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SZEGED 5

csörög a Pannon OSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a
héten Nyilas Péter oszthatják meg. Újságíró
munkatársunk munkanapokon reggel 8 és 10
óra között, vasárnap 14 és 15 óra között fogadja hívásaikat a 06-209-432-663-as rádiótelefon-számon. Elveszett és talált tárgyakat
kereső olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondanivalójukat. Hirdetésfelvétel
8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld (ingyenes) számon, illetve személyesen a Sajtóházban és a hirdetőirodáinkban.

Macskák. A Gáspár Zoltán
u. I. szám alatti lomkamra nyitott ablakán át beköltöztek a
gazdátlan macskák, „akiknek"
néha enni ad egy házbeli
asszony. Őt viszont épp emiatt
érte inzultus: egy rosszmodorú
házaspár az utcán kileste, lökdösték, s csúnyán kiabáltak vele a szerencsétlen állatok miatt
- mesélte egy hívónk.
Rakpart-park. Bézi Ferenc örül annak, hogy lapunk a
szegedi alsó rakpart parkolójának ügyével foglalkozik. Olvasónk szerint indokolatlan a
buszparkoló téli elzárása a személyautók elől. Úgy véli, a
Belváros levegője is tisztább
lenne, ha az autók egy része a
szellős Tisza-parton keresne
várakozóhelyet.
Ikertelefon. L. L. (telefonszáma szerkesztőségünkben)
idős olvasónk szóvá tette, hogy
a Déltáv Rt. hívónk megkérdezése nélkül kapcsolta át telefonját a régi ikervonalról fővonalra. így olvasónk előfizetési
díja mintegy ötszörösére nőtt, s
ez igen érzékenyen érinti a kis
nyugdíjból élő házaspárt. - A
Déltáv Rt. illetékes munkatár-

sa válaszképpen elmondta: a
jelzett terület telefonhálózatának fejlesztésébe az ikervonalak fölszámolása is beletartozik, ezért nincs mód az ikerállomás visszakapcsolására.
„Tömegközlekedés".
Hölgyolvasónk megerősítette a
délutáni tiszaszigeti buszokon
préselődő tömeg miatt panaszkodó hívóink véleményét: szerinte is nagyon sokan zsúfolódnak a Mars térről fél 4 és
fél 5 órakor induló járatokon. Csaba István, a Tisza Volán
Rt. helyközi üzletág-igazgatója
az emiitett járatok forgalmának
folyamatos ellenőrzését Ígérte.
Dorozsmai „lomtalanítás". A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. nem szervezett
lomtalanítási akciót Kiskundorozsmán - tudtuk meg Szolnoki Lászlótól, a kht. műszaki
igazgatóhelyettesétől. A lakók
feltehetőleg téves tájékoztatást
kaptak, ezért pakolták fölösleges holmijukat az utcára. Szolnoki László arra kéri a dorozsmaiakat, hogy a hulladékudvarba vigyék a lomot.
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Szemétgyűjtés a hullámtérben

Tegyünk a Tiszáért!
Szemétgyűjtést szervez két
hétvégén is a lakosság bevonásával a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht., az AlsóTisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei csoportja a Tisza szegedi hullámterén.
A Tisza hullámterében lévő erdőkben rengeteg szemét
halmozódott fel. A közelgő
tavaszi áradás elősegftője lehet a vfzi élőlények újra elszaporodásának, ezért nem
mindegy, hogy koszos vagy
tiszta erdő fogadja őket a hullámtéren. A szegedi rész megtisztításáért ezért összefogtak
a madártani egyesület tagjai, a
vízügyesek és a kht. munkatársai, hogy a lakosságot is
bevonva, két hétvégén összeszedjék a felelőtlenül szétdobált hulladékot.
Elsőként, március 18-án

8.30-tól a Tisza újszegedi oldalán indul az akció. Aki segítene szeretne, azt a Heavytex Újszegedi Szövő Rt. portája előtt (Alsókikötő sor 11.,
a volt vasúti hfd pillérjénél), a
Vakok Intézete előtti parkolóban vagy az új hfd újszegedi
hídfőjénél várják. Második alkalommal, március 25-én
ugyancsak 8.30-tól a hullámtér Szeged felőli része kerül
sorra. A találkozási pontok a
következők: az árvízi emlékmű mellett, az új hfd szegedi
hídfője vagy a vfzitelep előtt a
Felső Tisza-parton. Nagyobb
csoportok jelentkezését a 0630-985- 1570-es telefonszámon előre kérik jelezni, hogy
mindegyik helyszínre tudjanak
szervezni aktivistákat. A kht. a
szemét összegyűjtéséhez biztosít zsákokat, védőkesztyűket, illetve gondoskodik a hulladék elszállításáról is.
K . T.

Tőzsdei j e l e n t é s
A hét utolsó kereskedési napja is sok izgalmas eseményt
tartogatott a befektetők számára. A BUX záióéitéke 10471 pont lett
(+ 231 pont). Az amerikai Nasdaq index, amely a technológiai
szektor papírjait tartalmazza, újabb történelmi csúcson zárt. Először
sikerült 5000 pont felett befejeznie a napot. Jellemző, hogy míg az
első ezer ponthoz évüzedek kellettek, az újabbak már hónpok alatt is
sikerednek. A BET-en az aktuális varázsszó még mindig az
„internet". A Fotex papírjait fel kellett függeszteni, mivel sikerült
Bob Dole amerikai szenátor-elnökjelöltet tanácsadónak megnyerniük
és hamarosan indul az internetes termékforgalmazásuk is. A
Novotrade szintén internetre készül és a papfr csak drágul és drágul...
Hasonló okokból a Matáv és az Antenna is jól szerepeltek. A Pick
állítólag sikeres tárgyalásokat folytat Japánban. Ez a piac nagyon
fontos a cégnek és ezért a vállalat részvényei kiválóan szerepellek.
Részvény neve
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Szegedi képviselete a Tisza-üivesl K ü

Lakásépítés 1999: a megye a sor végén

A legkevesebb, mióta számolják

forrás
Végleges
útlezárás

Munkatársunktól
Vasárnap reggel 6 órától
Szegeden, a Kossuth Lajos sugárúton az Izabella híd feljárójánál lévő utat épftési munkálatok miatt véglegesen lezárják. Ezentúl a rókusi vasútállomást, az IKESZ autócentrumot
és az autóklubot csak a konzervgyár felől lehet megközelíteni, a villamossínek mentén.

Visy József
Baráti Társaság
alakul

Szezon a z é p í t k e z é s b e n . Kész a z a l a p o z á s , k e z d ő d i k a f a l a z á s . (Fotó: Schmidt Andrea)
A lakásé p í t é s

Csongrád
megyében,
az
országoshoz
hasonlóan,
lényegében a '70-es
é v e k k ö z e p e óta csökken ő t e n d e n c i á j ú . E negativ
f o l y a m a t csak ritkán szak a d t m e g e g y - e g y központi i n t é z k e d é s jótékony h a t á s á r a . Utoljára
a '90-es évek közepén,
a m i k o r a lakásépítési támogatást a többszörösére e m e l t é k - írja Pálfalvi
Z s o l t n é , a m e g y e i KSH
tájékoztatási osztályvezetője a hivatal napokban megjelent 1999-es
e s z t e n d ő t é r t é k e l ő jelentésében.
Tavaly az országban 20
ezernél is kevesebb lakás
épült, s amióta erre vonatkozóan rendelkezünk statisztikai adatokkal, ez a legkisebb
mért érték. Ugyanez érvényes
Csongrád megyére is: a
mindössze 494 új lakás az
egy évvel korábbi igen alacsony számnál is kisebb, azaz
negatív rekord.
A népességszámra vetített
lakásépítést adatok alapján
szembetűnő a megye országosnál is k e d v e z ő t l e n e b b
helyzete: míg Csongrád megyében 1999-ben ezer lakosonként alig egy lakás épült,
addig országosan csaknem
kettő. E rangsort egyébként
Pest megye vezeti a magasan
kiemelkedő 3,8-es értékkel,
majd Szabolcs-Szatmár-Bereg (2,8), Zala (2,6) és HajdúBihar (2,4) következik, míg a
sort Komárom-Esztergom
megye zárja 0,9-es értékkel.
Az, hogy a megyei lakásépítés 1999-ben, ha kevéssel
is, de tovább csökkent, a sze-

Elmaradt roham
A kezdeti nagyon élénk érdeklődés után enyhülni látszik az a nyomás, amely az új, kedvezményes kamatozású
lakáshiteleket folyósító bankokra nehezült néhány héttel
ezelőtt. Az információt kérők, lakásépítési
szándékkal
pénzintézethez fordulók csupán tíz-tizenöt százaléka bizonyul hitelképesnek, s valószínűsíthetően egy százalék
alatt marad azok aránya, akik a maximális, nyolcmilliós
lehetőséget is ki tudják használni
Szóval, a kassza egyelőre bírja, mi több, a visszamenőleges érvényesség, a kedvezményeket 1999-es évre is kiterjesztő döntés azt sugallja, a hangos bevezetést nem
előzte meg igazán alapos előkészítés, modellezés.
K. A.

gedi lakásépítés visszaesésének következménye. A megyeszékhelyen használatba
vett 213 új otthon kevesebb
mint kétharmada az 1998.
évinek. A többi városban és a
községekben a lakásépftés
megélénkült, igaz, csak az
egy évvel korábbi igen alacsony szinthez képest. Ezen
ellentétes folyamatok eredményeként a megyeszékhely
részesedése a korábban megszokott ötven százalék feletti
- esetenként hetven százalék
fölé is emelkedő - aránya
csaknem negyven százalékra
mérséklődött.
Az önkormányzati bérlakásállomány Csongrádon
1999-ben pontosan egy tucat
új lakással gyarapodott. Helyi
önkormányzati beruházásban
Szegeden is épültek lakások,
összesen harminc, de ezeket
elkészültük után értékesítették. Bár Szegeden és Hódmezővásárhelyen az építtetői kör
gazdasági vállalkozásokkal is
kiegészült, a lakások túlnyomó többségét - több mint
négyötödét - továbbra is természetes személyek építették.
A magánberuházásban
megvalósult lakások tágasak,
kényelmesek, átlagos nagyságuk 108 négyzetméter. Kö-

HÉTFŐN
A SZOCIALISTA PART
irodájában (Tisza L. krt. 2-4.
1/122.) dr. Bálint János ügyvéd
ingyenes jogi tanácsadást tart
15-16 óra között.
JOGSEGÉLYSZOLGÁLATI FOGADÓÓRÁT tart az
MSZOSZ Csongrád Megyei
Képviselete (Szeged, Kálvária
sgt. 14.) 14 órától 16 óráig az
MSZOSZ tagjai részére (a tagságot hitelt érdemlően igazolni

kell). Dr. Hajdú István ad felvilágosítást munkaviszonyban lévők, pályakezdők, valamint
nyugdíjasok részére.
FARKASNÉ
POCSAI
BLANKA, a 8-as választókerület (Újszeged) képviselője lakossági tájékoztatót tart 17 órá-

új épületben „létesült", tfz
százalékuk kialakítását tetővagy padlástér-beépítéssel,
toldaléképítéssel vagy egyéb
módon oldották meg. A 494
lakáshoz 213 gépkocsitároló
tartozik, kilenchez télikert,
egyhez úszómedence csatlakozik, és - a statisztikai hivatal adatai szerint - nyolc új
lakást láttak el elektronikus
vagyonvédelemmel.

Az 1999-ben elkészült lakások felére 1997-ben vagy
később adta ki az építési engedélyt a hatóság, az ennél
korábban kiadott engedélyek
között nem ritka az olyan,
amelyik 1993 előtti keltezésű,
de akad 1989-es is. Az átlagos kivitelezési idő több mint
két év, egészen pontosan 818
nap. A kivitelezési idő a házilagos építés esetén nyúlik
meg különösen, három vagy
akár több évre is. Gyakori
eset, hogy a végleges használatba vételi engedély kiadása
előtt beköltöznek a lakók.

Az épített lakások esetében a legnépszerűbb fűtőanyag a gáz, a fűtési módok
közül pedig az etázsfűtés. A
radiátoros megoldás mellett
egyre nagyobb teret hódít a
padlófűtés, a lakások 14 százalékában van ilyen rendszer.
Tavaly a megszokotthoz
képest jóval több lakás szűnt
meg, s a 108-as szám hetven
százalékkal több az előző évinél. A csökkenő lakásépítés
mellett ez annyit jelent, hogy
az új lakások több mint egyötöde - országosan háromtizede - pótlási célokat szolgált. A megszűnési okok között az új lakás kialakítása a
domináns, az elemi csapásként nyilvántartott ár- és belvíz miatti megszűnésre még
csak elvétve akadt példa.
Az új épftési engedélyek
kiadása egész évben folyamatos volt. 1999-ben hatszáz lakás épitésére adták meg az engedélyt a hatóságok, 42 százalékkal többre, mint 1998-ban.
Az engedélyek növekvő számában megnyilvánuló erősödő építési szándék előrevetíti,
hogy a következő években
egyre több új otthon kerül tető
alá. Ennek érdekében születtek azok a központi intézkedések is, amelyek 2000. február
l-jétől léptek életbe. A támogatások elsősorban a fiatal házasok és a 3 és többgyermekes
családok lakáshoz jutását preferálják kiemelt kamattámogatás formájában.

A lakások döntő többsége

Kovács András

zöttük nincs lényegi eltérés
aszerint, hogy a megyeszékhelyen, a többi városban vagy
a községekben vették-e használatba azokat. A többi beruházó jellemzően kisebb lakásokat építtetett; az önkormányzatiak átlagos alapterülete nem éri el a 40, a vállalkozásban építetteké az 58
négyzetmétert. Az új otthonok több mint négytizede
száz négyzetméteres vagy annál tágasabb. A legtöbb lakás,
az összes mintegy harmada
három szobával épült, mfg az
ennél kevesebb, illetve az
ennél több szobásak együttes
aránya nagyjából egyenlő.

tól a Fő Fasori Altalános Iskolában a szennyvíz csatomázásról.
DR. BEREKNÉ DR. PETRI
ILDIKÓ, a 11 -es választókerület (Belváros) képviselője lakossági fórumot tart 17 órától a
Béke Utcai Általános Iskolában.
Téma: a Honvéd téren létesítendő parkolóház.
TÓTH JÓZSEF, a 16-os választókerület (Kiskundorozsma)
képviselője fogadóórát tart 16
órától a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

Munkatársunktól
Március 14-én 18 órakor a
Radnóti Miklós gimnáziumban
tartja alakuló ülését a Visy József Baráti Társaság. Mint azt
a szervezőktől, Szekeres Mártától és Mécs Lászlótól megtudtuk, már folyamatban van
egy alapítvány bejegyzése is,
melynek elindítója és anyagi
támogatója Lászik Zoltán kollégájuk, az Amerikában dolgozó kiváló kutató volt. Visy József, a nagyhírű pedagógus
több generációban hagyott
mély nyomot a humánum, az
emberi érték és a tudás szeretetének átadásával, sok tanítványa gondol rá még ma is szeretettel ország- és városszerte.
Visy tanár úr a nehéz időkben
göröngyös életpályát vállalt,
de mindennél fontosabb volt
számára az oktatás, a diákok
személyiségének fejlesztése, és
hogy ez nem volt hiába, mi
sem bizonyttja jobban, mint
hogy tanítványai az évek távolából most emléket kívánnak
neki állítani.

Erőszak
Munkatársunktól
Szemérem elleni erőszakkal
gyanúsítanak a rendőrök egy
harminc éves férfit - tudtuk
meg dr. Balogh Zoltán alezredestől, a Szegedi Rendőrkapitányság vezetőjétől. P. Illés
egy áttivornyázott éjszaka
után, március 4-én reggel fél
hatkor a Víztorony tér közelében, egy lépcsőházban erőszakoskodni kezdett V. Jenőnével,
sőt lelopta a nő nyakából 25
ezer forint értékű aranyláncát.
A férfit szemérem elleni erőszakkal és lopással gyanúsítják
és őrizetbe vették.

fr dudaszó
Munkatársunktól
Hétfőn, Szent Patrik napján
a tradicionális fr dallamokat
játszó Fiana együttes lép a
Szegedi Ifjúsági Ház színpadára. A koncerten játszik Alan
Burton a neves fr dudás is.

Etka anyó
Sándorfalván
Munkatársunktól
„Csoda vagy valóság?" címmel Etka anyó vidám és zenés
jógabemutatót tart Sándorfalván. Az érdeklődők vasárnap
délután 5 órától találkozhatnak
az „örökifjú" hölggyel a helyi
művelődési házban.

Da rvas i - kötet
franciául
Munkatársunktól
A párizsi A c t e s sud
könyvkiadó novelláskötetet
jelentetett meg Darvasi
László Szegeden élő fró műveiből. A „ L ' o r c h e s t r e le
plus triste du monde" (A világ legszomorúbb zenekara)

elmet viselő kötet Darvasi
L á s z l ó h a r m a d i k idegen
nyelven megjelent könyve.
Az író prózáit eddig holland
és német nyelvre fordítottak.
A francia kötet műfordítói
Joelle Dufeuilly, valamint
Natalia és Charles Zaremba.

