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Rövidebb lesz 
a városatyák vakációja 

Távozik a fürdő éléről Mészáros Gábor igazgató 

Télire befedik a SZUE-t 

Ha október végére felhúzzák a tetőt , télen is használhat juk majd a SZUE-t. Fotó: Schmidt Andrea 

A Fidesz-MPSZ szegedi frakci-
ója által kezdeményezett rend-
kívüli közgyűlés három napi-
rendi pontja után további hu-
szonhatot is megtárgyalnak a 
városatyák. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az egycsatornás gyűjtőkémé-
nyek felújításáról, a távhő-
díj-kompenzációról és az SZTE 
ingatlanbérleti-díjainak mérsék-
léséről tárgyal ma reggel kilenc-

Egyéni képviselői indítványt ter-
jesztett a mai szegedi közgyűlés 
elé a városi napsugaras házak 
megmentése érdekében Szabó 
László MDF-es képviselő. 

Egyre több műemlék jellegű ház 
tűnik el Szegedről. Ezt a folyama-
tot szeretné meggátolni vagy las-
sítani Szabó László MDF-es ön-
kormányzati képviselő azzal az 
egyéni képviselői indítványával, 
amelyet ma tárgyal a közgyűlés. 

- A szegedi nagyárvíz utáni új-
jáépítéssel terjedtek el a napsu-
garas oromzatú házak Alsóvá-
roson. Ma viszont egyre-másra 
tűnnek el ezek a régi paraszti 
külsejű, műemlék jellegű porták 
- mondta Szabó László tegnapi 
tájékoztatóján. A képviselő sze-
retné elérni, hogy a műemlék jel-
legű házakat a város nyilvánítsa 
helyi egyedi védettségűvé. 

A politikus hozzátette: ezzel 
sem Szeged, sem a műemlékvé-
delmi hivatal nem vállal magára 
semmilyen kötelezettséget. -
Nincsenek felújítási kötelezett-

Politikai vita alakult ki a sze-
gedi Móricz Zsigmond Altalá-
nos Iskola évek óta kihaszná-
latlan épületének eladásáról. 
Egy ellenzéki képviselő szerint 
az ingatlant csak bizonyos kö-
telezettségek teljesülése u tán 
lehet értékesíteni, ám kiderült, 
az önkormányzat korlátozás 
nélkül eladhatja az épületet . 

A Fidesz vezette szegedi önkor-
mányzat 1959-ben zárta be az 
újszegedi Móricz Zsigmond Ál-
talános Iskolát, majd 90 millió 
forintért eladásra hirdette meg. 
Mivel a korábbi ciklus végéig 
nem akadt rá vevő, a jelenlegi vá-
rosvezetés tovább próbálkozik az 
ingatlan értékesítésével, már 
160 milliós áron. 

- Akár élő lánccal védjék meg a 
szegediek a Móricz Zsigmond is-
kola épületét - javasolja Szabó 
László MDF-es képviselő, aki 
szerint az újszegedi ingatlant ad-
dig nem lehet értékesíteni, amíg 
az állam nem fizet kárpótlást a 
korábbi tulajdonosnak, az isko-
latestvérek rendjének. Szabó sze-
rint semmiképpen sem szabad 
eladni a városrész legrégibb, még 
fennmaradt iskoláját. Az ingat-
lan a szegedi eurorégiós központ-
nak, vagy akár a városi képtár-
nak is helyet adhat. - Az önkor-
mányzatnak azért sincs joga ér-
tékesíteni az iskolaépületet, 
mert az szerepel a visszaigényelt 
egyházi ingatlanok listáján -
hangsúlyozta a képviselő 

Gyulay Endre, Szeged-Csanád 
egyházmegye püspöke a nyilvá-
nosság előtt korábban támogatta 
Szabó László kezdeményezését a 
háború után államosított, egyko-
ri egyházi iskolaépület eladásá-
nak megakadályozására. 

A katolikus egyház valóban a 
visszaigénylendő épületek listá-
jára tette az ingatlant, ám az egy-
ház és az állam közös egyeztető 

tői a szegedi képviselő-testület a 
Fidesz-MPSZ frakciója által kez-
deményezett rendkívüli ülésen. 

Az eredeti munkaterv szerint a 
képviselők csak szeptemberben 
találkoztak volna, ám így előbbre 
került a szezonkezdet. Tíz órától 
a polgármester által összehívott 
rendes közgyűlésen a költségvetés 
első félévéről számol be a gazda-
sági alpolgármester. Dönthetnek 
a Szepark Kft., a Vivaép Rt. és az 
SZKT egyesítéséről, A Biopolisz 
Innovációs Kft. megalapításáról. 

ségeink, nem kellene finanszí-
rozni az esetleges épületkarban-
tartásokat sem. Egy egyszerű 
gesztusról volna szó, amellyel 
meg lehetne őrizni Szeged város-
részeinek kertvárosi hangulatát. 
Ráadásul ezek a műemlék jellegű 
házaink nincsenek nyilvántart-
va. Indítványom elfogadásával 
egy szakemberekből álló csapat 
felmérhetné, milyen rejtett épí-
tészeti kincsei vannak Szeged-
nek - közölte Szabó László. 

Az MDF-es önkormányzati 
képviselő indítványához csatla-
kozott Hűvös László, fideszes 
képviselő is, aki Szabó indítvá-
nyát alapul véve szeretné elérni, 
hogy ne csak Szabó körzetében, 
Alsó-, Felső- és Móravároson, 
hanem egész Szegeden, beleérte 
a körtöltésen túli részeket is ké-
szüljenek ilyen felmérések. - Jó 
volna, ha minél több eddig még 
nem védett műemlék jellegű 
épület kerülne legalább helyi vé-
delem alá - tette hozzá Hűvös 
László. 

G. SZ. L. 

bizottságának társelnökeként 
éppen Gyulay Endre írta alá 
1998. június 18-án azt a megál-
lapodást, amely szerint nem tar-
tanak igényt rá. Az egyezség sze-
rint az egyház 74 millió forintot 
kap az ingatlan ellenértékeként. 
Az összeg felét egyösszegű kárta-
lanítás, másik felét pedig járadék 
formájában kérték, melyet az ál-
lamnak a törvényben foglalt 
201 l-es határidőig kell kifizet-
nie. A megállapodásról írásban 
tájékoztatták a város akkori pol-
gármesterét, Szalay Istvánt is. 

- Mivel az egyház nem tart 
igényt az ingatlanra, ezért azt a 
tulajdonos önkormányzat nem 
köteles megőrizni, szabadon, 
minden korlátozás nélkül elad-
hatja - mondta Mózes Ervin. 
Szeged város jegyzője szerint az 

Folytatás az 1. oldalról 

Az EU-normák szerint nem mű-
ködhet vízforgató nélküli, úgyne-
vezett töltő-ürítő rendszerű me-
dence. Szegeden az egyetlen víz-
forgatós medence a sportuszo-
dáé. A többit 2005-ig kell átala-
kítani, amelynek költsége leg-
alább 500 millió forint. Az ön-
kormányzat önerőből ezt képte-
len megvalósítani, ezért közpon-
ti forrást remélnek a korszerűsí-
téshez. 

Botka László elmondta: készül 
a tanulmányterv a Ligetfürdő és 
a Sziksósfürdő fejlesztésére is. 
Koncepciókból egyébként nincs 
hiány, hiszen az előző önkor-
mányzati ciklusban is születtek 
tervek, de egyik sem valósult 
meg. A város nem mondott le ar-
ról a tervről sem, hogy egy új fe-
dett uszodát építsen, ám egyelő-
re nem tudni, hol és milyen for-
rásból készülhetne el a létesít-
mény. A fürdőzőknek azonban 
egyelőre meg kell elégedniük az-
zal az eredménnyel, hogy végre 
egy jeggyel látogatható a Partfür-
dő, a Ligetfürdő és a SZUE. 

A polgármester a napokban 
tárgyalt a gőzfürdő 1 milliárd 
500 millió forintos költségű fel-
újítását végző ZÁEV Rt. képvise-

Hiller István, a Nemzeti Kulturá-
lis Örökség minisztere Széché-
nyi Ferenc-díjat adományozott 
Máder Bélának, a Szegedi Egye-
temi Könyvtár főigazgatójának. 
Életfa-díjat kapott Jelűnek Már-
ta, a Dél-alföldi Népművészeti 
Egyesület ügyvezető igazgatója és 
Nagy Albert, a Szegedi Tánc-
együttes vezetője. 

Csehák Judit egészségügyi, 

ingatlan tulajdoni lapjára a meg-
egyezés miatt nem is jegyeztet-
hetett be elidegenítési tilalmat a 
katolikus egyház. Az egyház az 
önkormányzattal szemben már 
nem léphet fel követeléssel, hi-
szen a kártalanítást és a járadé-
kot az állam fizeti. 

Az ingatlant 160 millió forin-
tért az IKV Rt. hirdette meg. Né-
meth István elnök-vezérigazgató 
elmondta, kikérték a földhivatal-
tól a tulajdoni lapot. Megvizsgál-
ták, és azon nem szerepelt elide-
genítési tilalom. 

Az újszegedi iskolaépület a 
Szegeden működő keresztény is-
kolatestvérek rendjének tulajdo-
na volt, ám a második világhábo-
rú után, 1948-ban államosítot-
ták - tudtuk meg Gyulay Endré-
től. A kárpótlás ügyét az egyház-

lőivel, akik megerősítették, 
2004. március 14-ig elkészülnek 
a munkával. 

• 
Benyújtotta lemondását Mészá-
ros Gábor, a Fürdővizek Szeged 
Kft. nyolc hónapja kinevezett 

szociális és családügyi miniszter 
Pro Sanitate elismerésben része-
sítette Vassné Csukonyi Kata-
lint, a Szegedi Tudományegye-
tem klinikai gyógyszerészét. 

Persányi Miklós vízügyi mi-
niszter Magyar Köztársasági 
Ezüst Érdemkereszttel tüntette 
ki Török Imre Györgyöt, az Al-
só-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgató-
ság nyugalmazott vezetőjét. 

megye karolta fel, a kormányzat 
elé terjesztette a kérelmet. En-
nek megfelelően 1998-ban a kár-
pótlandó értékek végleges jegyzé-
kébe vették a kérdéses iskolaépü-
letet, az egyház azóta a tényleges 
kárpótlásra vár, amelynek 
2011 -ig kell befejeződnie. Mivel 
az iskolatestvérek rendje volt a 
tulajdonos, így a kárpótlás ügye 
is rájuk és nem a püspökségre 
tartozik. 

Az iskolatestvérek rendjének 
ma már egyetlen élő tagja sincs 
Magyarországon, az utolsó ma-
gyar szerzetes is évekkel ezelőtt 
hunyt el Ausztriában. Egy iskolá-
juk ugyan működik Budapesten, 
amelyet 1995-ben kaptak vissza, 
ám azt egy bécsi alapítvány tartja 
fenn. 

K. B.-I. SZ. 

igazgatója. A direktor tegnap kér-
désünkre nem kívánta bővebben 
indokolni döntését, csupán any-
nyit mondott: túl nagy terhet je-
lentett számára a pozíciója. Ezért 
a jövőben az igazgató műszaki he-
lyetteseként dolgozik tovább. 

Mégsem kell kifizetnie parko-
lási büntetését annak a rokkant 
asszonynak, akinek utólag be-
muta to t t igazolványát a Sze-
park Kft. nem fogadta el, fel-
lebbezését pedig elutasította. 
Bár a büntetés a társaság szerint 
jogszerű volt, figyelembe vet-
ték, hogy a nő jóhiszeműen járt 
el. 

Mint azt néhány napja megírtuk, 
egy rokkant kübekházi nőt meg-
büntetett a Szepark Szeged bel-
városában. Híres Istvánná né-
hány órával később bemutatott 
igazolványát nem fogadták el, 
írásos fellebbezését pedig elutasí-
tották. A mindkét lábát elvesz-
tett asszonynak azt mondták, 
igazolványa lejárt, holott azon az 
szerepelt, hogy visszavonásig ér-
vényes. Ráadásul a nő szerint 
sértő módon beszéltek vele. 

Cikkünk után a parkolási tár-
saság igazgatója vizsgálatot indí-
tott az ügyben. Beszélt az ügyben 
eljáró kollégáival és megnézte a 
teljes iratanyagot. Forrai Gábor 
l a p u n k n a k e l m o n d t a , a b ü n t e t é s 
kiszabása és a méltányossági ké-
relem elutasítása is jogszerű volt. 
Az igazolvány nem volt elhelyez-
ve a szélvédő mögött, ezért bírsá-
golták meg az asszonyt. Az utó-

Szerencsére csupán nyolc na-
pon belül gyógyuló sérüléseket 
szenvedett az a kétéves kisfiú, 
aki nagyapja traktorából esett 
ki hétfőn este egy Csongrád 
melletti tanya közelében. A me-
zőgazdasági gép volánjánál ülő 
férfi közel negyven éve vezet 
traktort, de balesete még so-
hasem volt. 

Nyáron előfordul, hogy a hatvan-
hét éves férfi tanyáján hat-nyolc 
unokára is vigyáznak a nagyszü-
lők. Hétfőn a nagy játszadozás 
közepette a két testvér az út men-
ti, véletlenül nyitva hagyott ka-
pun keresztül nagyapjuk után 
szaladt, aki éppen a tanyát övező 
területen tárcsázott traktorával. A 
csöppségek felkéredzkedtek nagy-
apjuk mellé a fülkébe. A munka 
folyt tovább a szokott tempóban, 
majd a mezőgazdasági gépet veze-

Utódja Rónai Gábor lehet. A 
szakembert, aki jelenleg a Fürdő-
vizek Szeged Kft. igazgatóhelyet-
teseként dolgozik, a polgármester 
javaslata alapján a közgyűlés ne-
vezheti ki. 

KÉRI BARNABÁS 

lag bemutatott igazolványról pe-
dig kiderült, hogy az már közel 
másfél éve lejárt. A rokkantiga-
zolványokat ugyanis a jogszabály 
előírásainak megfelelően három-
évente meg kellene hosszabbíta-
ni. Erről azonban Híresné nem 
tudott, hiszen igazolványán va-
lóban az állt, hogy visszavonásig 
érvényes. Valószínűleg ezt jó-
szándékból írták rá a kiállítók, 
hogy a mindkét lábát elvesztett 
nőnek ne kelljen bajlódnia az 
ügyintézéssel, erre azonban a 
jogszabály nem ad lehetőséget, 
így - mivel a nő jóhiszeműen járt 
el - az igazgató végül úgy dön-
tött, elengedi a büntetést. 

Forrai Gábor azt mondta, az 
ügy kivizsgálása során úgy talál-
ta, kollégái nem sértették meg 
Híresnét. Az valóban elhangzott, 
hogy jogosulatlanul használta a 
rokkantigazolványt - hiszen az 
már másfél éve nem volt érvé-
nyes - , de ezt semmiképpen nem 
sértésnek szánták. Az igazgató 
ettől függetlenül telefonon meg-
kereste a kübekházi asszonyt és 
elnézést kért tőle. Ezenkívül el-
mondta neki, hogy büntetését 
nem kell kifizetnie, és felhívta fi-
gyelmét arra, hogy igazolványát 
érvényesíttesse. 

TÍMÁR KRISZTA 

tő két pillantása között a kisebbik 
fiú egy szerencsétlen mozdulattal 
kinyitotta a fülke hátsó ablakát, s 
azon keresztül kiesett. A kétéves 
fiú - mint utóbb kiderült - köny-
nyű sérülésekkel úszta meg a 
traktoros kalandot. 

Mindkét nagyszülő roppantul 
röstelli a történteket, és maximá-
lisan tisztában vannak felelőssé-
gük súlyával. Az idős férfit látha-
tóan jobban megviselte a hétfő 
este, aludni sem tudott. A nagy-
apa egyébként közel negyven éve 
vezet traktort, de még soha, sem-
milyen balesete nem volt. 

TUczakov Szilvánától, a Csong-
rád Megyei Rendőr-főkapitányság 
sajtóreferensétől megtudtuk, a 
könnyű sérülések ellenére - a gon-
datlanság miatt - a csongrádi 
rendőrség tovább folytatja a vizs-
gálatot az ügyben. 

B. D. 

Képviselői indítvány 
a napsugaras házakért 

Szabó László mindenáron megakadályozná az üres Mórícz-iskola eladását 

Kárpótlás az iskolatestvéreknek 

Nem csupán az óriási fák árnyékolják be az iskola épületét. Fotó: Schmidt Andrea 

Jól van a traktorból 
kiesett kisfiú 

Kitüntetések az ünnepen Elengedték a rokkant 
asszony büntetését 


