyi téren. A városháza előtti 
terület napok óta tüntetések 
helyszíne, ám a díjátadón sem-
miféle atrocitás nem történt. 

Megtelt érdeklődőkkel tegnap 
délután a Széchenyi tér városhá-
za felőli része. Békésen sétáló fia-
talok, családok, nyugdíjas párok 
hallgatták a Beethoven Öröm-
ódáját, az unió himnuszát, majd 
közösen elénekelték a nemzeti 
himnuszt. Köszöntőjében büsz-
ke és összefogó európai közös-
ségnek jellemezte Szeged lakos-
ságát Botka László polgármester. 

A FIDESZ KÜLÖN KÖSZÖNTÖTT 
^ Rendkívüli sajtótájékoztatón kö-

szöntötte az Európa-díjas Szege-
det Oláh János, a Fidesz városi el-
nöke, polgármesterjelölt és Be-
csey Zsolt, a Fidesz-MPSZ európai 
parlamenti képviselője. A tegnapi 
átadási ünnepség előtt, a Dugo-
nics téren megtartott külön kö-
szöntést a politikusok szerint az 
tette indokolttá, hogy Szeged 
egyetlen néppárti képviselőjét 
nem hívták meg a városi átadási 
ünnepségre. 

JO KONYHA, CSILLOGD SZEMEK 
- A németországi Nürnberg és Szeged maradt a negyvenszereplős pályázat 
végső döntőjében - idézte fel a nemes versengést Guy Lengagne, az Európa-díj 
bizottság elnöke. - Egyenlő szavazatokat is kaptak. Végül én döntöttem Szeged 
mellett, mert magyar város még nem kapott ilyen kitüntetést. Nem ismertem a 
várost, de egy napot itt töltve elmondhatom, még egyszer Szeged mellett ten-
ném le a voksomat. Húsz éven keresztül én is polgármester voltam egy francia 
városban, tudom, mennyi erő és kitartás szükséges, hogy ilyen rendet tartsa-
nak. Szegedet olyan helynek látom, amely nagyszerűen ötvözi történelmi múlt-
ját a reményteli jövővel. Jó a konyhája, kitűnő a halászlé, és a magyar nők sze-
me csillog a legszebben a világon! 

Háromnapos közös ünneplésre 
hívta a város lakóit, majd ango-
lul üdvözölte a testvérvárosok és 
az Európa Tanács delegációit. 

Guy Lengagne, az Európa Ta-
nács bizottságának francia elnö-
ke adta át a kitüntetést. Kiemel-
te, az 1955-ben alapított legran-
gosabb európai díjat a negyven 
pályázó közül olyan város nyer-
heti el, amely fontosnak tartja az 
európai kapcsolatok fejlesztését 
és az európai szellemiség képvi-
seletét. Szeged mellett az volt az 
egyik legerősebb érv, hogy test-
vérvárosaival valóban élő, baráti 
kapcsolatokat ápol. 

Szabó Gábor, a szegedi egye-
tem rektora a 30 ezer egyetemi 
polgár nevében köszöntötte a ki-
tüntetett várost, mindazok nevé-
ben, akik egész életükre vagy ta-
nulmányaik idejére Szegedet, 
Magyarország egyik tudásköz-
pontját választják. A testvérvá-
rosok küldöttségeit képviselő 

darmstadti tanácsnok, Cornelia 
Diekmann arról beszélt, meny-
nyire fontosak a kapcsolatokban 
a közös rendezvények. 

Szeged a díjjal hétezer eurót ve-
het át, amelyet fiatalok európai 
utaztatására fordíthat. A bronz 
emléktáblát a díjbizottság elnöke, 
a polgármester, a rektor és a 
darmstadti tanácsnok kíséretében 
hagyományőrző huszártisztek vit-
ték ki a téren felállított talapzatra, 
ahol vasárnap délutánig megte-

kinthetik a szegedi polgárok. 
A díjátadás után színvonalas 

fesztiválprogram kezdődött: a 
Pavane tánccsoport palotást, 
majd toborzót táncolt, Beetho-
ven kilencedik szimfóniáját 
hallgathatták meg a résztvevők. 
Az európai borok fesztiváljára 
érkező borkóstolók kilenc ország 
negyvenféle termésével koccin-
tottak Szeged sikerére. A téren 
felállított nagyszínpadon a Száz-
tagú Cigányzenekar lépett fel. 

A Szegeden is napok óta tartó 
kormányellenes tüntetések részt-
vevői megígérték, a díjátadón 
nem lesz rendzavarás. Ezt mara-
déktalanul betartották, az ünnep-
ségen semmiféle atrocitás nem 
történt. Hogy mégsem volt telje-
sen nyugodt a Széchenyi téren 
összegyűlt közönség, azt mutatta, 
hogy az ünnepség során eldördült 
díszlövésekre összerezzentek, 
ijedten reagáltak az emberek. 

D.T. 

KITÜNTETETT VAROSOK 
- Tavaly Kalinyingrád kapta ezt a magas kitüntetést, elsőként Oroszország-
ban - fogalmazott Nyikolaj Tulajev, Kalinyingrád körzet orosz parlamenti 
képviselője. - A kalinyingrádiák ezt befektetésnek tekintik a jövőbe. Már 
most érezni, milyen felemelő ebbe az exkluzív klubba tartozni. Szeged is új 
barátokra számíthat Európában. - Büszkék vagyunk, hogy Darmstadt 
1975 óta Európa-díjas - magyarázta Cornelai Diekmann, Szeged német 
testvérvárosának tanácsnoka. Először járok Szegeden, nyitott és barátsá-
gos városnak ismertem meg. Meggyőződtem róla, hogy jól döntöttünk. 

Vége az olcsó román benzin legendájának 

Összeértek az üzemanyagárak 
A benzinturisták más szakma 
után nézhetnek a Dél-Alföldön: 
az olcsó román benzin ára utol-
érte a miénket, sőt augusztus 
végén, szeptember elején túl is 
szárnyalta. 

Ma már nem kell gondolkodni 
azon, hol is tankoljon az ember, 
Romániában, vagy idehaza, mi-
vel a két országban a benzinárak 
szinte összeértek. Tegnap mind-
két országban néhány centtel a 
bűvös egy euró alatt kínálták a 
benzin literjét a töltőállomások. 
Szegeden lapunk információi 
szerint 270-280 forint közötti 
áron lehetett megvásárolni egy 
liter 95-ös benzint, amihez Ro-
mániában szintén az átlagos 275 
forintért lehetett hozzájutni. 
Tegnap egy euró eladási ára Ma-
gyarországon megközelítette a 
278-280 forintot. 

Nem mindig volt ez így. Az el-
múlt években megérte Romániá-
ban tankolni a jelentősen alacso-
nyabb üzemanyagárak miatt. Idén 
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azonban már csak 20-25 forinttal 
került kevesebbe keleti szomszé-
dunknál a benzin és a dízel, ami el-
gondolkodtatta azokat, akik a ha-
tártól távolabb laktak. Informáto-
raink szerint - ők rokoni kapcsola-

2006. szeptember 20. 

DM-grafika 

taik miatt gyakran járnak Romá-
niába - augusztus végén, szeptem-
ber elején megfordult a trend: 
egyes kutaknál Romániában a ha-
zai áraknál 15-20 forinttal lehetett 
drágábban tankolni, több mint egy 

euróért. Mára szinte hajszába 
ugyanazokat az árakat lehet leol-
vasni, mint Magyarországon. A ki-
szombori határátkelő túloldalán 
például 35 ezer 600 lej egy liter 
95-ös benzin, vagyis durván 275 
forint. Szakértők további áresést 
jósolnak, igaz, ugyanezek a szakér-
tők az idei júliusi 310 forintos ben-
zinárnál nem zártak ki egy hegy-
menetet, egészen 350 forintig. 

ek . 

ÁRFIGYELŐ 
Bonyolult számtanfeladat az árfi-
gyelés, akár órákat is eltölthet az 
ember a számítógép előtt, ha a kü-
lönböző honlapokról naprakész 
adatokat próbál előbányászni. Elő-
ször is tudnia kell, hogy egy euró 
hány forintot, vagy hány lejt ér 
vagy ért egy bizonyos időszakban. 
Ha pedig tankolás előtt keresgél a 
világhálón, még arra is figyelnie 
kell, hogy aznap éppen a nemzeti 
valuták erősödése, avagy gyengü-
lése várható - mindkét országban. 

Jeles 
Szegednek 
BÁTYI ZOLTÁN 

Nincs még egy települése kerek e világnak, ahol oly fiatalon meg-
tanulnák a lurkók több európai főváros nevét, mint Szegeden. 
Szinte csak gügyög a gyermek, amikor már Londont, Párizst, Bé-
cset, Brüsszelt emlegeti. E fővárosok nevével szembesül ugyanis, 
ha a nagykörúton ismerkedik városával. Később persze azt is 
megtudja, miért is keresztelték el a körút egyes szakaszait a hí-
res-neves városokról, mennyi segítséget kapott Szeged Európától, 
amikor a XIX. században, feleszmélvén a Tisza pusztításából, pol-
gárai megkezdték a város újjáépítését. 

Nem kell hát egészen az egyetemi diplomáig, uniós kurzusokig 
nőnie egy szegedi polgárnak ahhoz, hogy átérezze, szülőhelye mi-
lyen sok szállal kötődik a kontinenshez. S persze büszkeségét 
sem kell takargatnia, ha a város és Európa viszonyát elemzik, mi-
vel a Tisza királynője, palotás Szegedünk maga is ezernyi aján-
dékkal lepte meg Európát. A városban előállított termékek - gon-
doljunk csak a Pick szalámijára, az angol, francia, német kony-
hák szekrényeiben is pirosló, Szegedről elszármazó paprikára -
éppúgy Európát teszik gazdagabbá, ízesebbé. mint ahogy a föld-
rész szellemi vagyonának gyarapításához is nagyban hozzájárul-
tak a városban élő tudósok, alkotók. 

Szent-Györgyi Albert professzor nevét nem csupán a tudomá-
nyokban nagyon járatosak ismerik, a szegedi biológiai kutatóinté-
zet, az egyetem híre is régen átlépett már számos határon. Ha pe-
dig valaki egyszer megfestené az európai művészet hatalmas tab-
lóját, élénk színekkel ábrázolhatná a város szabadtéri játékát, 
színházát, balettjét, a festőit, szobrászait, építészeit, zenészeit, 
íróit, költőit, színészeit. 

Ennyi érték hogyan is fél el egy mindössze 280 négyzetkilomé-
teres területet birtokló településen ? Ja, kérem, szögedi csoda ez. 
Mint ahogy a város újjászülető képessége, nyitottsága is elisme-
résre méltó, akárcsak az a gondoskodás, amivel Szeged magához 
tudja ölelni mindazokat, akik szeretettel közelítenek hozzá. 

Hogy e cikk írója, lelkesedését sem titkolva, nagy-nagy túlzásokba 
esett, amikor mondatait fogalmazta • No, de kérem, hol itt a túlzás ? 
Örömmel jelenthetem: tegnap óta már az Európa Tanács legrango-
sabb kitüntetése, az Európa-díj is bizonyítja, nem csupán a szegedi 
lokálpatrióták érzik úgy, hogy e kontinens egyik legszebb, legélhe-
tőbb városában laknak. Egy olyan városban, amelyik jelesre vizsgá-
zott az unió szigorú zsűrije előtt. Egy olyan településen, amely őrzi 
értékeit. És amely települést értékként kell megőriznünk utódaink-
nak. országunknak, díjjal jutalmazó Európánknak is. 

Borzi a Legfelsőbb 
Bírósághoz fordul 

Felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Legfelsőbb 
Bírósághoz Borzi Márta (képünkön) korábbi 
szentesi kórházigazgató és ügyvédje, Bárándy Pé-
ter. Anyagi természetű követelésük van. Az új 
Csongrád megyei közgyűlés - a kórház fönn-
tartója - viszont arról fog dönteni, miután meg-
alakul, tesz-e rendőrségi feljelentést Borzi ellen. 
A megye szerint Borzi a szentesi kórház számára 
hátrányos szerződéseket kötött. 

Bárándy Pétertől származó in-
formációnk szerint felülvizsgá-
lati kérelmet nyúj tanak be a 
Legfelsőbb Bírósághoz a 
Csongrád Megyei Bíróság jog-
erős végzése ellen Borzi Márta 
ügyében. A volt szentesi kór-
házigazgató elmondta lapunk-
nak: nem a munkaviszonya 
helyreállítása érdekében teszik 
ezt a lépést, hanem anyagi ter-
mészetű követelésük van. 

Mint megírtuk, jogerős vég-
zéssel zárult Borzi munkaügyi 
pere. A főigazgató ügyvédjével, 
Bárándy Péter egykori igazság-
ügyi miniszterrel keresetet in-
dított az illetékes bíróságon a 
megyei közgyűlés határozata el-
len, amelyben elbocsátották 
Borzit. A bíróság megszüntette 
a pert, arra hivatkozva, hogy el-
mulasztották Bárándyék a kere-
setindítás határidejét. Ezt a vég-
zést a másodfokú bíróság is 
helybenhagyta. 

A közgyűlés úgy döntött , 
amikor elbocsátotta Borzi Már-
tát, hogy a jogerős döntés meg-
hozataláig nem kíván foglal-
kozni büntetőjogi kérdésekkel 
a volt kórházigazgató ügyében. 
Frank József, a közgyűlés elnö-
ke lapunk kérdésére most azt 
nyilatkozta, az ügyet a követ-
kező közgyűlésnek kell napi-
rendre tűznie. Hozzátette: a 
feljelentéshez alapos előkészí-
tés szükséges olyan szempont-
ból, hogy milyen hátrány érte 
és éri a jövőben a kórházat a 
Borzi Márta főigazgatósága ide-
jén különböző társaságokkal 
tíz évre kötött szerződések kö-
vetkeztében. 

Lapunk tudomására jutott, 

¥ISSZAADJA 
SZOLGÁLATI LAKÁSAT 

U| A fővároshoz közeli lakóhelyén 
vette fel a mobiltelefont Borzi 
Márta, aki érdeklődésünkre közöl-
te: neki nincs jövedelme, mert 
nem áll munkaviszonyban. Egyéb-
iránt pedig nem tudja mire vélni a 
fizetési meghagyást, mert ő a tele-
fonos társaságnak törlesztette a 
részleteket és a beszélgetések 
árát is kiegyenlítette. A jövő héten 
egyébként Szentesre utazik, és 
visszaadja a szolgálati lakását. 

hogy a szentesi kórház volt fő-
igazgatója a menesztése óta is a 
saját jaként használja azokat a 
mobiltelefonokat, amelyekhez 
kedvezményesen jutott, amikor 
még vezetője volt az egészség-
ügyi intézménynek. Dr. Borzi 
Márta értesülésünk szerint 
nem fizette a készülékek tör-
lesztőrészleteit és a beszélgeté-
sek díját sem. A szentesi kór-
ház ezért többször is felszólí-
totta, hogy egyenlítse ki a tar-
tozását, de a megadott határ-
időkig ennek nem tett eleget. 
Mostanra megközelítette a 
százezer forintot az adósság. 
Információnkat megerősítette 
a jelenlegi főigazgató, Fenyves 
Ernő, aki elmondta: fizetési 
meghagyást jut tat tak el a bíró-
sághoz annak érdekében, hogy 
a kórház visszakapja a pénzét. 
A telefonos társaság a kórház-
zal kötött szerződést a mobi-
lokról, s ha valaki nem egyenlí-
tette ki az esedékes összeget, 
azt az illető helyett a kórház-
nak kellett megtérítenie. 

BALÁZSI IRÉN 


