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HIRDETMÉNY! 
A Magyar Köztársaság Elnöke 106/2002. (VII. 12.) 

KE határozatával 2002. október 20-ára kitűzte 
n hely i ö n k o r m á n y z a t i k é p v i s e l ő k és p o l g á r m e s t e r e k 

választását. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény 50/A § (2), 

valamint a Ve. 114. § (2) bekezdése alapján 
a kitűzést követő 10 napon belül a településen 

lakóhellyel rendelkező, önmagát azonos 
kisebbséghez tartozónak valló 5 választópolgár 

kezdeményezheti helyi kisebbségi önkormányzat 
választásának kitűzését. 

A kezdeményezés jogvesztő határideje: 
2002. július 22-én (hétfőn). 16.00 órakor lejár. 

A kezdeményezéshez szükséges iratminta a Szeged Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának 

Sóhajok hídja alatti helyiségében vehető át, illetve 
a kezdeményezések befogadása is ugyanott történik 

a jelzett határidőig, az alábbi időpontokban: 
csütörtök: 8.00-15.30, péntek: 8.00-13.30,' 

szombat, vasárnap: 9.00-13.00, hétfő: 8.00-16.00 
l)r. Mezey Róbert, Szeged M. J. Város jegyzője 

Erste Plusz Betét 

8,82%* 
E8KM. 750 000 Ft feletti lekötött ósueg eseten, éve* kamat 8.7* . 
A i .tkclo 2002. juniu* 7 tol Július 31-ig tart. 
A bank a kamatvaitoitatAs Jogét fenntartja. 

Az év végére szerkezetkész állapotba kerül az 
egyetemi könyvtári és konferencia-központ. A 
végső átadás 2004-es határidejét a megváltoz-
tatott tervek miatt kiírt új közbeszerzési eljárás 
sem módosítja. 

Hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbe-
szerzési eljárást folytat a Szegedi Hidományegye-
tem (SZTE), amelyen kiválasztják a már épülő 
könyvtári központban helyet kapó, áttervezett 
konferenciaterem kivitelezőjét. Mint ismeretes, az 
Oktatási Minisztérium nyolcmilliárdos beruházás-
ban építi fel a könyvtári központot az Ady téren. 
Röviddel az építkezés megkezdése előtt a szegedi 
önkormányzat jelezte, hogy az általa a Széchenyi-
tervhez kapcsolódó pályázaton, önálló konferen-
cia-központ építésére nyert 892 millió forintot az 
egyetemmel együtt szeretné felhasználni. Az in-
doklás szerint Szegednek elég egy konferencia-köz-
pont is, és a város által nyert pénzzel együtt az ere-
detileg tervezettnél kétszer nagyobb, 1500 fős befo-
gadóképességű központ kielégíti az igényeket. Mi-
vel a Gazdasági Minisztérium hozzájárult ahhoz, 

hogy a város ily módon használja fel az összeget, 
áprilisban megkezdődhetett a közös építkezés. 

Mivel azonban az eredeti tervek módosultak, a 
megváltozott feladatra kiegészítő közbeszerzési el-
járást kellet kiírni, amelynek eredményhirdetése a 
közeljövőben várható. A teljes beruházás 10 száza-
lékát, azaz a város által nyert 892 millió forintot 
érintő közbeszerzési eljárás résztvevője az eredeti 
kivitelező, a Baucont Rt. is - tudtuk meg Tráser Fe-
renctől. Az SZTE gazdasági főigazgatója elmondta: 
jelenleg az alapozás folyik, az eredeti tervek szerint, 
így ezt még az új közbeszerzési eljárás eredmény-
hirdetése előtt végezheti a kivitelező. Mire ezzel a 
munka befejeződik, elkészülnek a végleges tervek, 
kiválasztják a kivitelezőt és megindulhat az építke-
zés. 

A gazdasági főigazgató hozzátette: az eredeti ha-
táridők nem változnak. így ebben az évben már szer-
kezetkészen állni fog a könyvtári és konferen-
cia-központ az Ady téren. A végső átadás határidejét 
sem módosítják a megváltozott tervek: legkésőbb 
2004. május 31 -én átadják az épületegyüttest. 

KÉRI BARNABÁS 

Több mint kétmilliós kárt okozott a tolvaj 

Tanyát foglalt a hajléktalan 
Egy Szatymaz melletti tanyába költözött be a 
hajléktalan T. Attila, majd kivágta az ottani 
akácfákat, mintegy 25 köbméternyit, és eladta a 
szomszéd fémhulladékát. 

Lopás miatt indított eljárást a Szegedi Rendőrkapi-
tányság a 25 éves hajléktalan, T. Attila ellen. A férfi 
a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül költözött 
be egy Szatymaz melletti tanyára, ahol kivágta a 
környékbeli akácfákat, majd értékesíteni akarta a 
mintegy 25 köbméter faanyagot. 

Az illegális favágót azonban tetten érte a tanya 
tulajdonosa, aki értesítette a rendőrséget. Az eljá-
rás során derült ki, hogy a férfi nem csak a fákból 
akart hasznot húzni. T. Attila ugyanis 2002 márci-
usa és július közepe között a szomszéd tanyáról el-
tulajdonított körülbelül 50-60 autókarosszériát és 
egyéb alkatrészeket, amiket egy szegedi fémhulla-
déktelepen értékesített. 

Az ellopott karosszériák összértéke mintegy két-
millió forint, az akácfáké pedig 160 ezer forint volt. 
A szorgalmas tolvajt a rendőrség őrizetbe vette. 

A szállodákban és panziókban minden szoba foglalt 

Kitették a megtelt 
táblát Szegeden 

ÓBECSE MÚZSÁJA 
Obecse múzsája Szegeden cím-
mel rendeznek kávéházi estet 
ma 18 órától a Juhász Gyula Mű-
velődési Ház dísztermében. A 
vendég: két vajdasági költő, Ko-
vács Karolina és Tari István. A 
múzsák megszólaltatója: Plesi. 

KOVÁCSATTILA 
ÚJRAJÁTSZIK 
Kovács Attila volt az első szegedi, 
aki hat évvel ezelőtt gépkocsit 
nyert Vágó István Mindent vagy 
semmit című vetélkedőműsorá-
ban. A szegedi reumatológus or-
vos most újfent ringbe szállt és 
az RTL Klub Kell egy csapat című 
kvízműsorában mérette meg 
magát. Az adás hétköznap 
16.45-kor látható. A főnyere-
mény egy autó. 

MÓRICZ BÉLA LÁSZLÓRA 
EMLÉKEZNEK 
A Szegedi Zsidó Hitközség dísz-
termében pénteken 17 órakor 
emlékeznek meg a harminc éve 
elhunyt Móricz Béla Lászlóról, 
aki a város szülöttei közül eddig 
egyedüliként kapta meg a jeru-
zsálemi Jad Vasem Intézettől a 
Világ Igaza kitüntetést. A vész-
korszakban embereket mentő 
Móricz Béla László emlékére táb-
lát helyeznek el a díszterem fa-
lán. Ezt a szombat fogadása, 
majd Kidus követi. 

Szegeden nem találni szabad 
szobát a szállodákban és pan-
ziókban ezekben a napokban. 

A Glattfelder téri Novotel Szálló 
mind a 136 szobája foglalt a ka-
jak-kenu Európa-bajnokság ide-
jén. Elsősorban nyugat-európai 
vendégek foglaltak szobát, de sok 
a magyar turista is. A szálloda 
idejében megkapta a szabadtéri 
és más városi események prog-
ramját. Ehhez igazodva sokan 
csak egy-egy hétvégét töltenek a 
megyeszékhelyen. 

Az újszegedi Forrás Szállóban 
szintén minden hely elkelt. Kül-
földi kajakosok és turisták vették 
birtokukba mind a 177 szobát. 
Megtudtuk: a verseny után lesz 
szabad szobájuk. így aki például 
a szabadtéri előadásaira jön, talál 
magának szállást a Forrásban. A 
szállodát egyébként a magyarok 
közül főként a pécsi, soproni, bu-
dapesti és debreceni vendégek 
kedvelik. 

A Kölcsey utcai Royal Szálló-
ban sincs már hely, ugyanis itt 
szállásolták el az izraeli és olasz 
kajak-kenu válogatottat, a 
VIP-vendégeket és a bírói kar tag-
jait. Elmondták, hogy a nagy vízi 

esemény után biztosan lesz ki-
adó szoba a hetvenből. 

A Hattyas sori Kálmán panzió-
ban a síkvízi kajak-kenu Eb-re 
érkezők foglalták le a szobákat. A 
panzió tulajdonosától megtud-
tuk, más városi programok alkal-
mával jobbára csak magyar turis-
ták szállnak meg náluk, s ők is 
általában csak egy hétvégére jön-
nek. 

A Nyíl utcai Marika panzió 9 
szobája nem csupán ezen a hé-
ten, de egész augusztusban fog-
lalt. Az újszegedi Anna utcában 
az azonos nevű panzióban a ka-
jak-kenu Eb idején foglalt mind a 
6 szoba. A nagy sportrendezvény 
után viszont lehet náluk szobát 
foglalni. 

Hogy mekkora ez idő tájt a 
vendégforgalom a városban, azt a 
baksi Krónikás Park fogadó pél-
dájával is illusztrálhatjuk. Jólle-
het a panzió 28 kilométerre van 
Szegedtől, itt is foglaltak szobát 
az Eb-re, valamint a szabadtéri 
játékok előadásaira érkezők. A 
Fő utcán található vendégfogadó-
ban egyébként olyanok szállnak 
meg főként, akik az ópusztaszeri 
emlékparkba látogatnak. 

KISIMRE FERENC 

Egyiküknek sem rosszabb négyesnél a tanulmányi átlaga 

Zsuzsa asszony 9 gyermeke 

A közbeszerzési eljárás ideje alatt is folyik az alapozás az Ady téren 

Időben megépül a központ 

Ez még csak az alap, az épület szerkezetkészen állni fog év végére. Fotó Schmidt Andrea 

Egy hónapig a Vedres szakközépiskola udvarán 

Bajor kolbász és habos sör 

Kilenc gyermeket nevel Vásár-
helyen az erzsébeti Búzás csa-
lád, a kilenc közül három saját, 
hat fogadott. 

Épp ebéd készült, mégpedig a 
gyerekek közreműködésével, 
amikor meglátogattuk a Búzás 
családot. Nagy volt a sürgés-for-
gás a hétszobás, hatalmas ház 
szintén tekintélyes méretű kony-
hájában, mindenki igyekezett ki-
venni a maga részét a főzésből. -
A nevelt gyermekeim Tímea, 
Barbara, Enikő, Erika, Éva, Sa-
rolta, a sajátjaim Anettka, Betti-
na, Attila - mondja Búzás Lász-
lóné. Hozzátette: most épp töb-
ben vannak, mert nála vakáció-
zik Mária és testvére, Erzsébet is, 
akik már visszakerültek Csong-
rádra, édesapjukhoz. - De nem-
rég tizenöt gyermekre főztem, te-
rítettem, hisz itt vendégeskedett 
unokahúgom három gyermeke is 
- teszi hozzá Zsuzsa asszony. 

Hogyan kerülnek a családok-
hoz az állami gondozott gyerme-
kek? A Gyermek- és Ifjúságvédő 
Intézet helyezi el őket hivatásos 
nevelőszülőknél. - Szinte min-
den nevelt gyermekem anyának 
szólít, csak egyikük mondja, 
hogy Zsuzsa néni -, halljuk Bú-
zás Lászlónétól, aki egy, hivatá-

Bajor sörünnep kezdődött teg-
nap Szegeden, a Vedres szak-
középiskola udvarán. 

Sramlizenétől volt hangos teg-
nap délelőtt a szegedi Vedres Ist-
ván technikum udvara. A csinos 
lányok söröskorsókkal egyensú-
lyoztak a vendégek között, mi-
közben a Lustige Bűben (Vidám 
Fickók) húzta a talpalávalót. 
Szerdán délelőtt megkezdődött 
az egy hónapig tartó hatodik ba-
jor sörünnep. 

- Az eltelt hat év bizonyítja, 
hogy a bajor sörünnep jól illesz-
kedik a szegedi nyári programok 
közé. Folyjon a sör! Mindenki 
érezze jól magát! - fogalmazott a 
megnyitón Kelemen János, a 
Dél-Tisza Menti Áfész és a Coop 
Szeged Rt. vezetője. 

Esténként a Lustige Bűben 
muzsikál. Kit ne csábítana ez a látvány? Fotó: Karnok Csaba 

sos nevelőszülőknek szervezett 
tanfolyamot is elvégzett. 

Sok jószágot tart a Búzás csa-
lád, évente hét-nyolc disznót 
vágnak, „de például a vietnami 
malacok csak a gyerekek kedvé-
ért vannak itt". Észrevétlenül 

éppúgy megtanulják az állatok-
ról való gondoskodás tudnivaló-
it, mint a sütés-főzés csínját-bín-
ját, a különböző, ház körüli 
munkákét. A tanulást sem ha-
nyagolják el. Zsuzsanna asszony 
büszkén mondja: egyiküknek 

sincs négyes alatt a tanulmányi 
átlaga, Enikőé például 4,8, 
Anettkáé ugyancsak. S hogyan 
nyaral a család? Hosszabb távra 
elutazni nem tudnak, de hétvé-
genként ide-oda elmennek. 

F.CS. 

Sok jó gyermek kis helyen is elfér Zsuzsa néni ülőgarnitúráján. Fotó: Tésik Attila 


