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Az unió strukturális alapjaira pályázott Szeged 

Tízmilliárd forintot 
nyerhet a város 
A szegedi önkormányzat több 
min t t ízmill iárd forint érték-
ben nyúj tot t be pályázatot a 
Nemzet i fejlesztési terv és EU 
Támogatások Hivatalához. Az 
önkormányzatok és a civil 
szervezetek még ma pályázhat-
nak az unió s t rukturál is alap-
jaira. 

Magyarország európai uniós 
csatlakozása után várhatóan 
1200-1500 milliárd forintnyi tá-
mogatást kap 2006-ig az EU 
Strukturális és Kohéziós Alapjai-
ból. Az önkormányzatok és a ci-
vil szervezetek huszonkét kate-
góriában nyújthattak be pályáza-
tot a humánerőforrás-fejlesztés-
től kezdve a regionális és infrast-
rukturális projekteken át a kör-
nyezetvédelmi programokig. A 
Miniszterelnöki Hivatal Nemze-
ti fejlesztési terv és EU Támoga-
tások Hivatala által létrehozott 
Európa Pályázat Előkészítő Alap 
(PEA) április elsejétől fogadta a 
beadványokat, amelyek benyúj-
tási határideje május 30-ával le-
járt. 

A PEA szakértői a beadott pá-
lyamunkákból az unió struktu-
rális alapjai által támogatható 
pályázatokat készítenek. A ma-
gyarország.hu internetes portál 
azt adta hírül, hogy a beadvány-
okból egy nemzetközi konzorci-
um készíti majd el ősszel az uni-
ós feltételeknek megfelelő pályá-
zatokat. A remények szerint már 

a csatlakozás előtt, 2004 január-
jától harcba lehet szállni ezekkel 
a strukturális alap forrásaiért. 

A pályázatokat magyar nyel-
ven, a szabványosított pályázati 
formanyomtatvány kitöltésével 
két aláírt eredeti példányban le-
hetett benyújtani. Nagy Sándor 
városfejlesztési alpolgármester 
lapunknak elmondta: szerdán 
kilenc pályázatot küldött el az 
önkormányzat gyorspostai úton. 
A pályázatok összértéke megha-
ladja a tízmilliárd forintot. A leg-
több támogatást, 2 milliárd 950 
millió forintot az elektromos 
közlekedés fejlesztésére kérte az 
önkormányzat. A kerékpárút-há-
lózat fejlesztésére, ami a szegedi 
kistérséget is érinti, 1 milliárd 
400 millió forintot kért a város. 
Az e-önkormányzat kialakításá-
ra, amely programhoz több kis-
térség is csatlakozott, egymilli-
árd forintot igényeltek. A szegedi 
kórház energiatakarékos rend-
szerének korszerűsítésére 250 
millió forintot kértek. Nagy Sán-
dor hangsúlyozta: a pályázatok 
100, 90, illetve 50 százalékos tá-
mogatottságúak. így például ha 
elfogadják az elektromos közle-
kedés fejlesztésére beadott pályá-
zatot, az önkormányzatnak 295 
millió forintos önrészt kell vál-
lalnia. A kórház energiatakaré-
kos rendszerének korszerűsítésé-
nél ugyanez az összeg 125 millió 
forint. 

SZ. C. SZ. 

Futófesztivál, forgalmi 
korlátozásoldal 
A szombati IV. Cora utcai futófesztivál ideje alatt, fél kettő és öt óra 
között forgalomkorlátozások lesznek Szegeden. A Széchenyi tér pol-
gármesteri hivatal felöli oldalán, a Széchenyi tér északi oldalán, a 
Horváth Mihály utca-Arany János utca-Stefánia-Tisza Lajos kör-
út-alsó rakpart-Tisza Lajos körút-Aradi vértanúk tere-Rerrich Béla 
tér-Dóm tér-Somogyi utca-Kárász utca-Klauzál tér-Kiss Menyhért 
utca-Széchenyi tér útvonalon a verseny ideje alatt csak a tömegközle-
kedési járművek közlekedhetnek. Ma este hat órától a fenti útvona-
lon megállni tilos táblákat helyeznek el, az ott várakozó járműveket a 
Szepark Kft. egy közeli utcába elszállítja. A gépjárművek helyéről a 
62/423-052-es telefonszámon adnak felvilágosítást. 

A buszok, trolik változatlan útvonalon közlekednek, azonban a fu-
tók elhaladásáig megállásra kényszerülnek, ezért 5-10 perces késések 
előfordulhatnak. 

Makkosházon játszótér, Szőregen díszburkolat és művelődési ház 

Fejlesztések körös-körül 
Egy ú j alap létrehozásáról és 
különböző, főként a körtöltésen 
túli városrészeket és lakótelepi 
központokat érintő fejleszté-
sekről döntöt t a szegedi köz-
gyűlés legutóbbi ülésén. Ennek 
megfelelően művelődési házat, 
díszburkolatot, játszóteret és 
kerékpárutat építenek és újí-
tanak fel. 

Szegeden az elkövetkező években 
kiemelten kezelik a körtöltésen 
túli városrészek és a lakótelepi 
központok rehabilitációját. En-
nek érdekében az önkormányzat 
280 millió forinttal létrehozott 
egy alapot. 

Szőreg: Rózsák tere 
A lakosság és az önkormányza-

ti választókerületek képviselői-
nek véleményének figyelembevé-
telével Nagy Sándor városfejlesz-
tési alpolgármester tett javasla-
tot az alap 2003. évi felosztására. 
Nagy Sándor lapunknak el-
mondta: noha a beruházások ter-
vezése már idén megkezdődik, 
nem valósul meg valamennyi eb-
ben az évben. Az alpolgármester 
megjegyezte, amikor megtette ja-
vaslatait, figyelembe vette a tes-
tület által már jóváhagyott út-, 
kerékpárút- és zöldalap felosztá-
sát is, így valamennyi városrész-
ben elindulnak a különböző be-
ruházások, fejlesztések. 

Szőregen a Boldogasszony utca 
egy részét díszburkolattal látják 
el. A katolikus templom és az is-
kola közötti szakaszon 30 millió 
forintért alakítják ki a Rózsák te-
rét. Százötvenmillió forintért új 
művelődési házat is építenek, 
mivel a Tömörkény István kul-
túrház már életveszélyes állapot-
ban van, s többe kerülne a felújí-
tása, mint egy új művelődési ház 

A szőregi művelődési ház már messze nem felel meg a követelményeknek. Fotó: Gyenes Kálmán 

építése. Az újabb harmincas zó-
nák kijelölése 2 millió 500 ezer 
forintba kerül Szőregen. Az egy-
kori szőregi homokbánya terüle-
tét 2001 -ben rekultiválták. A táj-
rendezési tervben egyebek mel-
lett játszótér kialakítása is szere-
pelt. Az alapból több mint 15 
millió forintot fordítanak erre a 
célra. 

Dorozsmai díszburkolat 
Az önkormányzat kiskundo-

rozsmai kirendeltségének épüle-
te előtt díszburkolatot alakíta-
nak ki, valamint bővítik az orvo-
si rendelő és a művelődési ház 
előtti parkolót. A bemházások 
40 millió forintba kerülnek. A 
Petőfi Sándor Művelődési Ház 
felújítására 60 milliót költ az ön-

Orvosba szaladt medikus 
Motorost gázolt el egy személy-
autó tegnap kora délután Új-
szegeden, a Székely soron. A 
motoros balra akart fordulni az 
egyik kereszteződésben, ami-
kor szemből, a Derkovits fasor 
felől érkező autó nekiütközött. 
A balesetnek külön érdekessé-

ge, hogy a motoros fiatalember, 
akinek eltört a karja, orvostan-
hallgató, míg az autós orvos 
volt. 

A szőregi dombnál busz hajtott 
hátulról egy személygépkocsiba. 
Szerencsére személyi sérülés 
nem történt. 

A Pick hétfőtől magasabb áron veszi át a sertéseket 

Elmaradhatnak a demonstrációk 
Még nem kapta meg a sertéstar-
tók u l t imátumát Németh Imre 
agrárminiszter. Lehet, hogy a 
kilátásba helyezett demonstrá-
ciók okafogyottá válnak. 

A Földművelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium betartja a 
sertéstenyésztőkkel május 15-én 
kötött megállapodásban vállalt 
kötelezettségeit - jelentette ki a 
távirati iroda tudósítása szerint 
tegnap Németh Imre agrármi-
niszter, s hozzátette: a megegye-
zéssel kapcsolatban megszület-
tek a szükséges rendeletek. 

Ezt megelőzően országszerte 
arról panaszkodtak a termelők, 
hogy lassan halad a túlsúlyos 
sertések felvásárlása, a húsipari 
cégek pedig változatlanul a piaci, 
alacsony árat ajánlják fel a ter-
melőknek, s nem az önköltségi, 
270-280 forintot, minőségtől 
függően. Csongrád megyében 
először a Pick Szeged Rt. tulajdo-
nosi köre is úgy határozott, nem 
csatlakozik a megállapodásban 
foglaltakhoz, mivel az nem köte-
lező érvényű. Tegnap azonban 
Tarnóczi László, a Pick Integrá-
tor Kft. ügyvezető igazgatója már 
azt mondta, június 1. után a tér-
ség legnagyobb húsipari cége is e 
feltételek alapján veszi át a disz-
nókat, „beállnak a sorba". A ren-
deletet ugyanis úgy módosította 
a minisztérium, hogy az már a 
termelők és a felvásárlók érdeke-
inek egyaránt megfelel. 

Áttörés készül a sertéspiacon. A Pick beállt a sorba. Fotó: Tésik Attila 

Stadler Ferenc, a Csongrád 
Megyei Mezőgazdasági Szövet-
ség ügyvezetője elmondta, a ta-
gok érdekeinek képviseletében 
tervezték, hogy csatlakoznak a 
Magyar Gazdakörök Országos 
Szövetsége (Magoszj megmoz-
dulásához, amennyiben arra 
sor kerülne. A szövetség, tilta-
kozásul az ellen, hogy a feldol-
gozó először kifarolt a Vágóál-
lat* és Hús Terméktanácsban 
(VHT) történt megállapodás 

alól, a Pick székháza elé kívánt 
vonulni. 

Kispál Ferenc, a Magosz megyei 
elnöke abban bízik, hogy a 
VHT-ban ülő termelőknek és fel-
dolgozóknak - köztük a Picknek -
sikerült végleges egyezségre jutni. 
Szerinte a jövőben a kisebb vágó-
hidaknak szövetkezetet kellene 
létrehozniuk, mivel a termelők-
nek a jelenlegi felállásban semmi 
befolyásuk sincs a feldolgozóipar-
hoz és a kereskedelemhez. 

Németh Imre mezőgazdasági 
és földművelésügyi miniszter az 
országban kialakult helyzettel 
kapcsolatban tegnap újra azt 
emelte ki: a tárca kidolgozta új, 
EU-kompatibilis árkövető rend-
szerét, amelynek nyomán ki le-
het alakítani a magyar referen-
cia árat a közepes minőségű, 
úgynevezett U minőségi osz-
tályba sorolt sertések felvásárlá-
sához. Ezt kéthetente öt 
EU-tagország átlagára alapján 
állapítják meg. Az árbizottság 
megkezdte működését, az elkö-
vetkező két hétben az U minő-
ségű sertésekért a feldolgozók 
230 forintot fizetnek kilogram-
monként . Emellett a tenyésztők 
megkapják minőségtől függően 
állatonként a 2-3 ezer forintos 
támogatást, valamint a kilón-
kénti 15-20 forintos minőségi 
felárat is. így a miniszter szerint 
a megállapodásban rögzített ár-
hoz jutnak a tenyésztők. 

Az agrárminiszter úgy tudja, 
hat nagy feldolgozó cég már a jel-
zett rendszer szerint vásárolja fel 
a sertéseket, egy feldolgozó hét-
főtől tér át az új rendszerre, míg 
két nagy feldolgozó bizonytalan. 
A miniszter reményét fejezte ki, 
hogy azok is hamarosan az új 
rendszer szerint veszik át a te-
nyésztőktől az állatokat. A 35 
ezer túlsúlyos sertés felvásárlásá-
hoz a pályázatokat már jóvá-
hagyta a minisztérium. 

F. K. 

kormányzat. A Dobos utca út-
burkolatának kialakítása jövőre 
kezdődhet el, ami 45 millió fo-
rintba kerül. A dorozsmai nagy-
bani piacnál lévő autóbusz-vég-
állomás áthelyezése a Negyven-
nyolcas utcából a Czékus és 
Gyöngyöspata utca keresztező-
désébe mintegy 40 millió forint-
jába kerül a városnak. 

A tápéi piactéren 45 millió fo-
rintért rakják majd le a díszbur-
kolatot. A Budai Nagy Antal ut-
cában pedig 95 millióért építe-
nek két kilométernyi kerékpár-
utat. Utóbbi beruházás a jövő 
évi költségvetés forrásainak 
függvényében indulhat el. A 
gyálaréti művelődési ház felújí-
tására 20 millió forintot költ az 
önkormányzat. A kiskertek fej-

lesztése, azon belül egyes utcák 
közvilágításának kiépítése 30 
millió forintjába kerül a város-
nak. 

Pavilonsor Tarjánnak 
Tarjánban a Víztorony tér ren-

dezése, a pavilonsor kialakítása 
75, Makkosházon, a Hont Fe-
renc utcai autóbusz- és troli-
végállomáson egy szolgáltatóház 
megépítése 140 millió forintba 
kerül. A beruházások, amelyek-
be magántőke bevonását is lehet-
ségesnek tartják az önkormány-
zatnál, csak a jövő évi költségve-
tés forrásainak függvényében in-
díthatók el. Makkosházon, az 
Ortutay utcában 15 millió forin-
tért új játszóteret épít a város. 

SZ. C. SZ. 

Nyári esték a Somogyi utcai Mediterrán Teraszon 

Bergendyékkel 
kezdik a programot 
A Bergendy Szalonzenekar ma esti koncertjével indul a für-
dőudvarból a Somogyi utcai Mediterrán Terasz mellé költözött 
Nyári esték című népszerű előadássorozat. 

Az Accord Kft. 1997 óta minden nyáron megszervezi a Nyári esték cí-
mű programsorozatot. A rekonstrukció miatt idén kiszorult a rendez-
vény a fürdőudvarról, és a Somogyi utcai Mediterrán Terasz mellett 
kapott helyet. A programsorozat ma este fél 9-kor a népszerű Ber-
gendy Szalonzenekar koncertjével indul, szombaton este pedig Noel 
Coward Akt hegedűvel című vígjátékát adják Schubert Éva, Trokán 
Péter, Sztankay István, Nyertes Zsuzsa és Straub Dezső főszereplésé-
vel. A darab kellemes szórakozást ígér: a világhírű festő halála után 
kiderül, hogy utolsó alkotói korszakának legnagyobb remekműve, az 
„Akt hegedűvel" a hagyaték részét képezi. A temetésre érkező család 
rádöbben, hogy a Mester nem írt végrendeletet, hűséges inasánál 
azonban van egy levél... 

A program június 6-án folytatódik, amikor a Budapest Ragtime Band 
lép fel, június 14-én és 15-én pedig Csemer Géza rendezésében mutat-
ják be Dékány András és Baráti Géza Dankó Pista című daljátékát. 

HÍREK 
EPITESZEK EGYÜTT 
Építészettel foglalkozó szakem-
berek randevúznak ma Szege-
den, a megyeházán. Az építés-
technológiai és településfejlesz-
tési konferencián - amely dél-
előtt 10 órakor kezdődik a nagy 
előadóban - többek között szó 
lesz a panelrehabilitációs prog-
ram jelenlegi állásáról, az építke-
zések finanszírozási lehetőségei-
ről is. A rendezvény fővédnöke 
Fritz Péter, a Miniszterelnöki Hi-
vatal szakmai tanácsadója. 

KISS ILONA 
A KASS GALÉRIÁBAN 
Didier Bouvard, a szegedi Allian-
ce Française igazgatója nyitja 
meg ma délután fél 5-kor Kiss 
Ilona grafikusművész, könyvter-
vezö ösSZEGzés című kiállítását 
a Vár utcai Kass Galériában. 
Közreműködik Simó Zsófi, a 
Szó-Kincs Társulat tagja. A júli-
us 27-éig nyitva tartó tárlat a 
Kass-tanítványok program kere-
tében valósult meg. 

MORA-NAP 
A SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN 
Móra-napot rendeznek ma, 
pénteken a szegedi Móra Fe-
renc Szakközépiskolában. A 
délelőtt 10 órás ünnepi meg-
nyitó u tán gazdag program vár-
ja a résztvevőket. A Móra-na-
pot pedagógusnapi meglepetés-
műsor zárja. 

HELYESBÍTÉS 
Tegnapi lapszámunkban írtunk a 
rádiósperről, amelyben Vágási 
Kálmánt, a szegedi körzeti stúdió 
egykori vezetőjét 3 év börtönre 
ítélte a bíróság. A cikkben megje-
lent az is, hogy az ügy VI., VII. és 
VIII. rendű vádlottjai (K. Sándor, 
M. Józsefné és F. Istvánná) a II. 
rendű vádlott J.-né H. Ildikó ké-
résére nyereményszelvényeket 
hamisítottak. Ez megfelel a té-
nyeknek, ám azt tévesen írtuk, 
hogy a vádlottak a hamisítás 
eredményeként 22 ezer forint-
hoz jutottak. Az érintettek elné-
zését kérjük. 


