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Megvan a hétmilliárdos kormányzati támogatás 

Húszmilliárdos 
az ISPA-beruházás 

Fél évtizede szakadt el Szegedtől Algyő 

Válás után egyenesben 

Hamarosan elkészülnek a településen az új, önkormányzati bérlakások. Fotó: Schmidt Andrea 

elégedett polgárokkal találkozott 
nálunk - kínált hellyel Piri József 
polgármester a községházán. -
Az olaj- és földgázbányászatáról 
elhíresült falu napjainkban 800 
millió forintos évi költségvetés-
ből gazdálkodhat, s való igaz, Al-
győ a tehetősebb községek közé 
sorolható. 

- Az is tény, hogy a Mol Rt., s 
több, olajiparhoz kötődő cég 
százmilliókat fizet be iparűzési 
adóban az önkormányzat szám-
lájára, vagyis van miért irigyelni 
minket. Az állami normatív tá-
mogatásoktól viszont már évek 
óta elesünk, ezért aztán önerőből 
kell minden beruházásunkat 
megvalósítani. 

Pár perccel később, amikor Piri 
József kalauzolásával körbenéz-
tünk Algyőn, már azt is láthat-
tam, mire is futotta eme bizo-
nyos önerőből. Miként azt Lévai 
József is mondta: szilárd burko-
latú minden utca, mint ahogy a 
mintegy félmilliárdos beruházási 
program részeként elkészült a 
csatornahálózat is. De költöttek 
az algyőiek a közvilágítás korsze-
rűsítésére is éppen úgy, mint 
mondjuk építési telkek kialakí-
tására, tájház berendezésére. A 
könyvtáruk teleházzal bővült, 
korszerű számítógépekkel felsze-
relt az iskola, a sportközpontot 
pedig akár a szegediek is ámul-
dozva csodálhatják. A leglátvá-

nyosabb otthonteremtő beruhá-
zás az az emeletes, a Széchenyi-
-tervből elnyert 80 milliós támo-
gatással készülő önkormányzati 
épület, ami a falu leendő főterén 
magasodik immár, s ahova nem-
sokára költözhetnek a lakók. 

- Ami pedig a Szegedhez fűző-
dő kapcsolatunkat illeti: remé-
lem, lesz ez még jobb is. A két te-
lepülés határán ugyanis olyan te-
rület található, ami nagyon al-
kalmas arra, hogy befektetőket 
vonzó, a Dél-Alföldön egyedülál-
ló ipari centrumot építsünk ki, 
közösen pályázva állami pénzek-
re - mondta Piri József polgár-
mester. 

BÁTYI ZOLTÁN 

KATONAI FOGADÓÓRA 
Lakossági fogadóórát tart októ-
ber 10-én, csütörtökön Gergely 
János, a Csongrád Megyei Had-
kiegészítő Parancsnokság pa-
rancsnoka. Az érdeklődők 13 és 
15 óra között kereshetik fel az 
ezredest az irodájában (Szeged, 
Hattyas sor 6-10.). 

KÉTSZÁZ ÉVES A KÓRHÁZ 
Kétszáz éves a szegedi városi kór-
ház. Az évforduló alkalmából 
ünnepi megemlékezést tartanak, 
amelyre meghívják valamennyi 
egykori és jelenlegi munkatársat. 
Az emlékülés pénteken délután 
2 órakor kezdődik az SZTE okta-
tási központjában (Dóm tér 13.). 

AZ UTOLSÓ BLUES 
A Belvárosi Miniplexben tegnap 
este tartották Gárdos Péter Az 
utolsó blues című új játékfilmjé-
nek szegedi díszbemutatóját. Az 
alkotás az év elején már szerepelt 
a 33. Magyar Filmszemlén, de a 
mozik csak október 10-étől kez-
dik játszani. A vetítésre a rende-
zőn kívül meghívták a főszerep-
lőket, Kulka Jánost és Rudolf Pé-
tert is. A film további szerepei-
ben Fullajtár Andreát és Agniesz-
ka Wagnert láthatja a közönség. 

TEMESI FERENC ESTJE 
Temesi Ferenc, Szegedről elszár-
mazott író szerzői estjét rendezik 
meg ma este 6 órától a délvidéki 
magyarok szegedi közösségének 
klubhelyiségében (Bolyai u. 11.1. 
emelet). Kisimre Ferenc újságíró 
lesz az est házigazdája. A belépés 
ingyenes. 

FILMES EMLÉKEK 
A Móra Ferenc Múzeum és a sze-
gedi önkormányzat szervezésé-
ben Pályarajz címmel beszélge-
téssorozat indult a nyáron Varga 
Mátyás Kossuth-dijas, érdemes 
és kiváló művész díszlettervező-
vel, a város díszpolgárával. Szer-
dán délután fél 5-tól a múzeum 
dísztermében Makk Károly Kos-
suth-díjas filmrendező és Tandi 
Lajos újságíró beszélget Varga 
Mátyással a filmes emlékeiről. 

Folytatás az 1. oldalról 

A kormányzati támogatás 847, 
az önkormányzati önrész pedig 
338 millió forint. Tegnap 
Schmuck Erzsébet, a környezet-
védelmi minisztérium EU-integ-
rációért felelős helyettes állam-
titkára és Bartha László szegedi 
polgármester a városházán, az 
érintett települések polgármeste-
rei előtt írta alá azt a szerződést, 
amely alapján a kormány vállalja 
a beruházás állami részét, azaz 
összesen közel 7 milliárd forint 
kifizetését. (Igaz, ebból már kö-
zel kétmilliárd kifizetéséről ko-
rábban döntöttek.) Szeged pedig 
garanciát vállal a beruházás meg-
valósulására, amire a város in-
gatlanjelzálog-fedezetet nyújtott. 

- Szeged az EU által három leg-
fontosabbnak tartott környezet-
védelmi kérdés közül kettőben, a 
szennyvíz- és a hulladékkezelés-
ben jelentós lépést tett - szögezte 
le Schmuck Erzsébet államtitkár. 

Makrai László, az önkormány-
zat ISPA koordinációs irodájának 
vezetője is méltatta a beruházás 
jelentőségét. Elmondta, az or-
szágban modellértékű az a támo-
gatási szerződéstípus, amit a sze-
gedi önkormányzat a minisztéri-
ummal együttműködve alkotott 
meg. 

A pályázat kidolgozói, Nóvák 
Gyula, a Szegedi Víziközmű Mű-
ködtető és Fejlesztő Rt. és Szabó 
Ferenc, a Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Kht. igazgatója részle-
tesen is ismertették a beruházás 
megvalósulásának szakaszait. A 
munkálatok nemzetközi tender 
kiírása után jövő tavasszal kez-
dődnek meg és az ISPA feltételei 
szerint 2005. december 31 -éig be 
kell fejeződniük. 

Az ISPA-támogatás 50 millió 
forintos külön keretet tartalmaz 
arra, hogy a polgárok környeze-
tért érzett felelősségét, környe-
zettudatát erősítsék. 

KÉRI BARNABÁS 

Öt éve vált külön Szegedtől Al-
győ. A faluban élők szerint he-
lyes döntés született 1997-ben, 
hiszen a százmilliós beruházá-
sok eredményeként Csongrád 
megye egyik legkomfortosabb 
települése lett az olajáról el-
híresült nagyközség. 

- Úgy volt az, kérem, hogy lefö-
lözték a tejet, aztán nekünk csak 
a savó maradt. Azt gondolták ott 
benn Szegeden, az algyőieknek 
ennyi is elég lesz. Hát nem volt 
elég. Ezért akart a mi községünk 
elválni a nagyvárostól. 

Nem szomorúan, nem is hara-
gosan, inkább csak egykedvűen 
fűzte mondatokba szavait Tari 
Sándor, Algyő egyik boltjában. 
Az éppen öt éve „független", 
5300 lakosú falu utcáit járva eh-
hez hasonló bírálatot ugyan nem 
jegyezhettem fel máshol, de ab-
ban Suti Istvánné, Kneip Ferenc-
né, Lévai József is egyetértett: 
nagyon jó döntés volt a válás, hi-
szen az elmúlt öt évben Algyő 
szerintük is annyit fejlődött, 
mint korábban soha. 

- Nézzen csak körül nálunk, 
sáros utca egy sincs már, kiépült 
a csatornahálózat, sportközpon-
tunk is mutatós - fogalmazott 
Lévai József, azt is hozzátéve: 
most már nem kell minden kis 
ügyintézés miatt Szegedre men-
ni, hiszen az önkormányzat 
helyben kínál megoldást a gon-
dokra. Kneip Ferencné szerint 
már hamarabb meg kellett volna 
tenni ezt a lépést, míg Sutiné úgy 
véli: Algyőről már csak egy igazi 
nagyáruház hiányzik, ahol min-
dent megvehetnének a helybéli-
ek. 

- Nagyon örülök, hogy ilyen 

Levéltári napok a megyében, 
helytörténeti előadásokkal 

A tulajdonos a nagyhírű belvárosi szállóról nevezte el a volt Hotel Petrolt 

Tisza Szálló: gipszstukkó és betonpanel 

Schmuck Erzsébet államtitkár, Bartha László polgármester a hét-
milliárdot érő aláírásnál. Fotó: Karnok Csaba 

Ma 10 órától a szegedi városháza dísztermében 
Frank József, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöké-
nek megnyitójával veszi kezdetét a Csongrád me-
gyei levéltári napok rendezvénysorozat. A várostör-
téneti kutatási irányairól szóló előadások alaphang-
ját Blazovich László, a Csongrád Megyei Levéltár 
igazgatója adja meg. A környező megyék levéltárai-

nak beszámolóit a Szeged folyóirat 14 évéről szóló 
tájékoztató, délután pedig Szegeden helytörténeti 
séta zárja. 

Az október 11 -éig tartó program keretében szer-
dán Szentesen, csütörtökön Makón és Csanádal-
bertin, pénteken Zákányszéken leltározzák ered-
ményeiket a levéltárosok. 

Szegeden és Újszegeden is talál 
Tisza Szál lót a megyeszékhe lyre 
látogató. A két szálloda tulaj-
donosa a belvárosi, nagy hírű 
hotelről nevezte el a volt Petrol 
Szállót. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szegeden, a Széchenyi téren álló 
Tisza Hotelnek Újszegeden 
akadt párja: a Tisza Sport Hotel, 
ami a telefonkönyvben Tisza 
Gyógyüdülő Hotel néven szere-
pel, egyébként mindkét utóbbi 
elnevezés a volt Petrol Hotelt fe-
di. Aki a Tisza Szállót keresi, az 
azonnal észreveheti, hogy rossz 
helyen jár, ha a fák közül előbuk-
kan a magas panelépület, mely-
nek belső berendezése sem cáfol 
rá az első benyomás keltette el-
képzelésekre. 

A névazonosság magyarázatát 
Balogh Ferenc, a Tisza Hotel 
igazgatója adta meg: mindkét 
szálloda egy cég irányítása alatt 
működik, ezért a vezetőség úgy 
vélte, összetartozásukat nevük-
ben is kifejezésre kell valahogyan 
juttatni. A Széchenyi téri Tisza 
Hotel hagyományosan magas 
színvonalú szolgáltatással várja 
a vendégeket, az újszegedi volt 
Petrol Szálló a részleges felújítás 
után egy kategóriával alacso-
nyabb színvonalú szolgáltatás-
sal, ám ennek megfelelően ol-
csóbb árakkal várja a turistákat. 

Szegeden két Tisza Szálló várja a vendégeket. Az egyik a patinás épületben, a másik a Petrol Hotel kockaépületében. Fotó: Karnok Csaba 

- A vendégeket nem zavarja ez az melyik szálloda szolgáltatásait lenleg kétcsillagos szálloda idővel vosi rendelő is található. Addig 
elnevezésbeh hasonlóság, a szo- szeretné igénybe venni - mondta átalakulhat igazi gyógyüdülővé, viszont a belvárosi Tisza Hotel 
bafoglalások nagy része telefonon az igazgató. Az igazgató tájékoz- Fekvése ehhez tökéletes: a sport- kistestvéreként a Tisza Sport Ho-
történik, s az azonnal nyilvánva- tatása szerint a Tisza Sport Hotel uszoda és a strandok közelében tel egy jobb diákszálló színvona-
lóvá válik, hogy a kedves vendég további átalakulás előtt áll, a je- helyezkedik el, közelében több or- Ián képes fogadni a vendégeket. 


