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Csak csekken vagy folyószámláról lehet fizetni 

Megszűnik Szegeden 
a vízdíjbeszedés 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Vízmű Rt. december 
elsejétől megszünteti a vízdíjbe-
szedési módszert. A fogyasztók 
ezentúl csekkel vagy lakossági 
folyószámláról fizethetik a vízdí-
jat. Ez a változás több mint húsz-
ezer ügyfelet érint. 

Havonta több százan térnek át 
a pénzbeszedőiről más fizetési 
módokra, másrészt biztonsági 
szempontok indokolják a változ-
tatást. Emellett a díjbeszedők ál-
tal begyűjtött összegek átfutási 

ideje hosszabb volt, mint a má-
sik két esetben. Minden fogyasz-
tó így naprakészebb információ-
kat kap a számlája alakulásáról. 

Az érintett fogyasztóknak de-
cember elseje után a vízdíjszámla 
mellé egy postai befizetési csekket 
csatol a vízmű. Ezenkívül választ-
hatják a lakossági folyószámláról 
történő fizetést is. Erről bővebb 
információt a számlavezető pénz-
intézetnél, illetve a Szegedi Víz-
mű Rt. ügyfélszolgálati irodáján 
kérhetnek, ahol továbbra is be le-
het fizetni a vízdíjat. 

Folytatás az 1. oldalról 

A városházán kapott tájékoztatás szerint elvi 
megegyezés már létrejött az önkormányzat 
és a földhivatal között, amely szerint a város 
csereingatlanért megkaphatná a telket, ám 
az illetékes tárca, a Földművelésügyi Minisz-
térium engedélye még hiányzik az ügylethez. 

Miért tamáskodunk előre és nevezzük „vi-
szonylag" korszerűnek az újjáépülő kamara-
színház színháztechnikai berendezéseit? 
Nos, ha a legutóbbi nagy színházrekonstruk-
ciók közül a Fővárosi Operettszínházét vesz-
szük szemügyre, azt látjuk, hogy ennek gépé-
szeti, világítási, hangosítási beruházása ön-
magában 2 milliárd 200 milliót igényelt. A 
szegedi rekonstrukcióra meg összesen van 
alig több mint egymilliárd forint, amelynek 

mintegy 40 százaléka fordítható a színház-
technikára, beleértve olyan specialitásokat, 
mint a vasfüggöny vagy a füstelszívás... A 
kisszínházból a pótlására megnyitott- Tan-
tuszba átvitték a még használható technikát, 
világosító- és hangosítóberendezéseket. Az 
általunk megkérdezett szakemberek szerint 
ami gépészeti berendezés ottmaradt, az már 
tényleg használhatatlan. (A forgószínpad 
egyébként az előző rekonstrukció, azaz 1976 
óta nem működött rendeltetésszerűen.) 

Szerettük volna megkérdezni a beruházás 
teljes bonyolításával az önkormányzat által 
megbízott cég képviselőjét a részletekről, ám 
Homolya Lászlót, a szolnoki székhelyű Foyer 
Kft. ügyvezetőjét tegnap nem értük el. A gene-
rálbonyolítást pályázaton elnyert cégről a vá-
rosházán annyit sikerült megtudni, hogy ko-

moly referenciákkal rendelkezik, a szolnoki 
színház mellett részt vett több budapesti, így 
az Operett, a Madách és Vígszínház rekonst-
rukciójában is. Homolya László egyébként -
akinek 3 milliós jegyzett tőkéjű vállalkozása a 
cégbírósági adatok szerint családi vállalkozás, 
székhelye megegyezik a cégjegyzésre jogosult 
négy családtag lakcímével - egykor a szolnoki 
színház műszaki vezetője volt. 

A színházfelújítással kapcsolatban már több 
közbeszerzési pályázat is lezárult. A több mint 
133 millió forintos színpadgépészeti munká-
kat a budapesti székhelyű Színháztechnika 
Kft. nyerte el, amely dolgozott a Nemzeti 
Színházban is. Van már „gazdája" a hangosítá-
si és a világosítási munkáknak, ám az építési 
kivitelező kiválasztása még hátravan. 

S. E. 

/ 

AzANTSZnem csupán a vízminőség alapján dönt 

Felszerelés után vizsgálatok 
Az eddig elkészült vizsgálatok 
szerint már az előírásoknak 
megfelelő minőségű vizet szol-
gáltatnak a szegedi bölcsődékbe 
és óvodákba szerelt ivóvíztisz-
títók, ám ez csak az egyik fel-
tétele ismételt üzembe helye-
zésük engedélyezésének. 

Újra, most már a szakhatósági 
előírások figyelembevételével 
szerelték fel a 71 szegedi óvodá-
ban és bölcsődében azt a 81 ivó-
víztisztító készüléket, amelyek 
működtetését még októberben 
tiltotta meg az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
(ANTSZ) városi intézete. Az ön-
kormányzati Szetáv Vagyonke-
zelő Kft. 23 millió forintért tele-
pítette a készülékeket, amelyek 
működése a mintavételek tanú-
sága szerint nem felelt meg az 
előírásoknak. A tisztított vízből 
vett tíz különböző minta közül 

kilencben ugyanis a megenge-
dett határértéknél csaknem tíz-
szer több szennyezettségjelző 
baktériumot találtak. Mind-
eközben az előírásoknak min-
denben megfelelt a tisztítatlan 
csapvíz, amely nem folyt át a ké-
szülékeken. Az ok valószínűleg a 
berendezések szakszerűtlen fel-
szerelése volt. 

A Szetáv Vagyonkezelő Kft. a 
víztisztítókat forgalmazó Mirage 
& Co Bt. költségére újra, most 
már az előírásoknak megfelelően 
felszereltette a készülékeket. Az 
ANTSZ Csongrád megyei intéze-
tével megvizsgáltatták a bölcső-
dékben felszerelt készülékek által 
szolgáltatott vizet és a közeli jö-
vőben az óvodákban is elvégzik a 
méréseket. Bíró Róbert, a Szetáv 
Kft. igazgatója elmondta: a labo-
ratóriumi eredmények szerint a 
szennyezettségjelző baktériumok 
telepszáma most már jóval belül 

van a tűréshatáron. Az igazgató 
bízik abban, hogy miután a vizs-
gálati eredményeket átadja az 
ANTSZ városi intézetének, fel-
oldják a készülékek használatá-
nak tilalmát. 

- A víztisztító berendezések 
működésével kapcsolatban meg-
fogalmazott kifogások közül csu-
pán az egyik volt a magas bakté-
rium-telepszám - tudtuk meg a 
készülékek működtetését meg-
tiltó Hunyadi Ildikó főorvostól. 
Az ÁNTSZ szegedi intézetének 
vezetője elmondta: számos felté-
telnek kell teljesülnie, hogy újból 
működtethessék a berendezése-
ket. így például a jövőben üze-
melési naplóban kell rögzíteni a 
víztisztítókon átfolyt víz meny-
nyiségét és a szűrők cseréjének 
időpontját. Amennyiben a felté-
telek közül csak egy is nem telje-
sül, nem helyezhetőek újra 
üzembe a készülékek. Hunyadi 

Ildikó hozzátette: az ismételt fel-
szerelés után az eddig elkészült 
mérési eredményeket kedden el-
jutatták az ÁNTSZ városi inté-
zetéhez, ám az adatok elemzése 
hosszabb időt vesz igénybe. Az 
intézet munkatársai ezután 
megvizsgálják a többi feltétel tel-
jesülését is, ezután határoznak 
arról, működhetnek-e a víztisztí-
tók vagy sem. 

Kovács Ferenc főorvos, az 
ANTSZ Csongrád megyei inté-
zete helyettes vezetője korábban 
úgy nyilatkozott lapunknak, a 
készülékek ismételt üzembe he-
lyezését vélhetőleg több hóna-
pos, átfogó vizsgálatnak kell 
megelőznie. Ki kell deríteni 
ugyanis, hogy a berendezések 
egyáltalán alkalmasak-e ivóvíz 
szolgáltatására a háztartásokban 
felhasználtnál jóval nagyobb 
mennyiségben. 

KÉRI BARNABÁS 

Ruharaktárak a platókon 
Közel 270 jogsértő cselekményt derítettek fel a 
Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Pa-
rancsnokságának munkatársai az elmúlt napok-
ban. Az elkövetési érték meghaladta a 167 millió 
forintot. 

A vámosok járőrei egy Mercedes Vito típusú gépko-
csit ellenőriztek Szegeden. Az okmányokból kide-
rült, az autó ötszemélyes tehergépjármű és 2003 de-
cemberéig csak a vámőrség engedélyével alakítható 
át személykocsivá. Az autó gazdája e szabállyal vaj-
mi keveset törődött, a rakteret az utastértől elzáró 
térelválasztót kiszerelte, a rakteret kárpittal burkol-
ta. Az engedély nélküh átalakítás miatt a vámhivatal 
1,5 millió forint vám-, fogyasztásiadó- és áfakülön-
bözet kifizetésére kötelezte a tulajdonost, s adó- és 
társadalombiztosítási csalás miatt indított eljárást. 

Gyulán egy magyar fuvarozó bukott le a vámellen-
őrzés során. Mint kiderült, a vámokmányokkal iga-

zolt, Törökországból szállított áruk mellett B. Gy. 
megpróbált az országba becsempészni 540 darab 
Hungary feliratú melegítőt, 500 női pizsamát, 200 
fürdőköpenyt, 40 kötött pulóvert, 3300 tépőzárat, 
ezer méter hosszú, 6 centi széles ruhadíszt is. A 4,9 
millió forint értékű szállítmány vámraktárba került, 
míg a fuvarost csempészet miatt vonják felelősségre. 

Igencsak elszomorodhatott az a kiskőrösi gazda, 
akinek ingatlanján váratlanul megjelentek a finán-
cok. Szomorúságának oka pedig: a pénzügyőrök lá-
togatásuk során 262 liter alkoholterméket, 1 liter 
aromát foglaltak le. 

Békéscsabán egy káefté járt pórul, amikor vámke-
zeltette Olaszországból behozott áruját. Mert igaz 
ugyan, hogy a vámpapírokon feltüntettek 1255-féle 
ruhaneműt, 3 ezer méter szövetet, de még egy üveg-
tükröt is, ám arról elfeledkeztek beszámolni, hogy a 
kocsin utazik még 569 ruhaféleség. 

B. Z. 

Könyvtári 
teleház 
Távoktatási konferenciával egy-
bekötött teleházavatót tartottak 
tegnap a szegedi Dél-alföldi Bibli-
otéka Könyvtár Kálvária sgt. 14. 
szám alatti épületében. Nagysán-
dor, a szegcdi önkormányzat vá-
rosfejlesztési alpolgármestere 
megnyitójában kiemelte, hogy a 
teleházak jelentős szerepet játsza-
nak a települések gyarapodásá-
ban. Nagyné Takács Ágnes, a 
Dél-alföldi Teleházak Regionális 
Közhasznú Egyesületének elnöke 
arról beszélt, hogy a könyvtárban 
kialakított telcház és forrásköz-
pont segíti majd a vonzáskörében 
működő tcleházak munkáját. 

Hajrára készülnek a pártok, civil szervezetek 

Plakáttakarítás 
rohammunkában 

Egy újjáépítés stációi 

Mi van a kisszínházzal? 

Holdbéli - nem csodálatos - táj a kedvünkért percekre kinyitott kamaraszínházban. Fotó: Gyenes Kálmán 

Egy héttel a határidő lejárta 
előtt számos helyen található 
még politikai plakát Szegeden. 

A törvényi előírásoknak megfele-
lően a helyhatósági választáso-
kat követő harminc napon belül 
el kell távolítani a közterületek-
ről a pártok és jelöltet állító szer-
vezetek által kihelyezett válasz-
tási plakátokat. A határidőig, az-
az november 19-éig kellene vé-
gezni a munkával. Egy hét alatt 
ugyan elvégezhető a feladat, ám 
az áprilisi országgyűlési választá-
sok után kialakult helyzet előre-
vetíti: a határidő lejárta után is 
találkozhatunk még választási 
plakátokkal a szegedi utcákon. 

- Az MSZP időben végzi el a 
plakátok eltakarításának felada-
tát - szögezte le Kozma József, a 
párt városi elnöke. A szocialista 
jelöltek egy jelentős része egyéb-
ként nem is ragasztott, a plaká-
totok jelentős hányada pedig már 
eltávolította a választási hirdet-
ményeit. 

A Fidesz-MPP szegedi csoport-
ja eddig még nem kezdett hozzá 
szervezett módon a munkához. 
Bartha László, a párt városi elnö-
ke ugyanakkor elmondta, szer-
dán tart „csapatmegbeszélést" a 
plakáttakarítási munkában részt 
vállaló Fidesz-tagok és -szimpa-
tizánsok számára. így a határidő 

előtti utolsó héten, rohammun-
kában tisztíthatják meg a város 
közterületeit a plakátoktól. 

- Könnyű helyzetben vagyunk, 
hiszen csak jelképes mennyiségű 
plakátot ragasztottunk ki a kam-
pányban, így minden bizonnyal 
határidőre végzünk a munkával 
- fogalmazott kérdésünkre Nagy 
Sándor. A Szabad Demokraták 
Szövetsége szegedi elnökétől 
megtudtuk: tíz jelöltet támogat-
tak az önkormányzati választá-
sokon, és jelöltenként mindösz-
sze 50-60 plakátot helyeztek ki a 
közterületekre. így mindenkép-
pen végeznek majd a munkával 
november 19-éig. 

Koncsek Krisztián, a MIEP sze-
gedi elnöke leszögezte: tisztában 
vannak a határidővel és teljesítik 
kötelességüket. Csapó Balázs, a 
Szegedért Egyesület elnöke el-
mondta: néhány körzetben már 
teljesen elkészültek a munkával, 
máshol pedig folyamatban van a 
plakátok leszedése. Akad olyan 
választási körzet is, amelyben a 
képviselő még nem kezdett hoz-
zá saját plakátjainak eltávolítá-
sához. Éppen ezért a Szegedért 
Egyesület a jövő héten közgyű-
lést tart, amelyen megszervezik a 
közös munkát, az egyesületi ta-
gok együtt kezdik meg a plakátok 
leszedését. 

K.B. 

P l a k á t , p l a k á t h á t á n a l a k ó t e l e p i o s z l o p o k o n . Fotó: Gyenes Kálmán 


