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• Subasai sártaposók 

A Dégáz 
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túrt és 
Tengelyig érő sár fo-

gadja a Subasára érke-
zőket. A 2 5 0 kint lakó 
családnak naponta meg 
kell küzdenie a hatal-
mas „ ingovánnya l" . A 
Dégáz Rt. megbízásából 
november közepe óta 
gázvezetéket fektetnek 
Subasán. A korábbi fa-
gyok után négy-öt napja 
hirtelen melegre fordult 
az idö és a kiskerteket 
összekötő földes utcák 
sártengerré változtak. 

- Amíg fagyott, nem volt 
gond Subasán - mondta Ége-
tő Zsolt, az egyik lakó. A 
hirtelen jött enyhébb idő mi-
att négy-öt napja nemhogy 
kocsival, de még gyalog sem 
lehet megközelíteni a házat -
tette hozzá mérgesen szom-
szédja, Péter János. A hét 
elején még a Dégáz Rt. össz-
kerék meghajtású terepjárója 
is elakadt az utcánkban, ak-
kor mit szóljak én, akinek 
Ladája van! - szólt közbe 
dühösen egy másik lakó. Sa-
ját pénzünkön hozattunk tör-
meléket és azzal szórtuk fel 
az utcát, s most nézze meg, 
mi van itt! - bosszankodott 
Kiss Imre. A szinte mocsárrá 
változott utcákban a lakók 
raklapokon járnak, a kocsi-
kat pedig kénytelenek a főút 
mellett hagyni éjszakára. 

A télen-nyáron kintlakók 
elhatározták, hogy összkom-
fortosabbá teszik Subasát. 
Bevezetették a telefont, a vi-
zet, s most a gázon van a sor. 
A csatornázásnál már sokat 
segített nekik dr. Both Erzsé-
bet jogász, ezért most is fel-
kérték, hogy legyen a képvi-

Ügyességi bemutató Subasán: hogyan ugorjunk át az egyik raklapról a másikra? (Fotó: Karnok Csaba) 

selőjük gázügyben is. Az 
ügyin tézésér t nem kértek 
tiszteletdíjat. 

1998 áprilisában a gáz be-
vezetésének érdekében egy 
polgárjogi társaságot (pjt.) 
alapítottak a subasaiak „Szi-
kigáz" néven. Az 752 igény-
lő fejenként ötezer forintos 
alaptőkéjének számlát nyi-
tottak a dorozsmai takarék-
szövetkezetnél. A jogásznő 
megállapodást kötött a Dé-
gázzal, hogy október 15-én 
átadják a subasai gázvezeté-

ket. A munkálatok összkölt-
sége a szolgáltató szerint 34 
millió forintba kerül, ezért a 
lakók 50 ezer forintot fizet-
tek be családonként a pjt. do-
rozsmai számlájára. 

- A Szikigáz pénzének 
hűt len keze léséve l vádol 
bennünke t néhány lakó -
mondta dr. Both Erzsébet. -
Pedig nem így van! A gázve-
zeték építése azért nem feje-
ződött be határidőre, mert 
mintegy ötven subasai - köz-
tük az egyik panaszos, Égető 

Zsoltné is - július 3 l -e he-
lyett késve fizette be a teljes 
hálózatfejlesztési hozzájáru1-
lást. 

- Szóban már megkötöt-
tük a megállapodást a „Szi-
kigáz" Pjt. jogi képviselőjé-
vel a korábbi szerződésben 
szereplő október 15-i határ-
idő módosításáról - mondta 
Lziczó Sándor, a Dégáz Rt. 
vezérigazgatója. A tervezett 
megállapodás szerint a szol-
gáltató a pjt . által még át 
nem utalt kétmillió forintos 

tartozását elengedi és február 
15-ére e lvégzi a munkát . 
Cserében a pjt. pedig nem él 
a kártérítési követelésével. A 
megállapodást a napokban 
üják alá a felek. A Dégáz Rt. 
szakemberei jelenleg vizs-
gálják azokat a lehetősége-
ket, amelyek teljesülése ese-
tén a határidő előbbre hozha-
tó. A szolgáltató felkérte a 
kivitelezőt, hogy a subasai 
utak eredeti állapotát állítsa 
vissza. 

Kormos Tamás 

• Akció Szegeden 

Heroinfogás 
• Munkatársunktól 

A szemtanúk elmondása 
szerint akciófilmekbe illő je-
lenet zajlott le tegnap dél-
után egy óra körül a Bécsi 
körúton: kommandósok egy 
Mercedes állítottak meg, s 
két u tasá t e lőá l l í to t t ák , 
ugyanis egyiküknél kábító-
szert találtak. Utána jártunk 
az információnak, s valóban: 
az Országos Rendőr-főkapi-
tányság Csongrád megyei 
szervezet t bűnözés e l leni 
szolgálatának munkatársai 
igazoltatták a Mercedes két 
utasát, átkutatták az autót és 
a fiatalembereket, L. R-t, aki 

az autót vezette, és utasát F. 
Gézát. Utóbbi ruházatában a 
rendőrök egy tasakban kábí-
tószer-gyanús anyagot talál-
tak, s az elsődleges szakértői 
v izsgála t megá l l ap í to t t a , 
hogy a zacskó 50,9 gramm 
heroint tartalmaz, amelynek 
feketepiaci értéke 300-350 
ezer forint. F. Gézát őrizetbe 
vették kábítószerrel vissza-
élés alapos gyanúja miatt, L. 
R. azonban azt vallotta, hogy 
nem tudott a társánál lévő 
narkóról, ezért L-t a további-
akban tanúként hallgatják ki 
az ügyben, s természetesen 
szabadon engedték. 

• Martonyi és Cutileiro találkozója 

Európa, biztonság és Vajdaság 
• Budapest (MTI) 

Magyarország küszöbönál-
ló társult tagsága a Nyugat-
európai Unióban (NyeU) ko-
moly előrelépést jelent az EU-
tagság irányában is - jelentet-
te ki újságírók előtt Martonyi 
János külügyminiszter, mi-
után megbeszélést folytatott 
Jósé Cutileiróval, a NyeU fő-
titkárával. Jósé Cutileiro Mar-
tonyi János meghívására tar-
tózkodik Magyarországon. A 
külügyminiszter szerint Ma-
gyarország akár a NATO-
csatlakozás után néhány hét-
tel, talán már márciusban tár-
sult taggá válhat a Nyugat-eu-

rópai Unióban, így intenzí-
vebben kapcsolódhat a szerve-
zet napirendjén szereplő és az 
európai biztonság erősítését 
célzó tevékenységhez. Társult 
tagságuk azoknak az orszá-
goknak van a NyeU-ban, me-
lyek a NATO-nak tagjai, az 
EU-nak azonban nem. Ebbe a 
kategóriába tartozik például 
Norvégia vagy Törökország. 
1994 óta Magyarország társult 
partneri státusszal rendelkezik 
a NyeU-ban, s ez Martonyi 
János megfogalmazása szerint 
szerepet játszott abban, hogy a 
NATO-tagság ügyében áttörés 
következett be. 

- A NyeU fokozatosan az 
európai integráció védelmi 
oszlopa lesz - hangsúlyozta a 
külügyminiszter. Hozzátette: a 
NyeU az európai biztonsági és 
védelmi identitás egyik leg-
fontosabb hordozója, összekö-
tő kapocs a NATO és az EU 
között. 

Jósé Cutileiro úgy látja: 
amennyiben politikai megol-
dás születik a koszovói prob-
lémára, az hatással lesz a Vaj-
daság státusára is. A NyeU-
főtitkár szerint ha a független-
ség nem is, egy nagyfokú 
autonómia megoldást jelent-
het Koszovóban. 

j Tulajdonosok 
j ajándékba 
| kapják! j 
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Sztrájk után 
Összefogásra szólítja föl a vasutasokat 

a szegedi MA V-igazgató. (7. oldal) 
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Idei mérleg 

Nyolc halott 
a megye útjain 
• Munkatársunktól 

Eddig két hét telt el az év-
ből, s már nyolcan vesztették 
életüket a megye útjain. A 
legutóbbi halálos baleset teg-
nap történt: reggel kilenc óra 
körül Szentes térségében egy 
négyfős család utazott, az autó 
azonban megcsúszott és a 
szemközti sávba került , s 
frontálisan ütközött egy másik 
autóval. A balesetben egy két-
éves kisfiú életét vesztette... 
Az egymást követő tragédiák 
késztették a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bal-

esetmegelőzési Bizottságát, 
hegy felhívják a köziekedók 
figyelmét a körültekintő veze-
tésre. A baleseti okok ugyanis 
efnberi mulasztásra vezethe-
tők vissza, ezért azt kéri a 
rendőrség, hogy nagyon óva-
tosan vezessenek, vegyék fi-
gyelembe azt, hogy az utak 
vizesek, csúszósak, nyálká-
sok, s a látási viszonyok is 
gyakran korlátozottak. A gya-
logosok és kerékpárosok fi-
gyelmét pedig a látni és lát-
szani elv betartására hívják 
fel. 

Ebben a balesetben két gépkocsi tegnap reggel Sándor-
falva határában ütközött össze. Szerencsére komolyabb 

személyi sérülés nem történt. (Fotó: Karnok Csaba) 

Túljegyezték 
• Budapest (MTI) 

Több mint ötszörösen je-
gyezték túl az első kibocsá-
táson, csütörtökön a tízéves 
futamidejű magyar állam-
kötvényt - tájékoztatta az 
MTI-t az Államadósság Ke-
zelő Központ (ÁKK) az auk-
ciót követően. 

Az első tízéves futamide-

jű, fix kamatozású államköt-
vény aukcióján 12,5 milliárd 
forint névértékű papírt aján-
lottak fel, amelyre 61,4 mil-
l iárd for in t ér tékű vétel i 
ajánlat érkezett a befektetők-
től. 

Az aukción a kötvények 
átlagosan 99,39 százalékos 
árfolyamon találtak gazdára. 

ON VÁSÁROL. Ml FIZETÜNK! 
-akció! 

Régi, fekete-fehér vagy üzemképleien televízióért 2000 Ft-ot fizetünk. 
Használt, színes televíziókészülékért, műszaki állapotától 
és évjáratától függően, 

3000-30 OOO Ft-ot fizetünk ki készpénzben, 

amennyiben az Elektroházban televíziót vásárol. 

Vásároljon előleg befizetése nélküli bitelre, 
így könnyen, gyorsan jutbat 

E L E K T R O H A Z 
Szeged, Párizsi krt. 8 - 1 2 . 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-18 óráig, 
szombaton: 9-13 óráig. 

Szeged, Rókusi krt. 46-52. sz., 
A csereakció a mai naptól kezdódik. Egy készülék vásárlása esetén, egy használt tv árát fizetjük ki Önnek. a TESCO-ban. 


