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Az egyetemi beruházás elől elgördültek az akadályok 

Az építés folytatódik 
Az Ady téren május 2-án folytatódik az építkezés. 
Ekkora beruházás ügyeiben nem lehet kapkodni -
mondja Mészáros Rezső akadémikus, a Szegedi 
Tudományegyetem rektora. 

Mint megírtuk, április 18-án aláírta a két miniszter 
azt a megállapodást, amelynek értelmében a Szé-
chenyi-tervpályázatán (Gazdasági Minisztérium] a 
szegedi önkormányzat által elnyert beruházási ösz-
szeg az Oktatási Minisztérium beruházási összegét 
gyarapítja. Így lesz a Szegeden, az Ady téren épülő 
egyetemi információs központban az eredetileg ter-
vezettnél nagyobb méretű konferenciaközpont, 
amelyet az intézmény és a város közösen használ 
majd. 

Mivel az építkezés azóta is áll, ismét megkérdez-
tük Mészáros Rezső rektort: miért? Az egyetem ve-
zetője újra felidézte, hogy a két minisztérium kö-

zötti megállapodás hiányában állt le a munka az 
Ady téren. Akkor a megrendelő, az egyetem megál-
lapodott a kivitelezővel, hogy az utóbbi május 1 -jé-
ig nem követel kötbért, nem kéri az állásidő költsé-
geinek megtérítését. Közben megszületett a mi-
nisztériumi döntés arról, hogy az Ady téri beruhá-
zás oktatási minisztériumi támogatása kiegészül-
het a gazdasági minisztériumi, eredetileg a város-
nak szánt pénzzel. Ám a kivitelező és az egyetem 
közötti megállapodást ennek hatására már nem 
módosították. „Ekkora beruházásnál nem lehet 
összevissza kapkodni" - kommentálta a fejlemé-
nyeket a rektor. így most az a helyzet, hogy május 
2-án indul újra az építkezés, amelyet remélhetőleg 
már nem kell többet megszakítani, s az oktatási és 
városi célokat egyaránt szolgáló létesítmény határ-
időre elkészülhet. 

S. E. 

Kórbonctan az egyetemi 
negyedben 

Ezer forint osztalék részvényenként 

Piacnyitásra készül 
a Démász 

Koncert 
a beteg 
gyerekekért 

Faludy-díj Grecsónak 
A Szegedi Tudományegyetem 
bölcsészkarának ötödéves ma-
gyar szakos hallgatója Grecsó 
Krisztián, kinek lapunkban is 
számos alkalommal jelent meg 
írása, kapta idén a Faludy György 
Alapítvány díját. Az elismerést 
minden évben a szegedi egyetem 
egy-egy diákja nyerheti el, aki a 
tanulás mellett szépirodalmi te-
vékenységet folytat.Az idei díja-
zott Pletykaanyu című novellás-

kötete nem kis vihart kavart szü-
lővárosában, Szegváron. A tavaly 
megjelent, s azóta második ki-
adást is megért mű képviselte 
Magyarországot a budapesti 
könyvvásár keretében megrende-
zett első kötetesek nemzetközi 
fesztiválján. A Faludy Alapítvány 
díját a kuratórium elnöke, Fried 
István egyetemi tanár adta át teg-
nap az universitas rektori hivata-
lában. 

Évi rendes közgyűlését tartotta 
meg tegnap a Démász Rt. Rész-
vényenként 1000 forintos osz-
talékot fizetnek. 

A villamosenergia-piac megnyi-
tásáról szóló, 2001-ben elfoga-
dott törvény nyomán a Démász 
Rt. készül arra, hogy 2003. janu-
ár 1 -jétől megváltozott körülmé-
nyek között gazdálkodik -
mondta el a tegnapi közgyűlés 
utáni sajtótájékoztatón Dániel 
Dumont, a részvénytársaság 
igazgatóságának elnöke. Derva-
rics Attila, a cég vezérigazgatója 
azt hangsúlyozta, a szolgáltatá-
sok minőségének javulása is 
okot ad az optimizmusra. 

A társaság nem konszolidált, 
magyar számviteli elvek szerinti 
eredménye 4 milliárd 125 millió 
forint, amelynek 90 százalékát 
osztalékként fizetik ki a részvé-
nyeseknek. A nyereség elmarad a 
2000. évihez képest, aminek oka 
a 2001. január l-jén a villamos-
energia-tarifákban bekövetkezett 
változás: az értékesítési oldalon 

csak 6,1, míg a vásárlási oldalon 
átlagosan 13,1 százalékkal nőt-
tek az árak. A negatív hatást 
részben ellensúlyozta az év köze-
pén hatályba lépett módosítás, 
amely 3,9 százalékkal csökken-
tette a vásárlási átlagárat. A Dé-
mász több mint 738 ezer ügyfele 
2001-ben 3 ezer 573 GWh villa-
mos energiát vásárolt. Ez a 
mennyiség másfél százalékkal 
haladja meg az előző esztendő-
ben értékesített áramot. 

A Démász Rt. részvényenként 
1000 forint osztalékot fizet, ami-
hez a befektetők 2002. május 
28-tól juthatnak hozzá. A vezetés 
felhívja a figyelmet, hogy aki ma-
gánál tartja a részvényeket, an-
nak a Postabank fiókjaiban fizet-
nek, személyi igazolvány felmu-
tatása ellenében. Aki letétkeze-
lőknél tartja a papírokat, keresse 
fel az illető cégeket. A kisrészvé-
nyesek vigyék magukkal az adó-
azonosító számukat is, hogy a 20 
százalékos forrásadó levonása 
helyben megtörténhessen. 

F.K. 

A nyár derekán ide költözik a Kossuth Lajos sugárútról a kórbonctani intézet . Fotó: Miskolczi Róbert A Szegedi Gyermekklinika szep-
tikus intenzív részlegének létre-
hozása érdekében rendeznek jó-
tékonysági koncertet ma este 7 
órától az Ifjúsági Házban. Fellép 
a Guiro, a Gőzerő és a Blues Bell 
együttes. 

A belépés ingyenes, ám a hely-
színen köszönettel fogadnak fel-
ajánlásokat. A rendezvényt la-
punk is támogatja. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tavaly júliusban kezdték az 
utóbbi évek legnagyobb orvoska-
ri beruházását, s az idén júliusra 
tervezik a befejezést. A Szegedi 
Tudományegyetem 1 milliárd fo-
rintos költségvetéssel épülő 3 
szintes patológiai intézete 80 

százalékig elkészült, a kivitelező 
Ferroép tartja a tervezett határ-
időt. 

Az orvoskar kórbonctani (pato-
lógiai) intézete nem sok híján 
100 évig volt a beköltözés idején 
ideiglenesnek tekintett helyén, a 
Kossuth Lajos sugárúti egykori 
népiskola épületében, ahol osz-

tozott az igazságügyi orvostani 
és az anatómiai intézettel. Az 
„átmeneti" elhelyezés évtizedei 
után a kórbonctan hamarosan 
költözhet az egyetemi negyedbe, 
a klinikák szomszédságába. Az 
igazságügyi orvostan és az anató-
mia marad a Kossuth Lajos su-
gárúton. 

Balogh már a helyi 
választásokra készül 
A Magyar Demokrata Fórum 24 
fős frakciót alakit az ú j par-
lamentben - tudtuk meg Balogh 
László megyei országgyűlési 
képviselőtől, az MDF országos 
elnökségének tagjától. 

A fórumos politikus lapunknak 
nyilatkozva elmondta: az MDF 
országos elnöksége szerdai ülé-
sén úgy döntött, hogy önálló, 24 
fős frakciót alakít az új Ország-
gyűlésben, a Fidesz-MPP-vel kö-
tött választási megállapodás 
alapján. Az MDF és a Fi-
desz-MPP frakció nagyon szoros 
együttműködésre törekszik majd 
a parlamenti munkában - fogal-
mazott Balogh. A Csongrád me-

gyei 2. számú választókerületben 
egyéni mandátumot szerzett kép-
viselő közölte: az elnökségi ülé-
sen arról is határoztak, hogy a Fi-
desszel közösen már most elkez-
dik a felkészülést az őszi önkor-
mányzati választásokra. Balogh 
szerint sokkal nagyobb lesz az el-
lenzék ellenőrző szerepe és moz-
gástere azzal, hogy az MDF önál-
ló frakciót alapít. így például a de-
mokrata fórum tagjai sokkal több 
esetben szólalhatnak fel a parla-
mentben. Balogh cáfolta és ab-
szurdnak tartotta azt a hírt, mely 
szerint a szocialisták MDF-es po-
litikusokkal tárgyaltak volna a le-
hetséges együttműködésről. 

SZ. c. sz. 

Falunapok Üllésen, 
a Délmagyarral 
Falunapokra várják az érdeklődő-
ket április 27-én és 28-án Üllé-
sen. Szombaton délután 4 órakor 
az iskola udvarán kispályás labda-
rúgó-bajnokságot rendeznek és 
innen indul a falukerülő kerék-
pártúra is. Vasárnap reggel 
8.30-tól a 40 éves művelődési 
házban kiállítások nyílnak, átad-

ják a díszpolgári címet, valamint 
kulturális műsorok kezdődnek. 
Lesz még borverseny, falunapi ka-
valkád, hastánc, divatbemutató, 
kézműves-foglalkozás. Este 6-tól 
pedig lapunk, a Délmagyarország 
újságíróival találkozhatnak az ül-
lésiek. A falunapokat tűzijáték és 
hajnalig tartó utcabál zárja. 

PSZICHOTERÁPIA 
A GYÓGYÍTÁSBAN 
A pszichoterápia gyógyításban 
betöltött szerepéről rendeznek 
konferenciát Szegeden holnap, 
pénteken 10 órai kezdettel az 
MTA Szegedi Akadémiai Bizott-
ság székházban. A dél-magyaror-
szági régió regionális tanácsko-
zásán plenáris- és szekcióülése-
ken vitatják meg a szakemberek 
a pszichoterápia és más gyógyító 
szakmák együttműködési, vala-
mint gyakorlati és integrációs le-
hetőségeit. 

VERSKIÁLLÍTÁS 
ALSÓVÁROSON 
Sirató Ildikó irodalomtörténész 
(ELTE) és Szilvási Katalin zongo-
raművész nyitja meg ma, csütör-
tökön 18 órakor az Alsóvárosi 

Kultúrházban Pusztai Varga Ildi-
kó verskiállítását. Közreműkö-
dik: Barkós Beáta és Karancsi 
Zoltán képzőművész. A tárlat 
május 17-éig tekinthető meg. 

ÜNNEPRE KÉSZÜLNEK 
ADÓCIAK 
A község megalakulásának 50 
éves évfordulója lesz az egyik na-
pirendi pontja a pénteken egy 
órakor, a település könyvtárában 
kezdődő testületi ülésnek Dó-
con. Belovai Pál polgármester tá-
jékoztatja az önkormányzati 
képviselőket a lejárt határozatok 
végrehajtásáról, a testület jog-
körében kiadott döntésekről és 
utasításokról is. A testületi ülé-
sen végül a helyi könyvtár mun-
kájáról hangzik el értékelő beszá-
moló. 

Öt napig égett a dóci szeméttelep 

Vasvillával oltották a tüzet 
Öt napig égett a dóci szemét-
telepen felhalmozott hulladék. 
A lángokat a lakók fékezték 
meg. A tűzoltóságnak ugyanis 
nem feladata a kigyulladt sze-
méttelepek oltása. 

Eddig ismeretlen okból szomba-
ton kora délután kigyulladt a dó-
ci szeméttelep. A fél hektáros te-
rületre az elmúlt húsz évben 
nemcsak a dóciak, hanem a kör-
nyező települések lakói is hord-
ták a szemetet. Míg a helyiek 
nappal hozták a háztartási hulla-
dékot, építési törmeléket, addig a 
„szomszédok" éjszaka borították 
le utánfutóikról a lomokat. 

- Korábban már többször volt 
tűz a szeméttelepen, de ekkora 
még sohasem, mint a mostani -
tudtuk meg Belovai Pál polgár-
mestertől. A falu első embere 
maga hívta a szegedi tűzoltókat. 
Erre azért volt szükség, mert Dó-
con még a 80'-as évek végén fel-
számolták az önkéntes tűzoltó 
egyesületet. A Napos úti lakta-
nyából azonban az a válasz érke-
zett, hogy nem jön segítség. A 
dóciak lapáttal, vasvillával ver-
ték a felcsapó lángokat. Ütötték, 
ahogy tudták.Másnap a sándor-
falvi rendőrök ismét értesíteték a 
tűzoltókat. A rendőröknek kö-
szönhetően este 9 óra körül meg 
is jelent két tűzoltókocsi. A tűz 
addigra már átterjedt a kerítésen 
és környező termőföldeket ve-
szélyeztette. A hivatásosok azon-
ban lokalizálták a tüzet, megaka-
dályozták, hogy a telepen kívül is 
égjen valami. 

- A szeméttelepek gondozása, 
felügyelete önkormányzati fel-

adat - tájékoztatta lapunkat Du-
dás Miklós alezredes, szegedi 
tűzoltóparancsnok. A felhalmo-
zott hulladék akár hetekig is ég-
het. A tűzoltóknak csak az a fel-
adata, hogy megakadályozzák a 
tűz továbbterjedését. A több ton-
nányi szeméthegy belseje folyton 
izzik, ezért az oltás szinte lehe-
tetlen. - Amúgy pedig nincs rá 
elég pénzünk és elég vizünk, va-
lamint túl nagy erőt vonna el a 
fontosabb esetektől - tette hozzá 
a parancsnok. Biczok Imre volt 
az egyike annak a húsz dóéinak, 
aki részt vett az oltásban. - A te-
lep közelében épp tengerit vetet-

tem, mikor megláttam a hatal-
mas füstöt - emlékezett vissza a 
történtekre. Lapáttal verte szét a 
kisebb-nagyobb tűzfészkeket. így 
tettek társai is, hiszen vizet csak 
a szomszédos telek kútjáról tud-
tak volna hozni. A legjobban at-
tól féltek, hogy a kupacok alján 
akkor robban szét egy-két üres 
dezodorosflakon, mikor ott van-
nak. - Olyan pufogás volt néha, 
mintha vadászaton lennénk -
mesélte. Emellett a rengeteg égő 
műanyag palack és használt gu-
miabroncs iszonyú bűzt árasz-
tott. A hét elején már szereztek 
tömlőt, így vízzel is oltottak. To-

lólappal szétnyomták a kupaco-
kat, hogy kihűljön a belsejük. 
Szerda délután pedig két lajtos-
kocsi érkezett és végleg elham-
vadt az izzó hulladék. 

A 830 lelket számláló Dócon 
még az idén megoldódik a szer-
vezett szemétszállítás. A Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. 32 
településsel - köztük Dóccal is -
megállapodott arról, hogy kör-
nyezetkímélő módon szabadul-
nak meg a szeméttől. Ez év végé-
re a dóci telepet felszámolják, a 
helyén pedig hulladékudvart ala-
kítanak ki. 

KORMOS TAMÁS 

Ki vízzel, ki vasvillával próbálta megakadályozni a lángok továbbterjedését. Fotó: Karnok Csaba 


