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663 kéményt kellene sürgősen átalakítani 

Hetvenhat veszélyes társasház 
Támogatja az egycsatornás gyűjtőkémények fölújítását az ön-
kormányzat. A kéményseprők veszélyességi listája szerint 76 
épületben azonnal át kellene alakítani a kürtőket. 

Indul a szegedi kéménypályázat: 
a veszélyes, egycsatornás kémé-
nyekkel épített társasházak szep-
tember 20-áig jelentkezhetnek a 
hetvenszázalékos költség-hozzá-
járulásért. 

A termofor kémények fölújítá-
sának önkormányzati támogatá-
sáról döntött a pénteki, rendkí-
vüli közgyűlés. Eszerint a koráb-
ban bejelentett kormányzati se-
gítség mellett, a város is hozzájá-
rni a rossz technológiával épült, s 
szabálytalan rákötésekkel még 
veszélyesebbé tett kürtők átala-
kításához. 

Amint arról már többször is ír-
tunk, a hatvanas-hetvenes évek-
ben sok olyan társasház épült az 
országban, amelyekben csupán 
egyetlen kéménycsatorna fogad-
ja be a gázüzemű fűtő- és vízme-
legítő készülékek égéstermékeit. 
A rossz technológia miatt, ked-

vezőtlen széljárás esetén vissza-
fordulhat a füst, és a lakást meg-
töltő szén-monoxid meg is ölheti 
az ott tartózkodókat. 

Az országos probléma több év-
tizedes halogatása után, a Bel-
ügyminisztérium tavasszal pá-
lyázatot hirdetett a termofor kür-
tők fölújítására. Állami támoga-
tásként a költségek 40 százalékát 
(lakásonként legföljebb 80 ezer 
forintot) kérhetnek a társashá-
zak. Az önkormányzat további 
30 százalékot (lakásonként ma-
ximum 60 ezer forintot] biztosít; 
a fennmaradó 30 százalékot a 
társasháznak magának kell vál-
lalnia. 

Lapunk augusztus 25-i (hétfői) 
számában megjelent a polgár-
mesteri hivatal pályázati fölhívá-
sa, amely szerint az 1985-ig 
épült társasházak kaphatnak tá-
mogatást az egycsatornás kémé-

nyek átalakítására. A pályáztatás 
lebonyolítója a Szegedi Ingatlan-
kezelő és Vagyongazdálkodó Rt., 
amelynek Dáni utcai ügyfélszol-
gálati irodáján részletes fölvilá-
gosítást kérhetnek az érdeklő-
dők. Fontos tudnivaló, hogy csak 
társasházi közösségek (tehát 
egyének nem!) kérhetnek támo-
gatást. A pályázatok benyújtásá-
nak határideje 2003. szeptember 
20. Az igényeket októberben bí-
rálják el. 

A Szegedi Kéményseprőipari 
Kft. az egycsatornás kémények 
állapota szerint csoportosította 
az érintett épületeket. A veszé-
lyességi listát 76 társasház veze-
ti, amelyekben 663 kéményt kel-
lene sürgősen átalakítani. Köze-
pesen rossz állapotban van 122 
társasház 608 kéménye. Nincs 
szükség azonnali beavatkozásra 
189 épületben, amelyekkel „csu-
pán" az a baj, hogy bennük ösz-
szesen 1070 rosszul megépített 
kürtő működik. 

NY. P. 

A szegedi önkormányzat és az 
újszentiváni Waldorf-iskola 
megállapodott, az alapítványi 
iskola a Napos útra, a nyáron 
bezárt oktatási intézmény he-
lyére költözhet. A béketelepi 
szülők ingyen járathatják gyer-
mekeiket az iskolába. 

Nyáron megszűnt a Napos Úti 
Általános Iskola - mint arról 
többször is beszámoltunk. Az 
önkormányzat eredetileg csak a 
felső tagozatot költöztette volna 
a Rókus Il-es számú iskolába. 
Csakhogy a változás hírére a szü-
lők többsége kivette az alsó tago-
zatból gyermekét, és új elsősöket 
sem írattak be az intézménybe. 
Ezek után a közgyűlés úgy dön-
tött, bezárja az iskolát, amelybe 
szeptembertől alig harminc gyer-
mek járt volna. 

Ezt követően gyorsultak fel a 
tárgyalások az alapítványi fenn-
tartású Waldorf-iskolával, amely 
Új szentivánon működött, de az 
oda járó gyermekek jelentős ré-
sze szegedi. Az iskola, amelynek 
komplett alsó tagozata, azaz 
négy osztálya van, szeptember-
ben már a Béketelepen tarthatja 
tanévnyitó ünnepségét. 

A waldorfos szülők jelenleg is 
dolgoznak a Napos úti épület-
együttes felújításán. A Waldorf 
tizenkét gyermekkel indult, és 
most közel száz diák kezdheti 
meg a tanévet Szegeden -
mondta Jávorszky Iván. A wal-
dorfos szülők munkaközössé-
gének tagja szerint hosszú távon 
otthonra találtak Béketelepen. 
Négy osztálytanító-pedagógus, 
két napközis tanár, és két félál-
lásban alkalmazott pedagógus 

költözik a gyermekekkel együtt 
a Napos útra. Az általuk alkal-
mazott rendszer szerint az isko-
la a jövőben, felmenő rendszer-
ben, azaz minden évben új elsős 
osztály indításával 13 évfolya-
mosra bővül. 

Az alapítványi fenntartású 
Waldorf-iskolával kötött megál-
lapodás szerint azoknak a béke-
telepi szülőknek, akik ide íratják 
gyermekeiket, nem kell anyagi-
lag hozzájárulniuk az intézmény 
működtetéséhez - ismertette 
Kozma József, az oktatásért is fe-
lelős alpolgármester a szerződés 
egyik fontos pontját. Az alapítvá-
nyi iskolát ugyanis részben a 
szülők befizetéseiből tartják 
fenn. Természetesen a béketelepi 
szülőknek vállalniuk kell a Wal-
dorf oktatási programját. Kozma 
szerint az önkormányzat azért is 
támogatta az intézmény Szeged-
re költözését, mert a béketelepi 
épületcsoportot mindenképpen 
oktatási célra akarták hasznosí-
tani. A Waldorf egyébként a 
fenntartó Rókus Il-es iskolának 
fizet havi 100 ezer forintos bérle-
ti díjat. A város úgy támogatja az 
intézmény működését, hogy 
messze a piaci ár alatt maradó 
bérleti díjat állapított meg. 

KÉRI BARNABÁS 

KÖLTÖZHET A FIÓKKÖNYVTÁR 
Lauer István, a településrész önkormányzati képviselője elmond-
ta, szeretnék, ha a Somogyi-könyvtár fiókkönyvtára is az épület-
komplexumba költözhetne. Ugyanitt alakították ki azt az infor-
matikai termet, amelyet a béketelepiek is látogathatnak, és a jövő-
ben a béketelepiek sportcentrumként is használhatják majd az is-
kola mögötti pályákat, amelyeket korábban jobbára maguk a szü-
lők építettek ki. 

Egymásra mutogat 
a helyi politikai elit 
Szegeden a bal- és jobboldali vezető politikusok csak egyvalamiben 
értenek egyet, nevezetesen: nem sok jóra számíthatnak a másik 
oldaltól. A pénteki közgyűlésen történtek alátámasztották az 
általuk mondott őszi politikai prognózist. 

Dobó László 
frakcióvezető 
(Fidesz-MPSZ): 
- Nem túl biz-
tató a szocia-
lista városve-
zetés hozzáál-
lása, ami a sze-
gediekért vég-

zett közös munkát illeti. Talán 
fontosabbnak tekinti az MSZP a 
Fidesz-frakció lejáratását, mint a 
több ezer embert érintő problé-
mákmegoldását. Készek voltunk 
elfogadni az előremutató kezde-
ményezéseket, aktívan részt vet-
tünk a közgyűléseken, rekord-
számú módosító javaslatot ké-
szítettünk. Az MSZP reakciója 
viszont mindig elutasító és kiok-
tató volt. Sajnos, ez a folyamat 
felerősödött, így nem számítunk 
arra, hogy a szocialista városve-
zetés dölyfössége csökkenne. 
Frakciónk továbbra is fel fogja 
hívni az itt élők figyelmét, hogy 
az elmúlt tíz hónapban az MSZP 
semmit sem épített, csak rom-
bolt! 

Kalmár Fe-
renc frakció-
vezető-helyet-
tes (MDF-
MKDSZ): - A 
jelenlegi vá-
rosvezetés -
elődjeihez ha-
sonlóan - bír 

bizonyos kormányzati ígéretek-
kel. Ezek kézzelfoghatóvá válása 
eddig elmaradt, és nem látom, 
hogy a sodródó kormány képét 
keltő országos vezetés hogyan 
tudna a helyzeten változtatni. 
Hiszen saját problémáit sem, 
vagy alig tudja kezelni. így, leg-
jobb esetben, marad Szeged szá-
mára a szinten tartás. Ugyanak-
kor a helyi ellenzék nem arról hí-
res, hogy a hibákat és mulasztá-
sokat ne venné észre, és ezekre 
ne reagálna olykor akár vehe-
mensen. Ezért, úgy gondolom, 
hogy kemény vitákra, forró őszre 
számíthatunk. 

Kozma József 
elnök (MSZP): 
- Az ellenzék 
tájékozott, bi-
zottsági tiszt-
ségviselőkkel 
rendelkezik, a 
döntési folya-
matokba részt 

vehet, mégis populista, felelőtlen 
látszatpolitizálást folytat. A vá-
rosvezetés párbeszédre építette 
föl a várospolitikát. Szembenéz-

tünk az előző kurzus ügyeinek 
terhes örökségével. Nehéz dönté-
seket is vállalva tiszta helyzetet 
teremtettünk az önkormányzat 
körül. Úgy látom, ebben az új 
helyzetben az ellenzék nagyobb 
része nehezen találja a helyét. 
Pedig közös felismerés is lehet-
ne, amiből mi kiindulunk: mire 
van Szegednek szüksége. Ebbe 
bizony nem fér bele fölösleges 
vagdalkozás, feszültségkeltés. Il-
lúzióim nincsenek, de remélem 
a változást. 

^MMjETB Nagy Sándor 

^ ^ m ^ t i Tavasszal 
f t R r I volt egy-két 
I T ** «ű| olyan ügy, 
L I ^ amiben sze-
H k f ^ í l nntem lehe-
M H ^ J c H j tett volna 

együttműkö-
dés, de az országos politika meg-
állította ezt a folyamatot. Az el-
lenzék, elsősorban a Fi-
desz-MPSZ politikusai az orszá-
gos ügyekben mesterségesen ge-
nerált hangulatot igyekeznek 
behozni a helyi, a szegediek és a 
város számára fontos ügyekbe. 
Ez nem kelti azt az érzést, hogy 
a jövőben a Fidesz konfliktus-
mentes magatartásban gondol-
kodna. Nem is keresik az 
együttműködést, amire jó példa 
a múltkori lufiállítás. Ez kifeje-
zetten sértő, egyúttal dühítő 
volt. Ilyen és hasonló akcióik 
miatt nem látok sok esélyt a 
konstruktív politizálásra. 

1 j j i tekbcn történ-

** á B B tévedek, ha azt 
mondom: sajnos, az ellenzék 
Szegeden sem konszenzusra, ha-
nem az ellentétek szítására tö-
rekszik. A Centrum Párt azon-
ban nem vesz részt ebben. Mél-
tatlannak tartjuk, ami ma politi-
ka címén az ellenzék részéről fo-
lyik. Szövetségeseinkkel folytat-
juk a már megkezdett munkán-
kat, főbb terveink között szerepel 
például a minőségi kultúra kiala-
kítása, az egészségügy privatizá-
ciójának szigorú ellenőrzése, az 
egyetem és a város minél telje-
sebb együttműködése, s a jó kap-
csolat fenntartása az egyházak-
kal. 

O L Á H Z O L T Á N 

Az iskolákban előbb összeírnak és ellenőríznek, csak utána osztanak 

Igény az ingyentankönyvre 
Folytatás az 1. oldalról 

Kíváncsiak voltunk, hogy Szeged és környéke 
iskoláiban eddig mennyien éltek az ingyenes 
tankönyvigényekkel. 

Madách Imre Általános Iskola (Szeged): A 
tankönyvek osztását a héten kezdik, az isko-
lában már korábban összegyűjtötték azoknak 
a tanulóknak a nevét, akik jogosultak tan-
könyvtámogatásra. Az eddig beérkezett 263 
igény azonban nem mondható véglegesnek, 
hiszen az utolsó pillanatokban is már többen 
jelezték támogatási kérelmüket. 

Pallavicini Sándor Általános Iskola (Sán-
dorfalva): A 750 diák csaknem felét érinti a 
tankönyvtámogatás. Az már biztos, hogy a 

könyvek átvételekor a jogosultságot igazoló 
gyerekektől nem'szedik be a pénzt. 

Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium (Sze-
ged): A támogatást többen igénybe vették, de 
még nem végleges a kérelmezők száma. Ezt 
csak szeptember l-jén, a tankönyvosztás 
napján véglegesítik. 

Széchenyi István Gimnázium és Szakkö-
zépiskola (Szeged): Az iskola tanulóinak 
több mint egyharmada, mintegy kétszázöt-
venen igényeltek támogatást. A rászorultak 
jogosultságát a fenntartó dönti el. A végleges 

.döntést a tankönyvosztás napján, szeptem-
ber l-jén hozzák meg. Nem tisztázott a lebo-
nyolítás módja, kérdéses, hogy a tanulók tu-
lajdonba kapják-e a tankönyveket vagy köl-

csönbe. Az iskola az önkormányzattól várja a 
támogatás lebonyolításának szabályozását. 

Tömörkény István Gimnázium és Szak-
középiskola (Szeged): Tankönyvtámogatást 
eddig 185 tanuló igényelt. A tankönyvosztás 
holnap lesz. A lebonyolítás még nem egyér-
telmű, és nem végleges a rászorultak névsora 
sem. A tankönyvosztás napján igazolni kell a 
jogosultságot. 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Kis-
telek): Tegnap kezdték a tankönyveket oszta-
ni. A szülőket már értesítették, hogy a támo-
gatást utólag tudják biztosítani, tehát a 
könyvekért előre kell fizetni, és az összeget 
szeptember első heteiben visszakapják. 

F. K . - M . E. 

Eladják 
a Szeged 
Televíziót 

A Waldorf Új szentivánról a Béketelepre költözött 

Száz tanuló a Napos úton 

Fotó: Miskolczi Róben 

Távozik a Szeged Tfelevízió Kft. 
vezetője, helyét Arató László 
foglalja el. Ugyanakkor árulják 
a tévét részben birtokló céget is. 

A Szeged Televízió Kft. tegnapi 
közgyűlése elfogadta a jelenlegi 
ügyvezető igazgató, Gajdics Ottó 
lemondását. A távozó igazgató-
tól megtudtuk, szeptember 1-jé-
ig még ellátja feladatát. Munka-
körét Arató László veszi át, aki 
korábban már betöltötte ezt a po-
zíciót. 

Petykó Zoltán, a Profond Rt., 
azaz a televízió egyik tulajdono-
sának elnök-vezérigazgatója is 
bejelentette lemondását, egyút-
tal közölte: eladja a céget. Gaj-
dics Ottó a lemondását azzal in-
dokolta, hogy Petykó megbízott-
jaként került a cég élére, ezért er-
kölcsi kötelességének érezte a lé-
pést. A leköszönő ügyvezető kije-
lentette: a Szeged Televízió to-
vábbra is sugároz. 

Lapunkban már többször be-
számoltunk arról, hogy a televí-
zió szerződését felmondta az 
ORTT, mert 14 napot meghala-
dóan szüneteltette műsorát, a 
Hírközlési Főfelügyelet pedig 
visszavonta a sugárzási engedé-
lyüket. A Szeged TV fellebbezett, 
az ügy jelenleg a bíróságon van. 

Arató László elmondta, azzal a 
feltétellel vállalta el a tisztséget, 
hogy a tulajdonosoktól ígéretet 
kapott, biztosítanak minden 
szükséges anyagi eszközt a televí-
zió zavartalan működtetéséhez. 

Botka László polgármester teg-
nap értesült a hírről, így nem tu-
dott nyilatkozni, az önkormány-
zat tesz-e vételi ajánlatot, hogy 
ismét irányíthassa a céget. 

K . B . A szülők és a gyerekek is segítenek a költözködésben. 


