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Háborgás a Béke
utcában, Szatymazon
Szatymazon, a Béke utca 62. és
64. lakói négy esztendeje egyszer
már lecserélték összes okmányukat, amikor a két telek között
nyíló utca önálló nevet kapott.
Most a számozás változtatása
miatt kényszerülnének erre.
Szatymazi olvasónk,
Mikus
Károlyné hívta fel értetlenkedve
szerkesztőségünket: miért kell
négy év után ismét családja öszszes iratát kicserélnie, sorban
állnia hivatalokban és nem kevés
pénzt kifizetnie csak azért, mert
háza egy új utcában áll.
A Béke utca 62. és 64. között
nyílt új utcát négy esztendeje az
ott élők javaslatára Liliom utcára
keresztelték. Az addig Béke utca
62/A és B számú házak attól
kezdve Liliom utca 1. és 3. címen
szerepeltek, a sarki ház pedig
maradt Béke utca 62. Ugyanez
történt a túloldalon is: a sarkon
álló Béke utca 64. után a Liliom
utca 2. következett.
Ahogy Mikus Károlyné panaszolja: az önkormányzat most a
sarki házon kezdené a számo-

zást, a Béke utca 62. egyben Liliom utca 1. is lenne. Ennek következtében öt családnak kellene
összes iratát kicserélnie lakcímváltozás okán. Ez az ő esetükben
két vállalkozói igazolványt, négy
jogosítványt, ugyanennyi forgalmi engedélyt, két gépjárműtörzskönyvet és négy lakcímigazolványt jelentene. Nem érti, miért
kell négyévente ilyen terhet a
nyakukba venni.
Szatymaz polgármester asszonya, Lengyel Istvánné kérdésünkre elmondta, hogy a házszámozásról szóló szabályzat értelmében a telkeket aszerint kell
beszámozni, amerre nyílnak.
Négy éve a község akkori vezetése hibázott, amikor a sarki házak
esetében ezt nem vette figyelembe.
- Most, még mielőtt az utca tovább épülne, rendbe szeretnénk
tenni ezt a dolgot - mondta.
Majd hozzátette: az okmányok
átíratásának költségét az önkormányzat fedezi.
W.A.

Nóta és operett
Tavasz van a Tisza-parton címmel magyarnóta- és operettgálaestet rendez a Magyarnóta-szerzők és Énekesek Dél-magyarországi Egyesülete. Az előadás vasárnap 16 órakor kezdődik Szegeden, az Alsóvárosi Kultúrházban. Fellépnek az egyesület énekesei - Ürmös Ilona, Kurina Ter-

hes Irén, Koós Éva, Antal Imréné, Miskei Rózsa, Ódry Zsuzsa,
Fodor Károly, Gyuris Imre, Németh József, Lévai László, Szegedi Tóth Lajos és Fejes Sándor -,
valamint héttagú cigányzenekara ifj. Csicsó Győző és Sztokkó
Mihály vezényletével. Jegyek a
helyszínen is kaphatók.

A város ünnepe
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szeged napja alkalmából május
17-e és 21 -e között számos programmal várják az érdeklődőket.
Május 17-én középiskolás helytörténeti vetélkedővel indul a
rendezvénysorozat. Utána kiállítások nyílnak a városházán és a
Bálint Sándor Művelődési Házban. A rókusi templomban turkui vendégek koncerteznek. Május 18-án zászlófelvonás, majd
ünnepi közgyűlés lesz. Ekkor
rendezik meg a Cora utcai futóversenyt, valamint kihirdetik a
középiskolás
akadályverseny
eredményét. A Roosevelt téren
pedig háromnapos pünkösdi vigadalmat
rendeznek.
Május
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19-én megnyitják a III. hídi vásárt és sportversenyeket szerveznek.
Az újszegedi ligetben szoboravatás, míg a sportcsarnokban
nemzetközi társastánc-bajnokság lesz. Ekkor rendezik meg a
több települést érintő kerékpárversenyt is. Május 20-án a Móra
Ferenc Múzeumnál az EzGáz, a
M. É. Z. és St. Martin koncertezik, majd tűzijáték lesz. Szeged
napján, vagyis május 21-én ösztöndíjakat adnak át a városházán, a Várban kiállítás nyílik a
tömörkényesek alkotásaiból. A
dómban püspöki misét tartanak,
a felsővárosi minorita templomban pedig bemutatják a Szeged
napjára írott kórusművet.

Megvehető a Somogyi utcai foghíjtelek, változik a fizetőparkolás rendje

Bérbe adó a Szent István tér
Zárt üléssel és az összevont szavazással folytatódott tegnap a
csütörtökön megkezdődött szegedi képviselő-testületi ülés.
Ezentúl kétszer, némi időkülönbséggel kell kamerával rögzíteni az érvényes parkolójegy nélkül várakozó autókat, hogy elejét
vegyék az esetleges vitáknak határozott tegnap a közgyűlés,
így a képviselők szándéka szerint
senki sem hivatkozhat majd arra, hogy éppen parkolójegyet vásárolt, amikor lefilmezték a kocsiját. A büntetésekkel kapcsolatban jogorvoslatért a polgármesterhez is lehet fordulni döntött a testület.
Igennel szavazott a közgyűlés a
Szent István tér hasznosítására.
Az anyaghoz beterjesztett módosítással, amely meghatározza,
milyen jellegű vállalkozás működhet a téren, a terület eladását
ellenző szocialista frakció is
egyetértett.
A térből kialakítandó 1882
négyzetméteres telken - a 40 évre 40 millió forint induló bérleti
jog és havi háromszáz forintos
négyzetméterenkénti bérleti díj
ellenében - a tér jelenlegi funkcióját megtartó zöldség-gyümölcs, élelmiszerpiac vagy áruház épülhet. A jelenlegi épületek
elbontásáról, a tulajdonosok kártalanításáról és a bérlővel való
konkrét megállapodásról a Ványai Eva alpolgármester vezette
munkacsoport folytat tárgyalásokat. A bérleti jogot nyílt pályázaton értékesítik.
Ugyancsak nyílt pályázatot írhat ki 2002. június 30-áig az IKV
Rt. elnök-vezérigazgatója a Somogyi utca 19. számú foghíjtelek
eladásáról. Az induló pályázati
vételár 90 millió forint. A jövőbeni vevőt rendkívül szigorú előírások kötik a tekintetben, hogy
milyen épületet, milyen határidővel építhet.
Az SZKT igazgatója felhatal-

A Somogyi utca 19-es foghíjtelek ára m i n i m u m 90 millió forint.
mazást kapott, hogy legalább
300 millió forintos áron értékesítse a Szepark Kft.-ben lévő 45
százalékos SZKT-tulajdonrészt.
Az üzletrészre elővételi joga van
az 50 százalékban magánkézben
lévő Vivaép Rt.-nek, amely a
tranzakció után a Szepark 100
százalékos tulajdonosa lesz.
A testület döntése értelmében
22 millió forinttal kipótolták a
Dugonics téri körforgalom kiépítésére betervezett összeget.
Már csak egyféle vízdíj van érvényben Szegeden, az, amelynek
alkotmányosságát többször kifo-

Emléktáblát avatnak
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós, a Szegedi Egyetem volt rektora, Szeged város díszpolgára emléktábláját ma, szombaton délelőtt
10 órakor avatják fel. A táblát a Dóm tér 8. szám alatti kémiai intézet
falán, a világhírű tudós mellszobra alatt helyezték el. Az ünnepélyes
aktus része az Amerikai Kémiai Társaság programjának, amelynek
során emléket állítanak az Egyesült Államokhoz, illetve a világ valamely más országához kötődött tudósoknak. Emlékkiállítás nyílik az
egyetem Dugonics téri aulájában, amelyen Szent-Györgyi életének és
munkásságának dokumentumait mutatják be.

Heliport a szegedi klinikának
Megépülhet a katasztrófavédelmi heliport Szegeden, az ú j klinika melletti területen - döntött az egyetem orvoskari tanácsa.

az Árpád Nevelőotthonként ismert gyermekvédelmi
intézményt.
A Pedagógus életműdíj adományozásáról is döntött a testület.
A kitüntetést Hegyes Ferencné
óvónőnek, Szabó Béláné gyógypedagógusnak és Kreuter Vilmos
nevelőtanárnak ítélték oda. Pulz
Lajos báró emléktábláját augusztus 18-án avatják fel a szegedi
nagyárvíz hős tábornokáról elnevezett utcában, amelyhez az önkormányzat 400 ezer forint támogatást biztosít.
K. B.

Határon túli magyar diákoknak

Ifjúsági pályázat
Az Oktatási Minisztérium közoktatás-fejlesztési és értékelési
főosztálya Bolyai ifjúsági pályázatot hirdet itthoni és határon
túli magyar
középiskolások,
egyetemisták számára. A feladat:
térben és időben változó jelenségek tanulmányozása számítógépek segítségével. Pályázni egyéni
munkával lehet, felkészítő középiskolai tanár, illetve egyetemi
konzulens támogatásával.
A fizikai, kémiai, biológiai és
más természeti vagy mesterségesen elindított jelenségek model-

lezésével foglalkozó dolgozatok
elkészítéséhez minden segédeszköz használható, ezenkívül interneten keresztül elérhető speciális irodalom és szimulátorok
állnak a diákok rendelkezésére.
A középiskolások számára az
Élet és Tudomány folyóiratban
korábban megjelent cikkek is
ajánlottak.
A pályázat beküldésének határideje: 2002. december 10. További
információk
a
http:/Avww. ifjubolyai.sztaki.hu
internetes oldalon találhatóak.

Kifutó, szálloda és napelemes sétahajó

Napsugaras reptér

MUNKATÁRSUNKTÓL

Katasztrófavédelmi heliport kialakítását tervezi a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokságának támogatásával a Mentés a
lövőért Alapítvány Szegeden, az
új klinika szomszédságában.
Az új klinika melletti tisztáson
eddig is volt lehetőség mentőhelikopter leszállására, de ez a szűk
terület nem megfelelő a honvédségi mentőhelikopter számára. A
klinikák - főként a baleseti és az
idegsebészeti - közelsége miatt
viszont itt lenne ideális hely az
esetleges tömegbalesetek vagy
más katasztrófák sérültjeivel érkező légi mentő leszállására. Az
eredeti elképzelések szerinti leszállóhely kialakítását az orvoskar barakképülete akadályozza, s
problémát jelent az is, hogy ide
tervezik az új sebészeti tömböt.
Az orvoskar tanácsa most úgy
döntött, a 12 sérült szállítására
alkalmas honvédségi helikoptert
is fogadni képes leszálló helyéül
az orvosegyetem sportpályája
mögötti területet kínálja fel.

gásolták. Eszerint a felszíni belvíz elvezetésének díját, azaz a
vízelvezető árkok karbantartásának költségét a vízdíjba épített 8
forintból fedezheti a Szegedi Vízmű Rt.
A képviselők elfogadták a város
új építési szabályzatát is, amely
megoldást hozhat többek között
a Marostői városrész, Baktó, illetve a Gyevi-temető beépítésére,
hasznosítására.
A testület elfogadta a költségvetés zárszámadását is.
Zárt ülésen eldőlt: 2007. május 14-éig Pósa Róbert vezetheti

Fotó: Miskolczi Róbert

Augusztus közepéig kell megtennie üzleti ajánlatát a napenergia-hasznosítással
foglalkozó cégnek a szegedi repülőtéri beruházásra.

Mentőhelikopter ereszkedik le a klinikánál.

Szándéknyilatkozatot fogadott el
pénteki ülésén a szegedi képvise*.
ló-testület. A dokumentum szerint a város támogatja a British
Petrol Solar General Agent gazdaságossági számításokkal, előtanulmányokkal együtt benyújtott ajánlatát a szegedi regionális
repülőtér fejlesztésére. A konkrét
üzleti terv kidolgozására 2002.
augusztus 15-éig szabott határidőt a képviselő-testület.
A
napenergia-hasznosítással
foglalkozó cég üzleti titkai miatt
a közgyűlés zárt ülésen tárgyalt
az ajánlatról. A BP alternatív
energiával foglalkozó vállalata
nem csupán a repülőtér fejlesztésére tett ajánlatot. A Sancer-tavak mellett szándékaik szerint

egy 250 szobás szállodát is építenének, amelynek energiaellátását javarészt napelemekkel biztosítanák. Ugyanakkor egy 54
személyes napelemes hajót is telepítenének a Tiszára.
Mezey Róbert jegyző sem árulhatott el részleteket a cég ajánlatáról. Annyit közölt: a vállalat átfogó fejlesztést hajtana végre a
szegedi repülőtéren. Arról, hogy
csak kiszolgáló létesítményeket
építenének, vagy elkészítenék a
hiányzó szilárd burkolatú leszállópályát is, nem kaptunk tájékoztatást. Azt sem tudni, a cég
beruházóként jelentkezett, vagy
a napenergia-hasznosítás technológiáját szeretnék Szegeden
referenciaként meghonosítani.
A BP Solar General Agent ajánlatához az Oxford University, illetve Matolcsy György gazdasági
miniszter támogató levelét is
mellékelte.
K.B.

