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Forgalmi kavalkád 
A Honvéd téren vártunk tucatnyian a 10-es buszra a minap reg-
gel. Egy fiatalember érdeklődött, vajon honnan indul most a 
20-as. Az emberek a fejüket rázták. Begördült egy autóbusz, an-
nak sofőrje sem tudott neki segíteni. Furcsa. 

Megérkezett a 10-es. Szokatlan útvonalon, a Vitéz és a Gyertyá-
mos utcán lódult neki. A Béke és a Jósika sarkánál óriásit féke-
zett, majd csattanás. Az emberek megszokásból vezetnek, ezt 
tette egy autós is, akinek a forgalmi rend megváltozása miatt nem 
volt elsőbbsége. Kocsija hátulja bánta. A busz vezetője biztatta az 
utasokat, ne szálljanak le, egy perc és megyünk tovább. Úgy is 
volt. A pilóta elegánsan bedobta a fülkébe leszakadt rendszám-
tábláját és már indult is a járat. Mintha ez mindennapos lenne 
mostanság. 

VF.S. 

Illegalitásban élnek a kiskertek lakói 

Demonstrációval 
az utcanevekért 
A Szeged környéki kiskertek-
ben, hétvégi házakban élők kö-
zül egyre többen szorgalmaz-
zák, hogy a lakóhelyükön lévő 
utcáknak legyen végre neve, 
mert annak híján nem hiva-
talosan laknak ott . 

A tápéi kiskerttulajdonosok is 
csatlakozni akarnak ahhoz a kez-
deményezéshez, amelyet több 
száz baktói, majd tompaháti kis-
kertes elindított. A tiltakozó ak-
ciókat fontolgató panaszosok 
ugyanis érthetetlennek tartják, 
hogy a szegedi önkormányzat 
nem ad nevet utcájuknak, ezzel 
pedig megakadályozza az ott élők 
bejelentkezését. 

A tápéiak is megelégelték a bi-
zonytalan, illetve több szem-
pontból kifogásolható helyzetü-
ket. Ezért falugyűlést szervez-
nek, mivel közös érdekeiket sze-
retnék minél eredményesebben 
képviselni, tudtuk meg a fórum 
szervezőjétől, Tóth Pétertől. 

Úgy tűnik tehát, lavinát indí-
tottak el a tompaháti kiskerttu-
lajdonosok azzal, hogy kérelem-
mel fordultak Szeged önkor-
mányzatához annak érdekében, 
hogy hivatalosan is lakóhelyük-
nek nevezhessék kiskerti ottho-
nukat. Az anyagi nehézségeik 

miatt állandó lakhelyüket felad-
ni kényszerülő családok ugyanis 
jelenleg „törvénytelenül" élnek 
külterületi házaikban. Tóth Pé-
ter a ma is érvényben lévő 1992. 
évi törvényből idézett, amikor el-
mondta: „A polgár lakóhelye an-
nak a lakásnak a címe, amelyben 
a polgár él. A lakcímbejelentés 
szempontjából lakásnak tekin-
tendő az az egy vagy több helyi-
ségből álló épület vagy épület-
rész, amelyet a polgár otthonául 
használ. Továbbá az a helyiség, 
ahol valaki szükségből lakik, 
vagy - amennyiben más lakása 
nincs-megszáll!" 

Eszerint pedig a kiskerti öve-
zetben lévő ingatlanokba is be le-
hetne, kellene jelentkezniük a 
családoknak, ha lenne neve az 
utcáknak. Ez pedig a közgyűlés 
döntésén múlik. Ezért az érintet-
tek szeretnék, ha a következő 
közgyűlésen már napirendre tűz-
nék kérésüket. Nem megnyugta-
tó ugyanis számukra az, hogy 
gyakorlatilag csalásra kényszerí-
tik őket azzal, hogy egyelőre 
kénytelenek fiktív címet megje-
lölni állandó lakhelyükként. 
Ugyanakkor a törvénytelen hely-
zetet az önkormányzat egy „toll-
vonással" feloldhatná. 

N. RÁCZ JUDIT 

UJ KEPVISELOK ESTJE 
A választásokon győztes szegedi 
országgyűlési képviselők estjét 
rendezik meg a Közéleti Kávéház 
programsorozatában pénteken 
18 órától a Café Rádió 88-ban, a 
Szeged Elazábam—A-Vendégek: 
Balpgh László (MDF), Botka 

aszló (MSZP) és Újhelyi István 
1SZP). Beszélgetőtársak: Vass 

Infie és Zoltán Csaba, a Rádió 
Műsorvezetői. 

HERPAI ZOLTÁN TÁRLATA 
Máté Krisztina, a TV2 műsorve-
zetője nyitja meg Herpai Zoltán 
festőművész tárlatát ma, pénte-
ken 17 órakor a Kárász utcai Gu-
lácsy Galériában. Herpai Zoltán 
1975-ben diplomázott a Magyar 
Iparművészeti Főiskola grafikus 
szakán, pályakezdése óta festő-
művészként dolgozik, Budapes-

ten él. Az elmúlt két évtizedben 
Szegeden már háromszor is volt 
egyéni tárlata a Gulácsy Galériá-
ban. A mostani kiállítására har-
mincöt festményt hozott, vala-
mennyi nagyon derűs hangulatú. 
„Kiegyensúlyozott világot próbá-
lok a képeimmel bemutatni, an-
nak ellenére, hogy az utolsó da-
rabok már a meglehetősen zakla-
tott választási időszakban ké-
szültek." - nyilatkozta a művész. 

CSIPKEÜNNEP 
Százéves a világhírű halasi csipke. 
Ennek tiszteletére ma nemzetkö-
zi csipkekiállítást és művészeti 
műsort szerveznek Kiskunhala-
son. Az eseményre szegedi művé-
szek is meghívót kaptak: a Lassus 
Énekegyüttes, valamint a Szöl-
lősy Vonósnégyes is fellép a Csip-
keházban. 

A vízelvezetés alapozó munkáit elvégezték 

Az Ady tér időben beépül 

Nem állt le a tornacsarnok építése 

Háttérmunkák a Radnótiban 

Nemsokára látványosan „föl-
duzzad" a munka az Ady téren -
mondja Tráser Ferenc, a Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE) mű-
szaki-gazdasági főigazgatója. 

Az építkezés eddig sem állt le tel-
jesen, csak nem volt túl látvá-
nyos - állítja az egyetem gazda-
sági vezetője. A kivitelező a vízel-
vezetés alapozási munkáit végez-
te: 470 cölöp került a földbe, 
igaz, ezt nehéz fotóval dokumen-
tálni - jegyezte meg némi iróniá-
val Tráser Ferenc. 

Az oktatási minisztériumi 
nagyberuházás, az SZTE Tanul-
mányi és Informatikai Központ-
jának építésében tagadhatatla-
nul volt bizonytalanság az el-
múlt hetekben. Miután eldőlt, 
hogy az eredetileg tervezettnél 
nagyobb konferenciaterem lesz, 
mert a szegedi önkormányzat 
beszáll az építkezésbe az általa 
elnyert .pályázati összeggel, azt 
kellett megoldani, hogy a Szé-
chenyi-terv pályázati támogatá-
sa, majdnem egymilliárd forint, 
amelyet a város eredetileg egy 
saját konferencia-központ építé-
séhez nyert, átkerüljön a Gazda-
sági Minisztériumból az oktatá-
si tárcához és az immár közös, 
egyetemi-városi beruházás tá-
mogatására lehessen felhasznál-
ni. A rektor és a polgármester a 
minisztériumi ígéret birtokában 
már februárban tényként kezel-
te a közös beruházást, a pénz át-
csoportosításáról szóló megálla-
podást azonban csak április 

Az új egyetemi spor tcentrum gazdagabb lesz, min t az Ady téri volt. 

18-án sikerült aláírni a két mi-
niszternek. Ez előtt értelemsze-
rűen nem történhetett meg az 
eredeti kiviteli tervek módosítá-
sa, s a kivitelező nem láthatott 
hozzá „teljes gőzzel" az építke-
zéshez. Az egyetem mint meg-
rendelő ebben a helyzetben igye-
kezett bebiztosítani magát és 
megállapodott a kivitelezővel, 
hogy a támogatás minisztériu-
mok közötti átcsoportosítása, 

illetve ennek elhúzódása miatt 
ne terheljék pluszköltségek -
május elsejéig. 

Néhány napon belül, amint 
véglegesítik a módosított tervet, 
látványosan fölgyorsul az építés 
- ígérte Tráser Ferenc, aki biztos 
benne, hogy a várakozásban telt 
napok nem befolyásolják a beru-
házás befejezésének határidejét: 
2004 májusának végén az egye-
tem és a város polgárai birtokba 

Fotó: Miskolczi Róbert 

vehetik az új oktatási és konfe-
rencia-központot. 

Előrehaladott az új egyetemi 
sportcentrum építése is a volt 
Kossuth laktanya területén, ahol 
jóval több létesítmény - sport-
csarnok, négy teniszpálya, két 
kosár- és két kézilabdapálya, öl-
tözők, konditermek - lesz, mint 
amennyi az egykori Ady téren 
volt. 

S. E. 

ként értékelték az önkormány-
zat törekvéseit". 

Úgy tűnik, az alapkőletétel óta 
nem folyik érdemi munka az épí-
tési területen. Ezzel kapcsolato-
san Mike Csaba igazgató elmond-
ta: jóllehet igazán látványos mun-
ka nem folyt az elmúlt hetekben, 
időközben elvégezték az építők a 
közműfejlesztést, ami nem kis 
feladat. Jelenleg a szerkezeti ele-
meket (tetőszerkezet-merevítők, 
konzolok stb.) készítik, gyártják 
különböző telephelyeken. A di-
rektor azt nem tudta megmonda-
ni, hogy mikor kezdik el felépíteni 
ezekből az elemekből a tornacsar-
nokot. - Antali Gábor főmérnök 
azt közölte velem, tartják magu-
kat ígéretükhöz, így augusztus 
15-én á tadják a csarnokot . Mike 

kérte, műszaki ügyekben fordul-
jak bizalommal Antalihoz. A Ma-
szer Rt. szegedi kirendeltségveze-
tője azonban egy belső szabályzat-
ra hivatkozva nem nyilatkozott 
lapunknak. Közölte, erre csak a 
vezérigazgatónak van joga. Teg-
nap telefonon kerestük Koi Lász-
lót. A budapesti központban meg-
tudtuk: a vezérigazgató külföldön 
tartózkodik, s leghamarabb hét-
főn tud nyilatkozni az ügyben. 

SZ. C. SZ. 

Nem állt le a Radnóti gimná-
zium tornacsarnokának építé-
se, csupán a háttérben folyik a 
munka - tájékoztatta lapunkat 
Mike Csaba igazgató. A fővál-
lalkozó Maszer Rt. képviselői 
nem nyilatkoztak az ügyben. 

A Radnóti Miklós gimnázium új 
tornacsarnokának felépítésére év 
elején írt ki nyílt közbeszerzési 
pályázatot a szegedi önkormány-
zat. A mintegy 300 millió forin-
tos beruházást a Magyar Épület-
szerelő Rt. nyerte meg. A buda-
pesti székhelyű cég egyébként 
több munkát is nyert közbeszer-
zési eljáráson az elmúlt hóna-
pokban Szegeden. így fővállalko-
zóként közreműködött a márci-
usban átadott Dorozsmai úti 
fegyintézet felújításában. Emlé-
kezetes, ennek kapcsán több al-
vállalkozó és beszállító cég tá-
madta meg a Maszer Rt.-t, 
mondván, nem fizeti ki a járan-
dóságukat. Volt olyan, aki egy 
sajtótájékoztatón adócsalással 
vádolta meg a fővállalkozót, amit 
a cég gazdasági igazgatóhelyette-
se határozottan visszautasított. 
A szegedi Lechner téri rendőrla-
kásokat is a Maszer Rt. építteti 
fővállalkozóként. 

A Radnóti Miklós gimnázium 
régen várt tornacsarnokának 
alapkövét még a választások el-
ső fordulója előtt, április 2-án 
tette le Bartha László polgár-

mester és Mike Csaba intéz-
ményigazgató. Az ünnepélyes 
ceremónián a polgármester el-
mondta: „nem lett igaza azok-
nak, akik csak kampányfogás-

Fotó: Miskolczi Róbert Pálya állott, most földhalmok... 

Jól sikerült a ligeti nyárköszöntő 

A majális szervezői elégedettek 
Lacipecsenye, színes műsorok, napsütés -
nagyjából ez a receptje a jó tömegren-
dezvényeknek. A hét végi majálist szervező 
Városkép Kft. munkatársai szerint ennél 
azonban jóval több kell a sikerhez. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy olyan városi rendezvényt, amelyre sok 
ezer pihenni, kikapcsolódni vágyó városlakó 
kíváncsi, kifejezetten nehéz úgy megszer-
vezni, hogy minden résztvevő elégedett le-
gyen. Az idén úgy tűnik, ez sikerült, persze 
az időjárás is segített. A majálist csaknem 
egy hónapi komoly készülődés és egyeztetés 
előzte meg - mondja Pál Ildikó, a Városkép 
Kft. munkatársa, aki szerint a munka meg-

érte a fáradságot. A visszajelzések szerint 
kulturált, jő hangulatú nyárköszöntő „bu-
lit" sikerült összehozni. 

S ha már „buli", akkor fontos a sör, a laci-
konyha, a bódésor. A hétvégén a vendéglá-
tók és a vásározók együtt csaknem félszáz 
helyet béreltek maguknak, s köztük örven-
detesen sok volt a vidéki kereskedő is. A 
színpadi programokat az MSZP és az 
MSZOSZ helyi erői szervezték, önálló kez-
deményezésként. 

A Városkép Kft. most először volt gazdája 
ennek a nagyszabású, szabadtéri városi ren-
dezvénynek, így a cég tulajdonképpen a ma-
jálissal debütált. Éppen ezért mindenre na-
gyon figyeltünk - mondja Pál Ildikó - , ko-
moly minőségű, alapos takarítást rendel-

tünk, igyekeztünk gondoskodni a sátrak éj-
jel-nappali őrzéséről, valamint a terület tel-
jes biztonságról. Ez utóbbi kapcsán meg kell 
említeni az újdonságként bemutatkozó 
trambulint és az óriáscsúszdát, amelyek 
persze dúsítják a programot, ám kockázatot 
is jelentenek. 

Pál Ildikó szerint minden, aminek a nagy-
közönség örül, az a szervezőt megizzasztja, 
hiszen ha ilyenkor bárki, főként gyerek meg-
sérül, az jóval több, mint kellemetlen a prog-
ram házigazdája számára. Majális persze lesz 
jövőre is, s arra a kérdésre, hogy mit változ-
tatnának az ideihez képest, Pál Ildikó némi 
gondolkodás után válaszolja, tulajdonképpen 
nem sokat, ám az jól jönne, ha a szaldó nul-
láról pozitív irányba mozdulna. 

Szombati játszóház 
a Dóm téren 
A Pax Christi Egyesület szervezé-
sében május 4-én, szombaton 
Latin-Amerikát bemutató ját-
szóházi program várja az érdek-
lődőket a Dóm téren. A progra-
mok délelőtt 10 órától délután 
5-ig, a harangjátékig tartanak. 
Felnőtteket és gyerekeket egy-
aránt várnak a játszóházba, ahol 
mindenki kedve szerint játszhat, 
alkothat, falatozhat, jól érezheti 
magát és sok mindent megtud-
hat Latin-Amerika távoli kultú-
rájáról. 

A Napsugaras kézművesaszta-
loknál agyagozás, festés, maszk-
készítés és fonás szolgál kikap-

csolódásul. Délelőtt kiállítás nyí-
lik a zsombói Koós Károly Altalá-
nos és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulóinak alkotásaiból. A Bordá-
nyi Általános Iskola, a Karolina 
Általános Iskola, a Makkosházi 
Általános Iskola, a Sándorfalvi 
Általános Iskola és a Zsombói Ál-
talános Iskola gyermekcsapatai-
nak vetélkedője 11 órakor kezdő-
dik. Délután egy órakor kezdődik 
az állatsimogatás és a térjáték. A 
felnőttek sátorában Dél-Ameri-
káróF szóló filmeket vetítenek, 
háromtól Barbara Pérez Guzmán 
vezetésével karneváli tánclépése-
ket tanulhatnak az érdeklődők. 


