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Visszaszerelték 
a gázórát a Fidesznél 
Ismét van gáz és működik a telefon a Fidesz-MPSZ szegedi 
szervezetének székházában. A gázórát tartozás miatt szerelték le, 
hasonló ok miatt kapcsolták ki a telefonokat is. A számlát a helyi 
csoport tagjai fizették ki. 

Leszerelték a gázórát és korlátozták a telefonhasználatot a szolgálta-
tók néhány hete a Fidesz-MPSZ szegedi, Victor Hugó utcai székházá-
ban, mert a helyi csoport jelentős adósságot halmozott fel. Rákos Ti-
bor, a párt újonnan megválasztott szegedi elnöke lapunk kérdésére 
még a múlt héten azt mondta: mindent megtesznek azért, hogy visz-
szaállítsák a székházban található pártiroda működésének zavarta-
lanságát. A napokban a párt rendezte tartozásait, nem csupán a két 
közüzemi szolgáltató, a Dégáz és a V-Fon Rt. által követelt összegeket 
fizették be, de az egyéb szállítóik által benyújtott számlákat is ki-
egyenlítették. így a különböző irodabútorok és berendezések árát is 
kifizették. 

A Fidesz szegedi szervezetének kasszájában nem volt annyi pénz, 
hogy rendezzék a tartozásokat, ezért a párt új elnöksége határozatot 
fogadott el, amely szerint a szegedi csoport tisztségviselői, az ország-
gyűlési és önkormányzati képviselők egyszeri befizetést tesznek, ma-
gyarul: összeadják a hiányzó összeget. Ez megtörtént, így a Fidesz 
szegedi szervezetének székházában működik a telefon, van gáz és 
nincs adóssága. 

K . B . 

Még két hétig lehet jelentkezni 

Unió és közoktatás 
a nyári egyetemen 
Július elejére ismét Szegedre 
várják az érdeklődő és tovább-
képzésre jelentkező pedagógu-
sokat. Az idei pedagógiai nyári 
egyetem a szokásosnál is ak-
tuálisabb lesz, hiszen a téma az 
Európai Unió és a magyar köz-
oktatás. 

jubilál a szegedi pedagógiai nyári 
egyetem. A szervező TIT dél-al-
földi régiója 40. alkalommal hir-
dette meg a pedagógusok nyári 
továbbképzését. Az egyhetes ren-
dezvénynek most is a szegedi 
Bay Zoltán Biológiai Kutatóköz-
pont ad majd otthont. 

Az évente megrendezett to-
vábbképzésnek az idén a fő té-
mája az Európai Unió és a ma-
gyar közoktatás. - Érdekes és 
színes téma, teljesen véletlen, 
hogy pont most kerül rá sor -
avatott be a részletekbe Kom-
lóssy Ákos, a nyári egyetem 
igazgatótanácsának tagja. - A 
programot ugyanis öt évre előre 
akkreditálni kell. Sokan féltek 

1998-ban, hogy nem lesz aktuá-
lis ez a nyári egyetem, mégis jól 
időzítettünk. 

Az egyhetes, július 8-án in-
duló képzésre július 4-ig lehet 
jelentkezni. Az ország minden 
tájáról várják az érdeklődőket, 
bár az utóbbi években egyre 
több volt a Csongrád megyei 
résztvevő. - Annak ellenére, 
hogy a program teljes egészé-
ben elszámolható továbbkép-
zésként, egyre kevesebben jön-
nek az ország távolabbi részei-
ből. Sajnos a költségek itt is fo-
lyamatosan nőnek - tette hoz-
zá Komlóssy. 

A nyitóelőadást Sípos János, az 
Oktatási Minisztérium helyettes 
államtitkára mondja el, míg a 
15-i záróelőadást Kroó Norbert, a 
Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára tartja. A délelőtti elő-
adások után a szervezők kirán-
dulásokat, városnézést, múze-
umlátogatásokat szerveznek a 
résztvevőknek. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Pályázóknak jutalom 
A szentesi önkormányzat és az intézményei az első fél évben 150 pá-
lyázatot nyújtottak be a különböző hivatalokhoz. A közszféra azon 
munkatársait jutalmazták tegnap, akiknek köszönhetően az idén 
mintegy 130 millió forinttal gyarapodott a város. Az igényelt összeg 
egyébként 3,5 milliárd forint volt. 

A képviselők a nyári szünetük előtt bezárták a Napos úti iskolát 

Csökkent a város hiánya 
Folytatás az 1. oldalról 

Dobó László heves szócsatába 
bocsátkozott a testület működési 
szabályzatának módosításával 
kapcsolatban is. Szerinte jelen-
tős a különbség a Fidesz és az 
MSZP frakció teljesítménye kö-
zött, az előbbi javára. - Ezért 
akarják adminisztratív eszkö-
zökkel meggátolni a munkánkat 
- mondta. A testület leszavazta a 
Fidesz azon javaslatát, hogy Bot-
ka László levezető elnökként a 
jövőben csak háromperces időke-
retben, a képviselőket megillető 
jogok alapján szólalhasson fel a 
vitában. 

Botka azt mondta: a képvise-
lők a módosításokkal még több 
lehetőséget kaptak a megszóla-
lásra. Szerinte a tárgyalási jogú 
országgyűlési képviselők is köny-
nyebben kapnak majd szót a vi-
tákban. 

Hiába kérte több egyéni képvi-
selő, hogy választókörzetükben 
jelentősebb útjavításokat végez-
zenek, az útalap felhasználásáról 
az eredeti terveknek megfelelően 
döntött a testület. Eszerint a tel-
jes összegből, 140 millió forint-
ból csak javítanak, új út nem 
épül az idén. 

- Jó döntés volt az Országos 
Mentőszolgálatra bízni a városi 

Az ellenzéki képviselők a Délmagyarból is készültek. Fotó: Schmidt Andrea 

KEPVISELOK 
MONDTÁK 
Apró Juhász János (MIÉP): -
Semmiféle konferencia- és kiál-
lítási központ nem épül az Ady 
téren. 

Gila Ferenc (MSZP) Apró Ju-
hász Jánosról, a konferen-
cia-központ kapcsán: - Az ő ál-
mát álmodták át. 

Szőke Péter (MSZP): - Olyan 
drágán kátyúznak, hogy ol-
csóbb lenne, ha egyforintosok-
kal burkolnánk az utakat. 

orvosi ügyelet ellátását, mert re-
mekül végzik a munkát. A szer-
ződés módosításától nem fog 
romlani az ellátás színvonala -
válaszolt a fideszes képviselők 
aggályaira Ványai Éva (MDF). Az 
egészségügyi bizottság elnöke 
szerint az, hogy három órával 
csökkentik a gyermekorvosi 
ügyelet időtartamát, és napi 8 
órában egy ügyeleti kocsival ke-
vesebb lesz, csupán az átfedése-
ket szünteti meg, az ellátást pe-
dig javítja, hogy júliusi l-jétől fo-
gad betegeket a sürgősségi beteg-
ellátó osztály is. 

A testület döntése értelmében -
amely jóváhagyta a jogi és ügyren-
di bizottság korábbi határozatát -

DÍJAZOTTAK, KITÜNTETETTEK 
Címzetes igazgatóvá nevezték ki Földes Sándort, az alternatív, kí-
sérleti szakiskola, és Révész Istvánt, az Arany János Általános Is-
kola nyugdíjba vonuló direktorát. A szeptemberi Európa-napon 
veheti át a Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért Emlékérmet Juhász 
Endre EU-integrációs miniszter és Iloné Breining darmstadti, ma-
gyar származású pedagógus. Szeged kiváló sportolójának válasz-
tották Mezei Richárdot, Kanyó Dénest és Oláh Évát, míg a sport-
vezetők közül Benkő Gyula, Kovács Iván és Ördögh István veheti 
át a kitüntetést. 

nem használhatja a város nevét a 
Szegedi Tabló című havilap. 

A képviselők zárt ülésen dön-
töttek arról, hogy a Városkép 
Kft.-t az önkormányzat visszavá-
sárolja a VM Hungária Kft.-tői, 

és arról is határoztak, hogy Lapis 
Andrást bízza meg az önkor-
mányzat a Nagy Imre-szobor el-
készítésével, amit október 23-án 
avatnak fel. 

K . B . 

Országos bemutatkozás, elsőként 

Építészeink Pesten 
Fiatal szegedi építészek alkotásait 
bemutató tárlat nyílt ezen a héten 
Budapesten, a Magyar Építészet 
Házában (Ötpacsirta utca 2.). Nó-
vák István szegedi főépítész sza-
vait követően Weiler Árpád, a Ma-
gyar Építőművész Szövetség elnö-
ke nyitotta meg a kiállítást. Az al-

kotók méltatása mellett az elnök 
kiemelte a szegedi kezdeménye-
zés országos jelentőségét, ugyanis 
a rendszerváltozás óta ez az első 
olyan építészeti bemutatkozás, 
amely egy várost, egy országrészt 
reprezentál. A kiállítás júbus 
2-áig tekinthető meg. 

Tíz lakó számíthat kilakoltatásra 
A következő hetekben az ország 
számos nagyvárosában díjhátra-
lék miatt több száz bérlőt kila-
koltatnak az önkormányzati tu-
lajdonú otthonokból. Szegeden 
100 millió forinttal tartoznak 
az IKV-nak, a legnagyobb adós 
tartozása 700 ezer forint. 

Szegeden jelenleg 5 ezer 200 ön-
kormányzati tulajdonú bérlakás 
van, ennek 95 százaléka lakott, a 
maradék öt százalékot szociális, 
műszaki vagy egyéb okokból üre-
sen tartja a város. A havi bérleti 
díj komfortfokozattól és a lakás 
elhelyezkedésétől függően négy-
zetméterenként 23-87 forint kö-
zött változik, amihez ugyancsak 
négyzetméterenként egységesen 
64 forintnyi szolgáltatói díjat 
szab a város. Tavaly a kiadott la-
kásokból 380 millió forintnyi 
lakbérbevétele származott az 
IKV-nak, az idén ez várhatóan el-
éri a 400 millió forintot. A lak-
bérhátralékok összege jelenleg 
100 millió forintot tesz ki, ez az 
össztartozás tíz esztendő alatt 
halmozódott fel. Jelenleg a leg-
magasabb összegű hátralék 700 
ezer forint, amit hat év alatt 
„gyűjtött össze" egy bérlő. 

Az ország számos nagyváros-

ában díjhátralék miatt több száz 
bérlőt kilakoltatnak az önkor-
mányzati tulajdonú otthonokból. 

Soós Ferenc, az IKV Rt. kezelési 
igazgatója szerint Szegeden jelle-
mezően nem lakbérhátralék mi-

A drágább belvárosi bérlakásokban élők között is akadnak 
„ b l i c c e l ő k " . Fotó: Schmidt Andrea 

att kerül sor a végső intézkedésre, 
hanem a lakó életvitele, a lakás 
nem rendeltetésszerű használata 
miatt bontják fel a szerződéseket. 

Az ingatlankezelő egyébként 
minden esetet alaposan mérle-
gel: az intézkedés gyorsasága 
függ például a bérlő magatartásá-
tól, attól, hogy vajon önhibájából 
vagy más miatt lett adós, hogy 
vannak-e gyermekek az érintett 
háztartásban, s hogy éppen mi-
lyen évszak van. A társaság türel-
mes, igyekszik részletfizetési 
kedvezménnyel segíteni, vagy 
végső esetben az otthontalanság 
krízishelyzetének kivédésre lét-
rehozott Védőháló Közalapít-
vány segítségét ajánlani. 

Természetesen van eset, amikor 
nem lehet mit tenni, a társaság 
kénytelen bírósághoz fordulni, 
majd a hivatalos jogerős döntés 
után következik a kilakoltatás. 

Németh Istvántól, az IKV Rt. 
vezérigazgatójától megtudtuk, 
tömeges esetekre nem kell szá-
mítania a Szegedieknek. Jelenleg 
összesen tíz jogerős bírósági dön-
tés kötelez bérlőket lakáselha-
gyásra, s ötven olyan ügy folyik, 
amelyekről még nem tudni, jól, 
vagy rosszabbul érnek-e véget. 

O . K . K . 

Aqua- és lakópark épülhet, meleg vízzel fűtenének 

Termálterveket 
szőnek Kisteleken 
Nagyszabású termálprogramot szeretne beindítani a kisteleki 
önkormányzat. Ennek keretében 96 hektáron felépülne egy ha-
talmas aquapark a város határában. A programhoz tartozik, hogy a 
település alatt talált 86 Celsius-fokos termálvízzel fűtenék az 
önkormányzat összes intézményét. 

Kistelek alatt 86 Celsius-fokos 
termálvízre bukkantak a szak-
emberek. A hófehér színű, de 
„termálillatú" vízből percenként 
1550 liter tör a felszínre. 

- Ezt a természeti kincset sze-
retnénk hosszú távon kihasznál-
ni - nyilatkozta Nagy Sándor pol-
gármester. 

A dél-alföldi régió számos vá-
rosában - Kiskunmajsa, Móra-
halom, Szeged, Makó, Hódme-
zővásárhely, Szentes, Csongrád -
már működik termálfürdő. Eb-
ből a termálgyűrűből azonban 
hiányzik egy láncszem és ez len-
ne Kistelek - legalábbis ezt sze-
retnék elérni. 

A kisteleki önkormányzat je-
lenleg egy termálprojektet készít 
elő. A fürdő ennek csak egy ele-
me lenne. A tervek között szere-
pel egy hatalmas aquapark kiala-
kítása. A város határában, az 
egykori Pallavicini grófság cse-
lédsorának a folytatásában az 
önkormányzat megvett egy 96 
hektáros területet, amelynek a 
fele erdő. 

Az aquaparkban helyet kapna 
300 faház, 117 apartman, az 
1400 négyzetméteres pedig fel-
épülne a szórakoztató központ. 
Gyógy- és élményfürdőt, well-
ness-szolgáltatást, négy éttermet, 
üzleteket alakítanának ki. Mind-
ezt egy szubtrópusi környezetben, 
belső patakokkal, tavakkal. 

Ezenkívül 15 hektáron családi 
lakóparkot alakítanának, vala-
mint külön parkot az időseknek. 
Érdekesség, hogy gondolnak a lo-
vasokra is. Ok olyan házakban 
lakhatnának, amelyekhez egy 
hatalmas közös istálló és karám 
is tartozna. 

Magánszemélyek pedig egy fe-
dett lovardát működtetnének. A 
beruházás költsége kilencmilli-
árd forint. Az önkormányzatnál 
egyre több befektető érdeklődik, 
legutóbb hollandok, belgák, illet-
ve szaúdiak keresték fel a hiva-
talt. A nagyszabású termálprog-
ram részekre szedhető, így ki-
sebb egységekben valósítanák 
meg. 

A már összekapcsolt közös-
ségi háznál és a sportcsarnok-
nál felépülne egy 350 négyzet-
méternyi területű kis fürdő. Itt 
lenne egy aprócska tan-, él-
mény-, illetve gyógymedence. 
Ez méreténél fogva elsősorban 
csak a helyiek igényeit elégíte-
né ki. 

Még ugyancsak a programhoz 
tartozik, hogy a termálvizet fel-
használnák az önkormányzati 
intézmények fűtésére is. - Mivel 
ez teljesen környezetbarát ener-
giaforrás, reménykedünk abban, 
hogy kapunk állami támogatást 
a megvalósítására - tette hozzá a 
város első embere. 

K.T. 


