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Késelés a házassági 
évforduló előtt 

Többet keresnek a képviselők, a hivatal dolgozói és a város vezetői 

Kifogásolt politikai viták 

Molnár Gyula (Centrum) olykor a kezébe temet te arcát. Fotó: Schmidt Andrea 

Folytatás az 1. oldalról 

Az egyik szomszéd csütörtök éj-
jel egy kiáltást hallott, melyet 
síri csend követett. A házban la-
kók azt mondják, bár sokszor 
előfordult, hogy a házaspár ve-
szekedésétől zengett a ház, de 
arra, hogy a viszony ideáig fajul-
hat, senki sem számított. Na-

Egyre gyakrabban éri támadás 
az ellenőröket és a közterü-
let-felügyelőket, de nem kímél-
ték a locsolóautó vezetőjét sem. 
A támadások egyre durvábbak. 

A türelmetlen kisebbség egyre ag-
resszívabb - mondta az elmúlt 
hónapok tapasztalatai alapján 
Darvas Tibor né, az SZKT értéke-
sítési osztályvezetője. - A trolival, 
villamossal közlekedő utasaink 
egy, szerencsére még kisebbség-
ben lévő része már azt is zaklatás-
nak tartja, ha az ellenőr kéri a me-
netjegyet, vagy bérletet. Meglepő, 
elsősorban a nők tűrik rosszul az 
egyébként természetes ellenőrzé-
seket. Megszégyenítésnek érezhe-
tik, gyakran hisztérikusan visel-
kednek. Talán utastársaikból 
akarnak együttérzést kiváltani. 

Kovacevic Zorán ellenőr a fen-
tiekhez hozzátette: ugyan kevés 
agresszív utassal találkozik, de 
azok durvák. Elmesélt egy esetet, 
ami azzal kezdődött, hogy egy 
villamosra váró fagylaltozó nőt 
igyekeztek lebeszélni társával a 
felszállásról. Mivel nem hallga-
tott rájuk, a következő megálló-
nál letessékelték, és az előírások-
nak megfelelően meg akarták 
büntetni. A nő erre bokán rúgta 
és elszaladt, de a kihívott rend-
őrök gyorsan elfogták. Felfüg-
gesztett szabadságvesztés lett a 
rugdosás vége. 

- Még mindig lábadozik az a 
gépkocsivezető, akit egy magáról 

gyon sajnálják a házaspár fiú-
gyermekét. 

Az egyik itt lakó semmit sem 
hallott a tragédiáról, általunk ér-
tesült a történtekről. Megdöb-
benve fogadta a hírt, hiszen jól 
ismerte a férjet és a feleséget is. 
Halkan, szomorúan mondta: a 
házaspár vitáinak kiváltó oka 
legtöbbször az alkohol volt. 

megfeledkező autós április végén 
bántalmazott - említett egy nem 
is olyan régen történt esetet Gila 
Csaba, a Környezetgazdálkodási 
Kht. növény-egészségügyi vezető-
je. - Tolató locsolóautójával mun-
katársunk megrongált egy Fordot, 
és amikor papírokat akart hátra-
hagyni, a váratlanul felbukkanó 
tulajdonos többször megütötte. A 
támadás a bíróságon fejeződik be. 
A kht. másik friss ügye a Lechner 
téri parkőré, akinek az orrát egy 
kutyasétáltató férfi betörte. Azóta 
a városban dolgozó nyolc parkőrt 
városőrök kísérik. A parkőr ügyé-
ben nem zárult még le a nyomo-
zás, és a felelősségre vonás is 
hosszadalmasnak ígérkezik - je-
gyezte meg Gila Csaba, aki még 
azt is elmondta: - Szerencsére a 
bántalmazások nem olyan gyako-
riak, mint a rongálások. Példa-
ként említette, hogy a Fő fasor 
hulladékgyűjtőit máig ismeretlen 
személy nem is olyan régen ösz-
szetörte. Valamennyit ki kell cse-
rélni, és ez mintegy egymillió fo-
rintos plusz kiadást jelentett cé-
günknek. 

A napokban a Szepark Kft. sze-
gedi járműtelepén egy feldühö-
dött férfi például azért ütötte 
meg az egyik közterület-felügye-
lőt, mert a tilosban parkoló autó-
ját elszállíttatta. A felügyelet ve-
zetője, Négyökrű Dezső elmond-
ta, munkatársuk jól van, már 
dolgozik. 

D . T . 

Megemelték saját t iszteletdí-
jukat és a polgármester fizeté-
sét is a képviselők a tegnapi 
ülésen, valamint döntö t tek az 
SZKT, a Vivaép és a Szepark 
egyesítéséről. A Fidesz az álta-
la kezdeményezett rendkívüli 
közgyűlésen a gazdasági alpol-
gármester előterjesztését sza-
vazta meg távhődíjügyben. 

Ünnepi aktussal kezdődött teg-
nap a Fidesz-MPSZ szegedi frak-
ciója által kezdeményezett rend-
kívüli közgyűlés. Botka László 
polgármester az augusztus 20. 
alkalmából magas állami kitün-
tetésben részesült szegedi köz-
életi személyiségeket köszöntöt-
te. A szünetben pedig letette es-
küjét a 31 megválasztott részön-
kormányzati képviselő. 

A kilenc órakor kezdődött ülé-
sen öt perccel fél tíz után Szöllősi 
Béla (Fidesz) napirend előtti fel-
szólalásában beszélhetett először 
azokról a kérdésekről, amelyek 
miatt rendkívüli közgyűlés ösz-
szehívását kezdeményezték. 
Megköszönte a hivatal és a pol-
gármester segítségét, ám kifogá-
solta, hogy szakmai helyett sok-
szor politikai vitát kellett folytat-
niuk. 

Szentgyörgyi Pál gazdasági al-
polgármester szerint a Fidesz 
rendkívüli közgyűlésre a gyűjtő-
kémények felújításának támoga-
tásáról készített előterjesztésnek 

a címét és a vázát fogadhatták 
csak el. Szerinte a 8 bekezdésből 
hatot módosítani kellett ahhoz, 
hogy elfogadhassák a javaslatot. 
Szöllősi Béla szerint a város késle-
kedése miatt kellett a rendkívüli 
ülésen tárgyalni az ügyet. Botka 
László ezt visszautasította, mert a 

pályázati kiírás csak júliusban je-
lent meg. Az önkormányzat a Fi-
desz javaslata szerint kiírja a pá-
lyázatot a kémények felújításá-
nak támogatására. 

Makrai László (Fidesz) felszóla-
lásában hangsúlyozta, a város 
számára 40 millió forint többlet-
terhet jelent az idén, ha az álta-
luk javasolt módon támogatják 
azokat, akik a kéttarifás távfűtési 
díjrendszer bevezetése miatt töb-
bet fizetnek a fűtésért. 

Kalmár Ferenc (MKDSZ) a 
körzetében élő Magyar Gyuláné 
panaszát tolmácsolta, akinek a 
polgármester 2,4 százalékos díj-
növekedést ígért levélben, a fű-
tésszámlája ezzel szemben 37 
százalékkal lett magasabb. 

- Tisztázzuk a szerepeket. A 
kéttarifás díjrendszert mindenfé-
le kompenzáció nélkül ön is 
megszavazta az előző ciklusban, 
mi már a rendelet bevezetése 
előtt megpróbáltuk kompenzálni 
a fogyasztók többletterheit - vá-

laszolt a polgármester Kalmár 
felszólalására. 

A Fidesz-frakció végül elfogad-
ta Szentgyörgyi Pál gazdasági al-
polgármester előterjesztését, 
amely szerint minden fogyasztó-
nak alanyi jogon jár majd a két-
tarifás díjrendszer költségnövelő 
hatása miatti kompenzáció, 
amelyet kiterjesztettek azokra is, 
akiknek legalább 10 százalékkal 
drágult a fűtésdíjuk. Azonban ki-
fogásolták, hogy nem tíz, hanem 
öt évig jár majd a kompenzáció, 
amelynek összege is kevesebb 
lesz szerintük, mint az általuk 
javasolt. 

A képviselők a rendkívüli köz-
gyűlést követő rendes ülésen 
döntöttek a SZUE befedéséről, a 
Fürdővizek Szeged Kft. élére Mé-
száros Gábor helyett Rónai Gá-
bort nevezték ki. Egyesül az 
SZKT a Vivaép és a Szepark, a 
közlekedési cég 217 millió fej-
lesztési hitelt vesz fel. 

K.B. 

E M E L T É K A F I Z E T É S E K E T 
A köztisztviselői törvény módosításaihoz alkalmazkodva a sze-
gedi önkormányzati képviselők a jövőben nem a polgármester fi-
zetéséhez, hanem a köztisztviselői illetményalaphoz igazodva 
kapnak tiszteletdíjat. Ezután a 43 ezer forintos illetményalap 
3,5-szörösét vihetik haza. Ez 150 ezer 500 forint, a jelenlegi 111 
ezer 800 forint helyett. A polgármester a törvény változása miatt 
az illetményalap 13-szorosa helyett 15-szörösét kapja, azaz 559 
ezer forint helyett 645 ezer forint lesz a fizetése. Az alpolgármes-
terek és a jegyző jövedelme továbbra is a polgármester bérének 
90 százaléka, tehát együtt emelkedik a város első emberének fi-
zetésével. Az ő bérüket a testület 580 ezer 500 forintban állapí-
totta meg az eddigi 503 ezer 100 forinttal szemben. A hivatal 
dolgozói átlagosan 10 százalékkal többet vihetnek haza a köz-
tisztviselői bértábla változása miatt. 

Megvert locsolóautó-vezető, bokán rúgott ellenőr 

Dühbe jönnek, majd 
ütnek, rombolnak 

Solymászok, íjászok 
Hódmezővásárhelyen 
Vadászkürtösök bemutatója, lo-
vas falkavadászat, s más egyéb 
látványos programok sora várja a 
hét végén az érdeklődőket Vásár-
helyen. Vadászfogatos kürtösök 
ébresztik ma reggel a város la-
kóit. Majd a Hód-Mezőgazda Rt. 
kiállítási centrumában folytató-
dik a program. A délelőtt fél 
10-kor kezdődő megnyitót köve-
tően ismételten megszólalnak a 

kürtök, melyekkel az elejtett kü-
lönböző vadakat búcsúztatják. 
Délután fél egytől kezdődik a lo-
vas falkavadászat bemutatója. 
Guinness-rekordkísérletre is ké-
szülnek a vadásznapon. Frank 
Sándor 5000 adag szarvasgulyás 
elkészítésére vállalkozik. Vasár-
nap délelőtt 11 órától terep-
íjász-bemutató, fél 12-től soly-
mászbemutató lesz. 

Balesetek reggel, 
délben és délután 
Három, szerencsére nem súlyos 
kimenetelű közlekedési baleset 
történt tenap Szegeden - tájé-
koztatta lapunkat Tüczakov Szil-
vána, a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság szóvivője. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nem sokkal 9 óra után a Belvárosi 
hídon ütközött egy kerékpáros nő 
és egy segédmotorral közlekedő 
férfi. A biciklis Újszeged felől ha-
ladt a belváros felé, amikor hirte-
len áthajtott a szemközti sávba, 
ahol nekiment a Babettán haladó 
férfinak, aki az esés következté-
ben könnyű sérülést szenvedett. A 
balesetet okozó nő adatainak hát-
rahagyása nélkül távozott a hely-
színről. A rendőrség várja jelent-
kezését, illetve kéri az eset szem-
tanúit is, jelentkezzenek a 107-es 
vagy a 112-es telefonszámon. 

Dél körül a Kossuth Lajos su-
gárút és a Vásárhelyi Pál utca 
sarkán forgalmi okból hirtelen 
fékező Mercedes személyautó-
nak ütközött egy bolgár kami-
on. Személyi sérülés nem tör-
tént, a kamion sofőrjét a hely-
színen megbírságolták, mert 
nem tartotta be a követési tá-
volságot. 

Délután háromnegyed ötkor 
egy segédmotorral szabályosan 
közlekedő 39 éves nőt ütött el a 
Gogol utca Tisza Lajos körút sar-
kán egy Skoda Favorit személy-
autó. Az asszonyt könnyű sérü-
lésekkel szállították kórházba. 

Kistelek belterületén egy 65 
éves nő akart átmenni az úttes-
ten, amikor egy odaérkező Suzu-
ki személygépkocsi elgázolta. Az 
idős asszonyt súlyos, nyolc na-
pon túli sérülésekkel szállították 
kórházba. 

Galambos Gábor: A főiskola európai körülményeket akar teremteni 

Látványos változás kívül-belül 
A szegedi egyetem főiskolai kara 
évente tízmilliókat fordít az in-
tézeteinek és kollégiumainak 
korszerűsítésére. A korábban 
megkezdett munkálatok sok 
helyszínen még mindig tarta-
nak, a változások látványosak. 

A Szegedi Tudományegyetem Ju-
hász Gyula Tanárképző Főiskolai 
Kara évente több mint 100 millió 
forintot fordít saját forrásaiból 
épületeinek felújítására. A hall-
gatók után járó normatív támo-
gatásból és az önköltséges okta-
tásból származó bevételek éssze-
rű felhasználásával a kar egyre 
inkább európai körülményeket 
biztosíthat. A szegediek mellett 
az oktatók és a hallgatók a város 
különböző pontjain lévő, össze-
sen nyolc épületben tapasztal-
hatnak látványos, külső és belső 
változásokat. 

- Öt éve a főépület és a gyakor-
lóiskola korszerűsítése kezdő-
dött el, azóta is folyamatosan ha-
lad a munka mindkét helyen. A 
Hattyas soron a földrajz tanszék 
épületét renováltattuk kétmillió 
forintért, az idegen nyelvi tan-
székek fölötti tető pedig 15 mil-
lió forintba került. Ez utóbbit a 
minisztérium állta - sorolta a 
költségeket Galambos Gábor fő-
igazgató. - A főiskola kezelésébe 
tartozó Teleki-kollégium szintén 
megújult, a hallgatói önkor-
mányzat gazdálkodott ki a hall-
gatóknak járó lakhatási támoga-
tásból 35 millió forintot, a kar 
pedig ezt az összeget kipótolta. 

A Szilién sugárúti épület teteje és külső homlokzata a nyáron megújult . Miskolczi Róbert 

- A Sziliért sugárúti épületet 
1994-ben vásárolta az akkori fő-
iskolai vezetés - részletezte a fő-
igazgató. - A 60 millió forintos 
vételárat azonban csak 1998-ban 
fizették ki, és akkor megindulha-
tott a felújítás. Azóta is szépül és 
bővül az épület. Az alagsorba köl-
tözött a levéltár, arra 8 millió fo-
rintot költöttünk. Tavaly kicse-

réltettük az összes nyílászárót, az 
szintén több mint 10 millió fo-
rintba került. A közelmúltban a 
Szilléri sugárúton dolgozó tan-
székek saját költségvetésükből 6 
millió forintot ajánlottak fel egy 
ottani számítógépes terem és egy 
ifjúsági klub kialakítására. Kez-
deményezésüket a főiskola ha-
sonló összeggel támogatta. 

A tetőcsere és homlokzatfes-
tés 20 millió forintba kerül, a 
munkák a tervek szerint halad-
nak. A külső fal hibáit már kija-
vították, a festés legkésőbb a hó-
nap végére szintén elkészül. Jö-
vőre a belső homlokzat renová-
lása következik és az udvart is 
rendbe teszik. 

DOMBAI T Ü N D E 


