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• Új honvédelmi törvény 

Rendelkezések 
a bevonulási segélyről 

t e 

Az 1993. évi CX tv. újból 
szabályozta a személyes hon-
védelmi kötelezettségüket tel-
jesítők és hozzátartozóik jogo-
sultságait. A törvény a Magyar 
Közlöny 1993. december 27-i, 
188. számában jelent meg. 

A törvény űj rendelkezése 
közül a hadköteleseket érintő-
en a legfontosabb, hogy a be-
vonulási segélyt a helyi önkor-
mányzatok folyósítják. A had-
köteles a sorkatonai szolgálatra 
való behívása esetén egyszeri 
bevonulási segélyre jogosult. 
A bevonulási segély iránti ké-
relmet a behívóparancs kéz-
hezvétele után a helyi polgár-
mesteri hivatalnál - Szegeden 
az egészségügyi és népjóléti 
irodán - kell benyújtani. 

A bevonulási segély összege 
a mindenkori minimálbér - je-
lenleg 9000 Ft - 60 százaléka. 
Amennyiben a hadkötelesnek 
eltartásra jogosult gyermeke 
van, a fenti összeg 100 száza-
léka. Eltartónak azt kell tekin-
teni, aki a gyermek eltartásáról 
a behívóparancs kézhezvétele 
időpontjában gondoskodott. 

A bevonulási segély adókö-
teles és abból a gyermektartás-
díjat le kell vonni. 

A katonai családi segélyre 
való jogosultság elbírálása to-

vábbra is a helyi polgármesteri 
hivatalok feladata maradt. Csa-
ládi segélyben kell részesíteni 
a sorkatona munkaképtelen és 
eltartásra szoruló hozzátartozó-
ját, ha őt a sorkatona a bevonu-
lást megelőzően saját kereseté-
ből tartotta el, vagy tartási igé-
nye a bevonulás után keletke-
zett , i l le tőleg a bevonul t ta l 
szemben fennálló tartási igé-
nyét bírósági határozat állapítja 
meg. 

A megállapított katonai csa-
ládi segélyt a polgármesteri hi-
vatal határozata alapján a Nyug-
dí j folyósí tó Igazgatóság ha-
vonta küldi meg a jogosult ré-
szére. Változás a korábbi ren-
de lkezéshez képest , hogy a 
családi segély megállapításá-
nak alapjául szolgáló összeg a 
mindenkori saját jogú nyugdíj-
minimum egyhavi összegével 
- jelenleg 6800 Ft - azonos. 
Minden további személy ese-
tén ez az összeg az első sze-
mély számára megál lapí tot t 
összeg 70 százalékával emel-
kedik^ 

Az igények érvényesítésé-
hez szükséges nyomtatványok 
a polgármesteri hivatal népjó-
léti irodájában szerezhetők be, 
de a benyújtás feltétele a behí-
vóparancs kézhezvétele. 

Ganz-Hunslet-
ajánlat... 

A vi l lamosjárműpark fej-
lesztésének megkezdése elke-
rülhetetlenné vált. A korszerű, 
nagyméretű csuklós villamo-
sok üzemeltetése a jelenlegi ta-
pasztalatok, illetve utasszámlá-
lási, valamint forgalmi muta-
tók szerint nem lenne gazdasá-
gos. A csúcsidőkön kívüli uta-
zókat kisebb méretű járművek 
is el tudják szállítani. A csúcs-
időben a követési idők sűríté-
sével, illetve a villamoskocsik 
összekapcsolásával (párban já-
ratás) növelhető az elszállított 
utasok száma. Fenti szempon-

• T u l a j d o n k é p p e n kérdez-
hetnénk fordítva is. Miért ne 
lenne az, ha évtizedeken ke-
resztül koplaltatták? Az akkori 
kormányzatok olyan alacso-
nyan állapították meg a víz- és 
csatornadí jakat , hogy abból 
sem fenntartásra, sem fölújítás-
ra nem tellett. A csatornaháló-
zat komolyabb bőv í t é sé re , 
szennyvíztisztító építésére meg 
komolyan gondolni sem lehe-
tett. „Majd" - mondták a pató-
pálista elvtársak. „Majd ha föl-
épül a szocializmus." Hát az 
b iz ' föl nem épül t , v iszont 
most bekövetkezett, amikor az 
akkor kútba dobált dollárokból 
olyan ma lomkő lett, amit a 
nyakunkon hordozhatunk még 
vagy tíz-húsz esztendeig. 

Elvezettel olvastam Básthy 
Gábor képviselő úr írását. An-
nál inkább, mivel végre valaki, 
mondhatni mérnöki céltudatos-
sággal foglalja össze a CGE-
vel folytatott tárgyalásokat , 
amelyekben magam szeren-
csémre nem kellett részt ve-
gyek. Szerencsémre, mondom, 
mert már egy ideje megfeküdte 
a gyomromat az önkormány-
zatnál eluralkodott kifordítom-
befordítom csűrés-csavarás, a 
nagyhangú s e m m i t m o n d á s . 
Mindazonáltal a teljesség ked-
véért van néhány kiegészíté-
sem, aminek közhírré tételét 
szükségesnek tartom. 

(1) Szeged csatornarendsze-
rével kapcsolatban négy alap-
vető gondot kell megoldani. 

ON 
• Február 6-án 

Időközi önkormányzati 
képviselő-választás 

A Választási Bizottság a jelöltajánlásokat követően 
megállapította, hogy az 1994. február 6-i időközi önkor-
mányzati képviselő-választás jelöltjei a következők: 
Bimbó Pálné SZDSZ, Hargittai Rita KDNP, Pasinszki Jó-
zsef Zöld Alternatíva, Szögi Béla MDF, Varga László 
MSZP, Z. Nagy László Magyar Szociáldemokrata Párt. 

A Választási Bizottság értesíti az l-es szavazókör vá-
lasztópolgárait, hogy a szavazókör helye február 6-án a 
Széchenyi István Gimnázium Felső Tisza-part 25. sz. 
alatt lesz, amelyről az érintettek a polgármesteri hivatal-
tól értesítést is kaptak. Kéri a Választási Bizottság az 1. sz. 
önkormányzati választókerület választópolgárait, hogy 
február 6-án (vasárnap) reggel 6 órától este 6 óráig tartó 
szavazáson minél nagyobb számban vegyenek részt. 

tok alapján a Ganz-Hunslet 
által ajánlott 4 tengelyes 
villamos felelne meg a város 
igényeinek. Nevezet t j á rmű 
ké tveze tóá l lásos , két i rányú 
forgalomra alkalmas motor-
kocsi, oldalanként 3 - 3 kétszár-
nyú ajtóval. Padlószintje a kor-
szerű „középmagas" (735 mm) 
sz intnek felel meg. A szál-
lítható utasszám alig marad el 
a csuklós vi l lamosoktól ; 20 
ülőhely és 85/136 (5, ill. 8 
fő/nm) állóhellyel rendelkezik. 
Az utastér fűtött-szellőztetett, 
kulturált és célszerű kivitelű. A 

Rendbe kell hozni az elavult 
hálózatot, ki kell építeni a még 
jócskán hiányzó csatornarend-
szer t , meg kell épí teni a 
szennyvíztisztító-telepet és -
nem utolsósorban - létre kell 
hozni egy korszerű és haté-
kony működtetési- i rányítási 
rendszert. Lényeges, hogy e 
feladatok egymással szorosan 
összefüggenek, el nem választ-
hatók. 

(2) A beruházás megvaló-
sítása kétségtelenül sokba ke-
rül. Honnan lehet ennyi pénzt 
összeszedni? Leszámítva vala-
mi jótékony amerikai nagybá-
csit, a szükséges pénz egy ré-
szét nyilván a fogyasztónak 
kell megfizetni megemelt szol-
gá l ta tás i d í jak f o r m á j á b a n . 
Más részét kormányzati támo-
gatásokból kell - kel lene -
összekaparni. A harmadik részt 
pedig kölcsön formájában le-
hetne előteremteni. És persze 
ott van még tartaléknak a taka-
rékos, hatékony működtetés. 
Most már Básthy úr is mondta 
végre azt, amit korábban nem, 
hogy tudniillik a díjak mege-
melése elkerülhetetlen. A csa-
tornaépítéshez szükséges pénz 
ilyen módon tíz-tizenöt év alatt 
kiizzadható. Ám hogy ebből 
szennyvíztisztítóra nem futja, 
az bizonyos. Ezért is érdeklő-
dött a dán Krüger SA az utóbbi 
iránt, mert úgy vélte, hogy an-
nak m e g é p í t é s é h e z tud vi-
szonylag o lcsó kölcsönt és 
dán-francia környezetvédelmi 

j á rmű 2 forgóvázából egyik 
hajtott. Az ezen levő 2 vonta-
tómotor egyenként 100 kW tel-
jesítményű. Az elérhető menet-
dinamikai mutatók megfelel-
nek a követelményeknek, te-
kintettel a város sík vidéki jel-
legére, valamint a megálló-
hely-távolságokra. Ez a motor-
teljesítmény alkalmazkodik a 
jelenlegi áramátalakító, illetve 
kábelrendszerhez. A jármű for-
matervezett külső kialakítása, 
esztétikus külsejének városképi 
hatása nem elhanyagolandó. 
Alkatrészeinek nagy része ki-
próbált, bevált részegységek-
ből épül fel, így - a fentiekkel 

együtt - ez is hozzájárul ahhoz 
az elképzeléshez, mely szerint 
ez a jármű alkalmas lenne a je-
lenlegi járműpark lecserélésé-
re. 

Ahhoz, hogy a járműrekonst-
rukció az elkövetkezendő 5 - 6 
év alatt magvalósuljon, szük-
séges lenne már ebben az év-
ben két jármű gyártására szer-
ződni. Ehhez évre 160 mil-
lió forint előirányzatot az ön-
kormányzati költségvetésnek 
kellene biztosítani tekintettel 
arra, hogy központi pénzügyi 
forrásra a vidéki önkormány-
zatok nem számíthatnak. 

Mentőöv 
munkanélkülieknek 
Új szakmai profilok 

iskolákban 
A Krúdy Gyula Kereskedel-

mi, Vendég lá tó ipa r i Szak-
középiskola plusz osztályának 
ügyében is kedvező döntést 
hozott a közgyűlés. Az iskola 
az integrált vendéglátóipari ok-
tatás keretében a szakmunkás-
vizsgát tett tanulók számára te-
szi lehetővé az érettségi meg-
szerzését. A város költségve-
tési gondjai miatt a közgyűlés 
ennek az osztályfejlesztésnek 
az anyagi alapját úgy terem-
tette meg, hogy a Textilipari 
Szakközépiskolától vonta el a 
szükséges összeget. A képvi-
selő-testület döntése értelmé-
ben a Textilipari Szakközépis-
kola egy textiles osztállyal ke-
vesebbet indít a következő tan-
évben. A textilipar válságos 
helyzete, a beiskolázási nehéz-
ségek, s a végzettek elhelyez-
kedési problémái mindenkép-
pen indokolttá tették ezt a lé-
pést. 

RRT-program 
a Vadasparkra 

A közgyűlés január 20-án 
két szakközépiskola pedagó-
giai-szakmai programját, vala-
mint egy osztályfejlesztést ha-
gyott jóvá. 

A Déri Miksa Ipari Szakkö-
zépiskola kétéves technikusi 
képzést indít az 1994/95-ös 
tanévtől kezdődően gépgyár-
tás-technológia-számítástech-
nika és ipari elektronika sza-
kon. A nevelőtestület a szak-
mai programot a gimnázium-
ban érettségizett munkanélküli 
pályakezdőknek ajánlja, a vég-
zettség megszerzése után az el-
helyezkedés esélye nó a fiata-
lok számára. 

A Kossuth Zsuzsanna Gim-
názium, Egészségügyi Szakkö-
zépiskola szintén középiskolát 
végzettek számára tervezett új 
képzési modellt. A felnőttszak-
ápolói képesítést 1 év alatt sze-
rezhetik meg az érettségivel 
rendelkezők. 

Fotó: Révész Róbert 

Rész le tes r endezés i terv 
programja készül a Vadaspark 
fejlesztésére. A programot a 
jelenlegi anyagi lehetőségek és 
a meglévő állatállomány figye-
lembevételével dolgozzák ki. 
A munkát a Vadaspark szak-
embereinek bevonásával a vá-
rosrendezési és építésügyi iro-
da koordinálja, szem előtt tart-
va azt a szempontot, miszerint 
egy hosszú távú fe j l e sz tés i 
koncepció részét képezi az el-
készülő program. Ez számol 
majd a Vadaspark jövőbeni 
céljaival, térségi szerepével, 
oktatásban betöltött funkciójá-
val, a látogatottság potenciális 
növekedésével, a parkban ter-
vezett épület- és területbővíté-
sekkel, továbbá a városrende-

zés távlat i e lképze lé se ive l , 
va lamint a m i k r o k ö r n y e z e t 
átalakulásával. Nem nélkülözi 
az aktualitást sem a Vadaspark 
fejlesztési koncepciója, ugyan-
is a most épülő és hamarosan 
átadásra kerülő harmadik körút 
indokolttá és lehetővé teszi az 
intézmény új főbejáratának ki-
alakítását. Szó szerint kulcs-
kérdésről van szó, hiszen köz-
ismert, hogy a jelenlegi bejá-
ratot mennyire nehezen lehet 
megközelíteni. Szűkös a hely, 
csak kevés gépjármű tud par-
kolni. A részletes rendezési 
terv programját a városrende-
zési iroda és a Vadaspark sza-
kembereinek ez év június 30-ra 
kell elkészíteniük. 

Miéit sovány a szögedi tehén? 
kormánytámogatást szerezni. 
A csatornaépítéssel kapcsolat-
ban meg arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy azt a nyitott 
verseny szabályai szerint kell 
ma jd k iv i t e l ezésbe adni a 
szennyvíz t isz t í tó épí tésével 
egy időben. A számí tásba 
azonban hiba csúszott. Egy-
részt az önkormányzat vezeté-
se hallani sem akart szennyvíz-
tisztítóról, másrészt pedig a 
külföldi finanszírozás feltételei 
is rosszabbra fordultak a gaz-
dasági válság következtében. 
Mire a dánok letették a kártyát 
az asztalra. 

(3) Az eladdig csendestárs-
ként érdekelt f ranciák tehát 
azzal a csavaros önkormányza-
ti biztatással vették át a játsz-
mát, hogy (tisztelt zöld urak és 
hölgyek, most tessenek figyel-
ni): „ne vacakoljanak a szenny-
víztisztítással. Ölég nagy víz a 
Tisza, szépen leúszik abban a 
város mocska, ahogy tette ed-
dig is. Jó az a rácoknak így 
is." Megszületett hát végül az 
a szerződés tervezet , amiről 
Básthy úr beszél , és amit a 
közgyűlés nem fogadot t el. 
Igaz, hogy abba már bekerül-
tek a kivitelezés kizárólagos 
jogosultságára vonatkozó, ko-
rábban nem volt megszorítá-
sok. 

(4) Megértem, hogy Básthy 

úr sértőnek találta a franciák 
lekezelő tárgyalási modorát. 
Feltehetően én is így éreztem 
volna, ha ott vagyok. Csak hát 
az üzletben nincsen helye az 
érzelmeknek. Ha egy rutinos 
nagymenő cég azt tapasztalja, 
hogy a leendő partnerének fo-
galma sincsen arról, hogy mit 
is akar valójában, hát bizony 
elkövethet effajta tapintatlan-
ságot. De miből gondol juk , 
hogy az algíriai arabok is olyan 
szerencsétlen kétbalkezesek, 
mint az itteni tárgyalópartner? 

(5) Innentől már csak kérdé-
seim vannak. Már az elfoga-
dott előzetes városfejlesztési 
koncepció is leszögezte, hogy 
a városfejlesztés legnagyobb és 
legsürgősebben megoldandó 
gondja a csatorna s a szenny-
víz. Ha ehhez képest a város 
gazdasági-politikai vezetésé-
nek erejéből és képzelőerejéből 
három év alatt mindössze egy 
olyan vacak szerződéstervezet-
re futotta csupán, amelyet a 
közgyűlés nagy ívben kirúgott, 
nem pakocsa beszéd-e tehe-
nekről meg fejőgépről locsog-
ni, ahelyett , hogy kimonda-
nánk, ez a városi vezetés nem-
hogy megoldani nem tudta, de 
meg sem értette a problémát? 
Hisz' Hódmezővásárhely ugyan-
ez idó alatt nemcsak kimódol-
ta a megoldást, de meg is épí-

tette a szennyvíztisztító telepét. 
Részben kölcsönből, részben 
megpá lyázo t t és e lnyer t 
kormányzati támogatásból. 

Szeged városa va ló jában 
mindössze egyetlen céggel tár-
gyalt komolyan. Azzal is úgy, 
hogy mindvégig az ajánlattevő 
találgatta, hogy ugyan mire is 
volna szüksége a városnak. És 
miért ragaszkodott a város eh-
hez az egyet len önként jö t t 
ajánlkozóhoz, holott legalább 
fél tucat komoly referenciával 
rendelkező cég nyüzsög az or-
szágban, s miért ragaszkodott 
egy olyan egyetlenhez, akiben 
meg nem bízik? Az egész szín-
játék nem csupán ügyetlen por-
hintés csupán? Csináljunk va-
lamit, de úgy, hogy azért ne 
történjék semmi olyan, amiért 
felelősséget kell vállalni, bele-
értve a személyes felelősséget 
is. 

Kérdés az is, hogy van-e ér-
telme erőltetni a csatorna-
építést szennyvíztisztító nélküli 
Könnyen meglehe t , hogy a 
környezetvédelmi hatóság hoz-
zá sem járul mindaddig, amíg 
az utóbbi tekintetében nem lát-
szik végre a kiút? 

Senki - lévén mérnök, ha 
építész is - , én a legkevésbé 
sem vonom kétségbe a honi tu-
dást és fölkészültséget. A sze-
gedi vízellátási rendszer irányí-

tása például európai fogalmak 
szerint is korszerű. De kérdem 
én, hol ez a tudás, pontosabban 
hová lesz? Miért nem vagyunk 
képesek ötről a hatra jutni itt 
évek óta? Ki ezért a felelős? 

S végül most, hogy nagy ne-
hezen v i s s z a j u t o t t u n k oda , 
ahonnan elindultunk négy éve, 
megértem Básthy Gábor képvi-
selő úr örömét, hiszen újra elő 
lehet venni kedvenc szocialista 
gyermekét, a városi műveket, 
avagy a hold ingot . Ami bi-
zonnyal jól működik Németor-
szágban, bár legalább ilyen jól 
működnek más rendszerek má-
sutt . Nem haszonra , hanem 
közhaszonra. Ám ha neki ez a 
kedvence, hát legyen! Örülhet 
a közgyűlés is, hiszen sikerült 
megúsznia, hogy a városfej-
lesz tés é rdekében e l s zán j a 
magát a korszakváltásra. Majd! 
Ej, ráérünk arra még! Nehogy 
már elkötelezzük magunkat a 
fej lődés mellett. (Ez aztán a 
döfi, neo-patópálizmus!) Csak 
azt mondaná meg nekem vala-
ki, hogy járt-e jól valaki, s ha 
igen, hát ki ebben a hároméves 
gombfoc i meccsben? Mert-
hogy az nem a város, az bizo-
nyos. 

Borvendég Béla, 
a VKM Bizottság elnöke 


