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A közgyűléseken Dobó László beszélt a legtöbbet 

Kilenc felszólalás 
43 másodpercben 
Folytatás az 1. oldalról 

A legtöbbet hiányzók listáján 
szorosan követi őt párttársa, 
Hingl László, akinek szavazógé-
pe 23 óra 23 percig volt bekap-
csolt állapotban október óta. 
Molnár Zoltán (Fidesz-MPSZ) 
23 óra 24 perccel csípte el a har-
madik helyet. 

Molnár képviselő egy elsőséget 
is magáénak mondhat: a ciklus-
ban eddig 548 alkalommal nem 
szavazott. - Túlzónak tartom az 
adatot, bár nem ismerem ponto-
san a számokat. Valóban előfor-
dult, hogy nem tudtam részt 
venni egy közgyűlésen és nem 
szavaztam - reagált Molnár a 
számokra. Török Csaba, a szin-
tén fideszes képviselő 484 alka-
lommal nem nyomott gombot. 
Mécs László, az MDF frakcióve-
zetője pedig 407-szer nem szava-
zott együtt a testülettel. 

A legtöbbször, 156-szor Szöllő-
si Béla, a Fidesz frakcióveze-
tő-helyettese szólalt fel a közgyű-
lési vitákban. Összesen 3 óra 8 
percen át volt nála a szó, ezzel 
hozzászólásainak idejét tekintve 
második lett. Dobó László, a Fi-
desz frakcióvezetője 117-szer 

kért és kapott szót és csaknem 
tíz perccel tovább beszélt, mint 
Szöllősi, így ő lett a legbeszéde-
sebb városatya, 3 óra 17 perccel. 
Kozma József várospolitikai al-
polgármester 105-ször szólt hoz-
zá a vitához, így ebben a kategó-
riában Dobó és Szöllősi után har-
madik lett. Szentgyörgyi Pál gaz-
daság) alpolgármester 1 óra 6 
perces eredményével a harmadik 
legtöbbet beszélő szónok. 

Hekáné Szondi Ildikó (MSZP) 
kilenc alkalommal szólalt fel, 
ám nem volt túlságosan bőbeszé-
dű, összesen 43 másodperc alatt 
elmondta, amit akart. Szondi Il-
dikó szerint a gyakori hozzászó-
lás az ellenzék kiváltsága. Kor-
mánypárti képviselőként inkább 
a bizottsági munkára helyezi a 
hangsúlyt és nem a közgyűlés-
ben mondja el érveit. A szocialis-
ta Iványi Aurél 16-szor emelke-
dett szólásra, neve mellett össze-
sen 2 perc 2 másodperc szerepel. 
Hingl László 9-szer szólalt fel, 2 
perc 13 másodpercen át beszélt. 

A képviselőknek továbbra sem 
kell retorziókkal számolniuk: a 
hiányzásokat ebben a ciklusban 
sem szankcionálják. 

K. B. 

Régi és új igazgatók 
A Szeged Megyei Jogú Város közgyűlése által megválasztott, illetve 
mandátumuk lejárta után tisztségükben megerősített iskolaigazgatók-
nak és óvodavezetőknek tegnap átadta a megbízóleveleket Botka László 
polgármester. Szeptember elsejétől Garami István személyében új igaz-
gatója lesz az alternatív iskolának, Kissné Gera Ágnes pedig a jövőben 
az Arany János Általános Iskolát irányítja. Régi-új intézményvezető 
Pappné Sörös Julianna, a Kiskundorozsmai Óvodai Körzet vezetője, 
Halápi Nándor, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola, Lajkó Lajos, a 
Madách Imre Általános Iskola, Szöginé Veczkó Ibolya, a Petőfi Sándor 
Általános Iskola és Farkas István, az Ortutay kollégium igazgatója. 

Az emberi jogokról 
Az emberi jogok tör ténete a té-
mája annak a nemzetközi ösz-
szefogással megvalósult kiállí-
tásnak, amely a Szegedi Hido-
mányegyetem (SZTE) központi 
épületében nyílt meg. 

Az Európai Bizottság „Kultúra 
2000" programjában többféle 
módon foglalkoznak az emberi 
jogok témájával. A spanyolorszá-
gi Tarragonai Egyetem irányítá-
sával a programban részt vesz a 
görögországi Egeiai Egyetem, a 
bukaresti, az urbínói és a szegedi 
egyetem, valamint az olaszorszá-
gi Immaginare l'Europa nevű 
szervezet, amely az egységes Eu-
rópa alakításának különféle kér-
déseit tanulmányozza. 

A program alapelve: Európa 
egyenlő az emberi jogokkal - ez 
minden európai ember közös ér-
tékrendjének sarkalatos pontja. 

Arról van szó, hogy a sokféle em-
beri jog megfogalmazása, az eu-
rópai jogrendbe iktatása és a be-
tartatása mellett az európai em-
bereket hatékony felvilágosítás-
sal ezeknek a jogoknak a tisztele-
tére is „szoktatják". 

Az Európa és az emberi jogok 
című, Szegeden megnyílt kiállí-
tást is a legszélesebb közönség-
nek szánják a projektben együtt-
működő intézmények. Az SZTE 
Dugonics téri központi épületé-
nek aulájában az elmúlt hét vé-
gén megrendezett megnyitóra el-
jöttek a külföldi egyetemek a 
professzorai és diákjai, akik köz-
reműködtek a tárlat szervezésé-
ben. Pászti Ágnes, a szegedi ön-
kormányzat kulturális tanácsno-
ka magyar és angol nyelvű meg-
nyitójában a sokféleség európai 
tiszteletének hagyományáról is 
beszélt. 

Egyetemi tanárokat nevezett ki az államfő 

Átvette megbízását 
Szabó Gábor rektor 
Rektori és egyetemi tanári ki-
nevezéseket adott át Mádl Fe-
renc köztársasági elnök, Ma-
gyar Bálint oktatási miniszter 
és Gaál Zoltán, a Magyar Rek-
tori Konferencia elnöke hétfőn 
a Néprajzi Múzeumban. 

Mádl Ferenc államfő ünnepi be-
szédében rámutatott: az egyete-
mi oktató a tudása mellett sze-
mélyiségével is hozzájárul a diá-
kok képzéséhez, ezért nagy a sze-
mélyes felelőssége. A köztársasá-
gi elnök az egyetemek feladatai 
közül a következő generációk ne-

velését, oktatását, illetve a meg-
szerzett tudás továbbadását 
emelte ki. 

Mádl Ferenc az oktatási mi-
niszter előterjesztésére megbízta 
Szabó Gábor egyetemi tanárt 
idén augusztus l-jétől 2006. jú-
nius 30-ig a Szegedi Tudomány-
egyetem rektori teendőinek ellá-
tásával. 

A köztársasági elnök július 
1 -jétől Benet Ivánt, Kerek Feren-
cet, Petri Andrást, Prágai Bélát, 
Sonkodi Istvánt, Temesi Máriát a 
Szegedi Tudományegyetem taná-
rává nevezte ki. 

Sportközpont, üzletház, netán lakópark épüljön! 

Vevőre vár a Hafner-fatelep 
Folytatás az 1. oldalról 

Egyikük készségesen felvilágosí-
tott: keressem csak Kiss Mihályt, 
ő aztán mindent tud a fatelep 
sorsáról. 

- A múltjáról, uram, a múltjá-
ról valóban rengeteget tudnék 
mesélni, merthogy 45 évet húz-
tam én le ezen a munkahelyen. 
Valaha Lippai-fatelepként emle-
gették az 1920-as években léte-
sült üzemet, az első tulajdonosa 
után adva a nevet. Majd persze 
'45 után ezt is államosították, s 
volt olyan időszak is, amikor 
300-320 embernek adott mun-
kát. Még Szovjetunióból leúszta-
tott fát is dolgoztunk itt fel fű-
részárunak, építési alapanyag-
nak. Aztán a munkáslétszám fo-
kozatosan csökkent, a gépesítés 
bevezetése után már csak 200-an 
vették itt fel a fizetésüket. Ami-
kor pedig Hafner úr a bezárás 
mellett döntött, már jó, ha negy-
venen voltunk. De nem lehetett 
mást csinálni, mint lakatot ten-
ni a kapukra, hiszen egy lakóte-
lep szomszédságában csak nem 
düböröghetnek a gépek. Fejlesz-
tésre nem volt lehetőség, én 
mint telepvezető meg leginkább 
már csak a környezetvédelmi, 
meg egyéb hatóságokkal csatáz-
tam, és a maguk Csörögjében ol-
vasgattam, hányan is tiltakoz-
nak hetente a fatelep működése 
miatt. 

Mivel Kiss úr újabb telefon-

Leszakadt kerítés, mögötte pedig gaztenger csúfítja a volt fatelepet. Fotó: SchmiJt Andrea 

számmal szolgált, így aztán elju-
tottunk az osztrák tulajdonos 
magyarországi képviselőjéhez, 
Szalma Renáta ügyvédnőhöz. O 
elmondta: eladó a volt fatelep, a 
27 ezer 196 négyzetméteres tel-
ket 10-12 ezer forintos négyzet-
méterenkénti áron szeretné a tu-
lajdonos értékesíteni. Vagyis 
nem nehéz kiszámolni: 270-300 

milliót biztos áldoznia kell an-
nak, aki ide akar építkezni. 

- Az érvényes városrendezési 
szabályok szerint ez egy vegyes 
hasznosítású terület, kereskedel-
mi, sportcélokra szolgáló létesít-
mény is állhatna itt, mint ahogy 
szolgáltató központ is. Érdeklő-
dők akadtak is, ám a tárgyalások 
még nem vezettek eredményre. 

Van, aki úgy véli, lakóparkként is 
funkcionálhatna ez a terület, ám 
ehhez viszont már módosítani 
kellene a rendezési tervet - mond-
ta el Szalma Renáta. 

Ja, s el ne feledjem: Kiss úr 
megígérte, kerüljön bármennyi-
be is, hamarosan lekaszálják a 
gazt a volt Hafner-telepen. 

BÁTYI ZOLTÁN 

Ma zárva tartanak 
a közhivatalok 

SEMMELWEIS-NAPI 
KITÜNTETÉSEK 
A Semmelweis-nap alkalmából 
hétfőn több évtizeden keresztül 
végzett, kimagasló szakmai 
munkásságának elismeréseként 
Batthyány-Strattmann László 
díjban részesült - többek között 
- Bernáth Gábor, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Gyógyszerésztu-
dományi Kar Gyógyszerkémiai 
Intézet egyetemi tanára és Resch 
Béla, a Szegedi Tudományegye-
tem Általános Orvostudományi 
Kar Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika egyetemi tanára. 

INGYENES BUSZJÁRATOK 
A SZEGED EXPÓRA 
Júhus 2-a és 6-a között rendezik 
meg az idei Szeged Expót. A kiállí-
tás és vásár helyszínére, a Keres-
kedő közbe a Tisza Volán Rt. in-
gyenes céljáratokat közlekedtet. 
A buszok a Mars téri, a 79-es jára-
tok számára fenntartott kocsiál-
lásból indulnak, majd a Kossuth 
Lajos sugárút-Izabella híd-Fonó-
gyári út-Kereskedő köz útvona-
lon haladva felvesznek utasokat a 
ruhagyár és a Rókus vasútállomás 
megállóhelyeken is. Az expójára-
tok mindennap 20 percenként 
közlekednek a vásár nyitvatartási 
idejében a Mars térről 8 óra 5 
perctől 19 óra 45 percig, a Szeged 
Expótól pedig 8 óra 15 perctől 19 
óra 55 percig indulnak a buszok. 
Az expó a 13Y-os menetrendsze-
rinti járattal is megközelíthető, 
ami a Víztorony térről indul, és a 
Nagy kőrút-Mars tér-Bakay N. 
utca-Kálvária sugárút-Kereskedő 
köz útvonalon közlekedik. 

minisztériumok és az állami 
pénzfelügyelet és kirendeltségeik 
is zárva tartanak. A Belügymi-
nisztérium központi okmányiro-
dáján a sürgősséggel benyújtott 
útlevélkérelmeket átveszik. 

A Csongrád Megyei Közigazga-
tási Hivatal vezetője, Dubeczné 
Károlyi Éva elmondta, az egyna-
pos munkaszünet sehol nem 
okozhat fennakadást. 

A múlt héten már mindenütt 
tájékoztatták az ügyfeleket a mai 
munkaszüneti napról. 

Félmilliárd forintból megvalósuló biztonság ^ 

Kerékpárút vezet Ásotthalomig 
Az 55-ös főút Csongrád megyei szakaszán évente 
több kerékpáros is balesetet szenved. A kerekezők 
védelmében a Szegedtől a Maty-érig tartó ke-
rékpárutat a tervek szerint Ásotthalom határáig 
meghosszabbítják. 

A tiltó táblák ellenére igen sokan kerékpároznak az 
55-ös főúton. A sűrűn lakott, főleg tanyás térség-
ben élők ugyanis máskép nem tudnak eljutni egyik 
településről a másikra. Évente igen sok kerékpárost 
gázolnak el az autósok. 

- A kerekezők védelmében ezért képviselőtársam-
mal, Balogh Lászlóval közösen a parlamenti ülése-
ken többször is felvetettük, hogy az 55-ös mentén 
Szegedtől Ásotthalmig épüljön kerékpárút - nyilat-
kozta lapunknak Nógrádi Zoltán Mórahalom pol-
gármestere, fideszes országgyűlési képviselő. A szek-
szárdi Duna-híd elkészültével megnő az 55-ös for-
galma, mivel a dél-alföldi régiót összeköti a Dél-Du-
nántúllal, ezért is fontos lenne a kerékpárút. 

Nógrádi Zoltán több levelet is kapott már móra-
halmiaktól, domaszékiektől és ásotthalmiaktól, 
akik arra kérték, hogy szorgalmazza a kormánynál a 
kerékpárút megépítését. A parlamenti viták során 
elsőként sikerült a két képviselőnek azt elérnie, hogy 
az 55-ös mentén tervezett kerékpárút része legyen az 
országos kerékpárút-hálózat fejlesztésének. 

Pályázatot nyújtottak be a kistérségi fejlesztési 
alap célelőirányzatához, ahonnan 5 millió forintot 
nyertek a tervek elkészítéséhez. Ehhez még a későb-
biekben hozzájön a négy érintett telepidés - Szeged, 
Domaszék, Mórahalom, Ásotthalom - önereje. 

Az engedélyeztetési tervek őszre elkészülnek. A 
beruházás összköltsége félmilliárd forint. - Az egy-
kori szegedi polgármester, Szalay István helyesen is-
merte fel, hogy a Homokhátság felé kell a kerékpárút 
- folytatta Nógrádi polgármester. Első lépésként 
megépült Szeged határától a Maty-éri pályáig tartó 
szakasz. Ez folytatódna az ásotthalmi elágazóig. 

K.T. 

A Maty-érig vezető kerékpárutat Ásotthalom határáig hosszabbítanák meg. DM-grafika 

Ma, a köztisztviselők napján 
zárva tartanak a közhivatalok, a 
rendőrségen azonban fogadják 
az ügyfeleket. 

Július elsején, a köztisztviselők 
napján a rendőrség kivételével 
valamennyi közhivatal zárva 
tart. Nem fogadnak ügyfeleket a 
polgármesteri hivatalokban, az 
okmányirodákban, az 
APEH-nál, az egészségbiztosító-
nál, sem a bevándorlási hivata-
lokban. A kormányhivatalok, a Fotó: Karnok Csaba Révész Mihály legtöbbször az oktatásról beszélt. 


