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Három házban harmincnyolc új otthon... 

Önkormányzati lakásépítések 

A Lechner téri épületben kilenc család örülhet majd új lakásának. 
(Fotó: Karnok Csaba) 

Sok éven át joggal pa-
n a s z o l t á k a s z e g e d i e k , 
hogy nagyon kevés ön-
kormányzati lakás épül a 
városban . Ez a „nagyon 
kevés" egyébként jó, ha 
évente egy-egy épületet 
j e l en t e t t . Nos , az idén 
gyorsult a tempó: három 
új házban - a Lechner té-
ren, a Maros utcában és a 
Jósika utcában - összesen 
38 lakást adnak á t még 
az év vége előtt. E beru-
h á z á s o k é r t éke megha-
ladja a 360 millió forintot. 

Nagy volt a sürgés-forgás 
látogatásunk idején Szegeden 
a Lechner tér 7. számú ház-
ban. Az egyik lakásban (ahol 
nemsokára kétszintes otthon-
nak örülhetnek majd a beköl-
tözők) díszes fakorlátot szerel-
tek a lépcsőkre. A másikban 
az épületgépészet szakemberei 
üzemelték be - gondosan 
ügyelve a nemrégiben lerakott 
csempékre, burkoló lapokra -
a hamarosan fürdővizet mele-
gítő bojlert. A teraszon pedig 
éppen a vakolókanalat forgatta 
a mester, amikor körbejártuk a 
hangulatos tér új ékességét. 

Foghíjtelek 
fogorvosa 

Tudom, most sokan azt kér-
dezgetik. ugyan miféle ékes-
ségről írok én, amikor a Lech-
ner tér 7. alatt csupán egy üres 
telek terpeszkedik már évek 
óta. Nos, ebben az állításban 
rejtőzködött az igazság egészen 
ez év januárjáig, amikor meg-
jelentek ezen a portán az 
építőmunkások, és a szegedi 

önkormányzat megrendelésére 
Hajós Tibor építész tervei alap-
ján megkezdték egy új, 9 laká-
sos társasház alapjainak leraká-
sát a 320 négyzetméteres terü-
leten. Tavaszra aztán előbb a 
ház alatti mélygarázs falait 
húzták fel, majd következtek 
sorra az emeletek. Nyáron már 
tetőgerendák díszítették a leg-
felső szintet, s novemberben 
függönyt szerelhetnek a kami-
sokra az új lakók. 

A pasztellszínű „ruhába" öl-
töztetett, mintegy 110 millió 
forintos költséggel fölépült ház 
bemutatására Tóth Istvánt, a 
kivitelező 3T Főép Kft. ügyve-
zető igazgatóját kértük meg. A 
3T Főép neve jól ismert a sze-
gediek előtt, hiszen a ma már 
Budapesten is építésvezetőség-
gel rendelkező cég több beru-
házás kivitelezője volt eddig is 
Szegeden. Tavaly például a tar-
jáni. Olajbányász téri 101-es 
óriásépület felújítási munkáit 
végezték el szakembereik. 
Mint Tóth úr elmondta, nem 
csak 9 lakással lesz gazdagabb 
Szeged városa az átadás után, 
hanem két orvosi rendelővel is. 
Ugyanis a földszinten egyrészt 
egy fogorvosi munkahelyet 
alakítanak ki, másrészt helyet 
biztosítanak egy körzeti orvosi 
rendelőnek is. Az épület külön-
legességét pedig a mélygarázs 
adja, hiszen nem éppen meg-
szokott építészeti megoldás 
Szegeden, hogy a társasház alá 

gurulhatnak be az autók. Ami 
pedig a lakásokat illeti: a 9 új 
otthon között található egyszo-
bás garzon éppúgy, mint négy-
szobás, hálófülkés, kétszintes, 
két fürdőszobával és két vécé-
vel is összkomfortossá tett csa-
ládi fészek is. A legkisebb ott-
hon alapterülete 43 négyzetmé-
ter, míg a legnagyobba beköl-

töző família arra számítson, 
hogy 114 négyzetméteres hasz-
nos területet kell majd beren-
deznie - mondta el Tóth István. 

Új „sapka" 
a Maros utcában 

Néhány évtizeddel ezelőtt 
az önkormányzati építménye-

ket még tanácsinak szólítot-
tuk. Az ilyen lakásoknak ott-
hont adó új épületeket meg 
leginkább arról ismertük meg, 
hogy csúnya, panelszürke 
színben „pompáztak" a garan-
táltan lapos, és beázásra hajla-
mos tetők alatt. A Lechner tér 
7. már egy egészen más 
minőséget képvisel. S mivel a 

szegediek az elmúlt években 
ahhoz szokhattak hozzá, hogy 
jó, ha évente egyetlen darab 
önkormányzati házat építettek 
föl a városban, sokan joggal 
hihetik - a Lechner téri épület 
körbejárásával egyben be is 
fejeződött az idén városunk-
ban átadásra váró önkormány-
zati házak bemutatása. Nos, 
erről szó sincs, a Lechner tér-
re azért látogattunk el, mert 
ott jutott el az építkezés a leg-
látványosabb fázisába. Ám 
1999-ben a Lechner tér 7. 
mellett a Maros utca 16-22.-
ben és a Jósika utca 34. szám 
alatt is új otthonok kialakítá-
sán dolgoznak a mesterek -
tudtuk meg Rácz Róberttól az 
önkormányzat városüzemelte-
tési irodájának műszaki cso-
portvezetőjétől. 

A Maros utcában például 
nemcsak egy foghíjtelek épül 
be, hanem e beruházáshoz 
kapcsolódva még egy régi. a 
hatvanas években emelt ház is 
„sapkát" kap. A lapos tetőt 
úgy fedik be a mesterek, hogy 
a tetőtérben nyolc új lakást 
alakítanak ki, míg a most 
emelt épületben tíz új otthon 
várja a beköltözőket. A Maros 
utcai ház alsó szintjén - akár-
csak a Lechner téren - szintén 
lesz orvosi rendelő, de a sza-
lámigyár mögötti épületben 
emellé nem fogorvos költözik 
majd, hanem egy üzlethelysé-
get rendeznek be. Foghíjtelek 

beépítés a Jósika utcai beru-
házás is, amely 11 lakással és 
2 üzlethelyiséggel gazdagítja 
majd Szegedet. Méghozzá 
nem is sokára - tudtuk meg 
Rácz Róberttől - ugyanis az 
épületek átadási határidejét 
úgy szabták meg, hogy mind 
a három ház még az idén el-
készüljön. 

Negyvenezerről 
indul a licit 

- Az új önkormányzati épü-
letek építtetésével az a város 
célja, hogy még nagyobb len-
dületet adjunk a belvárosi ház-
rekonstrukcióknak - tudtuk 
meg Rácz úrtól. - Ugyanis 
ezekbe a lakásokba elsősorban 
azok á családok költözhetnek 
majd be, amelyek a Kárász ut-
cán és környékén, a felújításra 
váró önkormányzati házakban 
laknak. Az itt élőknek új ott-
hont kell biztosítani, mielőtt 
folytatódnának a tatarozási 
munkálatok Szeged centrumá-
ban. Természetesen az is el-
képzelhető, hogy a Kárász ut-
ca körzetében élők közül nem 
mindenki fogadja el az emlí-
tett három házban fölajánlott 
otthonokat, netán más cserela-
kásokat vesznek igénybe, így 
marad olyan új ingatlan, amit 
az önkormányzat értékesíthet. 
Ebben az esetben 40 ezer fo-
rint per négyzetméteres árról 
indul a licit, s az kapja meg az 
áruba bocsátott lakást, aki a 
legtöbbet fizet érte. Hasonló 
módon, pályázat útján lehet 
hozzájutni az üzlethelyiségek 
bérleti jogához is - mondta el 
Rácz Róbert. 

Bátyi Zoltán 

Pataki Ferenc meséi A IV. ősz i k u l t u r á l i s 
fesztiválon október 16-ig 
l á t h a t ó P a t a k i Ferenc 
festőművész kiállítása a 
JATE aulában. A grafiká-
kat és fes tményeket be-
mutató tárlat naponta 10 
és 18 óra között látogat-
ható. 

„Mesék és mítoszok" cím-
mel látható Pataki Ferenc 
festőművész kiállítása a Jó-
zsef Attila Tudományegyetem 
aulájában. A tárlat, amelyen a 
művész legújabb festményei 
is szerepelnek, több egy éves 
alkotói termést bemutató kiál-
lításnál. A kiállítás inkább hit-

vallás, mint összegzés, hiszen 
harminc munkánál jóval több 
Pataki-műben fedezhető fel ez 
a mítosz-élmény kapcsolat. 
Pataki Ferenc azonban - ha 
már önvallomásba kezdett -
mítoszi vétetésű képei közül 
azokat válogatta ki, amelyek 
legbeszédesebben hallgatnak 
igazi céljáról: az élet titkának 
dicséretéről. A pályájának 
számadó pontjára érkezett 
művész nyilvánvalóan nem 
csevegni és bölcselni kívánt 
hitvallásáról. A viták nem ér-
deklik; művei egyetlen kérdés 

lehetséges válaszaiként mon-
danak ellent mindenféle kinyi-
latkozásnak. Igaz, ez a kérdés, 
jelesül az információs fekete-
fehér, igen-nem világ és a ve-
le szemben álló élmény-
szerűség problémája egyre ke-
vésbé nevezhető tét nélküli-
nek. 

Pataki Ferenc képei ugyan-
akkor megtagadják a legenda-
festés szélesvásznú, Jurassic 
Parc-os, Ryan közlegényes vi-
lágát. Sőt, talán legpompázóbb 
színei és legszebb távlatai 
azok, amelyek a legkevésbé 

teátrálisak, éppen ezek tagad-
ják a művészi exkluzivitást: 
inkább közeliek és barátságo-
sak, mint egy lámpaoltás utáni 
beszélgetés. Jóllehet, ebben 
hatásban a művészi tehetség ki 
nem elemezhető fele nagyobb 
szerepet játszik, mint a tudatos 
alkotói program, ezzel a kiállí-
tással Pataki Ferenc a művé-
szeti közvélemény előtt maga 
mondta ki, hogy személyes 
emlékekkel megragadott törté-
netei, mitikus jelentésárnyala-
tokkal megfestett élményei, s 
az archaikus ködből kikutatott 
és folytatásra ingerlő meséi 
tették teljessé festészetét. 

Panek Sándor 

Hogyan hirdethetsz a 
RANDI-rovatban? Vágd ki 
a mellékelt ábrá t , és ra-
gaszd a beküldendő szö-
veget tartalmazó boríték-
ra. Az ábra hetente válto-
zik, s csak azokat az üze-
neteket jelentetjük meg, 
melyek borítékján az elözö 
heti szerepel. Várjuk név-
vel, lakcímmel kiegészített 
üzeneteiteket, hirdetéseite-
ket, amelyeket ingyen köz-
lünk, de értük felelősséget 
nem vállalunk. (Neveteket, 
cimeteket természetesen 
nem tesszük közzé). Cí-
münk: Délmagyarország/ 
Délvilág szerkesztősége, 
6740 Szeged, Stefánia 10., 
Sajtóház. A borítékra írd 
rá: RANDI-rovat! 

A „Légy a szerelmem" jeligé-
re: Nc haragudj a késői válaszért, 
de szeretnék veled találkozni, okt. 
9-én, 17-kor, a vásárhelyi Szent Ist-
ván térnél, a kerékpárboltnál. Le-
gyen a kezedben egy ilyen újság, az 
enyémben is lesz. Kérlek, gyere el, 
mert nagyon várlak! Ha mégsem 
tudnál jönni, íij a következő hétre, 
„Szerelem első látásra" jeligére. 

Sziasztok, lányok! 26 éves. 176 
cm magas, szegcdi srác vagyok. 
Szeretek szórakozni, zenét hallgat-
ni, és mindent, ami jó. Olyan lá-
nyok válaszát várom, akik komoly, 
tartós kapcsolatot szeretnének. Ha 
meg akarsz velem ismerkedni, írj 
„Esély" jeligére! 

„Step by step" jeligére: Köszö-
nöm kedves válaszod! Ha Neked 
megfelel, találkozzunk okt. 9-én, 
17-kor, az árvízi emlékműnél. Le-
gyen nálad egy ilyen újság. Addig 
is szia! 

A „Sárga rózsa" jeligéjű lány-
nak üzenem: Hirdetésed felkeltette 
az érdeklődésemet. 22 éves, szente-
si fiú vagyok. Nálam az őszinteség 
és a tisztelet a legfontosabbak egy 
jő kapcsolatban. Úgy gondolom, 
megtaláltad, akit kerestél. Szeretem 
az állatokat, a jó filmeket, a nagy 
sétákat. A diszkót én sem szeretem. 
Az élőzenét jobban kedvelem. Na-

RANDI-rovat 
gyon szeretnélek megismerni. Ha 
szeretnél velem találkozni, kérlek, 
legyél a hirdetés megjelenését kö-
vető napon, lS-kor, a Bajor előtt. 
Ha nem jó az időpont, íij „Naple-
mente" jeligére. 

Az „Egymásra találunk" jel-
igére: En is hosszútávú kapcsolatra 
vágyom, mint te, és szeretném, ha 
boldoggá tudnál tenni (mint ahogy 
(rtad a hirdetésedben.) Szeretnék 
találkozni veled okt. 9-én, 20-kor a 
Dóm téri templom főbejárata előtt! 
Legyen a kezedben egy szál virág, 
így megismerlek. Ha nem jó az 
időpont, vagy valami közbejött, frj 
vissza ugyanerre a jeligére! 

A „Ragyogás" jeligére: Felkel-
tetted az érdeklődésem irántad, 
ezért szeretnék találkozni veled okt. 
10-én (vasárnap), 17-kor, a SZOTE 
bejárata előtt. A kezedben legyen 
egy ilyen újság. Remélem, ott le-
szel! 

Főleg szentesieknek szólez a 
hirdetés , mert én is Szentesen 
élek. 175 cm magas, 14 éves lány 
vagyok, aki társaságra, megértésre 
vágyik. Imádok moziba járni, mo-
torozni, kosárlabdázni. Egy olyan 
sráccal szeretnék megismerkedni, 
aki 14 és 18 év közötti, van humo-
ra. Én a „rák" csillagjegyben szü-
lettem. Kalandorok kíméljenek! A 
hajam színe szőkésbarna, a szemem 
kék. Jeligém: „Bat girl". 

Hcllósztok, lányok! 16 éves, 
szentesi srác vagyok. Szeretek zenét 
hallgatni, biciklizni. A bulizás nem 
az én világom. Keresem korban 
hozzámillő hercegnőmet, akivel ta-
lálkozhatnék. A találkát hétfő dél-
utánra kérd! írj „Teknős" jeligére. 

Kedves, „Szilvia" jeligéjű lány! 
Remélem, nem haragszol túlságo-
san, hogy eddig nem találkozhat-
tunk, de mindig közbejött valami. 
Először nem tudtam elmenni az ál-
talad megadott időben, ezt kö-
vetően pedig nem jelent meg a hir-
detésem az új időpontról. Ha még 
szeretnél velem találkozni, gyere el 
okt. 13-án, a Hungária Hotel előtti 
szökőkúthoz, 19-re. Remélem, el-
jössz. Üdvözlettel: „Románc". 

Egy szegedi, 18 éves, 180 cm 
magas, szőke hajú, kék szemű lány 
levelét olvassátok. Szeretek bulizni, 
imádom a jó zenéket, és szeretek 
mindent, ami az életben jó lehet. 
Várom olyan fiúk jelentkezését, 
akikkel élvezni tudnám a jó bulikat, 
és aki eljön 9-én a Dance-Mix-re! 
írjatok „Dance-Mix" jeligére! 

A „Ragyogás" jeligére üzenem: 
Egy 23 éves, szegedi lány sorait ol-
vasod. Hozzád hasonlóan én is sze-

retek beszélgetni, sétálni, olvasni, 
és más érdekes dolgokat csinálni. 
Szeretném, ha valakivel megoszt-
hatnám gondolataimat, ha valakivel 
elmehetnék moziba, ha valakire én 
is számíthatnék. Komoly és hosszú 
távú kapcsolatot szeretnék. Örül-
nék, ha többé nem kellene azt érez-
nem, hogy magányos vagyok, és 
annak is örülnék, ha Te sem lennél 
az. Remélem, rokon lélekre talál-
tam, és eljössz okt. 11-én, hétfőn, 
du. fél 5-re a Hungária Szálló mel-
letti szökőkúthoz. Egy szál virág le-
gyen az ismertetőjeled. Jeligém: 
„Szeretni valakit..." 

Kedves, „Szerelem" jeligéjű 
lány! A hirdetésed felkeltette az ér-
deklődését egy szegedi, 20 éves, 
182 cm magas srácnak. Szeretek 
sétálni rengeteget, beszélgetni jó té-
mákról, moziba járni, bár mostaná-
ban nem tudtam elmenni, a jó buli-
kat sem hagyom ki, sőt szintetizálo-
rozom, fgy a zene a mindenem. 
Szoktam biciklizni, és utazni is. 
Szeretnék veled találkozni, ha jő az 
időpont okt. 11-én, 16-kor. Ha nem 
jó az időpont, kérlek, Írj újat a 
„Szerelem hullámhosszán" jeligére! 

A 19 éves, vásárhelyi fiúnak 
üzeni A „Sterbinszky" jeligéjű 
lány: Elfelejtettél időpontot és jeli-
gét Imi a hirdetésedhez! Ha még 
mindig meg akarsz velem ismer-
kedni, Irj időpontot, esetleg talál-
kozzunk okt. 9-én, a Sing-Sing 
előtt! (Dance-Mix). Hí írsz, az 
időpontot is tüntesd fel! Várom vá-
laszod! 

A „Szerelem" jeligéjű lánynak: 
Vásárhelyi, 19 éves, romantikus fiú 
vagyok, és nagyon szeretnélek 
megismerni téged. Szeretek a rész-
letekre figyelni, és nagyokat be-
szélgetni. Ha gondolod, trj „Bon 
Bon" jeligére! 

A „Szerelem" jeligéjű lánynak: 
Szia, én 17 éves, rövid., fekete hajú 
srác vagyok. Szeretem a romanti-
kát, az őszinteséget, szeretek sétál-
ni, beszélgetni, bulizni, és sportol-
ni. Ha úgy gondolod, hogy szívesen 
megismerkednél velem, trj „Fore-
ver" jeligére! 

Ha Te komoly, őszinte kapcso-
latra vágyó, életvidám, 19-22 éves, 
szegedi, kedves, csinos lány vagy, 
akkor oszd meg magányodat azzal 
a 23 éves, 185 cm magas, szintén 
szegedi sráccal, aki szeret beszél-
getni, sétálni, s nem rajong a disz-
kóért. Jelige: „Komoly kapcsolat". 

A „Szerelem" jeligéjű lánynak: 
Szimpatikusnak találtam a hirdeté-
sed. Szeretnélek megismerni, talál-
kozzunk okt. 10-én, vasárnap, 16-
kor, a Somogyi-könyvtár bejáratá-
nál. Ha nem jó az időpont, frj „Ro-
mantika" jeligére! 

s&c J BEVASARL0NAP0K 
^ a Centrum Áruházban, október 18-ig! 

Nöi blúz 990 Ft 
Nöi aljak 2 990 Ft-tól 
Nöi esernyő 990 Ft 
Triumph betétes melltartó 1 990 Ft 
Triumph Viamod melltartó 1 490 Ft 
Nöi tanga 990 Ft 
Nöi cipó 1 990 Ft-tól 
Tini hosszú ujjú póló 1 590 Ft-tól 
Gyermekdzseki 1 990 Ft 

Pionier férfinadrág 
Férfinadrág 
Férfidzseki 
Férfizakó 
Férfi félcipó 
Pamut férfiing 
Farmernadrág 

2 999 Ft 
2 990 Ft 
5 990 Ft 

9 900 Ft-tól 
1 990 Ft 
1 490 Ft 
3 590 Ft 

Gyermek pamutpulóver 1 490 Ft 

3 részes RUCANOR 
szabadidőruha 

ADIDAS 
sportcipő 

ADIDAS 
szabadidő 

22 290 f i 

21 900 n 

19 900 n 

Gabriela Sabatini ajándékcsomag 

Rimmel szempillaspirál + 
Adidas deo 

Herbina krémek 

Klasszikus zenei CD 

30 db-os étkészlet 9 990 D 

Rozsdamentes, ó I kukta 10 900 Ft 

6 990 Ft 

9 990 Ft 

9 990 Ft 

4 790 Ft 

879 Ft 
299 Ft 
490 Ft 

7 990 Ft 
9 990 Ft 

P h i l i p s é s G r u n d i g t v - k , 
Phil ips v i d e ó k , 

Z a n u s s i , W h i r l p o o l 
és Indesit m o s ó g é p e k 

e l ő l e g n é l k ü l i , 
k a m a t m e n t e s 
h i t e l a k c i ó j a ! 

Gyapjú- és tollpaplanok, párnák 
akciós áron! 

Csillár- és lámpavásár 20-40%, 

függönyök 
40%-os árengedménnyel! 


