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Utoljára 1999-ben korlátozták a fogyasztást 

Gáz van, csak 
a számlákat nyögjük 
Folytatás az 1. oldalról 

A Mol Rt. tavaly mintegy 3,5 
milliárd köbméter gáz tárolásá-
ról gondoskodott a téli hónapok-
ra, 55 millió köbméterrel több-
ről, mint 2001-ben. Mivel ekkor-
ra mennyiséget Magyarországon 
nem is lehet tartalékolni, a Mol 
Ukrajnában tárol 590 millió 
köbméter gázt. Jelenleg 639 mil-
lió köbméter gáz található a Mol 
tárolóiban, s a készlet 30 napra 
elég. Felkai György elmondta: az 
elmúlt 20 év átlaghőmérséklete 
alapján márciusban a napi fo-
gyasztás soha nem haladta meg 
az 50 millió köbmétert, tehát a 
készlet bizonyosan kitart. 

Magyarországon évente átlago-
san 12-13 milliárd köbméter gáz 
ég el a nagyfogyasztóknál és a 
háztartásokban. A Mol számítá-
sai szerint a tavalyi 12,9 milliárd 
köbméteres magyarországi föld-
gázfelhasználás 2010-re akár 3 
milliárd köbméterrel is meg-
emelkedhet. A prognosztizált évi 

15 milliárd köbméteres fogyasz-
tás főként az új földgáz bázisú 
erőművek létesítéséből, vala-
mint kisebb mértékben a lakos-
sági igények növekedéséből 
adódhat. 

A Mol Rt. vezetői a közelmúlt-
ban arra hívták fel a figyelmet, 
hogy 2005 után nem garantálha-
tó a gázellátás biztonsága, 
amennyiben nem születik hosz-
szú távú megoldás a gázárszabá-
lyozásra. Hernádi Zsolt, a cég el-
nök-vezérigazgatója azt nyilat-
kozta: a gázüzletág helyzete az ez 
évi áremelést követően is csak ir-
reálisan alacsony importár mel-
lett lehet nullszaldó körüli, 
amennyiben a forint árfolyama 
erős marad. Sőt a társaság 2002. 
évi gyorsjelentését követő febru-
ár közepi tájékoztatón Mosonyi 
György vezérigazgató arra hívta 
fel a figyelmet, hogy idén az első 
negyedévben jelentős vesztesé-
gekre számítanak a gázüzletág-
ban. 

f .k . 

Elítélték a szegedi 
harcos támadóit 
Emberölés i k ísér le tér t n e m jog-
erősen b ö r t ö n b ü n t e t é s r e í té l te 
a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 
azt a h á r o m kecskemét i kido-
bót , akik b á n t a l m a z t a k és meg-
késel tek egy szegedi spor to ló t . 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mint azt korábban megírtuk, ta-
valy februárban egy kecskeméti 
szórakozóhelyen brutálisan bán-
talmaztak és megkéseltek egy 
szegedi sportolót. 

A sértett, Veszprémi Tibor, a 
Szegedi Küzdősport Klub Euró-
pa- és világbajnok ezüstérmes 
thai-boxolója egy barátjával tért 
be tavaly február elején a kecske-
méti Cool Caféba. A szórakozó-
hely kidobói igen durván távolí-
tották el ismerősének 18 éves fi-
át. A sportoló erre azt mondta a 
biztonsági embereknek, hogy ne 
egy 70 kilós fiúval kötekedjenek, 

hanem neki szóljanak. A történ-
tek után két nappal a kidobók 
előbb üzentek Veszpréminek, 
majd személyesen keresték fel az 
egyik kecskeméti sörözőben. A 
férfiak az utcán akarták elintézni 
a vitát. 

A biztonságiak hiába voltak 
hárman, nem bírtak vele. Ekkor 
késekkel és teleszkópos, ólomvé-
gű botokkal estek neki fegyverte-
len áldozatuknak. A támadók 
két helyen, a mellén és a veséje 
tájékán szúrták meg Veszprémit. 

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság 
tegnap a három kidobót bűnös-
nek találta emberölési kísérle-
tért. Ezért a 28 éves O. Menyhér-
tet nyolc, a 34 éves Ó. Józsefet 
hét, a 3 i esztendős K. Attilát pe-
dig öt év börtönbüntetésre ítélte. 
Az ügyész súlyosbításért, a védők 
pedig - jogos önvédelemre hivat-
kozva - felmentésért fellebbez-
tek. Az ítélet nem jogerős. 

Panelfölújítás, bérlakásprogram, tetőtér-beépítés 

Kincset érő városi padlások 
A Szegedi Ingat lankezelő és Va-
gyongazdálkodó Rt . ú j bérlaká-
sok épí tésé t , a lakótelepi házak 
rekons t rukc ió já t , a belvárosi 
fö lú j í tás i program folyta tását 
tervezi, s növelné a rászorul tság 
szer in t i l akbér támogatás ará-
nyát . 

Más megyei jogú városokhoz ké-
pest Szegeden magas az önkor-
mányzati tulajdonú lakások ará-
nya. Ez önmagában is terhet je-
lent a város számára, különösen, 
ha hozzávesszük, hogy lakások 
70 százaléka 1945 előtt épült, 
így fölújításukra előbb-utóbb 
sort kell keríteni. 

Minderről Németh István, a 
Szegedi Ingatlankezelő és Va-
gyongazdálkodó Rt. elnök-vezér-
igazgatója beszélt, a társaság 
stratégiai terveinek főbb pontjait 
sorolva. Az IKV Rt. elmúlt év vé-
gén kinevezett vezetője szerint 
kulcskérdés a panelrekonstruk-
ciós program beindítása. A ter-
vek hatékony végrehajtásához 
szükség lenne a tiszta tulajdon-
viszonyok megteremtésére: a 
társasházak jelentős hányadá-
ban ugyanis az önkormányzat 
kisebbségi tulajdonos, vagyis a 
lakások nagyobb részét már meg-
vásárolták. így viszont csak igen 
nehézkesen hozhatják meg a föl-
újításhoz szükséges döntéseket, 
s ez a helyzet lassítja a folyama-
tot. 

Alapkérdés, hogy honnan ke-
rül pénz a panelrekonstrukcióra. 
Köztudott, hogy a lakásalap az 
elmúlt év őszére kimerült, ezért 
más források után kell nézni. Az 
egyik lehetőség az lehet, hogy a 
város eladná a korábban részlet-
fizetéssel értékesített lakások kö-
vetelésállományát. Már akadtak 

A volt Boszorkánykonyha Híd u t ca i épü le te régen megé re t t a ta ta-
rozásra . Fotó: Miskolczi Róbert 

érdeklődők, akik a lakók helyett 
kifizetnék a városnak az adósság 
hátralévő részét, a lakástulajdo-
nosok pedig a továbbiakban nem 
az önkormányzatnak, hanem az 

új befektetőnek törlesztenék a 
részleteket. Ugyancsak jelentős 
források mozgósíthatók a nem-
zeti lakásprogram keretében kiírt 
pályázatokon is. 

Egy másik elképzelés szerint 
eladnák a Belváros azon épüle-
teit, amelyeknek értékesítése 
gazdaságosabb, mint felújításuk. 
(Ez természetesen csak a belvá-
rosi épületekre vonatkozó eladá-
si tilalom föloldása után lehetsé-
ges.) 

A Belvárosnál maradva: az 
anyagi lehetőségek szerinti 
ütemben folytatják a fölújításra 
szoruló házak helyreállítását. A 
sürgősségi lista elején a Kelemen 
utca és Híd utca sarkán álló, ek-
lektikus új Mayer-ház (amelyben 
a Boszorkánykonyha is műkö-
dött), a szecessziós Reök-palota 
és a Hajnóczy utcában lévő ro-
mantikus Politzer-ház (földszint-
jén a valamikori Tiszavirág étte-
rem helyiségével) áll. Mindhá-
rom épület védett, az utóbbi ket-
tő műemlék. 

Németh István kiemelt célként 
jelölte meg lakásmobilitás javítá-
sát is. Ez annyit jelent, hogy a rá-
szorulók, anyagi lehetőségeik ja-
vulásával, a korábbinál komfor-
tosabb lakáshoz juthatnak. 

Ugyancsak tervezik a piaci ala-
pokon nyugvó bérlakásépítés 
megindítását; a lakbérhez a rá-
szorultság foka szerint járulna 
hozzá az önkormányzat. 

Egy másik elképzelés a Nagy-
körúton belüli terület tetőterei-
nek beépítéséről szól. „Kincset 
érő padlások" rejtőznek az egyéb-
ként is tatarozásra váró házak te-
tői alatt; az építtető a ház teljes 
fölújítása fejében tulajdonjogot 
kaphatna a lakássá alakított te-
rületen. 

A kidolgozás alatt álló koncep-
ciókról szakmai testületek mon-
danak véleményt, a döntést az 
önkormányzat hozza meg. 

ny. p. 

VILLAMOS A VONATHOZ 
A szegedi Nagyállomásra érkező 
esti vonatokhoz igazodva, sűrűb-
ben jár az l-es villamos - tájé-
koztatta lapunkat a Szegedi Köz-
lekedési Társaság. Március l-jé-
től munkaszüneti napokon es-
ténként félórával meghosszab-
bítják a tízperces menetsűrűségű 
időszakot: Rókusról 21.30-ig, a 

Nagyállomásról 21.50-ig indít-
ják 10 percenként a kocsikat. 

IDŐS NŐT ÜTÖTTEK EL 
Súlyos, életveszélyes sérüléseket 
szenvedett az a 77 éves asszony, 
akit tegnap délben gázolt el egy 
autó Szegeden, a Kossuth Lajos 
sugárút és a Tavasz utca sarkán, 
a zebrán. 

Elfödték a bajt a szentesi kórházügyben 

A Fidesz a közgyűlés 
felelősségéről 

Értékelték a tavalyi évet a szegedi tűzoltók 

Harc a lángokkal és a pénzhiánnyal 
A szegedi tűzol tóság gép já rműve inek közel 
fele t i zenö t évnél idősebb, az e l m ú l t ö t 
esztendőben a dologi kiadásokra kapott 
összeg nem követi sem az inf lác ió t , sem az 
áremeléseket , a N a p o s ú t i l ak tanya pedig 
fe lúj í tásra vár. Ennek e l lenére tavaly több 
m i n t k i lencszáz ese thez v o n u l t a k ki. 

A szegedi Napos úti laktanyában a tűzoltók 
értékelték a tavalyi évet. Összesen 917 eset-
hez riasztották őket Szegeden, illetve a kör-
nyező 25 településen. Emellett harminc-
négyszer nyújtottak segítséget Bács-Kiskun 
megyei kollégáiknak. 

Legtöbbször, 675 esetben tüzet oltottak, de 
emellett 171-szer hívták őket műszaki men-
téshez. Vonulási területükön 2002-ben ti-
zenketten égtek meg és öten haltak meg tűz-
esetben. A műszaki mentés során pedig 44 
sérültet és 16 holttestet kellett kiemelniük a 
tűzoltóknak az összeroncsolódott járművek-
ből. Összesen több százmillió forintos kárt 
regisztráltak szakértőik. 

Tavaly is előfordult néhányszor, hogy nagy 
erőkkel kellett a helyszínre vonulniuk. Ilyen 
volt például a novemberi balástyai raktártűz. 
Itt két megye tűzoltói küzdöttek a lángokkal. 
A tulajdonosnak 100 millió forintos kára 
lett. Ismeretlenek megfúrták Algyő és Üllés 
között az olajvezetéket. Az átfejtés közben a 
tartálykocsi kigyulladt. Mórahalmon július-
ban egy tanyai tároló égett le, 15 millió forint 
a becsült kár. Szegeden pedig egy Csongrádi 
sugárúti panelben gyulladt ki a szemétledo-
bó. A sűrű füst miatt pánik tört ki a lakók kö-
zött, ezért őket emelőkosárral mentették ki 
az épületből. 

A Napos úti laktanya 158 vonulós tűzoltó-
jának az állandó veszélyhelyzet mellett szá-
mos egyébbel is szembe kell néznie. A 24 jár-

Amikor kigyulladt egy Csongrádi sugárút i pane l . A r émül t l akóka t emelőkosár ra l m e n -
t e t t é k ki az épüle tből . Fotó: Karnok Csaba 

mű közel fele öregebb tizenöt évnél, a kocsik 
majd harminc százaléka pedig már régen el-
múlt húszesztendős. Emiatt igen sokszor 
kell őket javítani. 

- Anyagi problémákkal is küzdünk. Évente 
500 millió forintból gazdálkodunk, de az el-
múlt öt évben egy fillérrel sem emelkedett a 
dologi kiadásokra kapott összeg - mondta 
Dudás Miklós alezredes, városi parancsnok. 
Költségvetésük sem az inflációt, sem a foly-
tonos energia-áremeléseket nem követi. Még 
mindig 106 forint jár nekik egy liter gázolaj 
megvásárlására. 

A másik gond, hogy három éve megvonták 

tőlük a veszélyességi pótlékot. Ennek oka, 
hogy a korábbi belügyminiszter nem minősí-
tette veszélyesnek a tűzoltók munkáját. 
Most tárgyalnak a tárcával, hogy ismét meg-
kapják járandóságukat. Ez havonta közel 14 
ezer forint pluszt jelentene egy tűzoltónak. 

A Napos úti laktanya is már felújításra szo-
rul. A munka most azért várat magára, mert 
a városi és a megyei önkormányzat nem tud 
megegyezni. A laktanya a megye tulajdoná-
ban van, a tűzoltóság viszont városi „cég". 
Mind a két önkormányzat azt szeretné, ha a 
másik költene az épületre. 

K.T. 

Korrekt volt a szentes i kó rház 
igazgatójának ügyében folyta-
t o t t fegyelmi vizsgálat . Csak-
hogy n e m most , h a n e m fél évvel 
eze lő t t kel le t t volna e lkezdeni -
a megyei közgyűlés jobboldali 
f rakc ió ja szer in t . Ugyanakkor 
á l l á spon t j á t Frank József, a me-
gyei közgyűlés e lnöke közle-
ményben i smer t e t t e . 

A szentesi kórházban kialakult 
helyzet miatt kétségtelenül meg-
állapítható az igazgatónő felelős-
sége. De a megyei közgyűlés ko-
rábbi, szintén szocialista vezeté-
se is hibázott - mondta tegnapi 
sajtótájékoztatóján Balázspiri 
Csaba megyei képviselő, az ön-
kormányzat egészségügyi bizott-
ságának fideszes tagja. Hozzátet-
te: - Már 2002 áprilisában szó 
esett a szentesi kórház több tíz-
milliós adósságáról, s fel is állí-
tották emiatt a fegyelmi bizott-
ságot, ám azután semmi sem 
történt. Az érdemi vizsgálat csak 
az elmúlt év utolsó közgyűlésén 
született döntés nyomán kezdő-
dött el. Akkor a jobboldali frak-
ció nevében hiába kértem, hogy a 
vizsgálat idejére függesszük fel az 
igazgatónőt állásából, a szocialis-
ta frakció ezt a javaslatot nem fo-
gadta el. A jobboldali frakció sze-
rint az ügy legfontosabb tanulsá-
ga az, hogy növeli, ki elfödi a 
bajt. 

A fideszes képviselő azt mond-
ta, Simicz József, az egészségügyi 
bizottság MSZP-s elnöke korrekt 
fegyelmi vizsgálatot folytatott le. 
Ez azonban nem változtat a té-
nyen: a szocialista megyei veze-
tés tíz hónapig titkolta a problé-
mát, most viszont hirtelen a köz-
pénz védelmezőjének szerepében 
tetszeleg. 

Balázspiri lapunk kérdésére ki-
jelentette: nincs, nem volt sem-
miféle megegyezés, vagy „össze-
esküvés" a pártok között az igaz-

gatónő menesztéséről, s nem ál-
lapodtak meg arról sem, ki le-
gyen a megbízott igazgató vagy a 
csődbiztos. 

- Én is azok közé tartozom, 
akik mindvégig „gáncsolták" az 
ötletet, hogy a csongrádi belgyó-
gyászati osztály bekerüljön 
Szentesre - mondta lapunknak 
a tegnapi számban megjelent 
véleménnyel kapcsolatban Mu-
rányi László, a megyei közgyű-
lés csongrádi képviselője, az 
egészségügyi bizottság alelnöke. 
- Egy ilyen lépést csongrádiként 
nem is fogok támogatni. A vá-
rosnak szüksége van az intéz-
ményre, ráadásul gazdaságosan 
is működik: 8-9 millió forint 
pluszt „termel", s erre nem ké-
pes egyetlen más kórházi osz-
tály sem. 

„Visszautasítjuk azt a sajtó-
ban megjelent vádat, miszerint 
politikai hajsza indult volna dr. 
Kovács Ágnes ellen. Úgy vél-
jük, a 88,4 millió forintos adós-
sághoz vezető gazdálkodás, az 
OEP által visszakövetelt, ka-
mataival együtt immár 90 mil-
lió forint, valamint az önkor-
mányzat megkerülésével sza-
bálytalanul fölvett hitel megíté-
lése nem politikafüggő" - jelen-
tette ki tegnap kiadott közle-
ményében Frank József, a me-
gyei közgyűlés elnöke. „Le kí-
vánjuk szögezni, hogy a szente-
si kórházban folyó szakmai 
(egészségügyi) munkával kap-
csolatban nem merült fel kifo-
gás. A fegyelmi eljárás, az in-
tézményben folytatott vizsgála-
tok a kórház gazdálkodására 
vonatkoztak. A szentesi kórház 
adósságáért végső soron a fenn-
tartónak kell helytállni és ha ez 
többletkiadással jár, akkor az 
csak a az önkormányzat által 
ellátandó többi feladat kárára 
történhet ." 

B. A. 


