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Egész évben tarthat a költségvetési zárolás Szegeden 

Május végi döntés 
az elvonásokról 

Elkezdődött a holtág északi szakaszának tekonstrukciója 

Újjáéledhet a Holt-Maros 
Folytatás az 1. oldalról 

- Egyelőre nem tudjuk még, me-
lyek lesznek azok az intézmé-
nyek, amelyek nem kapják vissza 
a költségvetésükből zárolt össze-
get - mondta a vizsgálat eddigi 
eredményeiről Szentgyörgyi Pál. 
A gazdasági alpolgármester hoz-
zátette: azon intézmények mel-
lett, amelyek visszakapják a zá-
rolt pénzt, lehetnek olyanok is, 
amelyek pótlólagos támogatást 
kapnak. Az elvonás egyébként ki-
zárólag dologi kiadásokat érintett, 
a bérjellegű kifizetéséket nem. 

- Természetesen minden in-
tézményvezető alulfinanszíro-
zottságról, pénzhiányról tájékoz-
tat bennünket. A közgazdasági 
iroda tételesen átvizsgálja az in-
tézmények gazdálkodását, és a 
közgyűlés május végén az irodák 
javaslata alapján dönt a zárolt 
összegekről, illetve arról, hogy 
egyes területeken fenntartsuk-e 
a szigorításokat az év végéig. Erre 
egyébként a központi igazgatás-
ban van nagyobb esély, ahol már 
létszámcsökkentést is elrendel-
tünk - hangsúlyozta az alpolgár-
mester. A végleges döntés előtt 
azonban határozni kell a nevelé-
si-oktatási intézményrendszer 
átszervezéséről, azaz az óvodák 
és iskolák esetleges összevonásá-
ról, bezárásáról, illetve az ezzel 
összefüggő közalkalmazotti lét-
szám változásról is, ez ugyanis 
alapvetően meghatározza a költ-
ségvetés helyzetét. 

Az 5,6 milliárdból 2,7 milliárd 
forint a működési hiány. Szent-
györgyi szerint az önkormányzat 
célja, hogy a zárolás időszaka 
alatt megállapítsa, mekkora tar-
talék van még az intézmény-
rendszerben, és ezt elvonva taka-
rítson meg minél nagyobb össze-

get, és csökkentse a működési 
hiányt. Ezt követően a teljes 
rendszer - beleértve az önkor-
mányzati tulajdonú cégek gaz-
dálkodását is - átszervezésével a 
számítások szerint további más-
fél milliárd forint takarítható 
meg. Ezek a törekvések azonban 
- Szentgyörgyi állítása szerint -
nem jelentik azt, hogy csupán a 
kiadások csökkentése érdekében 
több oktatási intézményt zárná-
nak be, mint ami szakmailag in-
dokolt. A cégek működésének át-
szervezése pedig már megindult 
például a Szegedi Közterü-
let-fenntartási Kht. és a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kft. ösz-
szevonásával, vagy az SZKT átvi-
lágításával és ezt követő raciona-
lizálásával. Az alpolgármester ki-
jelentette: az átszervezés 2006-ig 
folyamatosan, nem drasztikus 
lépésekben történik majd. 

A fennmaradó 2,9 milliárdos 
fejlesztési hiány csökkentésének 
lehetőségeiről szólva Szentgyör-
gyi elmondta: az önkormányzat 
2003-ban több mint 10 milliárd 
forint értékű fejlesztést tervez, 
amihez pályázati és hitel forráso-
kat is igénybe kíván venni. A vá-
ros fejlesztési céljait szolgálja az 
elkülönített 700 milliós pályáza-
ti alap, aminek felhasználásával 
pályázati pénzeket lehet szerezni 
például bérlakásépítéshez, pa-
nelrekonstrukcióhoz. Ezen felül 
egymilliárdos iskola-, illetve 1,8 
milliárdos egészségügyi-fejlesz-
tési céltámogatási igényt is be-
nyújtott az önkormányzat. 

- A fejlesztési lehetőségeket to-
vább növelné, ha a forrásokat 
nem a működési hiány finanszí-
rozására kellene fordítani -
mondta végezetül az alpolgár-
mester. 

K. B. 

Gyermekek 
sérültek meg 
súlyosan 
Nyolc órán belül két baleset 
tör tént a hét végén Csongrád 
megyében, három gyermek sú-
lyosan megsérült. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Két autó ütközött össze vasárnap 
délelőtt az E75-ös út pusztaszeri 
elágazásánál. Egy Budapestről 
Szeged felé tartó személyautó 
Pusztaszer felé akart balra elfor-
dulni, a mögötte haladó Peugeot 
vezetője ezért jobbról megpróbál-
ta kikerülni a kanyarodó gépko-
csit. A lassító Peugeot-ba ekkor 
hátulról belerohant egy német 
rendszámú Ford. A Peugeot-ban 
hátul utazó hatéves kislányt orr-
csonttöréssel szállították kór-
házba. 

Még aznap este nyolc órakor 
Batida környékén egy Ford Sierra 
tartott Szikáncs felé, amikor a 
gépkocsit vezető 21 éves szikán-
csi fiatalember elvesztette ural-
mát a jármű felett. Ebben való-
színűleg közrejátszott, hogy az 
útra korábban betontörmelék 
szóródott. A Sierra lesodródott 
az útról, megpördült, végül az 
árokba borult. A hátsó ülésen 
utazó hét- és kilencéves, szintén 
szikáncsi testvérpár súlyosan 
megsérült, őket a hódmezővásár-
helyi kórházba szállították. 

Hétfőn kora délután egy sze-
mélygépkocsi vonat elé hajtott az 
őszeszéki vasúti átjáróban. A 
szerelvény az autó elejét ütötte 
el, személyi sérülés nem történt. 
A baleset pontos körülményeit a 
rendőrség és a MÁV Rt. szakem-
berei vizsgálják. 

Az országban egyébként másfél 
nap alatt összesen hat halálos 
baleset történt. Szombaton hat, 
vasárnap reggel két ember vesz-
tette életét súlyos közúti baleset-
ben. 

Adatbázis 
Az európai országok képzési kíná-
latát tartalmazó adatbázist készí-
tett a szegedi Nemzeti Pályainfor-
mációs Központ. Az információ-
kat 11 nyelven közreadó, PLOTE-
US elnevezésű program a http:// 
www.ploteus.net honlapon két 
hónap múlva lesz elérhető. Az 
érintett országok maguk készítet-
ték el saját képzési intézményeik 
adatbázisát, amelyet eljuttattak a 
szegedi központba. 

Az elhanyagolt holtág északi végén kezdték a földmunkát . Fotó: Miskolczi Róbert 

A part menti fák kivágásával és a meder 
kotrásával elkezdődött az újszegedi 
Holt-Maros rekonstrukciójának második 
része. A kivitelező a természetvédőkkel 
egyeztetve végzi a munkát . 

A festékkel megjelölt, értékes fákat megőr-
zik, a parti rézsűt pedig kövek helyett növé-
nyekkel borítják az újszegedi Holt-Maros 
északi szakaszán. A munka első részében 
ugyanis, a holtág Derkovits fasor és Fő fasor 
közti szakaszának rekonstrukciója eredmé-
nyét több szempontból is bírálták a termé-
szetvédők. 

Nóvák Gyula, a 447 millió forintos beruhá-
zást lebonyolító Szegedi Víziközmű Működ-
tető és Fejlesztő Rt. vezérigazgatója elmond-
ta, hogy a holtág Fő fasortól a töltésig húzódó 
részén ugyanazokat a munkákat végzik el, 
mint 1999-2000-ben a déli szakaszon. Kiko-
torják a mederben fölgyűlt iszapot, a medret 
a déli oldalról már ismert zeolit kődarabok-
kal bélelik, a szennyezett vizet tisztára cseré-
lik, s rendezett parkká alakítják a két partot, 
amelyet most még elvadult növényzet és sze-
mét borít. A virágokkal beültetett sétányo-
kon padokat helyeznek el, s a Küküllői utcá-
nál kis fahíd vezet majd át a vízen. 

Fölszámolják a holtágba vezető, engedély 

nélkül, titokban bekötött csatornákat, ame-
lyek a szennyvízelvezető rendszer kiépítésé-
vel egyébként is fölöslegessé váltak. A kör-
nyéken már csak a Szövetség és Fürj utcában 
nincs csatorna, de a vezérigazgató reményei 
szerint a holtág rendezése végére a hiányzó 
szennyvízelvezetők is elkészülnek. 

A Holt-Maros vizét folyamatosan élő vízzel 
töltik föl. Deszk és Újszeged között vízki-
emelő művet építenek, innen a Traktor utca 
irányában nyomócsővel, másodpercenként 
150 liter friss vizet vezetnek a holtágba, 
amelynek északi végén, a töltésnél átemelő 
juttatja a „fölösleget" a Marosba. Mintegy ti-
zennégy naponta teljesen kicserélődik a 
Holt-Maros vize. A folyamatos frissítéssel 
elegendő oxigén kerül a vízbe. 

Ezen felül, a 132 milliós költséggel (100 
milhós állami támogatással) megvalósított 
első ütem munkáinak lezárásaként, befejezik 
a parkosítást, s a vízpartra való, de vidékün-
kön tájidegen fákat őshonos fajokra cserélik, 
így a mocsári ciprus, szomorú fűz és kínai 
mamutfenyő helyére a Dél-Alföldön régen 
megtelepedett nyár-, szil- és fűzfák kerülnek. 

Nóvák Gyula kiemelte, hogy a második 
ütem munkáit a környezetvédőkkel folyama-
tosan egyeztetve végzik. A munka a holtág 
töltés felőli részén kezdődött. Kivitelező a pá-

lyázaton győztes Szeviép Rt. A rekonstruk-
ciót 2004 május végére fejezik be. A beruhá-
zást nettó 330 millió forinttal támogatja a 
környezetvédelmi alap. 

Paulovics Péter biológus, a Kiss Ferenc 
Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesü-
let (Csemete) társelnöke a Holt-Maros déli 
szakaszán végzett munkát bírálva elmondta: 
a természetvédők kifogásolták, hogy a Der-
kovits fasor és Fő fasor között a part mentén 
túl széles sávot szabadítottak föl az iszapszál-
lító teherautók számára, ezért a szükségesnél 
jóval több fát (köztük értékes fajokat, koros 
példányokat) vágtak ki; a kétoldali kotrás mi-
att szükségképpen kétszeres kár érte a nö-
vény- és állatvilágot; a rézsű túl meredekre 
sikerült, ezért a vízi növények csak keskeny 
sávban tudnak megkapaszkodni |a tájidegen 
fákról már esett szó). 

A biológus elismeréssel szólt viszont arról, 
hogy a holtág-rekonstrukció második szaka-
szában a kivitelező nagyobb figyelmet fordít a 
természet védelmére, s a Csemete bevonásá-
val, hetente összehívott ad hoc bizottságot 
hoztak létre. Gondolnak a Holt-Marosban 
nagy számban élő mocsári teknősök meg-
mentésére is: a védett páncélosokat a csator-
na lecsapolása idején új élőhelyre telepítik. 

NY. P. 

Már az országos reklámkampány előtt elfogyott a Dóm téri belépők negyede 

Vásárolják a szabadtéri jegyeit 
A Szegedi Szabadtéri Játékok idei prog-
ramját két-három hónapos késéssel hir-
dették csak meg, ennek ellenére jól halad 
a jegyek értékesítése. A legnépszerűbb 
produkciókra már az országos reklám-
kampány elindítása előtt elkelt a be-
lépők negyede. 

Az év eleji színházi zűrök miatt a szoká-
sosnál két-három hónappal később, csak 
március végére állt össze a nyári Dóm téri 
fesztivál programja. Úgy tűnik, sem ez, 
sem pedig a takarékosan összeállított mű-
sor nem okozott behozhatatlan hátrányt a 
jegyértékesítésben, és több produkció 
iránt máris nagy az érdeklődés. Mint Ko-
csis László Leventétől, a Szegedi Nemzeti 
Színház és Szabadtéri Játékok megbízott 
főigazgatójától megtudtuk, különösen A 
víg özvegy, a Jézus Krisztus Szupersztár és 
az ExperiDance új táncshow-ja, a Revans 
belépőit keresik sokan. Még egy hónap 
sem telt a szabadtéri pénztárnyitása óta, 
de ezekre az előadásokra máris elkelt a be-
lépők negyede. Kocsis szerint ez jó jelnek 
számít, hiszen az országos reklámkam-
pány csak a május eleji budapesti sajtótá-
jékoztató után indul. 

Az idei jegyárak a tavalyihoz képest 
nem emelkedtek: a legtöbb előadásra a 
legolcsóbb jegy továbbra is 700, a legdrá-
gább pedig - produkciótól függően - 3, 4, 
5, illetve 6 ezer forintba kerül. Kivételt je-
lent a világhírű katalán szoprán, Montser-

Tavaly nagy sikere volt Szegeden a Győri Balettnek. Fotó: Gyenes Kálmán 

rat Caballé áriaestje, amelyre 1500-tól 10 
ezer forintig kínálják a belépőket. 

A négy héttel ezelőtti sajtótájékoztatón 
a szervezők még nem tudták megmonda-
ni az Aida és A víg özvegy pontos szerep-

osztását, azóta ez is elkészült. Aida szere-
pére Sümegi Esztert kérték fel. Az Opera-
ház jeles szopránja a Zeneakadémián vég-
zett, neve akkor vált ismertté, amikor pá-
lyakezdőként a nemzetközi Pavarot-

ti-énekverseny egyik győztese lett. Már a 
szegedi közönség is találkozhatott vele: a 
kilencvenes évek közepén A végzet hatal-
ma Leonóráját énekelte a nagyszínház-
ban. Amneris Wiedemann Bernadett lesz, 
aki néhány éve Ulricát énekelte a Dóm té-
ren a Kerényi Miklós Gábor rendezésében 
színre vitt Álarcosbálban. Amonasro sze-
repét a szabadtéri rendszeresen visszatérő 
vendége, a Magyarországon élő orosz bari-
tonista, Anatohj Fokanov énekli. Rada-
mest a Bánk bán-film címszereplőjeként 
népszerűvé vált Kiss B. Attila alakítja, aki 
Hoffmann szerepében már bizonyított a 
szabadtérin. A további szerepekben a sze-
gedi Gábor Gézát, Altorjay Tamást, Vajda 
Júliát és Réti Attilát láthatjuk. A Ver-
di-operát a Szegedi Szimfonikus Zenekar 
művészeti vezetője, a Párizsban élő Fürst 
fános vezényli, aki ezekben a hetekben az 
Operaházban is Aida-sorozatot dirigál. 

A víg özvegyben Iván Ildikó és Vajda Jú-
lia is bemutatkozik Glavari Hanna szere-
pében. Danilo lankovits József, Zeta Mir-
ko Gyimesi Kálmán, Valencienne Vajda 
fúlia és Merényi Nicolette, Camille Ko-
vácsházi István lesz. A népes szereplőgár-
dában találhatjuk még Rácz Tibort, Fekete 
Gizit, Mátyássy Szabolcsot, Andrejcsik 
Istvánt, Jakab Tamást, Dobos Katit, L6-
rincz Zoltánt és Borovics Tamást. A Le-
hár-operettet Angyal Mária rendezi, Mol-
nár László vezényli. 

H. ZS. 

http://www.ploteus.net

