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Az építésfelügyelet akár le is állíthatja az építkezést 

Hiba hiba hátán hemzseg 
Folytatás az 1. oldalról 

Dávid Emma elmondta, vizsgál-
ják azi is, hogy az irányító fele-
lős műszaki vezető szakképesí-
tése alkalmas-e a munkára. 
Amennyiben a kivitelezése éle-
tet, egészséget, köz- és vagyon-
biztonságot veszélyeztet, nem 
megfelelő anyagokat, szerkeze-
teket építenek be, a felügyelet 
akár le is állíthatja az építke-
zést. Ha engedélytől eltérő épí-
tést észlelnek, avagy olyan kivi-
telezési hibákkal találkozrfak, 
amelyek kijavítása miatt meg 
kell keresni az intézkedésre jo-
gosult első fokú építésügyi ható-
ságot, akkor ezt a lépést is meg-
teszik. A hatóság ilyen esetben 
meghozza határozatát. Lehető-
ség nyílik a hibák kijavítását kö-
vetően utóellenőrzésre, szaksze-
rű javítás esetén pedig nem hoz-
nak határozatot. 

A kivitelezések minősége 

ÉPÍTKEZÉSEK ELLENŐRZÉSEI 
2000 2002 

engedélytől eltérő 
kivitelezés 

41% 50% 

szerkezeti hiba 28% 47% 

egyedi hiba 19% 35% 

megfelelőségi 
igazolás nincs 96% 60% 

azonban a törvényi szabályo-
zás ellenére sem változik - tet-
te hozzá Dávid Emma. Noha a 
tapasztalatok kis minta alap-
ján származnak, még sincs 
alapjuk azt feltételezni, hogy 
ahol a felügyelet nem ellenőriz, 
minden problémamentesen 

Elégedett borászok 
és jókedvű borivók 

Fotó: Miskolczi Róbert 

A vasárnap befejeződött ötna-
pos borfesztivál az egyik leg-
vonzóbb programja volt a Sze-
ged-napi ünnepségeknek. 

Vasárnap este ért véget a má jus 
21-én, a Szeged-napi ünnep-
ségsorozattal egy időben elkez-
dődött ötnapos borfesztivál a 
Széchenyi téren. A rendező Ka-
mara Expo Kft. ügyvezetője, 
Rill Ágnes elmondta, egyrészt a 
szakmai visszajelzések, más-
részt a látogatók száma alapján 

sikeresnek ítéli meg a borün-
nepet. 

A vezető szerint a kiállító és 
árusító borászoknak tetszettek az 
új és kényelmes pavilonok, elége-
dettek voltak a programokkal, s 
egyesek a rangsorban a szegedi 
fesztivált máris - a budapestivel 
szemben - az országos első helyre 
tették. A „mi" borfesztiválunk 
ugyanis a megítélés szerint kelle-
mesebb, elhelyezésében szellő-

' sebb, látogatottabb volt, a főváro-
si viszont az Agrár Marketing 
Centrum támogatása miatt „ol-
csóbb" kiállításnak számít. Sze-
geden 25 ezer forintba került egy 
négyzetméternyi hely az öt nap 
alatt, cserébe viszont teljes inf-
rastruktúrát kaptak a kiállítók. 

A látogatók száma az első 
egy-két nap hűvösebb időjárását 
követően a hét végére megugrott, 
köszönhetően a város számos 
pontján rendezett programok-
nak is. Mint ahogy azt Rill Ágnes 
találóan megjegyezte: a sétákat 
követően a szegediek és vendége-
ik „nálunk pihenték ki magu-
kat". 

FEKETE KLÁRA 

Harmadik szintű 
ítéletek júliustól 
Több mint 130 büntető, s mintegy 450 polgári ügy érkezett már a 
Szegedi Táblabíróságra, amely július l - jén kezdi meg az ítélkezést. 
Az még nem dőlt el, hol alakítják ki az ítélőtábla végleges 
ot thonát . 

Január óta négylépcsős immár a honi ítélkezési rendszer. A városi, a 
megyei bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság mellett három táblabírósá-
got is felállítottak, s ezek július elsejével kezdik meg az ítélkezést. A 
Szegedi Táblabíróságon, akárcsak a budapestin és a pécsin, pályázat 
út ján betöltöttek már minden bírói állást. Mint Heidrich Gábortól, a 
táblabíróság elnökétől megtudtuk, 21 bíró dolgozik a szegedi ítélőtáb-
lánál, s munkájuk máris akad bőven, ugyanis folyamatosan érkeznek 
az ügyek a Legfelsőbb Bíróságról. 

- Eddig több mint 130 büntető és mintegy 450 polgári ügy iratait 
kaptuk meg, s várhatóan még 150-200 polgári ügy aktái kerülnek 
hozzánk. A bűnesetek szinte mindegyike élet elleni, erőszakos ügy-
ben indult per, vagyis a legsúlyosabb bűncselekmények közül kerül-
nek ki. A polgári ügyek döntő többsége tárgyaláson kívül elbírálható 
felszámolási, illetve egyéb cégügy, csupán kisebb részükben születik 
majd perben ítélet - mondta Heidrich Gábor. 

A táblabíróság elnöke megemlítette, hogy még nem dőlt el, hol talál 
végleges otthonra a szegedi ítélőtábla. Korábban úgy tűnt, megfelelő 
megoldás lehet a Takarékpénztár-palota Széchenyi téri épülete, ám a 
részletes kiviteli tervek készítésekor kiderült, ez nem lenne ideális 
megoldás. Ezért az elmúlt hónapokban több olyan szegedi ingatlant is 
megnéztek, amelyben jobb körülmények között dolgozhatna az ítélő-
tábla. Egyelőre még egyik lehetséges székház mellett sem tették le 
voksukat az ítélőtábla vezetői, de június végére már biztossá válik, 
hol alakítják ki az irodákat és a tárgyalótermeket. 

A szegedi ítélőtábla jelenleg még az igazságügyi palotában dolgozik, 
s mint Heidrich Gábor fogalmazott, minden feltétel adott ahhoz, hogy 
ha szűkös körülmények között is, de július elsején zavartalanul kez-
dődhessen meg az ítélkezés a táblabíróságon. A bíróság elnöke megje-
gyezte, a táblabíróságok nyáron nem tartanak ítélkezési szünetet. 

B. Z. 

történik. Az adatok sajnos azt 
mutat ják, 2000 és 2002 között 
emelkedett a hibák száma. Míg 
2000-ben az engedélytől eltérő 
kivitelezések aránya 41, addig 
2002-ben 50 százalék volt 
Csongrád megyében. A szerke-
zeti hibák száma két év alatt 

28 százalékról 47-re emelke-
dett. Két esztendeje három, ta-
valy egy esetben kellett a kivi-
telezést azonnal végrehajtható 
határozattal leállítani. 

Az építkezéseknél feljegyzett 
leggyakoribb kivitelezési mu-
lasztás az, hogy megváltoztatják 
a tervezett szerkezeti rendszert, 
nem a tervekben előírt anyagot 
használják, s eltérő épületmére-
tekkel dolgoznak. Szomorú az, 
hogy olyan tartószerkezeti hibá-
kat követnek el a mesterek, 
amelyeket utóbb már nehéz kor-
rigálni: hibás betonacél-meny-
nyiséget, rossz vasszerelést al-
kalmaznak, szakszerűtlen tető-
szerkezeteket ácsolnak. Az épí-
tésfelügyelet fényképalbuma ar-
ról árulkodik, hogy a kémény-
pilléreket például gerendákkal, 
pillérerősítés nélkül terhelik, s 
egytéglás karcsú pilléreket épí-
tenek méretezés nélkül. 

F.K. 

Milliós pénzbírságon róttak ki a vámosok 

Csempészleltár 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Több mint 240 jogsértő cselek-
ményt derítettek fel a dél-alföldi 
régió pénzügyőrei az elmúlt na-
pokban. Az elkövetési érték meg-
közelítette a 20 milhó forintot, 
míg pénzbírságként 1 milliót 

szedtek be a fináncok. A szabály-
sértési eljárások során lefoglaltak 
a vámosok 1 ezer 817 karton ciga-
rettát, 195 liter különféle szeszes 
italt, 186 liter tiszta szeszt, 377 
reklámszatyrot, 6 ezer 250 viasz-
gyertyát, 10 elektromos relét és 
190 háromélű borotva pengét. 

Plafon 

FEKETE KLARA 

Elismerem, nem nevettem magam halálra, amikor vasárnap dél-
ben az egyik szobánkban megindult a plafon. Indult?Enyhe kife-
jezés: egy másodperc alatt lezúgott, úgy egy négyzetméternyi fe-
lületen, robajlott, porzott a vakolat, összetört mindent, ami alatta 
volt. Szerencsére, lányom a szoba másik sarkában tanult és az 
ijedtségen kívül más baja nem esett. 

Történt mindez azt követően, hogy megírtam cikkemet a tre-
hány építőmunkásokról, vagyis arról, még mindig az építkezések 
felénél bukkan elemi hibákra a felügyelet. így büntetett meg a kő-
művesek védőszentje, amiért le mertem írni, micsoda trehány, 
felületes, emberéletbe kerülő munkát végeznek. Mert mi is tör-
ténhetett az én lakásomban úgy tizenöt évvel ezelőtt ? A kőműves 
nem „gúzolt" rendesen - igen, ezt így mondják -, nem fröcskölte 
be az én plafonomnak azt az ominózus részét malterral. Avagy 
lehet, hogy alaposan gúzolt - védik meg ismeretlenül is a becsüle-
tét mások -, csak 40 fok lehetett árnyékban, és hirtelen száradt ki 
a malter, a béléstestek nem tudták kellőképpen megszívni magu-
kat nedvességgel. Ám akkor ezzel mit sem törődtek. 

Ebből is látszik, a jóisten kezében van mindenki, aki egy szobá-
ban tanul, eszik, alszik, tévét néz. Előjelek és hajszálrepedések 
nélkül gondolja meg magát egy vakolat és csap le az ott élőkre. És 
akkor még nem beszéltünk rossz alapozásról, el nem végzett szi-
getelésről, hiányos bádogozásról, amelyekről a mostani társas-
ház-építési hullámban hallok a frissen költözőktől. 

Míg tíz-tizenöt éve azért követtek el hibákat az építők, mert 
rossz anyagból, selejtes téglával, vetemedő nyílászárókkal dolgoz-
tak, ma, amikor minden, ami bepakolható egy házba, a legkor-
szerűbb technikát képviseli, mit sem változott a helyzet. Az ok? A 
kedvező kamatozású hiteleknek köszönhetően annyi az építke-
zés, hogy szinte mindenkit a gátra szólítanak a vállalkozók: köz-
tük olyan kőműveseket, segéderőket is, akiket nem lenne szabad 
házak közelébe engedni. Szakemberek álhtiák: azt követően, 
hogy a vadkapitalizmus után a 90-es évek vége felé lenyugodott a 
szakma és a piac már csak a megbízható vállalkozóktól rendelt 
meg kivitelezést, mára újra megjelentek a kontárok. A jelenség-
nek pedig az a következménye, hogy bárhol, bárki számíthat „égi 
áldásra". 

Jelentkezett a rendőrségen a gyermekét elhagyó román állampolgárságú asszony 

Budai Robi meglátogatta Bencét 
A szegedi diák, Budai Róbert 
tegnap meglátogatta a kórház-
ban azt a kisbabát, akit ron-
gyokba bugyolálva talált szom-
bat este. A csecsemő jól van. A 
rendőrségen jelentkezett a cse-
csemő anyja. 

Az iskolában 

Budai Róbertnek tegnap reggel 
először a szegedi Weöres Sándor 
Általános Iskola portása szólt, 
hogy benne van az újságban. Né-
hány pillanattal később egymás 
szavába vágva osztálytársai, a 
8/c-sek már azt kiabálták: - Ki-
rály gyerek, nagyon jó fej! Ara-
nyos történet! A legjobb bará-
tunk! Mi is ugyanazt tettük vol-
na, amit ő. 

- Okosan, felnőtt módjára vi-
selkedett - fogalmazott pár perc-
cel később a fiú osztályfőnöke, 
Fodor Gabriella, aki megjegyez-
te: - A sors keze is benne van ab-
ban, hogy ő találta meg a kisba-
bát, hiszen mindig mindenkinek 
igyekszik segíteni. Biztosan örül 
annak, hogy megmentett egy éle-
tet, ugyanakkor zavarban is van. 

Látogatóban 

- Kis törpe. Jó volt látni. Sze-
retnék akkor is találkozni vele, 
ha már nagyobb lesz - mondta 
Budai Róbert tegnap délután a 
Szegedi Gyermekkórházban, mi-
után meglátogatta Kis Bencét. 
Azt a kisfiút, akit ő talált meg 
szombat este házuk lépcsőházá-
ban. 

Bence a tizennégy éves szegedi 
fiútól kapta élete első ajándékát. 
Robi egy plüss játékkutyát vitt a 
kisbabának. Tekulics Péter pro-
fesszor, a gyermekkórház igazga-
tója megígérte a nyolcadikos fiú-
nak, bármikor meglátogathatja 
Bencét. 

A kórházigazgató elmondta, a 
kicsi a körülményekhez képest 
jól van, táplálják és antibiotiku-
mot kap. A professzor hozzátet-
te, csak úgy, mint három hónap-
pal korábban, amikor Bakson, 
hasonló körülmények között ta-
láltak egy elhagyott csecsemőt, 

Az osztálytársaknak tart élménybeszámolót Robi. Fotó: Gyenes Kálmán 

AZ UTCA HELYETT INKUBÁTOR 
Két és fél éve, 2000. december elsején helyezték el a szegedi szülé-
szeti klinika kertjét szegélyező Markovits Iván utcában Csongrád 
megye első és eddig egyetlen inkubátorházát. A babamentőnek is 
nevezett inkubátorba eddig még nem tettek újszülöttet. Jóllehet 
éppen azzal a szándékkal telepítették oda az állandó megfelelő hő-
mérsékleten tartott életmentő műszert, hogy az az újszülöttjétől 
megválni szándékozó anyának az emberséges és biztonságos meg-
oldás lehetőségét kínálja. 

már többen jelentkeztek, akik 
szívesen örökbe fogadnák a kis 
Bencét. 

Utózöngék 

A fiú tegnap elárulta: bátyjá-
nak, a tizenhét éves Viktornak, 

könnybe lábadt a szeme, amikor 
lejött a lépcsőházba és meglátta a 
babát. - A környékünkön sötét 
az utca, nincsenek lámpák. Ha 
nem sír a kicsi, talán észre se ve-
szem - tette hozzá Robi, akit va-
sárnap hajnali kettőig hallgattak 
ki a rendőrségen. 

A rendőrség a csecsemő megta-
lálásának pillanatától kereste Kis 
Bence anyját. Először annak a 
háznak a lakóit faggatták ki, ahol 
megtalálták az újszülöttet, de ez 
nem vezetett eredményre. 

Jelentkezett az anya 

A megyei rendőr-főkapitányság 
kiskorú veszélyeztetése miatt is-
meretlen tettes ellen indított 
büntetőeljárást. Tegnap délután 
jelentkezett a rendőrségen egy nő, 
azt állította, övé a csecsemő. A 25 
éves asszony részletesen elmesél-
te, hogyan szülte meg a kisfiút, 
hogyan kötötte el cérnával a köl-
dökzsinórt, hogyan vágta el pen-
gével. Azt mondta, nem volt pén-
ze hazautazni, és otthon szülni. 

ARANYT. JÁNOS 


