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Tízmilliárd forintból 253 kilométerrel bővül a szennyvízelvezető-hálózat 

Minden utcát csatornáznak 
Folytatás az 1. oldalról 

/ 

ígérgetés, 
megszorítás 

A hat részre bontott szennyvízbe-
ruházás első tenderkiírásán a 
Hídépítő, a Betonút és a Alterra 
Rt. konzorciuma nyerte el a meg-
bízást. A Culvert 2003 Konzorci-
um több mint 36 millió euró, kö-
zel tízmilliárd forint értékű mun-
kát végez el. Az ISPA-alapból fe-
dezik a költségek 38 százalékát, a 
kormányzati hozzájárulás 50 
százalékra emelkedett, az önkor-
mányzat és a lakosság már csak 
11,5 százalékát fedezi a teljes 
összegnek. Amint arról lapunk-
ban beszámoltunk, az állam ere-
detileg a költségek 35 százalékát 
vállalta volna magára, ám idő-
közben megváltoztak az építő-
iparban az árak. A környezetvé-
delmi tárca vállalta, hogy fedezi 
az árnövekedésből adódó többlet-
költségeket, így csökkent az ön-
kormányzat és a lakosság része-
sedése a beruházás terheiből. 
Zsigmondi András a konzorcium 
képviseletében hangsúlyozta: föl-
készült munkatársakkal, nagy ta-
pasztalat birtokában kezdenek 
hozzá a beruházáshoz. Ok építet-
ték a szennyvízcsatorna hálózat 
előző ütemét is két évvel ezelőtt. 
Igyekezni fognak a környezet leg-
csekélyebb zavarásával dolgozni, 
és tájékoztatni a lakosságot a 
munkálatokról - tette hozzá. 

Persányi Miklós környezetvé-
delmi miniszter a szerződés alá-
írása előtt elmondta: legalább egy 
évszázad kell ahhoz, hogy a fel-
szín alatti vizek minősége újra 
olyan legyen, mint száz évvel ez-

A csatornaépítés kellemetlenségekkel is jár majd, de ezek gyorsan felejthetőek. Fotó: Karnok Csaba 

előtt volt. Jelenleg szemiyvíztó-
ban úsznak a települések - fogal-
mazott a miniszter. A Szegeden 
megvalósuló beruházásnak kö-
szönhetően javul a Tisza és a ta-
lajvíz minősége. A teljes, hat rész-
re bontott szennyvízberuházás, 
amelynek első részletéről kötöt-
tek tegnap szerződést, 24 milliárd 
forintba kerül, ebből 8,3 milliárd 
forintnyi eurót az ISPA-alapból 

kap Szeged. Persányi kiemelte: 
csatlakozásunk után a kohéziós 
alapból környezetvédelmi beru-
házásokra még több támogatást 
kaphat Magyarország. Az ISPA 
előcsatlakozási alapból évi 42 
millió euró jutott hazánknak erre 
a célra, a kohéziós alapból várha-
tóan 110 millió eurós támogatás 
vehető igénybe évente. 

A szerződés aláírása után, mie-

lőtt koccintottak volna a beruhá-
zás sikerére a szerződő felek, a 
polgármester még egyszer meg-
köszönte mindazok évtizedes 
munkáját, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy ilyen nagy fejlesz-
tést hajtsanak végre a városban. 
A munkagépek szeptember vé-
gén, október elején jelennek meg 
Szeged utcáin. 

M. B. I. 

Orbán szobrot avatott Mórahalmon 

Nógrádi Zoltán mórahalmi polgármester, Orbán Viktor és Kalmár Ferenc szegedi városatya a Móra-
kert Szövetkezetnél tett látogatáson. Fotó: Gyenes Kálmán 

Folytatás az 1. oldalról 

A Fidesz-elnök szerint az uniós 
tagság az országok versenyével 
egyenlő, ahol csak magunkra 
számíthatunk. Ha pedig az or-

szág gazdasági válsággal terhel-
ten lép az unióba, akkor az első 
időkben a nehézségek fokozódá-
sára számíthat. A volt miniszter-
elnök a sportból vett példával vi-
lágította meg mondandóját, 

Ludas Matyi-ország 
A politika lázgörbéje a csúcsra kúszott júliusban a szekszárdi 
Szent László hídon. Hárman avatták fel a hidat. Először Csillag 
István gazdasági miniszter, aztán Orbán Viktor exkormányfő, 
majd Medgyessy Péter miniszterelnök. Történt mindez szűk egy 
hét leforgása alatt. Az avatási láz nem csillapodott. Szegeden a 
helyi fideszesek szűk polgári körben avattak fel egy fecskeházat. 
Ugyanott ugyanezt teszi majd a kormánypárti városvezetés egy 
hét múlva. Mórahalmon ünnepélyes keretek között átadta a kor-
mány egy tagja az Arányszám rendezvényházat, amit tegnap Or-
bán Viktor volt miniszterelnök is felavatott. Ludas Matyi-ország a 
mi kicsiny hazánk, csak most nem verik, hanem adják, oda s 
vissza, akár háromszor is. 

sz. c. sz. 

mondván: „későn bajlódunk a ci-
pőfűzőnkkel, ha eldördült a 
startpisztoly, helytelen, ha ellus-
tálkodjuk az edzőtáborozást, s 
ugyancsak késő, ha ráébredünk, 
hogy tehetségtelen edzőt igazol-
tunk..." 

A tennivalókat sorolva először 
legfontosabb célként azt fogal-
mazta meg, hogy „a mezőgazda-
ságban is mindenki nyertese le-
gyen a csatlakozásnak." Követel-
ményként állította, hogy magyar 
föld ne kerüljön idegen kézbe; a 
gazdálkodók állami tulajdonú 
bankoktól kapjanak hitelt; s 
olyan embereket küldjenek a 
parlamentbe, akik szeretik és 
tisztelik a gazdákat. Szavait üte-
mes taps jutalmazta. 

A jelenlegi kormány ígéreteiről 
alkotott véleményét a pokol és 
mennyország között dönteni ké-
szülő politikusról szóló tréfával 

illusztrálta (az első látogatásakor 
luxussal kecsegtető poklot vá-
lasztó honatya az alvilágba visz-
szatérve már csak szemétdom-
bot talál, s amikor panaszra 
megy Szent Péterhez, a menny-
ország kapusa így válaszol: „az a 
kampány volt, és te már leadtad 
a szavazatodat..."). 

A közeljövőre nézve Orbán 
Viktor összefogásra biztatta hall-
gatóságát, s búcsúzóul egy kínai 
bölcsességet idézett: „Azt nem 
akadályozhatjuk meg, hogy a 
gond madarai átrepüljenek a fe-
jünk felett, de azt igen, hogy fész-
ket rakjanak a hajunkban." 

Beszéde végeztével a Fidesz el-
nöke Nógrádi Zoltánnal közösen 
leleplezte az egy nappal korábban 
átadott Aranyszöm Rendezvény-
ház (fővállalkozó a Ferroép Rt., 
helyi alvállalkozó a Móraép Kht.) 
előtt elhelyezett Klebelsberg Ku-
nó-szobrot, Kalmár Márton sze-
gedi szobrászművész alkotását. 
A mellszobor a két világháború 
közti korszak jeles kultuszmi-
nisztere, a tanyai iskolarendszer 
megalkotója, iskolaépítő, refor-
mer tiszteletére áll a rendezvény-
ház bejárata mellett. 

Ezután az ünnep vendégei a 
Mórakert Szövetkezet agrárlo-
gisztikai centrumában talál-
koztak a termelőközösség tag-
jaival. 

A városnapi ünnepségsorozat 
szombati programjában egyebek 
mellett szüreti mulatság (ökör-
sütés, játszóház), első osztályo-
sok avatása, gyermekligeti faül-
tetés, szüreti fölvonulás, utcabál 
szerepel. Vasárnap ünnepi szent-
mise, haranglábszentelés, sör-
fesztivál, elszármazottak talál-
kozója, nosztalgiadiszkó és több 
koncert is lesz. 

NY. P. 

KOVÁCS ANDRAS 

Eddig sem voltak egyszerűek az adótörvények, jövőre azonban 
még bonyolultabbá válnak: az ügyben az ellenzék folyamatosan 
nyomás alatt tartotta a kormányt, így nem csoda, hogy a raciona-
litás és a politikai érdek alaposan összekeveredett a 2004-es esz-
tendőre vonatkozó szabályozásban. És persze a koalíciós partner-
nek, az SZDSZ-nek is voltak feltételei, ha már egyszer adócsök-
kentéstígért választóinak. 

Ez utóbbit az adókulcsok faragásával viszonylag egyszerűen 
megoldottnak véh a törvényjavaslat, a végső egyenleget - csök-
ken vagy nő jövőre az általános adóterhelés - másként számolja 
az ellenzék, mint a kormány. 

A különböző végeredményen persze nem 'szabad csodálkozni, 
elég, ha valaki a lakáshitel adókedvezményének változását szá-
molja végig. Előrebocsátva, hogy hozzá kellett (lehetett) nyúlni, a 
jelenlegi tendenciával ugyanis néhány év múlva szinte kezelhe-
tetlenné vált volna az állami szerepvállalás. Tény az is, kapta az 
ingyenpénzt szegény és gazdag, pontosabban inkább az átlagos 
jövedelmű és a rá nem szoruló egyaránt, hiszen a társadalom alsó 
harmadának, négytizedének esélye sem volt igénybe venni az 
adókedvezményt. A maximálishoz pedig még kevesebben fértek 
hozzá, egy háromgyermekes, lakáshitelt törlesztő családnak már 
igen szép jövedelemmel kellett rendelkeznie ahhoz, hogy vala-
mennyi kedvezménnyel élni tudjon. 

A lakáshitel törlesztőrészlete után levonható maximum havi 
20 ezer forintos adókedvezmény a felére csökken jövőre, s hason-
lóan drasztikus döntés, hogy legfeljebb öt éven keresztül vehető 
igénybe. Csak az új lakásnál, háznál marad a levonható negyven 
százalék, használtnál a részletnek csupán harminc százalékát le-
het leírni - persze csak a felére csökkent, havi tízezer forintos pla-
fonig. És van egy másik plafon, a jövedelmi limit is, ezzel a közép-
osztály jó részét eleve megfosztják az adókedvezménytől. A har-
madik plafon pedig a hitelösszeg felső határa... 

Elég bonyolult ez a változás - nem is említettem minden ele-
mét - ráadásul nagyon húsbavágó lehet számos olyan családnál, 
amelyik azért adósodott el havi (bruttó) ötvenezer forinttal, mert 
így optimalizálhatta az adókedvezményt. Nekik pontosan egy-
harmaddal növekszik a havonta fizetendő részlet, s ez egy feszes 
családi költségvetésnél már okozhat bonyodalmakat. 

A legnagyobb baj persze a kiszámíthatatlanság, mert az új lakást 
vásárló, házat építő családok 15-25 évre terveznek, nem a négy-
éves kormányciklusokra, s ehhez képest ugyancsak kapkodóra -
ígérgetőre és megszorítóra - sikerült az elmúlt néhány esztendő. 

Információ és jog 
MUNKATÁRSUNKTÓL rű helyzetekben ábrázol. Ezek a 

felvételek többnyire alkalmasak 
a gyűlöletkeltésre, éppen ezért, 
mondta Havas, az Egyesült Álla-
mok példájából kiindulva ha-
zánkban is korlátozni kellene a 
sajtószabadságot a közrend mint 
magasabb cél érdekében. 

Ezután az újságíró felhívta a 
pódiumra Vadászi Bálintot, a 
Miniszterelnöki Hivatal egyik 
roma származású munkatársát, 
aki a hírhedt Irigy Hónaljmirigy 
Bazi nagy roma lagzi című pro-
dukcióját hozva példának fel-
hívta a jelenlévők figyelmét az 
egyes kisebbségekkel szembeni 
túlzott általánosítások és szte-
reotípiák veszélyére. A konfe-
rencián médiajogi és egyéb sze-
mélyiségi jogi témákban felszó-
lalt még Szabó Imre, az SZTE 
ÁJTK dékánja, Gellén Klára, a 
polgári jogi tanszék munkatár-
sa, valamint Tímár János, az 
ORTT tagja. 

Információs társadalom - mé-
diajog címmel tartottak tudomá-
nyos konferenciát tegnap Szege-
den a Tisza Szállóban a Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának Polgári 
Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszé-
ke, valamint a Szegedi Bizton-
ságpolitikai Központ szervezésé-
ben. A nagy érdeklődéssel kísért 
eseményen többek között elő-
adást tartott Havas Henrik. Az 
újságíró a Kisebbség, másság a 
médiában címmel a sajtó felelős-
ségéről beszélt. Szerinte a társa-
dalmi kisebbségek helyzetét ir-
reálisan ábrázolják a médiában, 
erősítve bennük a az előítélete-
ket. Hozzátette, kisebbségek 
alatt nem csupán a cigányokat 
érti, hanem a melegeket vagy a 
nyugdíjasokat is, akiket a média, 
hasonlóan a roma kisebbséghez, 
általában megalázó, nem életsze-

Országos diákönkormányzati találkozó Mártélyon 

A tanulók és az unió 
A diákönkormányzatok országos 
találkozójának ad otthont a hét 
végén Mártély. Az összejövetelre 
46 középiskolából közel száz di-
ák érkezett, azért, hogy tájéko-
zódjon az Európai Unióban élő 
kortársaik helyzetéről, a csatla-
kozást követő lehetőségekről. 

A tegnap délutáni megnyitón 
Almási István, Vásárhely alpol-
gármestere köszöntötte a diáko-
kat, hangsúlyozva: a város min-
dig nagy gondot fordított az ifjú-

ság oktatására, s jövőben is az a 
cél, hogy az iskolabezárások he-
lyett fejlesszék' az intézménye-
ket-. A fiataloknak tegnap dr. Sza-
bó Eva, az SZTE pszichológiai 
tanszék adjunktusának előadása 
segítségével a pedagógusok vilá-
gával ismerkedtek meg, s képet 
kaphattak arról, hogy bizony ta-
nárnak lenni sem könnyű. Ma is 
számtalan program várja a diá-
kokat, akik többek között a diák-
jogokról tájékozódhatnak. 


