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Ebazonosító rendszer bevezetését tervezik Szegeden 

Állattartás, korlátok között 
Egységes rendszerbe foglalja az 
állattartás szabályairól szóló ren-
deletét a közgyűlés. A módosított 
rendelettervezet, amely az eb-
azonosítási rendszer bevezetését 
is előírja, már februárban a kép-
viselők elé kerülhet. Az önkor-
mányzat azt várja az új rendelke-
zéstől, hogy csökken az állattar-
tással kapcsolatos panaszok, és a 
meghozott döntésekkel szemben 
benyújtott fellebbezések száma. 
Az elmúlt pénteki közgyűlés zárt 
ülésén is két ilyen fellebbezést is 
tárgyalt a testület. 

Az állattartás szabályainak meg-
szegése miatt elsősorban a kutya-
tartókat és a haszonállatok te-
nyésztőit bünteti az önkormány-
zat. A szegedi közgyűlés 1999-ben 
alkotott rendeletet, ami Szeged 
egyes lakóövezeteiben a haszonál-
latok tartásának feltételeit szabá-
lyozza. 

A rendelet értelmében nemcsak 
a szomszédok, hanem az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat hozzájárulása is szüksé-
ges althoz, hogy a megfelelő körül-
mények között, „a családi szük-
séglet mértékének megfelelően" lo-
vat, disznót, szamarat, vagy akár 
struccot is tarthassunk. Még olyan 
pihenőövezetben is lehetőség van 
az állattartásra, mint amilyen Új-
szeged kertvárosa. Szarvasmarhá-
ból kettő, disznóbői hat, nyúlból 
százhúsz tenyészthető a megfelelő 
ntéretü portán, de a kisállatnak 
minősülő struccból is elfér a rende-
let szerint hat. (A fenti állatok tar-
tásához legalább 720 négyzetméte-
res porta szükséges, ennél kisebb te-
rületen legfeljebb három kisállat 
tartható.) 

- Az önkormányzatnak gyakran 
kell bírságolnia az állattartást sza-

A lakótelepekhez közeli kertvárosokban is szigorúak az állattartás szabályai. fotó; Miskolcri Róbert 

hályozó rendelet megszegése mi-
att - nyilatkozta lapunknak Me-
zey Róbert jegyző. Ez az egyetlen 
eszköz a szabálytalanság megszün-
tetésére, az állatok elszállításának 
tárgyi feltétele ugyanis nincs meg. 

Sok gondot okoznak a társashá-
zakban tartott kutyák is. Az ebtar-
táshoz a lakóközösség többségé-
nek hozzájárulása szükséges, de a 
„kutyás lakással" szomszédos eme-
leteken a lakók kétharmadának 
bele kell egyeznie, hogy az eb a 
házban élhessen. Egyes társasházak 

alapító okiratában már rögzítik, 
hogy milyen feltételekkel tarthat 
- ha tarthat egyáltalán - állatot a 
lakóközösség valamely tagja. 

Mezey Róbert elmondta: az ön-
kormányzat illetékes irodái, és a 
szakbizottságok már készítik azt 
az előterjesztést, amely alapján akár 
már a februári közgyűlésen elfo-
gadhatják a képviselők az állattar-
tást szabályozó egységes rendeletet. 

Nem új rendelet készül, hanem 
a jelenleg érvényben lévő szabályo-
zást módosítják az alkalmazás gya-

korlati tapasztalatai alapján -
mondta Ácsné dr. Gunda Judit, az 
önkormányzat általános igazgatá-
si irodájának vezetője. 

A rendelet egyik legfontosabb ele-
me az ebazonosító rendszer beve-
zetése lesz. Ennek részletein még 
dolgozik az iroda. Annyit azonban 
megtudtunk, a módosításokat egyé-
ni képviselői indítványra dolgoz-
zák ki. Eddig számos lakossági fó-
rumon kérték ki a polgárok vélemé-
nyét a tervezettel kapcsolatban. 

K.B. 

Még nem lesz forgalomkorlátozás az Ady téri könyvtár építése miatt 

Megállapodtak a kivitelezőkkel 
Egy-két héten belül megjelennek 
a munkások az Ady téren, hogy 
hozzáfogjanak a szegcdi egyetem 
új könyvtárának felépítéséhez. 
A beruházást kivitelező cégek 
képviselői ugyanis tegnap aláír-
ták a felsőoktatási intézménnyel 
kötött szerződést. 

Történelmi pillanatnak nevezte a 
tegnapi napot a Szegedi Tudo-
mányegyetem (SZTE) életében az 
universitas gazdasági és műszaki 
főigazgatója. Tráser Ferenc az Ady 
térre tervezett új könyvtár kivite-
lezését végző cégekkel kötött 
szerződés aláírása alkalmával 
használta e jelentőségteljes kifeje-
zést. Amint arról korábban la-
punkban olvashattak, a bírálóbi-
zottság közbeszerzési pályázaton 
a budapesti székhelyű Magyar 
Építő Rt. és a székesfehérvári köz-
pontú Baucont Rt. konzorciumá-
nak ajánlatát találta a legked-
vezőbbnek. A két cég által létreho-
zott közkereseti társaság a pályá-
zók közül a legalacsonyabb áron, 
6,5 milliárd forintért vállalta, hogy 
2003. december 31 -cig felépíti a ta-
nulmányi és információs közpon-
tot. 

A Január 11 -i eredményhirde-
tést követő nyolcnapos fellebbezé-

Az új épület belsejét galériák tagolják. fotó. Miskolcri Róbert 

si határidő lejártáig a vesztes pá-
lyázók egyike sem emelt kifogást 
a döntés ellen, így a győztes kon-
zorcium tagjainak képviselői teg-
nap aláírhatták a megállapodást az 
egyetemmel. A dokumentumot 
Mészáros Rezső, az SZTE rekto-
ra, Nyul Antal, a beruházás lebo-
nyoh'tásával megbízott NOX 2000 

részéről pedig Szecső Béla, a Bau-
cont Rt. vezérigazgatója és Kézér 
Gyula, a Magyar Építő Rt. terme-
lési igazgatója látta el kézjegyével 
a rektori hivatalban. 

A korábbi világbanki hitel-meg-
állapodás felmondását követően 
állami támogatásból felépülő ta-
nulmányi és információs központ-

Rt. vezérigazgatója, a kivitelezők ban kap helyet Közép-Európa leg-

nagyobb szabadpolcos könyvtára. 
Ezenkívül az épületben egyetemi 
előadásokat, konferenciákat, kul-
turális rendezvényeket, ünnepsé-
geket tartanak majd. Az összesen 
22 ezer négyzetméter alapterületű 
tanulmányi központ felépítését 
Mészáros Rezső a szegedi egye-
tem legnagyobb beruházásának 
nevezte Klebelsberg Kunó fejlesz-
tései óta. 

A kivitelezők egy-két héten be-
lül elkezdik a munkát az Ady té-
ren, ahol most még sportpályák ta-
lálhatók. A tegnapi sajtótájékozta-
tón elhangzott, hogy a második 
szemeszterben ezen a helyen már 
nem tartanak testnevelésórákat, a 
hallgatók az egykori Kossuth lak-
tanyában december elejcn felava-
tott sportcsarnokot használják, 
amely mellett május végére több 
sportpálya is elkészül. 

A kivitelező cégek képviselői la-
punk kérdésére elmondták: első lé-
pésként körbekerítik az Ady téri 
építkezési területet, biztosítják az 
ideiglenes víz- és áramforrásokat, 
majd elkezdődik a mélyalapozás. 
Hozzátették: egyelőre nem terelik 
el a gépjárműforgalmat, közleke-
dési korlátozásokra csak az év má-
sodik felében kell számítani. 

H E G E D Ű S S Z A B O L C S 

Győz-e vajon A Gyűrűk Ura? 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Fej-fej mellett vezeti a filmes népszerűségi 
listát a Harry Potter, a bölcsek köve, illetve A 
Gyürü-trilógia első része, A Gyűrű Szövetsé-
ge. Az előbbit a tizennégy napig tartó vetítés 
alatt egyelőre többen látták a szegedi Belváro-
si moziban, mint a Tolkien-regényből készült 
filmet. Ez utóbbi azonban a kővetkező két 

nap alatt behozhatja nézettségbeli lemaradá-
sát. 

Petióczi Sándor, a Belvárosi mozi vezetője még 
nem tudja biztosan, hogy A Gyűrűk Ura című 
filmet többen megnézik-e, mint a Harry Potter, 
a bölcsek kövét. A miniplex nagytermében még 
szerdáig játsszák a trilógia első részét, mely or-
szágos szinten várhatóan sikeresebb lesz vetély-
társánál. A Harry Pottert összesen több mint 12 

Kitüntetések 
a kultúra napján 
A magyar kultúra napja alkalmából a budapesti Néprajzi Múzeumban ren-
dezett ünnepségen Pálinkás József oktatási miniszter tanároknak és tu-
dósoknak adott át kitüntetéseket. Több szegedi szakember is ehsmerés-
ben részesült. A magyar felsőoktatásban végzett iskolateremtő, nemzet-
közi elismertségű munkájáért Szent-Györgyi Albert-díjat kapott dr. Stá-
jer Géza, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) egyetemi tanára, a ké-
miai tudomány doktora, valamint dr. Varró Vince, az SZTE professzor eme-
ritusa. Posztumusz Kiss Árpád-díjban részesült az SZTE közelmúltban 
elhunyt egyetemi tanára, a neveléstudomány doktora, dr. Szebenyi Pé-
ter a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása területén vég-
zett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként. 

Százötven éve született Szegeden Csonka János 

A karburátortól 
a motorgyártásig 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Százötven éve, január 22-én szüle-
tett Szegeden Csonka János gé-
pészmérnök, feltaláló. A nevéhez 
fűződik a magyar motor- és gép-
járműgyártás megindítása. 

Csonka János Versecen járt is-
kolába, majd kovácsmester apja 
szegedi műhelyében szerzett gya-
korlatot. Első munkahelye az al-
föld-fiumei vasút szegedi telepén 
volt 1871 -tői, ezt követően a MÁV 
budapesti fűtőházában dolgozott, 
majd Bécsben az osztrák állam-
vasút alkalmazottja lett. Emellett 
Zürichben, Párizsban és London-
ban tanulmányozta a gépgyártást. 
A pesti műegyetem gépipari tan-
műhelyének vezető posztjára 32 
pályázó közül őt választották és 
1924-ig töltötte be ezt az állást. 

Az első magyar gázmotort 1879-
ben készítette el, három évvel 
később pedig az úgynevezett Cson-
ka-féle vegyes üzemű gáz- és pet-
róleummotort. Mechwart András, 
a Ganz-gyár vezérigazgatója felkér-
te őt és Bánki Donátot, hogy fej-
lesszék a gázgépeket. Elsőként egy 
mezőgazdasági kismotort szerkesz-

tettek. A világhírnevet azonban a 
közös találmányuk, a karburátor és 
a benzinporlasztó hozta meg a szá-
mukra. 

Csonka János berendezte a 
műegyetem új mechanikai-tech-
nológiai laboratóriumát. Itt szüle-
tett meg többek között a papír- és 
szovetszakító gépe is. Az 1900-as 
években már járműveket tervezett. 
Elkészítette a posta számára a le-
vél- és csomaggyüjtő autót - in-
nen számítjuk a magyar gépkocsi-
gyártást. A keze alól autóbusz, sze-
mélykocsi, tűzoltóautó-, csónak-
és bányamozdonymotor is kike-
rült. A motorgyártásban elsőként 
alkalmazott alumíniumot, nagy-
feszültségű mágnesgyújtást és ve-
zérelt szívószelepet. 
Csonka fános nyugalomba vonulá-
sa után háza alagsorában gép-
műhelyt nyitott. Cége rohamosan 
fejlődött, 1938-ban háromszáz 
munkást alkalmazott. Csonka Já-
nos álh'totta össze az első magyar 
automobil szakszótárt. Utolsó sza-
badalmát, egy láncfürészt 84 éves 
korában nyújtotta be. A neves fel-
találó 1939. október 27-én halt 
meg Budapesten. 

HIREK 
NEGYVEN EV 
A KÖZIGAZGATÁSBAN 
A Royal Szállóban tartják a Szege-
di Közéleti Kávéház következő ren-
dezvényét, amelynek vendége Tóth 
László, Szeged város volt jegyzője, 
házigazdája Szalay István mate-
matikus. Az est holnap 18 órakor 
kezdődik, címe: Negyven év Szeged 
város közigazgatásában. 

DÓCI ÜLÉS 
Képviselő-testületi ülést tartanak 
Dócon január 25-én, pénteken 13 
óra 30-kor. Az ülésen többek között 
bemutatják az új körzeti megbí-
zottat, a falugazdász pedig beszá-
mol a település mezőgazdasági 
helyzetéről, valamint az új támo-
gatási formákról. Bclovai Pál pol-
gármester beszél a község ötven-
éves évfordulójának ünnepi előké-

születeiről, valamint kijelölik az 
ezt előkészítő bizottságot is. 

KIÁLLÍTÁS 
„Keretbe zárt pillanatok" címmel 
Farkas Gábor képeiből nyílt kiállí-
tás tegnap, hétfő este Szegeden, a 
Bécsi Kávéházban. A festménye-
ket Bátyi Zoltán újságíró, lapunk 
főmunkatársa ajánlotta a nagykö-
zönség figyelmébe. A tárlat febru-
ár 21 -éig tekinthető meg. 

LIPOVÁNOK - FOTÓKON 
Lipovánok a Duna-deltában 
címmel fotókiállítás nyílik január 
23-án, szerdán délután fél 5 órakor 
a Móra Ferenc Múzeum második 
emeleti nagytermében. A tárlatot 
Valerij Platonov, az Orosz 
Kulturális Központ igazgatója nyitja 
meg. 

ezren látták a Belvárosi moziban, A Gyűrű Szö-
vetségére pedig eddig körülbelül nyolcezer jegy 
kelt el. Petróczi Sándor szerint ez utóbbi inkább 
az idősek figyelmét keltette fel, az iskolások kö-
zül is főleg a felsőbb tagozatosok jöttek el a ve-
títésre. A trilógia folytatásáról még nincs hír, nem 
tudni, mikor kerül a szegedi mozikba a telkien 
regényét feldolgozó film második és a harmadik 
része. 

ÉLELMISZER 
RAKTÁRHÁZ KFT. 

s 
i 

Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5. 
170 g Tonhal 

saját lében 9 9 , - 582/kg 

. a 

340 g Ajvár 
1 3 5 , - 397/kg s 130 g Baromfivagdalt 

(Szeko) 9 5 , - 846/kg 
v§ -C 400 g Halászlé 

(Szeko) 2 8 9 , - 722/1 
L. -C : 5 s 
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420 g Sólet 
füstölt oldalassal 2 4 9 , - 593/kg 

L. -C : 5 s 

45 © §1 IS 
350 g Spagetti-

szósz 3 9 , - 11 l/kg 

í i 680 g Pfefferoni 
paprika 1 5 9 , - 234/kg 

420 g Pacalpörkölt 
(Szeko) 2 9 5 , - 702/kg 

Törzs- TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY: 
v á s á r l ó i 

k á r t y a a z Lakossági törzsvásárlói kártyára - 4 % 
ü z l e t b e n 
v á l t h a t ó Kereskedői törzsvásárlói kártyára - 8 % 
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