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Az önkormányzat az SZKT-n keresztül cserélte el a Somogyi utcai telket 

Nem épül tovább a levéltár 
A Fidesz és az MSZP egyeztethet Szeged sorsáról 

A két párt képviselői 
keresik az időpontot 
Előzetes egyeztetés nélkül, 
tényként jelentette be Bartha 
László sajtótájékoztatóján azt a 
találkozót, amit képviselőtársa, 
Dobó László kezdeményezett a 
szegedi szocialista országgyűlé-
si képviselőkkel. A szocialisták 
találkoznának a fideszesekkel, 
de egy másik időpontban. 

Nem találkoztak hétfőn a szege-
di fideszes és a szocialista ország-
gyűlési képviselők, bár Bartha 
László sajtótájékoztatón jelen-
tette be a múlt héten: december 
9-én 15 órakor egyeztet Szeged 
négy szocialista és három fide-
szes országgyűlési képviselője az 
országos költségvetés Szegedet is 
érintő előirányzatairól. Botka 
László polgármester, az egyik 
meghívott azonban nem Bartha 
Lászlónak, hanem egy másik fi-
deszes országgyűlési képviselő-
nek, Dobó Lászlónak válaszolt; a 
Bartha által bejelentett találkozó 
ötlete ugyanis Dobóé. 

- Nem csupán a 2003. évi költ-
ségvetés ügyében, hanem más, a 
városunkat érintő kérdésekben is 
nyitottak vagyunk az eszmecse-
rére. A demokratikus értékrend-

MUNKATÁRSÜNKTÓL 

A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 
számlázási rendjének fölülvizs-
gálatát sürgeti Botka László pol-
gármester. Lapunk tájékoztatá-
sára elmondta: a pénteki közgyű-
lésen Básthy Gábor kinevezését 
javasolják a hőszolgáltató társa-
ság élére. Az új igazgató első fel-
adata lesz a jelenlegi elszámolási 
rendszer áttekintése. 

Ugyancsak sürgősen működő-

Jogerős bírósági végzés szerint 
december 13-án kilakoltatnak 
egy 75 éves asszonyt, aki váltig 
kitart amellett : harmincnyolc 
éve megvette a szoba-konyhás 
lakást. 

„Ha kitesznek, az életemet ve-
szik el!" - mondta kétségbeeset-
ten a hetvenöt esztendős Olasz 
Józsefné, akinek a hivatalos vég-
zés szerint december 13-án, pén-
teken délelőtt tíz órakor el kell 
hagynia újszegedi Közép fasor 
60. szám alatti lakását. „Nincs 
hová mennem, mert a fiam egy 
rúzsai nyári épülethez toldott 
lakrészben él, amit még fűteni is 
alig lehet..." - tette hozzá a hat-
éves pereskedés papírjai között 
keresgélő néni. 

Elmondta, hogy a leromlott, 
bontásra szánt, két helyiségből 
álló épületrészt még 1964-ben 
vette meg akkori élettársával, ké-
sőbbi férjével. Előttük egy fogya-
tékos asszony lakott ott, aki után 
vödörszám kellett kihordani a 
szemetet. „Nagyon rossz volt a 
lakás, de muszáj volt ide jön-
nöm, mert albérletben laktam, 
és azzal fenyegetett a hatóság, 
hogy elveszik a hétéves kisfia-
mat!" - emlékezett az idős asz-
szony. A 27 ezer forintos vétel-
árat részletekben fizették ki. 

A tulajdonos időközben meg-
halt, utódai pedig 1996-ban arra 
szólították föl Olasz Józsefnét, 
hogy hagyja el a lakást, amelyben 
ő csak bérlő, s még lakbért sem fi-
zet. A néni állítása szerint annak 
idején nem írták nevére a lakást, 
az adásvételi szerződés géppel 
írott, de nem hitelesített másola-

hez és a polgári kultúrához azon-
ban az is hozzátartozik, hogy a 
megbeszélés időpontjának meg-
határozásánál mindkét fél időbe-
osztására tekintettel legyünk -
utalt arra Botka László, hogy 
Bartha László előzetes egyeztetés 
nélkül jelentette be a találkozó 
időpontját. A találkozó ötletét 
azonban Botka sem vetette el és 
Dobó Lászlónak írott levelében 
maga is kezdeményez eszmecse-
rét arról, hogy „a fideszes képvi-
selők hogyan kívánnak együtt-
működni a város hatalmas hitel-
állományának ledolgozásában, 
az eladósodás megállításában". 

A találkozó ötletgazdája, Dobó 
László, a Fidesz-MPP szegedi 
közgyűlési frakciójának vezetője 
leszögezte: továbbra is fontosnak 
tartják, hogy a találkozó létrejö-
hessen. Ezért további egyezteté-
seket kezdeményeznek az idő-
ponttal kapcsolatban. Dobó 
László úgy fogalmazott: érzékel-
ve a szocialista képviselők foga-
dókészségét, reális esélyt lát arra, 
hogy a költségvetés végszavazása 
előtt sikerül egyeztetnie a két 
képviselőcsoportnak. 

K.B. 

képessé kell tenni a díjhátraléko-
sok megsegítésére létrehozott Vé-
dőháló közalapítványt - tette hoz-
zá a polgármester, aki a közüzemi 
szolgáltatókkal külön tárgyal 
majd a helyzet megoldásáról. 

Amint arról lapunkban több-
ször is írtunk: már közel száz la-
kásban kikapcsolták a távfűtést 
és a meleg vizet, ezenfelül sokan 
kaptak nyilvánvalóan valótlan 
(közel százezer liter meleg víz) 
fogyasztásról szóló számlát. 

tát pedig nem fogadta el a bíróság. 
A megsárgult, szakadozott szélű 
papírt az asszony azóta is őrzi. 

A felperesek egy időközben elő-
került bérleti szerződésre hivat-
koznak. Olasz Józsefné vallja: 
nem tudott a papírról, amelyet 
szerint nem is a férje (aki időköz-
ben ugyancsak elhunyt) írt alá. 
Bizonyítékként Olasz József nyi-
latkozatát mutatja, amelyet a 
hajdani adásvétel igazolására írt. 
Ugyancsak utal a hajdani adásvé-
telre a lakás fölújításában segéd-
kező kőművesmester, aki szintén 
írásba adta nyilatkozatát. 

Az ügy minden bírói fórumot 

Az eredeti elképzelésektől el-
térően a megyei levéltár épülete 
nem bővíthető a Somogyi utcai 
üres telken, az ugyanis már 
nincs a város tulajdonában. 

Egy ingatlancsere miatt meghiú-
sult a Csongrád Megyei Levéltár 
bővítésének több évtizedes terve. 
Az Arany János utcai parkolóház 
telkéért cserélte el az önkor-
mányzat két éve azt az akkor a 
város tulajdonában lévő Somogyi 
utcai területet, amely helyt adha-
tott volna a levéltár épületének. 
A telken az új tulajdonosok szol-
gáltatóházat építenének. 

1999-ben egymilliárd forint ér-
tékben még közös pályázatot 
nyújtott be a Csongrád megyei és 
a szegedi önkormányzat a levél-
tár építésére. A város a Somogyi 
utcai telket ajánlotta fel az épít-
kezéshez, cserébe a megyei ön-
kormányzat az új levéltári épület 
egy részét átengedte volna a vá-
rosnak, a levéltár pedig az általa 
használt Honvéd téri épületet 
adta volna a Szegedi Tudomány-
egyetemnek. Bár a pályázat nem 
volt sikeres, egy évvel később a 
megyei önkormányzat újra pró-
bálkozott a címzett támogatás el-
nyerésére az egyetem támogatá-
sával. A város akkori vezetői 
azonban már jelezték: Szegednek 
más tervei vannak a telekkel -
idézte fel a történteket Frank Jó-
zsef, a Csongrád Megyei Közgyű-
lés elnöke. 

- Rendkívül nehéz helyzetbe 
került a jelenleg a város négy 
pontján, szétszórtan működő 
megyei levéltár - szögezte le Bla-
zovich László igazgató. Elmond-
ta: a levéltár és a könyvtár bőví-
tésének terve már a '70-es évek-
ben megfogalmazódott. Most 
azonban, hogy az egyetlen szóba 
jöhető telek már nem városi tu-
lajdon, lehetetlenné vált az új le-
véltári szárny felépítése. Csak 
egy másik helyen, a városköz-
ponton kívül épülhet meg a me-
gyei levéltár. Blazovich László 
szerint azonban az intézmény-
nek mindenképpen a város legré-

megjárt. A Legfelsőbb Bíróság 
döntése szerint a szoba-konyhás 
lakrész a felpereseké, a néninek 
mennie kell. 

A háztulajdonos leszármazot-
tai 1996-ig nem kértek bérleti dí-
jat az asszonytól, most viszont 
haladéktalanul hozzá akarnak 
jutni jogos tulajdonukhoz. 

A Magyar Bírósági Végrehajtói 
Kamara december 1 -jétöl márci-
us 1-jéig kilakoltatási tilalmat 
rendelt el. Krejniker Miklós, a ka-
mara elnöke elmondta: a tilalom 
magánszemélyek, valamint az 
önkormányzatok ingatlanjaira 
vonatkozik. 

gebben lakott, egyházi, egyetemi 
és kulturális központjában kelle-
ne működnie. 

Az önkormányzati tulajdonú 
ingatlant két évvel ezelőtt appor-
tálta a város a Szegedi Közlekedé-
si Társaságba. Az SZKT azért 
kapta meg a telket, hogy azt el-
cserélhesse az Arany János utca 
és a Dózsa György utca sarkán 
fekvő telekre, amelyre azért volt 
szüksége, hogy itt kezdhesse meg 
a parkolóház építését. Időközben 
a parkolóház építésének felada-

Ottroba László önálló bírósági 
végrehajtó szerint a kamara föl-
hívása csupán ajánlásnak tekint-
hető. A jogerős bírósági ítélet bir-
tokában egyedül a végrehajtást 
kérő függesztheti föl az eljárást. 

A felperesek sem nevük, sem 
az ügyről alkotott véleményük 
közléséhez nem járultak hozzá. 

A téli kilakoltatásról megkér-
deztük Botka László szegedi pol-
gármester véleményét. Botka ar-
ra kéri az illetékeseket: vegyék fi-
gyelembe a végrehajtói kamara 
ajánlását, s télvíz idején senkit 
ne tegyenek az utcára. 

N Y I L A S P É T E R 

tát, és ezzel együtt a telek tulaj-
donjogát is a részben az SZKT, 
részben a Vivaép Kft. tulajdoná-
ban lévő Szegedi Parkolási Kft. 
kapta meg. 

Az ingatlancserét követően je-
lenleg a Somogyi utcai terület-
nek három bejegyzett tulajdo-
nosa van. Az értékkülönbség 
miatt a Szepark 50 százalékban 
tulajdonos maradt, az Arany Já-
nos utcai telek korábbi tulajdo-
nosai, a Zollplatz Kft. és a Bá-
lint Trans Kft. pedig 25-25 szá-

HÍREK 
KARÁCSONYI 
DALOSTALÁLKOZÓ 
Karácsonyi dalostalálkozót ren-
dez ma 18 órától a TEMI Juhász 
Gyula Művelődési Központ 
nyugdíjasklubja az intézmény 
dísztermében. Fellép a Pedagó-
gus Kórus, a Démász Kórus és a 
Tiszavirág Népdalkör. 

RIMBAUD ÚJSZEGEDEN 
Arthur Rimbaud Szív dobog a re-
verenda alatt című egyfelvonásos 
játékát mutatják be ma 20 órától 
Kiss Ernő rendezésében az újsze-
gedi Bálint Sándor Művelődési 
Házban. Léonard szerepében: 
Czene Zoltán. 

FOLYÓIRATOK 
A KÁVÉHÁZBAN 
A Szeged és a Páholy folyóiratok 
szerkesztőségi estjét rendezik 
meg ma 18 órától a Szegedi Ifjú-
sági Házban. A két lap szerkesz-
tőivel az est háziasszonya, Cze-
néné Vass Mária népművelő, az 
önkormányzat kulturális irodá-
jának vezetője beszélget. Közre-
működnek: Dobos Kati és Fekete 
Gizi színművészek, Gyimesi 
Kálmán operaénekes és Koczka 
Ferenc karmester. 

RENDKÍVÜLI ÜLÉS ALGYÓN 
Algyő képviselő-testülete csütör-
tökön 9 órától rendkívüli ülést 
tart a községházán. A képviselők 
többek között a helyi adórendele-
tekről, a költségvetés módosítá-
sáról, a víziközmű-üzemcltetési 
és hálózatbérleti szerződésről 
döntenek és zárt ülésen bírálják 
el az önkormányzati bérlakások-
ra beadott pályázatokat. 

TESTÜLETI ÜLÉS RÖSZKÉN 
Képviselő-testületi ülést tarta-
nak ma, szerda délután 3 órakor 

zalékban birtokolja a Somogyi 
utcai területet. 

Az új tulajdonosok a Somogyi 
utcában úgynevezett szolgáltató-
házat építenének. Az épületben 
garázsok, üzletek, lakások és egy 
sportcentrum kapna helyet. 

A rendezési terv szerint a So-
mogyi utcai telken egyházi- vagy 
közintézmény kaphat helyet -
tudtuk meg Nóvák István főépí-
tésztől. A tulajdonosi elképzelést 
a tervtanácsnak kell jóváhagynia. 

K É R I B A R N A B Á S 

Röszkén. Ezen többek között szó 
lesz a háziorvosi praxis működé-
si jogának átadásáról, a 2003-as 
költségvetési tervezetről, a helyi 
adórendelet változásairól. A kép-
viselők emellett tárgyalnak még 
különféle szerződésmódosítá-
sokról, illetve a kéményseprői 
szolgálat árairól és a gyógyszertár 
bérleti szerződéséről. 

DÍJKIOSZTÓ GÁLA 
AZ EGYETEMEN 
Az idei tanév egyetemi előadói 
versenyeinek díjkiosztó gálamű-
sorát rendezi meg ma 18 órától a 
Dugonics téri aulában az SZTE 
kulturális irodája. A zenei verse-
nyek, a szavalóverseny, a napló-
pályázat és a 2002-es év Jó tanu-
ló, jó sportoló díjait Seres László 
rektorhelyettes adja át. 

SÁNDORFALVI DÖNTÉSEK 
Képviselő-testületi ülést lesz 
csütörtök délután 3 órakor Sán-
dorfalván. Ezen megvitatják a 
2003-as költségvetési tervezetet, 
a testület jövő évi munkatervét, 
illetve az árak és az adók mérté-
két. 

KOSZTOLÁNYIRÓL 
AKÁVÉHÁZBAN 
A Millenniumi Kávéház (Dugo-
nics tér 12.) mai, szerdai vendége 
Balogh Tamás. A Szegedi Tudo-
mányegyetem irodalomtörténé-
sze este 7 órától előadást tart 
Kosztolányi Dezső elfeledett re-
gényéről. 

KISIMRE A FŐSZERKESZTŐ 
A Szeged Televízió Kft. ügyvezető 
igazgatója, Molnár Csaba Kisim-
re Ferenc újságírót, a televízió 
munkatársát bízta meg a tévé fő-
szerkesztői teendőinek ellátási-
val. 

Botka László Básthy Gábort javasolja igazgatónak 

Sürgős vizsgálat 
a hőszolgáltatónál 

Nem tudni, a felperes ad-e haladékot a néninek 

Kilakoltatnak egy 75 éves asszonyt 

Olasz Józsefné állítja: nem bérli, hanem megvette a szoba-konyhás lakást. Fotó: Miskolczi Róbert 


