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Egymilliárd forintot kellene a házakra költeni 

Ot belvárosi 
ingatlant adnak el 

Felavatták Nagy Imre szobrát - a pártok együtt koszorúztak 

Méltósággal ünnepelt Szeged 

Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája és Botka László polgármester is virágot helyezett el a mártír miniszterelnök szobránál. Fotó: Karnok Csaba 

Öt belvárosi ingatlant, köztük 
műemlékeket értékesít a sze-
gedi önkormányzat. Ha az épü-
letekvárosi tulajdonban marad-
nának, több mint egymilliárd 
forintot kellene a felújításukra 
költeni. 

A közeljövőben pályázatot ír ki a 
Szegedi Ingatlankezelő és Va-
gyongazdálkodó Rt. öt felújításra 
szoruló belvárosi ház eladására -
erre az ingatlankezelő céget im-
máron közgyűlési határozat ha-
talmazza fel. A Nádor utca 3., az 
Oskola utca 16., a Hajnóczy utca 
1/B, a Kelemen utca 11. és a Ti-
sza Lajos körút 29. számú ingat-
lanok felújítása - ha megmarad-
nának önkormányzati tulajdon-
ban - több mint egymilliárd fo-
rintot emésztene fel - nyilatkoz-
ta Németh István, az IKV Rt. ve-
zérigazgatója. Mivel ekkora ösz-
szeg nem áll rendelkezésre a la-
káskasszában, s mert az öt ház-
ból kettő évek óta üres, állaguk 
pedig rohamosan romlik, a leg-
jobb megoldás az értékesítés. Az 
IKV Rt. független értékbecslő ál-
tal megállapított kikiáltási áron, 
felújítási kötelezettséggel pályáz-
tatja majd meg az épületeket oly 
módon, hogy előtte minden 
szükséges engedélyt beszerez a 
Nemzeti Kulturális Örökségvé-
delmi Hivataltól. Az eladásokból 
egyrészt kézzel fogható bevétel-
hez jut a város, másrészt a meg-
szépült épületeknek köszönhető-
en gazdagabb lesz - tette hozzá a 
vezérigazgató. 

A Nádor utca 3. számú üres 
ház a John Bull Pub „hátában" 
található, gerendákkal kitámasz-
tott falú, a nagy árvizet túlélt vá-
lyogház. Az elkészült felújítási 
terv alkotója a pincefödémig 
visszabontaná az épületet, teljes 
újjáépítést javasol, szemben a 

Szegedi központtal elismerte az 
állam a párizsi Alliance Fran-
çaise francia nyelvvizsgáját. A 
megyeszékhely francia kulturá-
lis egyesülete az országban az 
egyetlen intézmény, ahol itthon 
és külföldön egyaránt elismert 
bizonyítványt adnak ki. 

Két, államilag elismert francia 
nyelvvizsga közül választhatnak 
a nyelvtanulók a jövő évtől Ma-
gyarországon. Eddig csak a Rigó 
utcai, hivatalosan Origó nyelv-
vizsga létezett. Ez a korábban 
egyeduralkodó állami nyelvvizs-
ga utódja, úgynevezett kétnyelvű 

IDEGEN 
NYELVEK 
SORRENDJE 
Az EU-ban a második, ha-
zánkban a harmadik legnép-
szerűbb idegen nyelv a fran-
cia. A Központi Statisztikai 
Hivatal elemzéséből kiderül: 
az unió lakosságának 41 szá-
zaléka beszéli saját anyanyel-
vén kívül az angol nyelvet, a 
második idegen nyelv a fran-
cia 19,2 százalékkal, harma-
dik legnépszerűbb nyelv pedig 
a német tíz százalékkal. Ma-
gyarországon a német a leg-
népszerűbb idegen nyelv, a la-
kosság tíz százaléka beszéli 
ezt. Hasonló, közel tíz száza-
lék az angolul beszélők ará-
nya. A harmadik legszélesebb 
körben ismert nyelv a francia: 
a magyar lakosság egy száza-
léka tud franciául. Szegeden 
az átlagosnál több diák tanul 
franciául, a városban két taní-
tási nyelvű iskolai osztályok 
is működnek. 

műemlékvédelemmel, amely a 
jelenlegi szerkezetek teljes érté-
kű javítása, pótlása mellett vok-
sol. Amennyiben a felújítás nem 
történik meg a közeljövőben, az 
épület akár teljesen megsemmi-
sülhet. Az ingatlanforgalmi ér-
tékbecslő közel 12 millió forin-
tos bevétellel számol, ha sikerül 
eladni. Hasonlóképpen romos és 
elhagyatott a Hajnóczy utca 1/B, 
a volt Tiszavirág vendéglő mű-
emlék épülete, ám forgalmi érté-
ke még így is eléri az 52 millió fo-
rintot. Csaknem üres az Oskola 
utca 16. számú ház, amelynek 
emeletén már nem laknak, a 
földszinten azonban egy élelmi-
szerbolt található. Becsült értéke 
jelenlegi állapotában 23 millió 
forint. 

A Kelemen utca 11. számú 
épületet is eladnák, ha lenne rá 
vevő. A Boszorkánykonyhának 
otthont adó ingatlan állaga any-
nyira rossz, hogy felújítása a 
szakértők szerint nem tűr halasz-
tást (becsült költsége 500 milbó 
forint). A ház 23 lakásából a bér-
lők nagy része elköltözött, öt la-
kásban azonban még laknak. Ve-
lük folyamatosan tárgyal az ön-
kormányzat, elhelyezésükről, 
avagy kifizetésükről, bérleti jo-
guk megváltásáról 2004. április 
végéig gondoskodik. A ház jelen-
legi forgalmi értéke 210 millió fo-
rint. „Kakukktojásnak" számít a 
Tisza Lajos körút 29. számú, a 
kiskörút külső peremén található 
épület, amelynek 15 bérlője meg 
kívánja vásárolni a lakásokat. Az 
önkormányzat azért adott zöld 
jelzést a kérésnek - szintén felújí-
tási kötelezettséggel - , mert a 
szomszédos ingatlanok már ko-
rábban magántulajdonba kerül-
tek. A város várható bevétele az 
eladásból 73 millió forint. 

F. K 

vizsga, azaz a két nyelv közötti 
közvetítés képességét is méri for-
dítási és tolmácsolási feladatok-
kal. A Szegedi Tudományegyete-
men az Origó vizsga több nyelv-
ből is letehető, ezt azonban kül-
földön nem ismerik el. Szegeden 
sok, franciául tanuló diák szerez-
te meg ezenkívül a DALF-, vagy 
DELF-bizonyítványt, a francia 
o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m nyelvvizs-
gáját. Ezt külföldön jól használ-
hatják a nyelvtanulók, de Ma-
gyarországon nem ismerik el hi-
vatalosan. 

- A szegedi Alliance Française 
egynyelvű vizsgája a legnagyobb 
nemzetközi nyelvvizsgaközpon-
tok közös rendszerének része -
mondta lapunknak Balogh Ág-
nes, a nyelvvizsgaközpont veze-
tője. Az Európa Tanács határozta 
meg a nyelvvizsgáztatás alapel-
veit, a nagy európai nyelvek vizs-
gaközpontjai pedig ennek alap-
ján egy közös rendszert hoztak 
létre. A párizsi Alliance Fran-
çaise a német Goethe Instituttal 
és a brit Cambridge nyelvvizsga-
központtal összehangolja a vizs-
gák követelményeit, a francia 
vizsga szintjei így a többi nyelvé-
vel összemérhetők. Külföldön te-
hát elismerik értékét, néhány 
napja pedig már Magyarországon 
is bejegyezték. 

- A Nyelvvizsgáztatási Akkredi-
tációs Testület a napokban hivata-
losan elismerte a Párizsi Alhance 
Française nyelvvizsgát, szegedi 
központtal - újságolta örömmel 
Balogh Ágnes. A központhoz csat-
lakozott Miskolc is, mint vizsga-
hely, és a többi francia kulturábs 
egyesület érdeklődésére is számí-
tanak a szegediek. Az első próba-
vizsgát januárban tartják, azután 
pedig beindul a „rendes üzem" a 
szegedi központban. 

M. B. I. 

Békésen, az ünnephez méltó-
an, provokációk nélkül zajlot-
tak le az október 23-i ünnepsé-
gek Szegeden. A délutáni köz-
ponti ünnepségen és a kora es-
ti, Rerrich téri megemlékezé-
sen is a szónokok Nagy Imre 
szerepét és 1956 örökségét 
méltatták. 

Szegeden délelőtt az országzászló 
Széchényi téri felvonásával kez-
dődtek meg az ünnepi esemé-
nyek. A városházán közös ünne-
pi tanácsülést tartott a Politikai 
Foglyok Országos Szövetsége 
(POFOSZ), a Történelmi Igaz-
ságtétel Bizottsága (TIB), a Nem-
zetőrség és az 56-os Vitézi Rend 
helyi szervezete, valamint a 
Szent György Lovagrend. 

Tiszteletteljes 
szoboravató 

- Nagy Imre életét adta ezért a 
hazáért, és nekünk nincs más 
dolgunk, mint igaz demokrata-
ként élni benne. Ez a mi felada-
tunk és nem is kevés - mondta 

ünnepi beszédében Botka László 
polgármester tegnap a Nagy Im-
re-szobor talapzatánál a Rákóczi 
téren. A délutáni központi ün-
nepségre közel 500 ember volt 
kíváncsi. A szobor avatására el-
jött Jánosi Katalin, Nagy Imre 
unokája is. 

Legyen jelkép 

A megemlékezés nyitányaként 
a Himnuszt a Fricsay Ferenc Vá-
rosi Fúvószenekar játszotta el, 
majd Dobos Katalin színművész-
nő Babits Mihály Alkalmi vers cí-
mű költeményének egy részletét 
szavalta el. Ezután következett a 
polgármesteri beszéd. - Legyen 
Nagy Imre szobra élő, legyen jel-
kép - hangsúlyozta Botka László. 

Az ünnepi köszöntő után Nagy 
Imre híres, október 30-i rádióbe-
szédéből hangzott el részlet, 
majd Kodály Zoltán Magyarok-
hoz című kórusművét hallgat-
hatta meg a közönség. 

A szobrot a polgármester Jáno-
si Katalinnal együtt leplezte le, 
majd a megemlékezés koszorúit 

helyezte el többek között Szeged 
városa, Csongrád megye, a poli-
tikai pártok képviselői, a Szegedi 
Tudományegyetem és annak 
hallgatói önkormányzata, a 
Nagy Imre Társaság, a POFOSZ 
és több más szervezet, szövetség. 

A koszorúzás után a közönség 
közelebbről is szemügyre vehette 
Lapis András szobrászművész al-

. kotását. A hivatalos megemléke-
zés után Jánosi Katalin megko-
szorúzta a Rerrich Béla téri 
1956-os emlékművet is. 

Igaz tanúként 

Este hat órától szintén a Rer-
rich téren a polgári erők összefo-
gásával rendezett megemlékezést 
a POFOSZ, ahol 6-700 ember 
gyűlt össze. A köszöntőt Fe-
jér Dénes, a POFOSZ Csongrád 
megyei elnöke mondta. - 1956 
összmagyar ünnep, mi nem elkü-
lönülünk, hanem igaz tanúként 
akarunk szerepelni ezen az ünne-
pen - hangsúlyozta Fejér Dénes. 

A beszédet követően Sinka Ist-
ván Üdv néked ifjúság és Fáy Fe-
renc Missa hungarica című köl-
teményét szavalta el Márta Atti-
la, illetve Szabó Orsolya. A ver-
sek után Rákos Tibor, a Fidesz 
szegedi szervezetének elnöke 
mondta el ünnepi beszédét. Rá-
kos szerint élő ezeknek a napok-
nak a történelme. - Ezek az ese-
mények ma is állásfoglalásra kö-
teleznek minket. A forradalom 
az ifjúság tisztaságára, szabad-
ságvágyára épült - hangsúlyozta 
a szegedi elnök. 

Rákost Zakar Péter, az MDF 
városi elnöke követte, aki beszé-
dében rámutatott arra, október 
23-a az egész magyar nép tette 
volt. Zakar bízik abban is, hogy 
1956 nem válik az évek során for-
malitássá, s mindig a szabadság 
és a magyarság ünnepe marad. 

Az utolsó beszédet Nógrádi 
Zoltán, a Fidesz Csongrád me-

EMLÉKEZÉS 
VÁSÁRHELYEN 
Hódmezővásárhelyen tartot-
ta ünnepi megemlékezését a 
Fidesz-MPSZ Csongrád me-
gyei szervezete. 

A Fekete Sasban ott volt 
Schmitt Pál, a párt alelnöke 
is, aki beszédében azt emelte 
ki: a forradalom egyik legfőbb 
jellemzője volt az összefogás. 
Miután a rendszerváltozáskor 
megkaptuk, amit a forradal-
mároknak nem sikerült kivív-
ni, a szabadságot, most az a 
kérdés, meg tudjuk-e őrizni 
az Európai Unióba integrá-
lódva önállóságunkat és a de-
mokráciát - fejtegette az alel-
nök. Most olyan úton járunk, 
amit nevezhetünk új honfog-
lalásnak is, melyen az '56-os 
hősök is mentek. Ismét ösz-
szefogásra van szükség, csak 
így maradhat meg a 47 évvel 
ezelőtti forradalom és szabad-
ságharc annak, ami: a husza-
dik század 1848-ának -
mondta Schmitt Pál. 

A megemlékezésen beszé-
de t m o n d o t t Lázár János, a 
város polgármestere és Nógrá-
di Zoltán a Fidesz megyei el-
nöke is. 

gyei szervezetének elnöke mond-
ta, majd Márta Attila Wass Al-
bert Ébredj magyar! című versét 
szavalta el. A megemlékezés be-
fejezéseként több 56-os szerve-
zet, a jobboldali pártok megyei és 
városi képviseletei, valamint 
Szeged és Csongrád megye nevé-
ben helyeztek el koszorúkat Me-
locco Miklós szobránál, végeze-
tül a közönség gyertyák és mé-
csesek gyújtásával emlékezett a 
forradalom hőseire. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 
A polgári oldal hívei és a POFOSZ a szegedi Rerrich téri emlék-
m ű n é l h e l y e z t e el v i r á g a i t . Fotó: Karnok Csaba 

Dicséret, jutalom a rendőröknek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Október 23-a alkalmából a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője, Lukács János 
dandártábornok kimagasló munkájának elis-
meréseként belügyminiszteri dicséretben és 
jutalomban részesült. Rendőrségi főtanácso-
si címet kapott Földvári Nagy István alezre-
des, a Szentesi Rendőrkapitányság vezetője. 
Az országos rendőrfőkapitány, Salgó László 
vezérőrnagy kiemelkedő munkája elismeré-
séül dicséretben és jutalomban részesítette 
Nagy Mihály alezredest, a Makói Rendőrka-
pitányság vezetőjét, Subicz István alezredest, 

a megyei rendőr-főkapitányság személyügyi 
szolgálatának vezetőjét és Gachályi Béla őr-
nagyot, hivatalvezetőt. Az országos rendőrfő-
kapitány a rendőrség állományában végzett 
eredményes tevékenysége elismeréséül soron 
kívül előléptette alezredessé Ludány Lajos őr-
nagyot. Kiemelkedő munkájának elismerése-
ként dicséretet és jutalmat kapott Molnár 
Imre ezredes, a főkapitányság bűnügyi igaz-
gatója. 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője a rendőrség munkájának segítése te-
rén kifejtett eredményes munkája elismeré-
sül tárgyjutalmat adott át Pigniczki József-

nek, a Csongrád Megyei Főügyészség vezető-
helyettesének. 

A megszorító intézkedések ellenére a taka-
rékos gazdálkodásnak köszönhetően a Csong-
rád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetésének 
sikerült az állományában dolgozó, kiemelke-
dő teljesítményt nyújtó munkatársai teljesít-
ményét elismerni. Lukács János rendőrfőkapi-
tány így hatvan munkatársat dicséretben és 
jutalomban részesített. Nyolc rendőri dolgozó 
kapott jutalmat a szolgálatban eltöltött idő el-
ismeréseként. Heten tanácsosi, főmunkatár-
si, illetve munkatársi címet kaptak, tizenöt 
rendőrt pedig soro.i kívül előléptetett. 

Országos nyelvvizsgaközpont a megyeszékhelyen 

Francia bizonyítvány 
a Tisza-partról 


