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Elutasították a Virág cukrászda utólagos kérelmét 

Félmilliós büntetés 
a Disneylandért 
A szegedi polgármesteri hivatal 
utólag sem engedélyezte a Virág 
cukrászda műanyag játékainak 
Klauzál téri elhelyezését. A cuk-
rászdának a szabályos terület-
használati díj ötszörösét kell 
büntetésként kifizetnie. 

Engedély nélkül működtette 
pénzbedobós gyermekjátékait a 
szegedi Klauzál téren a Virág 
cukrászda. A polgármesteri hiva-
tal elutasította a játékok elhelye-
zésére utólag beadott kérelmet, 
ezért a cukrászdát működtető 
társaságnak a szabályos terület-
használati díj- ötszörösét, össze-
sen közel félmillió forintot kell 
büntetésként kifizetnie. A játé-
kok pontosan 72 napig működ-
tek szabálytalanul a Kis Virág 
cukrászda előtt. 

Amint arról korábban beszá-
moltunk, a Kis Virág előtt önké-
nyesen fölállított játékok miatt 
június 26-án szólította föl a hiva-
tal a cukrászdát a helyzet rende-
zésére. A tulajdonos bő egy hó-
napos késéssel, július 28-án kér-
te a hivatal hozzájárulását a játé-
kok közterületi működtetésére. 
Az általános igazgatási iroda 
nem adott területhasználati en-
gedélyt a Klauzál téri játszósa-

rokra - tájékoztatta lapunkat 
Ácsné Gunda Judit irodavezető. 

Erősen vitatható, hogy a Dis-
neylandet idéző, zenélő, berregő, 
füttyögő és csilingelő, csiricsáré 
színekben pompázó műanyag 
autók, helikopter, lovacska és 
forgó mennyire illeszkednek a je-
lentős költséggel és körültekin-
téssel fölújított, műemlék és he-
lyi védettséget élvező házak kö-
zé, a díszburkolattal kirakott 
Klauzál térre. A cukrászda kérel-
mét az építészeti ügyekben illeté-
kes tervtanács is megtárgyalta. 
Augusztus 31-éig kiadták ugyan 
a fennmaradási engedélyt, de azt 
is kikötötték, ilyen játékok nem 
valók az igényesen kialakított 
építészeti környezetbe. A tervta-
nács a jövőben nem javasolja ha-
sonló játékok elhelyezését a Kla-
uzál téren. 

Az ügyben kérték a" Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal állás-
pontját is, de időközben megszü-
letett az önkormányzat döntése, 
így írásos véleményre már nem 
volt szükség. A műemlékvéde-
lem szegedi irodájától megtud-
tuk: a Virág semmiképpen sem 
kaphatott volna hozzájárulást a 
játékok elhelyezésére. 

NYILAS PÉTER 

Provokálni akarnak 
A polgári oldal különböző szer-
vezeteinek összefogásával Civil 
Szövetség Egyesület alakult - je-
lentették be tegnap Szegeden. 

A napokban Szegeden megala-
kult Civil Szövetség Egyesület a 
helyi polgári köröket és más 
jobboldali szervezeteket tömörí-
ti. Céljuk a kulturális és közéleti 
rendezvények szervezése mellett 
provokálni a helyi közélet sze-
replőit a hatékonyabb képviselet-
re - jelentette ki Ádám Attila el-
nök tegnapi sajtótájékoztatóján, 
amelyen három kérdést vetettek 
fel: Mit tesz Szeged polgármeste-
re azért a háromszáz családért, 
akiket a legújabb gyárbezárási 
hullám érint?,- Ha Botka László 
bejelentésének megfelelően az 
eszközök és az épület privatizáci-
ója nem következhet be a szegedi 

kórház esetében, vonatkozik-e ez 
a működtetésre is?; Kinek jó az, 
hogy a tanárok nem tájékoztat-
hatják a szülőket szabadon? 

A harmadik kérdéssel kapcso-
latban arra kérik a pedagóguso-
kat, ne működjenek közre az ok-
tatási törvény erre vonatkozó 
rendelkezéseinek végrehajtásá-
ban. Az is elhangzott: aláíráso-
kat gyűjtenek a tanárok titoktar-
tási kötelezettségének eltörlése 
érdekében is. 

A sajtótájékoztatón átadták a 
szőregi Csodaszarvas Polgári Kör 
által a határon túli magyarok 
kettős állampolgársága érdeké-
ben összegyűjtött aláírásokat 
Nagy Abonyi Attilának, a Vajda-
sági Magyarok Demokratikus 
Közössége szegedi tagozatvezető-
jének. 

M. B. I. 

Nem mindenki támogatja a korlátozott sztrájkot 

Megosztottak az orvosok 
Az egészségügyi változások ér-
dekében az orvosok egy része 
hajlandó lenne sztrájkolni, má-
sok viszont azt hangsúlyozzák: 
a gyógyítással nem egyeztethető 
össze a sztrájk. 

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) 
egy esetleges sztrájkot is kilátás-
ba helyezett, ha a kormány nem 
küldi vissza a szaktárcának az 
egészségügyiek jogállásáról szóló 
törvénytervezetét. Mivel az új 
egészségügyi miniszter, Kökény 
Mihály új javaslattervezettel fo-
gadta a keddi megbeszélésen a 
kamara vezetőit, a testület ezt 
már tárgyalási alapnak fogadta 
el, s úgy tűnik, eláll a sztrájktól. 
Gyenes Géza, a MOK főtitkára 
hétfőn még lapunknak úgy nyi-
latkozott: a sztrájk szervezése 
akkor sem áll le, ha a kormány 
hajlandó a tárgyalásokra. A 
MOK elnöke, Eger István viszont 
egy nappal később már úgy fogal-
mazott: ameddig a tárgyalások 
zajlanak, szüneteltetik az érdek-
érvényesítési akciókat. Az orvosi 
kamara országos elnöksége több 
mint egy héttel ezelőtt kérdőívet 
küldött a hazai orvosoknak, 
amelyen azt kérdezik: részt ven-
ne-e a kamara által szükséges-
nek tartott nyomásgyakorlási 
eszközök alkalmazásában? A fel-
mérések összesítése még javában 
tart, de azt már tudni lehet, hogy-
a hazai orvostársadalom meg-
osztott a végső eszköz, a sztrájk 
kérdésében. A kamara céljaival, 
követeléseivel sokan egyetérte-
nek, de nem kevesen vannak 
azok, akik a munkabeszüntetést 
hivatásukkal ellentétesnek tart-
ják. 

László István, a szegedi egye-
tem háziorvosi intézetének ad-
junktusa szerint is összeegyez-

Ferencsik Mária főorvos és Kiss József osztályvezető főorvos szerint tárgyalásokkal kellene ered-
ményt elérni, de végső esetben csatlakoznának a sztrájkfelhíváshoz. Fotó: Kantok Csaba 

tethetetlen az orvoslás a sztrájk-
kal. - Nem tudom elképzelni -
mondja a több évtizede gyógyító 
doktor - , hogy a hozzám forduló 
betegnek ne írjak fel gyógyszert, 
ne vizsgáljam meg azért, mert 
munkabeszüntetést hirdetnek 
meg. Egyetlen beteggel sem tehe-
tem meg, hogy ne nyújtsak szá-
mára ellátást. A kórházak, orvosi 
rendelők ajtajára nem lehet kiír-
ni, hogy sztrájk miatt a gyógyítás 
szünetel. Véleményem szerint 
tárgyalásokkal kell érvényt sze-
rezni az orvostársadalom jogos 
követeléseinek. 

A szegedi kórház belgyógyász 
főorvosa, Kiss József úgy fogal-
maz: a kamara céljaival egyet-

Kinyit a víztorony 
A kulturális örökség napjai rendezvénysorozat részeként a hét végén 
megnyílik az érdeklődők előtt a Szegedi Vízmű Rt. több létesítménye 
is. Cél, hogy a fölhasznált ivóvíz útja követhető legyen, ezért szeptem-
ber 19-2l-ig bemutatják a Szent István téri víztorony, a Kátay utcai 
környezetvédelmi laboratórium, valamint a klebelsbergtelepi városi 
szennyvíztisztítót is. A víztorony pénteken 10-19óráig, szombaton és 
vasárnap pedig 10-17 óráig tart nyitva. A laboratóriumban és a szenny-
víztisztítóban pénteken 10-19 óráig lehet körülnézni. 

A Fidesz tegnap felavatta, az önkormányzat a jövő héten átadja a garzonházat 

Előrehozott ellenzéki házavatás 
A Fidesz-MPSZ helyi szervezete 
a város vezetőit megelőzve fel-
avatta tegnap Szegeden a Szé-
chenyi-terv támogatásával épült 
negyvenegy lakásos garzonházat 
a Tápai utcában. 

- Ünnepelni jöttünk ma össze, 
örömünk azonban nem felhőtlen 
és teljes - mondta tegnap Rákos 
Tibor országgyűlési képviselő a 
szegedi Tápai utcai fecskeház 
előtt megtartott rendhagyó sajtó-
tájékoztatón. A Fidesz-Magyar 
Polgári Szövetség (Fidesz-MPSZ) 
városi szervezetének elnöke 
hangsúlyozta: jelképesen avatják 
fel az Orbán-kormány által életre 
hívott Széchenyi-terv egyik je-
lentős szegedi beruházását. 

A negyvenegy lakásos garzon-
házat 2002 augusztusában kezd-
ték el építeni, és egy év alatt vé-
geztek a munkálatokkal. Az épü-
let jelenleg még üresen áll. A tá-
jékoztatón elhangzott, hogy a 
huszonhét és negyvenegy négy-
zetméteres garzonlakásokba fia-
tal házaspárok, valamint egyete-
mi hallgatók költözhetnek majd 
be. Dobó László országgyűlési 
képviselő, a szegedi közgyűlés Fi-
desz-frakciójának vezetője, a Fi-
dehtas alelnöke közölte: az, hogy 
a fecskeház elkészült, bizonyitja, 
a legnagyobb ellenzéki párt fon-
tosnak tartotta és tartja, hogy a 
pályakezdő fiatalok életét meg-
könnyebbítse. 

A Fidesz szegedi tagjai ünnepeltek tegnap a Tápai utcában. Fotó: Karnok Csaba 

Rákos Tibor arra is felhívta a 
figyelmet, hogy a Széchenyi-terv 
mára gyakorlatilag megszűnt, 
még a nyomait, a támogatást fel-
tüntető táblákat is igyekeznek el-
tüntetni. Hangsúlyozta, noha a 
Medgyessy-kabinet részéről sok 
támadás érte a Széchenyi-tervet. 

Kérdésünkre, hogy a Fidesz 
helyszínen tartott sajtótájékoz-
tatója, politikai akciója egyfajta 
fricska-e a jelenlegi városvezetés-
nek, azt felelte: a jelképes ház-

avatással csak arra szerették volnaló vehemenciával vesznek majd 
ráirányítani a figyelmet, hogy bár arészt. 
Medgyessy-kabinet vállalja a Szé- - Az önkormányzat vezetői a jö-
chenyi-terv eredményeit, azt nemvő héten ünnepélyes keretek kö-
akarja folytatni. zött adják át a Tápai utcai garzon-

Botka László polgármester az el-házat, amelyben a város tizenegy 
lenzéki párt házavató akciójávallakást felajánl a Szegedi Tudo-
kapcsolatosan lapunknak elmond-mányegyetemnek - tájékoztatta 
ta, örömmel vette tudomásul, hogylapunkat Németh István, az IKV 
a Fidesz helyi szervezete osztozniRt. elnök-vezérigazgatója. A fiatal 
kíván a város sikerében. Majd hoz-házasoknak pályázattal adják 
zátette: reméli, hogy a jövőben amajd bérbe a garzonokat, 
problémák megoldásában is hason- SZABÓ C. SZILÁRD 

ért, s ezzel az orvosok zöme így 
van, hiszen az egészségügyben a 
változások elengedhetetlenek. A 
rendszerváltás óta folyamato-
san romlanak a gyógyítás körül-
ményei - így a főorvos - a pénz-
telenség okán alapvető eszkö-
zök hiányoznak, fogy az után-
pótlás, alacsonyak a bérek, egy-
re rosszabb a finanszírozás. Ha 
nem történik változás, óriási 
problémák lesznek. - A szegedi 
kórházban nincs sztrájkhangu-
lat - tette hozzá Kiss főorvos - , 
de úgy ítélem meg, az egészség-
ügyben szükséges változtatáso-
kért alkalmazott nyomásgya-
korlás érdekében a kórház orvo-
sainak zöme hajlandó lenne 

sztrájkolni, mint ahogyan ma-
gam is. 

A szegedi kórház közalkalma-
zotti tanácsának elnöke, Feren-
csik Mária főorvos azon az állás-
ponton van, hogy tárgyalásokkal 
kellene eredményt elérni, ám ha 
ez nem sikerül, akkor a sztrájk 
eszköze sem elvetendő. Egy eset-
leges egészségügyi munkabe-
szüntetés nem jelenti azt, hogy 
nem látjuk el a betegeket - ma-
gyarázza a főorvosnő - Ebben az 
esetben az ügyeleti szintű ellátás 
szabályai érvényesülnének. 

Magát megnevezni nem kívánó 
orvos tömören fogalmazott: „a 
gyógyításra tettem esküt". 

K. K. 

2005 végére csatornázott lesz Szeged 

Sok milliárdról 
szerződnek pénteken 
A tizenhétmilliárd forintos" 
szegedi csatornaberuházás ki-
vitelezési szerződését holnap 
írja alá a városházán Botka 
László polgármester a győztes 
cég vezetőjével és Persányi 
Miklós környezetvédelmi mi-
niszterrel. 

Szegeden az elmúlt években is 
folyt a szennyvízcsatorna-háló-
zat fejlesztése: 2000-ben 300 
milliós költséggel hatszáz, 
2001-ben pedig 980 millió forin-
tért ezernyolcszáz ingatlant kö-
töttek rá a hálózatra. Az EU kör-
nyezetvédelmi alapja, az ISPA ál-
tal 8,3 milliárd forinttal támoga-
tott, október második felében 
megkezdődő beruházás folya-
mán Szegeden tízezer, Deszken, 
Kübekházán, Újszentivánon és 
Tiszaszigeten pedig további há-
romezer ingatlant kötnek majd 
rá szennyvízcsatorna-hálózatra, 
így Szegeden és a környező tele-
püléseken is eléri a száz százalé-
kot a csatornázott ingatlanok 
aránya. 

Az idén februárban úgy tűnt, 
hogy veszélybe kerül az ISPA ál-
tal 50 százalékban támogatott, 
összesen 17 milliárdos beruhá-
zás. Az első ütemre kii'rt nemzet-
közi tenderen ugyanis az értéke-
lő bizottság nem tudott ered-
ményt hirdetni. A legjobb ajánlat 
is 2 milliárd forinttal volt ugyan-
is magasabb, mint a rendelkezés-
re álló pénz. Hiába döntött az 
1999-ben tervezett program tá-
mogatásáról az ISPA 2000-ben, a 
magyar állam 35 százalékos sze-
repvállalásáról ugyanis csak a 
kormányváltást követően, 2002 
októberében határozott a Med-
gyessy-kabinet. Az erről szóló 
szerződést Smuck Erzsébet, a 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium EU-integrációért 

felelős államtitkára írta alá Sze-
geden, tavaly ősszel. Időközben 
azonban az 1999-es árakhoz ké-
pest az építőiparban 28 százalé-
kos árdrágulás következett be. 

Pénteken a városházán Persá-
nyi Miklós környezetvédelmi mi-
niszter és Botka László polgár-
mester aláírja azt a megállapo-
dást, amelynek értelmében a tár-
ca magára vállalja a kétmilliárd 
forintos költségnövekedést. 
Ugyanekkor írják alá a csatorna-
beruházás kiviteh szerződését a 
győztes cég vezetőjével. Értesülé-
seink szerint a megállapodástól 
számított harminc napon belül 
el kell készítenie a nyertes cég-
nek az építkezés ütemezését és 
meg kell kezdenie a munkálato-
kat. 

Első ütemben Szegeden fekte-
tik le a szennyvízcsatornákat. A 
megyeszékhelyen jelenleg a laká-
sok 72 százaléka csatornázott. A 
teljes beruházás további három 
üteme, a környékbeli települések 
csatornázása, a főgyűjtő hálózat 
kiépítése, illetve a klebelsbergte-
lepi szennyvíztelep bővitése, az-
az a meglévő mechanikai mellett 
a biológiai tisztító és az iszapke-
zelő megépítése. 

Az ISPA és a kormány támoga-
tásával megvalósuló szennyvíz-
beruházás eredményeképpen a 
csatornázottság aránya 2005 vé-
géig 100 százalékra emelkedik. 
Mindez azt jelenti, hogy a csator-
nahálózat teljes kiépítése és a 
szennyviztisztító telep biológiai 
tisztítórendszerrel történő bőví-
tése után Szegeden, az eddigiek-
kel szemben, tisztított szennyvíz 
kerül majd a Tiszába. Ismeretes, 
hogy a megyeszékhelyen napon-
ta közel tizennégyezer köbméter 
tisztítatlan kommunális szenny-
víz ömlik a folyóba. 

K. B.-SZ. C. SZ. 


