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TÉMÁINKBÓL Karneváli felvonulással zárult Szegeden a pünkösdölő megyefesztivál 

Két hét múlva Brüsszelben eldőlhet, miként valósulnak meg az ISPA-beruházások 

Drágább a szegedi csatorna is 
Az előzetesen kalkuláltnál legalább harminc szá-
zalékkal drágább ajánlatok érkeztek mind a hét 
magyarországi, az ISPA által támogatott kör-
nyezetvédelmi beruházás kivitelezésére, így még 
februárban a szegedi szennyvíz- és hulladék-
kezelési programra is. Az ISPA két héten belül 
dönthet a programok sorsáról. Szegeden tízezrek 
várnak a kedvező döntésre. 

Az eredeti tervek szerint már 2002 tavaszán meg 
kellett volna kezdem Szegeden az Európai Unió 
környezetvédelmi segélyalapja, az ISPA által 8,3 
milliárd forinttal, ötven százalékban támogatott, 
összesen l 7 milliárd 500 milliósra tervezett 
szennyvíz-csatornázási és szennyvízkezelési be-
ruházást. Ezzel szemben a munkálatok első sza-
kaszára kiirt nemzetközi kivitelezési tenderen 
rebruárban nem született eredmény. Néhány nap 
múltán szintén eredménytelenül zárult a szilárd 
hulladékkezelési program kivitelezőiének' kivá-

lasztására kiírt pályázat is. Pedig ezekre a beruhá-
zásokra égető szüksége van a megyeszékhelynek. 

Sem az önkormányzat, sem a környezetvédelmi 
minisztérium, sem az ISPA, sem a tenderen induló 
cégek illetékesei nem nyilatkozhatnak a miértről, 
ugyanis az ISPA előírásai szerint a szerződéskötésig 
nem kerülhetnek nyilvánosságra információk. 

Országos elemzés szerint azonban nem csupán 
Szegeden, hanem Debrecenben, Győrben, Miskol-
con és Szolnokon is hasonló a helyzet. Az ország-
ban összesen hét környezetvédelmi beruházást tá-
mogat az ISPA, mmden esetben legalább 30 száza-
lékkal magasabb összegen vállalták a kivitelezést a 
tenderekre jelentkező cégek, mint azt az előzetes 
kalkulációban tervezték. Egyes proiektek esetén 
előfordul, hogy a kivitelezési ajánlatok 100-120 
százalékkal magasabbak, mint a rendelkezésre álló 
beruházási összeg. 

Foivtatás a 3. oldalon 

F e k e t e 
h é t v é g e 
Közúti balesetek következtében 
tizenegyen vesztették életüket va-
sárnap országszerte, ketten pedig 
Csongrád megye útjain lelték ha-
lálukat. A kánikula minden bi-
zonnyal ludas: volt sofőr, aki felte-
hetően elaludt a volán mellett, 
egy csongrádi férfinak viszont 
azért kellett meghalnia, mert az 
út rossz oldalán gyalogolt... 

A közlekedési tragédiák mel-
lett a Tisza is újra áldozatot kö-
vetelt, a 45 éves férfi holttestét a 
járókelők fedezték föl a Stefániá-
nál. Egy 43 éves szegedi asszony 
valószínűleg öngyilkossági szán-
dékkal ugrott ki második emeleti 
lakásából, sérüléseibe belehalt. 

Bővebben a 2. és a 4. oldalon 

<g) Ügyfélszolgálati irodáink: 
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Budapest 
Budapest 
Gyflr-Mánföcaanak 
Kecskemét 
Nyíregyháza 
Pécs 
Sopron 
Szeged 
Veszprém 
Zalaegerszeg 

XIII., Bortiéty u, 5-7, 
VII.. Rákóczi út 42. 
Forrástót u. 27. 
Jókai u. 33. 
Dózsa Gy. u. 9. 
Király u. 42 
Baross u. 24. 
Kálvin tér 7. 
Virág Benedek út 4. 
Kossuth u, 7, 

1/239-1057 
1/327-4588,327-4589 

96/449-339 
76/500-034 
42/504-654 
72/610-099 
90/506-941 

30/508-7356 
88/406-957 
92/350-917 

Meies befektetési lehetőség! 
Ajánlatunk 
tagjaink részére: 
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Első alkalommal rendezték meg a világvallások zenei találkozóiát a 
hétvégén, az eseménvnek a Balástyához tartozó Nandaíalva. vagyis 
a hindu közösség lakhelve adott otthont. Elsősorban a vallási tole-
ranciáról esett szó. (írásunk az 5. oldalon., - u n 

Világvallások zenei találkozója Balástyán 

Mantra és szent ének 

HOPENZ AZ ABLAKBAN 
A kánikulában az idei rendkívüli 
tél a téma: egy héttel ezelőtt kez-
dődtek az önkormányzati egyez-
tetések a Belügy- és Pénzügymi-
nisztériummal az év eleji hóelta-
karítási munkák többletköltsége-
iről. Csongrád megye települései 
még 112 millió forintot várnak. 

3. oldal 

EU-TÜKÖR 
Árakban elértük a Nyugatot. 
Szakértők egyetértenek abban, 
hogy uniós csatlakozásunk után 
a használt autó és az arany ék-
szer ára lejjebb megy. Uniós ösz-
szeállításunkban olvashatnak 
még a távmunkáról, a tömegköz-
lekedési chipkátyákról, a röszkei 
EU-s vetélkedőről. 

11. oldal 

BAJNOKA SZENTES 
Minden szinten véget ért a lab-
darúgó-bajnokság. Az NBIII Al-
föld csoportjában a Szentes, a 
megyei I. osztályban a Deszk, a 
megyekettőben pedig a Makói 
Spartacus lett a bajnok. 

A Dél Sportja 

A megyeházától a városházáig 

Fotó: Miskolczi Róbert 

Ennek megjelenítéseként adták elő a fellépők népi játé-
kaikat, sajátos énekeiket, jellemző tánckoreográfiáikat. A 
rúzsai mazsorettcsoport, az üllési Fonó Néptáncegyüttes 
vagy a székkutasi Kamilla Népdalkör produkciói egy-
aránt jellegzetes színfoltjai voltak a fesztiválnak. 

Fontos szerepet kaptak az úgynevezett karneváli hozo-
mányajándékok, a települések termelési vagy idegenfor-
galmi értékeinek tárgyi megjelenítői. 

Folytatás a 7. oldalon 

A kiskundorozsmaiak és a szőregiek karneváli csoportja a szegedi Széchenyi téren. 

A pünkösdölő megyefesztivál záróakkordjaként vasár-
nap Szegeden karneváli felvonulást rendeztek. A me-
netben Csongrád megye hatvan települése harminc-
kilenc élőképben mutatkozott be. 

A karneváli menet vasárnap délelőtt fél tízkor indult a 
megyeházától, amelynek parkolója már a reggeli órákban 
az izgatottan készülődő, népviseletbe öltözött fellépőktől 
volt hangos. Az Úton Európába elnevezésű karneváli fel-
vonulást a csikósok és díszes lovas fogatok indították el. 

Őket a megyei közgyűlés tagjai, kukták, vadászok, a 
Szent Vince Borrend lovagjai és rendkívül nemes agár ku-
tyák követték. 

A térségi delegációk saját zászlóik alatt, címeres talárba 
öltözött polgármestereikkel az élen haladtak a szegedi vá-
rosháza előtt felállított színpad felé. Az Úton Európába 
elnevezésű rendezvény legfőbb célja annak bemutatása 
volt, hogy Csongrád megye milyen kulturális hozomá-
nyaival gazdagíthatja majd Európát, illetve melyek azok 
az értékek, amiket a települések megőriztek múltjukból. 

013 hiteikanya 200 000 Ft 
hitelkerettel minden lakashitel mene. 
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