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iá/üzeni: volt, van, lesz (Fotó: Somogyi Károlyné) 

Ünnepség, MOL-ban 
A MOL Magyar Olaj- és 

jázipari Rt. Kutatás-Terme-
lési Ágazat Szegedi Bányá-
szati Üzeme tegnap délután 
2 órakor az Algyői Faluház-
ban tartotta meg A MOL-
napok '95 helyi ünnepségét. 
A '92-ben alakult társaság 
az évenként megrendezett 
sseménnyel igyekszik látvá-
nyosan tudatosítani, hogy a 
közel 20 ezer főt foglalkoz-
tató cég él és működik. Az 
olajüzlet liberalizálásának 
vadhajtásai, az orosz import 
gáz kötelezően előfrt, besze-
rzésinél olcsóbb ára kedve-
zőtlenül hatott. Az így kelet-
kezett veszteséggel szemben 
azért ott van a rajtuk keresz-
tül a költségvetésbe csorgó 
100 milliárd forint. E nagy 
hálózaton belül az 1100 dol-
gozóval működő üzem a ter-
melésben tölt be súlyponti 
szerepet. A hazai földgáz-
nak több, mint fele, a kiter-
melt olajnak 70 százaléka 
származik innen. A ma is-
mert technikával csökkenő 
mértékben, de még tizenöt-
húsz évig tarthat a bányá-
szat. Reményre jogosító kí-
sérletek tétje, hogy a most 
gazdaságosan kitermelhetet-
lennek tűnő 50 millió tonná-

nyi kőolajból mennyit lehet-
ne mégis a felszínre hozni. 

Dr. Valastyán Pál igazga-
tó ünnepi beszédében egy 
tudatosan szervezett és ter-
vezett visszavonulás jövőké-
pét vázolta, mely '97-től jel-
lemzi majd a mindennapo-
kat. A várható privatizáció-
val kapcsolatos előkészüle-
tek megkezdődtek, úgy-
mond: „amit nem lehet elke-
rülni, jobb az élére állni." A 
vendégek közül Bot ka Lász-
ló országyűlési képviselő, 
dr. Ványai Éva. Szeged al-
polgármestere és dr. Piri 
József, az algyői városrész 
önkormányzati képviselője 
köszöntötte az „olajosokat". 

A „Magyar Olajiparért" 
kitüntetés arany fokozatát az 
országos ünnepségen Egri 
László veheti majd át, az itt 
átnyújtott ezüst fokozatot 
Kránitz István és Magosi 
Imre kapta, mfg a bronzo-
sok: Alföldi János, Bujdos 
László, Garai károly, Kiss 
Antal, Márkusné Károlyi Er-
zsébet és Matuszka Szilvesz-
ter. 

T. Sz. I. 

• A tegnapi napra maradt 
két napirendi pont közül a 
szervezeti és működési 
szabályzat felülvizsgálata, 
majd megalkotása volt a 
„nagyobbik falat" (mint 
később kiderült, a másikat le 
is vették a napirendről). A 
60 oldalas előterjesztést, 
melyet dr. Piri József, a jogi 
és ügyrendi bizottság elnöke 
- az előterjesztő- indokolt 
meg, rámutatva arra, hogy a 
változtatásokat a minden-
napi életben megnyilvánuló 
változások teszik szükséges-
sé, a polgármester fejezeten-
ként tárgyaltatta a közgyű-
léssel. Olajozottan ment is a 
dolog, egészen a XIII. fe-
jezetig, amely a polgár-
mesteri hivatalról szólt. Itt 
azután parttalan vita kez-
dődött, időnként csípős meg-
jegyzésekkel, erős politikai 
felhanggal. Ez az a fejezet 
ugyanis, amely taglalja a hi-
vatal önkormányzati szerv-
ként való szervezeti tagozó-
dását. 

A JÜB elnökének beveze-
tője után dr. Berekné dr. 
Petri Ildikó képviselőnő ja-
vasolta, hogy a főorvos és a 
főépftész mellé sorolják be a 
főkertészi státust is. Jenei 
Ferenc képviselő angol pél-
dával hozakodott elő, mond-
ván. hogy a ködös Albion-
ban az ilyen hivatalok állan-
dóak, nem változtathatók, s 
a szegedi közgyűlés elé ke-
rült javaslat csak arra jó, 
hogy az uralkodó koalíció el 
tudja helyezni embereit a 
Torony alatt... Kalmár Fe-
renc képviselő kérdése arra 
irányult, hogy milyen érvek 
alapján szervezik át a pol-
gármesteri hivatalt? Básthy 
Gábor alpolgármester cáfol-
ta Jenei Ferenc állításait, mi-
szerint a város vezetésének a 
képviselő által elmondott 
céljai lennének, s utalt arra, 
hogy Jenei képviselő úr fel-
tételezhetően az elmúlt négy 
év gyakorlatából merített ih-
let alapján formázta meg fel-
szólalását... Dr. Szalay Ist-
ván polgármester a felmerült 
dilemmák eloszlatására 
mondta el, hogy a lakosság 
igényeinek megfelelően sze-

Két napig tartott a szegedi városatyák csütörtökön megkezdett tanácsko-
zása. Összesen 27 napirendi pontot vettek napirendre és egy kivételével (az 
állatok tartásáról szóló rendelet módosítása) minden esetben döntöttek a 
várost érintő kérdésekről. 

• Két nap után véget ért... 

Közgyűlési határozat lakásügyben: 
(részben) feloldott tilalmi lista 

A csütörtökön megkezdett ülés lap-
zárta utáni részében is született több 
érdekes határozat. Erről dr. Szalay Ist-
ván polgármester a tegnapi tanácskozás 
kezdete előtt számolt be. Elmondta, 
hogy a testület döntött a hivatásos ön-
kormányzati tűzoltóság létrehozásáról, 
ami azt jelenti, hogy önálló költségve-
tési szervként működő önkormányzati 
tulajdonú tűzoltósága lesz a városnak. 
A közgyűlés felülvizsgálta a lakások és 
helyiségek elidegenítéséről szóló, tavaly 
áprilisban alkotott rendelet mellékletét, 
s úgy döntött, hogy a tilalmi listaként 
ismert címjegyzéket módosítja és így 29 
ingatlant, illetve 616 lakást levett erről 
a listáról. (A címlistát ezen az oldalon 
külön mellékletként közöljük.) A város-
atyák döntöttek arról is, hogy az idei 
költségvetés terhére a folyó évben 300 
ezer forinttal támogatják a Szépmives 
Céhet, 500-500 ezerrel pedig a Szeged 
Táncegyüttest és a Kincskereső folyó-
iratot, s arról is, hogy június 30-tól 
megtiltják a gépjárművek forgalmát a 

Klauzál téren. Ez utóbbi témával kap-
csolatosan tudni kell, hogy a városüze-
meltetési és környezetvédelmi bizottság 
javslatára döntött így a közgyűlés, el-
sősorban környezetvédelmi szempontok 
miatt, valamint azért, mert így jobban 
érvényesülnek majd a tér eredeti funk-
ciói. A közgyűlés döntése értelmében 
tehát, június 30-tól, csak azok a gép-
járművek hajthatnak be a térre, ame-
lyek az üzletek áruellátását hivatottak 
biztosítani, mégpedig reggel 6-tól dél-
előtt 10 óráig. Behajthatnak a Klauzál 
térre azok a személygépkocsik is, ame-
lyek az ott lakó polgárok tulajdonát 
képezik (becslések szerint ezekből 
mindössze 8-10 van), de erre külön en-
gedélyt keli kiváltani. Az említett dön-
tés értelmében a taxik sem vesztegelhet-
nek a jövőben a Klauzál téren. A köz-
gyűlés döntése alapján megszűnik a 
Szeged folyóirat, amelynek a város-
atyák nem szavazták meg a kért 3 mil-
liós támogatást. 

retnék megszervezni a gyors 
ügyintézést, s ezért akarják 
még hatékonyabbá, ütő-
képesebbé tenni a Hivatal 
munkáját. Ő is visszautasí-
totta a Jenei képviselő által 
elmondott feltételezéseket. 
Kónya Gábor kiállt a módo-
sítás mellett és hangsúlyoz-
ta, hogy egy ilyen hivatalnak 
„ügyfélcentrikusan" kell 
viselkednie. Dr. Szilvásy 
László szerint a vita alapján 
ki lehetne mondani, hogy . 
ami most itt folyik, az nem 
más, mint közmeghallga-
tás... Nagy Sándor a főorvosi 
státusszal kapcsolatban fe-
jezte ki kételyeit, mondván, 
hogy az csak funkcióhalmo-
zás, hiszen ezt a területet 

többen is felügyelik, s egyik 
alpolgármester is orvos, aki-
nek szintén hatásköri fela-

data az egészségügy. Kifo-
gásolta, hogy a teremben 
„szamizdatként" kering egy 

séma, amely a hivatal ój fel-
osztását mutatja be, de ez 
nem jutott el mindenkihez... 
Dr. Tóth László jegyző fel-
szólalásában elmondta, hogy 
a testület elődje még 1902-
ben alkotott egy „esze-
meszt", s ezt 1943-ban 
óhajtotta módosítani. Az 
1992-ben elfogadott szerve-
zeti és működési szabályza-
tot pedig már 12-szer módo-
sította a T. Közgyűlés! O is 
kidomborította a hatéko-
nyabban működő hivatal lét-
rehozásának szükségességét. 

A hosszú vita végén a 
polgármester szavaztatott: a 
városatyák elvetették a ja-
vaslatot, hogy külön főkerté-
sze legyen a városnak, ám a 
XIII. szakaszt 26 igen. 4 
nem és 4 tartózkodás mel-
lett, elfogadták... Kisebb 
módosításokkal pedig az új 
szervezeti és működési sza-
bályzatot is. 

Kisimre Ferenc 

Tilalmi lista - törölve 
A szegedi képviselőtestület csütörtö-

kön este döntött arról, hogy az alábbi 
címlistán szereplő lakásokat törli az 
úgynevezett tilalmi listáról: 

Bajai út 12. (2 lakás), Berzsenyi u. 4. 
(3), Berzsenyi u. 6. (4), Csongrádi sgt. 
19. (5), Dózsa Gy. u. 2,-Deák F. u. 4. 
(39), Fekete sas u. 9. (16), Fekete sas u. 
25. (23), Fekete sas u. 27. (45), Fekete 
sas u. 28. (43), Festő u. 1. (2), Horváth 
M. u. 1. (5), Horváth M. u. 9. (25), 
Jókai u. 4. (11), Jókai u. 6. (5), Kálvin 
tér 2 (18), Károlyi u. 4. (73), Kiss E. u. 

з. (17), Korányi fasor 5. (78), Korányi 
fasor 4. (10), Kossuth L. sgt. 27. (6), 
Kölcsey u. 13. (25), Nagy Jenő u. 3. 
(17), Oskola u. 18. (15), Oroszlán u. 2. 
(11), Takaréktár u. 5. (10), Tisza Lajos 
krt. 22. (15), Tisza Lajos krt. 36-38. 
(60), Tisza Lajos krt. 37. (26), Tisza 
Lajos krt. 61. (7). Összesen 616 lakás. 
A felújítások befejezése miatt felújítási 
címjegyzékről lekerülő épületek: Jókai 
и. 7 <60 lakás), Takaréktár u. 6. (17). 
Összesen 77 lakás. 

• Elsötétítés. B. R. olva-
sónk Des/.kről telefonált: a 
Péró Szegedinác utcában 
három hete kiégett a köz-
világítást adó égő. Hívták a 
Démászt, a polgármesteri 
hivatal is próbálkozott, vi-
lágítás azonban azóta sincs, 
pedig Nagylak felé vezető, 
este is forgalmas útsza-
kaszról van szó. 
• Fűzfa. Balogh Kálmán-
ná Hattyasról jelezte, hogy 
a Rendező téri buszmeg-
állóban álló fűzfa ágai már 
annyira lehajlottak, hogy 
akadályozzák a kilátást. 
Olvasónk nem szeretné, ha 
valaki önkéntes jelentkező 
állna neki fűrésszel, ezért 
kéri az illetékesek segítsé-
gét. 
• Elveszett, ellopták, 
megtalálták. Napok óta 
gyönyörű, hosszúszőrű fe-
kete, nagytestű kutya kóbo-
rol a Murányi u.. Tölgyes 
u., Tátra tér környékén. A 
Kapuköz utca 1. alatt szin-
tén két szép, arra kóborló 
farkaskutyát szoktak meg-
etetni. Dorozsmán a Tas u. 
55-ben egy tacskószerű fe-
kete kiskutyát gondoznak, 
a Csinszka u. 18-ban (teg-
nap tévesen 8. szám jelent 
meg) pedig 3-4 hónapos 
német vizsla várja gazdá-
ját. Hátha valakinek hiány-
zanak. Kaptunk egy talált 
rendszámtáblát is a Sajtó-
ház portájára: ENS 397. A 
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Közérdekű problémáikat, észrevéte-
leiket az elmúlt héten Panek Józseffel 
oszthatták meg. A következő héten Szabó 
C. Szilárd kollégánk fogadja hívásaikat. 
Pünkösd hétfőjén (vasárnap helyett) a 
Csörög „nyitvatartási ideje" 14-15 óra kö-

zött lesz. Munkanapokon 
8 és 10 óra között, jövő 
vasárnap pedig 14-től 15 
óráig várjuk hívásaikat. 
Rádiótelefonunk száma: 
06-60-327-784. Felhívjuk olvasóink fi-
gyelmét, hogy Szegedről is valamennyi 
számot tárcsázni kell. Ha ötletük van 
Fekete pont rovatunk számára, kérjük, 
ugyanitt tudassák velünk. 

Katona u. 67. alatti vegyes-
kereskedés elől egy tejes-
konténert loptak el elsejére 
virradóra. Kérik, ha valaki 
látja, jelezze. Dobó József-
nétől csütörtökön a 4-es 
villamoson ellopták a sze-
mélyijét. Kéri. a benne lé-
vő címre juttassák vissza. 
• Parlagfű. Sárkány Lász-
ló, a MÁV üzletigazgatósá-
gának igazgató-helyettese 
elmondta: tegnap lekaszá-
lták a nagyállomás melletti 
parlagfűvel benőtt terüle-
tet. Sárkány úrtól azt is 
megtudtuk, hogy a MÁV 
folyamatosan rendbentartja 
területeit, ez a rész is sorra 
került volna, de a Csörög-
ben megjelent észrevétel 

miatt hamarabb lekaszál-
ták. Köszönjük. 
• A Tas utcából olvasónk 
a gyufagyár miatt telefo-
nált: ha északról fűj a szél, 
megtelik a lakás a gyufa-
szaggal: a gyár ablakait 
kellene lezárni és a szellő-
zést másképp megoldani. 
De reggel hattól este fél 
I l-ig behallatszik a gyár 
hangosbeszélője is, a lakók 
pontosan hallják, kit, mikor 
hívnak telefonhoz. 
• Dicséret. Fodor Imréné 
dicséri a Top Videó M köl-
csönzőt a színvonalas és 
előzékeny kiszolgálásért. 
Frank Lajosné (311-981) 
az Épületkezelő és Fenn-
tartó Kft. (volt IKV) mű-

szaki osztályának dolgozó-
ját, Kovács Istvánt dicséri, 
mert a lakásában keletke-
zett vízszerelési problémát 
példás gyorsasággal elhárí-
tana. 
• Köszönet. Benkő Ildikó 
olvasónk köszöni Molnár 
Ferencnének az Oskola u. 
27-ból, hogy elveszett sze-
mélyi igazolványát vissza-
juttatta. 
• Udvariatlanság. Fürdők 
Tiborné (361-748) elme-
sélte, hogy tilosban parko-
lásért el akarták szállítani 
az autóját, de odaért, és in-
kább 2000 forint helyi bír-
ságot igyekezett előkeríte-
ni. Olvasónk jogosnak tart-
ja a bírságot, de azt már 
nem. hogy az elszállítok 
nagyon szemtelenül, felhá-
borító módon beszéltek 
vele. 
• Villanyóra. Öt évig nem 
értette Józsa Lászlóné, 
hogy miért forog akkor is a 
villanyórája, ha már min-
den fogyasztót kikapcsolt 
a lakásban. Nemrég azon-
ban kiderült: a belvárosi 
lépcsőház kábeltévés ház-
erősítőjét kötötték az ó la-
kásának villanyórájára. Vé-

gül két villanyszerelő két 
délelőtt dolgozott a helyre-
állításon. Olvasónk sérel-
mezi azonban, hogy a Ká-
beltelevízió Rt.-tői még 
egy bocsánatkérést sem ka-
pott. Megkérdeztük ez ügy-
ben Csábi Lászlót, a kábel-
tévé vezetőjét, aki elmond-
ta, hogy természetesen be-
szélhetnek kártérítésről és 
méltányosságról, azonban 
csak konkrét ügyekre és 
adatokra adhat konkrét vá-
laszt. Várják tehát olvasón-
kat, hiszen mint hangsú-
lyozta: náluk is az ügyfél 
az első. 
• Gázos ügy. A múltkor 
B. L. a Deák Ferenc utcá-
ból szóvá jette: miután a 
Dégáz javította a vezetéket, 
nem tudta újraindítani a 
vízmelegítőt. A cégtói kihí-
vott szerelő mégis pénzt 
kért a szolgáltatás helyre-
állításáért. A Dégáz jelezte, 
hogy a gyújtóláng csöve 
volt elporosodva, és nem 
tudták megállapítani, hogy 
ez összefügg-e a gázveze-
ték-javítással. Mindeneset-
re a pénzt visszautalták ol-
vasónknak. 

l o b o k e r Szeged, Kálvciria sgt. 44 . 
Telefon: 511-054, 
Földhivatallal szemben a Kendergépnél! GJ 

vao-.ozorelvónybolt 
SZEGED 

Radiátorok, horganyzott idomok, csaptelepek, barbicső, 
rézcső, Unipipecső, vízórák, PVC-csövek, szaniteráru, 
ISG Márkaképviselet! Zenner vízmérő 1/2" 3150 Ft. 

Az üzemorvos 
a vita „tárgya1 

Elutasította az Érdek-
egyeztető Tanács (ÉT) pén-
teki plenáris ülésén a mun-
kavállalói és a munkaadói 
oldal a foglalkozás-egész-
ségügyi szolgálattal - ko-
rábbi elnevezéssel üzemor-
vosi ellátással - kapcsolatos 
kormányzati előterjesztést. 
A szociális partnerek vi-
szont bizonyos feltételekkel 
hajlandók a kérdésről to-
vább egyeztetni. A foglal-
kozás-egészségügyre erede-
tileg idén 2 milliárd forintot 
fordított volna az egészség-

ügyi pénztár, és ennél vala-
mivel nagyobb összeget a 
munkaadók. A kormány 
stabilizációs programja 
alapján a társadalombiztosí-
tás, s fgy az államháztartás 
helyzetét javító intézkedé-
sekkel együtt e területről is 
900 millió forintot kíván-
nak elvonni. Ennek alapján 
megszűnne a második fél-
évben a tb e területre vo-
natkozó finanszírozási köte-
lezettsége. Ezt a szociális 
partnerek elfogadhatatlan-
nak tartották. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

VASARNAP 
A FÜGGETLEN MA-

GYAR IFJÚSÁG EGYESÜ-
LET Trianon 75. évfordulója 
alkalmából megemlékezést 
tart az FKGP Teleki utcai 
székházában. Előadó: dr. Be-
rényi Gyula egyetemi docens. 

KEDDEN 
RADICS ISTVÁN, a 10-es 

•választókerület képviselője 
(Belváros) a körzetében la-
kóknak virágpalántát biztosít 
az épületek díszítésére, 16 
órától a Tömörkény István 
Gimnáziumban; 16.30-tól 
17.30 óráig fogadóórát tart. 

A MUNKÁSPÁRT Belvá-
ros II.-Móraváros alapszerve-
zete 16 órakor taggyűlést tart 
a Fő fasor 9. szám alatt. 


