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Utánfutóval hordják a háztartási hulladékot a Sziksósi út mellé 

Megfojtja a szemét a várost 
A Fidesz bármikor kész összehívni a közgyűlést 

Szöllősi Béla 
elégedetten dől hátra 
Bár nem minden kérdésben döntött úgy a képviselő-testület 
ahogyan azt a rendkívüli ülést kezdeményező Fidesz-MPSZ várta, a 
frakció mégis elégedett. 

- Azt hittük, többet elérünk az általunk kezdeményezett rendkívüli 
közgyűlésen, de azt így is eredményesnek tartjuk, azaz elégedettek 
vagyunk - fogalmazott Szöllősi Béla. A Fidesz-MPSZ frakcióveze-
tő-helyettese egyértelmű sikerként könyveli el, hogy a közgyűlés elfo-
gadta a képviselőcsoport előterjesztését az egycsatornás gyűjtőkémé-
nyek felújításának támogatására. Ezzel nem csupán az iparosított 
technológiával épült lakóépületek, hanem az ilyen korszerűtlen ké-
mények felújítását is segíti az önkormányzat, és sikeres pályázat ese-
tén a Belügyminisztérium is. Szöllősi azt azonban sajnálja, hogy a 
szociálisan rászoruló lakók nem részesülhetnek kiegészítő támoga-
tásban. Sokan ugyanis még a harmincszázalékos önrészt sem bírják 
kifizetni, mondta a képviselő, egyúttal megjegyezte: többek között 
ezért kevés a sikeres pályázat a panelépületek felújítására is. 

- A Fidesz 80 milliós kompenzáció kifizetését javasolta, ezzel 
szemben az önkormányzat 40 milliót áldoz azok támogatására, akik 
a kéttarifás távfűtési díjrendszer bevezetése miatt legalább 10 száza-
lékkal többet fizetnek - mondta Szöllősi a másik, sokakat érintő ja-
vaslatukkal kapcsolatban. Mint mondta, a Fidesz-MPSZ elfogadta 
Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester módosító indítványát, 
hogy alanyi jogon járjon a kompenzáció. A Fidesz frakcióvezető-he-
lyettese azt azonban kifogásolta, hogy a várható központi áremelések 
hatását nem próbálta meg most ellentételezni a testület. 

Erről egyébként a pénteki ülésen éles vita bontakozott ki. A város-
vezetést bíráló megjegyzésekre válaszul Botka László hangsúlyozta: a 
kéttarifás díjrendszert még a fideszes önkormányzat vezette be, min-
denféle kompenzáció nélkül. Az első ilyen számlák kiküldése előtt az 
új városvezetés már döntött a kompenzációról, és ezt a rendeletet 
módosították most. Botka ugyanakkor kijelentette: bár a választások 
előtt a lámpaoszlopokra ragasztott plakátokon ötvenszázalékos gáz-
áremeléssel riogatott a Fidesz, mindössze hatszázalékos lakossági ár-
emelkedés várható. 

Szöllősi Béla a harmadik, általuk benyújtott előterjesztés elutasítá-
sa miatt nem keseredett el. Mint mondta, igaz, hogy a Szegedi Tudo-
mányegyetem nem került vissza a preferált szervezetek listájára, ám 
így is ismét kedvezményes összegért bérelheti az általa használt váro-
si ingatlanokat. Azt azonban kifogásolta, hogy az egyetem és a város 
közötti ingatlancseréket felügyelő bizottságot nem a közgyűlés állí-
totta föl, így abban nem kapott helyet az ellenzék. Az egyetem részé-
ről ugyanis a rektor és helyettesei, az önkormányzat oldaláról a pol-
gármester és az alpolgármesterek egyeztetnek majd a testületben. 

Szöllősi Béla arra a felvetésre, hogy máskor is kezdeményezik-e 
rendkívüli közgyűlés összehívását, azt válaszolta: ha a szegediek ér-
dekei úgy kívánják, természetesen élnek ezzel a lehetőséggel. 

K.B. 

Hűvös szerint Dózsa volt cégére írták ki a pályázatot 

Vádak és cáfolatok 
közlekedési ügyekben 

A dorozsmai hulladékudvar alig ötszáz méterre található. 

Egyesül az Szegedi Közleke-
dési Társaság, a Vivaép és a 
Szepark, és a cég 217 millió 
h i te l t vesz fel - döntött pén-
teken a közgyűlés. Ellenzéki 
képviselők szerint törvényte-
len az SZKT trol i felúj í tási 
pályázata. Az igazgató cáfol-
ta, hogy volt cégére ír ták ki a 
tendert . 

A Vivaép Rt. 117 ezer forintért 
adott egy Rába fékdobot, ugyan-
ezt az alkatrészt az SZKT 18 eze-
rért szerzi be - indokolta Nagy 
Sándor gazdasági alpolgármester 
egy példával, miért tartja szüksé-
gesnek, hogy ismét a közlekedési 
társaság végezze saját járművei-
nek felújítását. - Az előző önkor-
mányzat által „kiszervezett" te-
vékenység árai jelentősen drágul-
tak, a trolibuszok karbantartása 
62, a villamosok javítása 87 szá-
zalékkal került többe a többségi 
magántulajdonban lévő Vivaép 
Rt.-nél, mint korábban az 
SZKT-nál - mondta az alpolgár-
mester. 

Összevonás 

A közgyűlés pénteken végül 
az SZKT, a Vivaép és a Sze-
park Kft. összevonásáról dön-
tött. A cégegyesítés részleteit 
az SZKT igazgatója dolgozza 
ki. 

Törvénytelen a kilenc troli 
felújítására kiírt közbeszerzési 
pályázat, mert az SZKT-nak a 
kiírás időpontjában nem volt 
meg a szükséges forrása a be-
ruházáshoz, holott ezt a köz-
beszerzési törvény előírja - ál-
lította Szöllősi Béla (Fidesz). 
Csak pénteken döntött ugyan-
is a testület az SZKT 217 mil-
liós fejlesztési hitelkérelmé-
ről, míg a pályázatot korábban 
írták ki. 

Hűvös László (Fidesz) ennél to-
vább ment. Burkoltan fogalmaz-
va arra utalt, hogy az SZKT je-
lenlegi igazgatója, Dózsa Gábor 
korábbi cégére, a Technotip 
Bt.-re szabva írták ki a pályáza-
tot. A részvétel feltétele, hogy ko-
rábban már legalább 6 trolit újí-
tott fel a cég, és három mérnököt 
foglalkoztat. Már pedig ez - sze-
rinte - éppen ráillik a Technotip 
Bt.-re. 

Pályázat 

- A közbeszerzési pályázatot 
nem trolibusz, csupán troli-
busz-karosszéria felújítására ír-
tuk ki. Mivel az SZKT-n belül ezt 
nem lehet megfelelő minőségben 
és a megfelelő áron elvégezni, 
ezért kell külső céget megbíz-
nunk - indokolta Dózsa Gábor, 
miért kellett a közbeszerzési eljá-
rást. Az SZKT igazgatója szerint 
valóban igaz, hogy a közbeszer-
zést a forrás megléte nélkül nem 
lehet kiírni. Szerinte azonban 
mégsem járt el törvénytelenül az 
SZKT, mert az idén a kilencből 
csak két trolit újítanak fel, ehhez 
pedig megvan a szükséges ösz-
szeg, azaz körülbelül 20 millió 
forint. 

Kiírás 

Hűvös László önkormányza-
ti képviselő felvetésére vála-
szolva Dózsa Gábor hangsú-
lyozta: az általa korábban ve-
zetett Technotip Bt. soha nem 
foglalkozott karosszéria-felújí-
tással, és a cég nem is vette 
meg a pályázati anyagot. Rá-
adásul a Technotip nem is in-
dulhatna a munkáért , ugyanis 
a cég nem foglalkoztat három 
mérnököt, holott ezt a kiírás 
megköveteli. 

KÉRI BARNABÁS 

Szeged külső, ligetes területeit 
szinte mindenhol illegális sze-
métlerakók szennyezik. A hazai 
tiltó jogszabályok nem elég szi-
gorúak, Nyugaton nyomozási 
jogkörrel rendelkező környe-
zetvédelmi rendőrség is műkö-
dik. 

Lila zacskóból szerteszálló fehér 
csirketollba lépünk a Sziksósi út 
menti fák közé vezető ösvény 
elején. Mellette Tesco-gazdasá-
gos műanyag tasak, üdítős- és 
joghurtospoharak, üres konzer-
vek, tejeszacskók és kilapított 
dobozos sörök. Az autóval is jár-
ható, építési törmelékkel enge-
dély nélkül föltöltött ligetes utat 
mindkét oldalon hosszú szemét-
szőnyeg szegélyezi. 

Egy akácfát tükörfényesre kop-
tatott traktorkülsővel támasztot-
tak meg, szemközt kilógó belsejű 
ágybetét mereszti égnek rugóit. 
A fűben oldalára dőlt, lyukas ola-
joshordót fehér vegyszeres flako-
nok vesznek körül; egy szamár-
kóró mellett sárga műanyag éjje-
liedény virít egy kötött gyerek-
sapka, s valami összerakós játék-
ból való alkatrész társaságában. 

- Valószínűleg lopott vezeték 
szigetelése, amit lehántottak az 
értékes rézhuzalról. Jobbik eset, 
hogy csak eldobták, gyakran elő-
fordul, hogy föl is gyújtják a tol-
vajok - mutat egy kábelkötegre 
Szabó Ferenc, a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási Kht. igazgatója. 
Pár méterrel odébb takaros kupa-
cok mutatják, hol borították le 
az utánfutón kihozott szemetet, 
amelyben a háztartási hulladék 
összegereblyézett ágakkal, gazzal 
és némi földdel keveredik. 

Nem csupán Subasán, de Sze-
ged külső területeinek vala-
mennyi ligetes részén gyűlik a ti-
tokban kidobott szemét. A vadle-
rakók elcsúfítják a város határát, 
ezenfelül szennyezik a talajt, s a 
mérgező anyagok leszivárognak 
a vízadó rétegekbe is. 

Amint a Sziksósi úti lelőhelyen 
is látszik, a kidobott hulladék-
nak legalább felét újra hasznosít-
hatnák: a műanyag fóliák és pa-
lackok csomagolóanyagként is-
mét fölhasználhatók - lennének. 

A környezetgazdálkodási 
kht.-nak évi 10 milbós keret áll 
rendelkezésére a közterületeken 
hagyott szemét elszállítására. 
Ennek a pénznek megközelítőleg 

Folytatás az 1. oldalról 

A kutat régi fényképek alapján 
tervezték, s szinte teljesen meg-
egyezik az eredetivel, amit akkor 
ivókútnak is használtak a kiste-

a kétszeresét költik el, ez az ösz-
szeg azonban még mindig csak a 
várost fojtogató szemétgyűrű tö-
redékének fölszámolására elég. 
Az összes vadlerakó megszünte-
tésére évente legalább 80-100 
millió forint kellene. 

Subasára minden bizonnyal a 
környékbeli kiskertesek hordják 
ki a szemetet, pedig a díjtalanul 
használható hulladékudvar alig 

lekiek. A beszéd után Nagy Sán-
dor a tervezőket, a kivitelezőket 
egyaránt emlékplakettel jutal-
mazta, így köszönte meg a gyors 
és precíz munkát, majd a szökő-
kút ünnepélyes átadása után 

ötszáz méterre található. A hét-
végi házakból a zöldbe hajított 
lom nem árulja el a szemetelőt -
nem úgy, mint a városi hulladék, 
amelybe gyakran belekerül ké-
peslap, számlaboríték, csekk. 
Csakhogy hiába derül fény a 
szennyező személyére, a magyar 
jogszabályok szerint csak tetten-
érés esetén indítható eljárás. 

Szabó Ferenc reméb, hogy az 

Vincze Lászlóval, a térség ország-
gyűlési képviselőjével együtt 
üzembe is helyezték. 

Az ünnepélyes átadás után a 
pörköltfőző versenyre nevezett 
bográcsok tartalmával ismerked-

Fotó: Gyenes Kálmán 

uniós csatlakozással nagyobb lesz 
a szigor hazánkban is. Nyu-
gat-Európa több országában pél-
dául nyomozási jogkörrel fölru-
házott környezetvédelmi rendőr-
ség ered a szemetelő nyomába; ott 
nemcsak a szennyezés fölszámo-
lásának költségeit fizettetik meg a 
vétkessel, de ennek tetejébe még 
tekintélyes bírságra is számíthat. 

NYILAS PÉTER 

hetett meg közelebbről a közön-
ség, majd a városvédő egyesület 
osztotta ki a Tiszta udvar, rendes 
ház címeket. 

De nemcsak szökőkutat adták 
át ezen a jeles napon a városban. 
Kistelek ugyanis díszpolgárává 
fogadta Rostás Sándor atyát, a te-
lepülés korábbi plébánosát. Az 
atya 1977-től 1992-ig volt pap a 
városban, s ez idő alatt nagyon 
sokat tett Kistelekért. 

Késő délután pedig átadták az 
újonnan épült fecskeházakat is. 
A 10 új lakás egyikét pályázat út-
ján lehetett elnyerni. Elsőbbséget 
élveztek a 35 év alatti diplomás 
kisteleki fiatalok, illetve a szociá-
lisan rászorulók. Ekkor már javá-
ban szóltak a fúvószenekarok, 
meneteltek a mazsorettek. 

A focipályán a szebbik nem bi-
zonyíthatta: nincs sokkal lema-
radva a férfiak mögött. Ok addig 
a szántóversenyen „vigasztalód-
hattak", s dönthették el, ki a leg-
gyorsabb legügyesebb gazda a ha-
tárban. Szombaton ünnepelte 
fennállásának egyéves évforduló-
ját a sportcsarnok is. Erre az al-
kalomra az egyik legsikeresebb 
hazai előadóművészt, Galambos 
Lajost is sikerült a városba csábí-
tani; a szuperbulin a táncos lábú-
ak egészen hajnalig rophatták. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ Az úgynevezett fecskeházak lakói nagyon örültek új otthonuknak. Fotó: Miskolczi Róbert 

A múlt egy darabját rekonstruálták Kisteleken 

Fészket raktak a fecskeházak lakói 


