
SZOMBAT, 2003 . NOVEMBER 15. • A K T U Á L I S * 5 

A vízmű tudja, mi lehet a jelentős többlet oka 

Nagy a háborgás 
a vízmérőórák miatt 
A társasházi lakásokban a víz-
fogyasztást mérő főóra általá-
ban többet mutat , mint ameny-
nyit a lakásokban található órák 
összesen mérnek. A fogyasztók 
becsapva érzik magukat, a víz-
mű illetékesei viszont tudják, 
mi a probléma oka. 

A társasházak többségében a 
költségmegosztás miatt a lakók 
saját vízórát is felszereltetnek. 
Számlázási időszakban éppen 
ezért sok panasz érkezik a Szege-
di Vízmű Rt.-hez amiatt, hogy az 
alórák által mutatott vízfogyasz-
tás szinte mindig kevesebb, mint 
amennyit a ház főmérője mutat. 
A jogszabály úgy rendelkezik, 
hogy a főóra által mért fogyasz-
tást kell kifizetni, ezért sokan be-
csapva érzik magukat, mondván, 
a vízmű a tényleges fogyasztás-
nál többet számláz. 

Schwarz József egy 42 lakásos 
társasházban lakik az Olajos ut-
cában. Mint mondta, a főóra két-
havonta 220 köbméterrel mér 
többet, mint amennyit az alórák 
összesen mutatnak. A lakók sze-
retnék kideríteni a nagy eltérés 
okát, nem tudják azonban, ho-
gyan kezdjenek hozzá. 

Bóka József, a szegedi vízmű 
értékesítési osztályvezetője el-
mondta, rendszeresen találkoz-
nak hasonló panaszokkal, azaz 
ismeri a fő- és alórák közti mé-
réskülönbség problémáját, en-
nek lehetséges okairól még le-
írást is küldtek fogyasztóiknak. 
Az osztályvezető kijelentette: a 
jelenséget nem lehet megszün-
tetni. 

Egyik lehetséges ok, ha valahol 
(például egy kerti csapra) nincs 
felszerelve mérőműszer. Az ott 
átfolyó víz a lakók számára már-
is többletköltségként jelentke-
zik. Előfordulhat, hogy a vízveze-
ték valahol megreped vagy eltö-
rik, ezt szintén egyetlen mérőóra 
sem jelzi, csak a főmérő. A laká-
sokba szerelt vízórákra jellemző, 
hogy kevésbé pontosak, mint a 
vízmű órája. - De még a jól mű-
ködő mérőműszereknek is van 
egy hibahatára, amelyeket össze-
adva egy társasház esetében akár 
nagy elérések is adódhatnak. 
Mérési hibák közé sorolják a 
szakemberek a különféle leolva-
sási hibákat is. 

Bóka József elmondta, ha a la-
kók kérik, minden esetben meg-
vizsgálják, nem a főmérő rom-
lott-e el, ennek az esélye azon-
ban minimális. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a fent emlí-
tett okok egyike vagy akár több is 
az, amely miatt a két adat nem 
egyezik. Az osztályvezető megje-
gyezte, ha a különbség állandó, 
az azt jelenti, hogy azt a mérési 
hibák okozzák. Akkor kell csőtö-
résre vagy a főmérő meghibáso-
dására gyanakodni, ha két mért 
időszak között kiugró különbsé-
get tapasztalnak. 

Az értékesítési osztályvezető 
megvizsgálta az Olajos utcai ház 
számláit. Mint mondta, a vízfo-
gyasztás évek óta egyenletes, va-
gyis a lakók és a főmérő által 
mért fogyasztás különbsége eb-
ben az esetben is a fent említett 
okok miatt keletkezhetett. 

TÍMÁR KRISZTA 

Baka István-verseny 
Én itt vagyok címmel ma délelőtt 
10 órától a Bartók Béla Művelődé-
si Központ dísztermében rende-
zik meg a Baka István emlékére 
szervezett országos vers-, énekelt 
vers- és prózamondó versenyt. 
Bevezetőt mond Olasz Sándor 

irodalomtörténész, a Tiszatáj fő-
szerkesztője. A verseny szüneté-
ben, körülbelül fél 12-kor Kocsis 
Imre Antal Szekszárd polgármes-
tere nyitja meg Elblinger Ferenc 
Töredékek Baka István emlékére 
című fotókiállítását. 

Életveszélyes körülmények között él egy szegedi család 

Beomolhat az egész lakás 
Folytatás az 1. oldalról 

A helyszínre érkező tűzoltók ha-
mar eloltották a tüzet, amely át-
terjedt a lakás tetejére is, amitől 
az megroggyant. Az épület élet-
veszélyessé vált, azonban Kovács 
István és élettársa, valamint két-
éves kisfiúk egyelőre nem tud-
nak hova menni. - A klinikán, 
pontosabban az új klinikán taka-
rítunk mind a ketten, havonta 
60 ezer forintot kapunk kézhez. 
Ennyiből nem tudunk albérletet 
keresni. A lakástulajdonosok 
mindenhol két-három havi kau-
ciót kérnek, amit nekünk lehe-
tetlenség kifizetni - jegyezte meg 
csalódottan Kovács. Egy statikus 
már korábban is vizsgálta az épü-
letet, amit már akkor is életve-
szélyesnek talált, de a mostani 
tűztől még jobban megroggyant 
az eddig sem túl stabil tető. A ré-
gi vályogház így végképp életve-
szélyessé vált. A megrepedt ge-
renda bármelyik pillanatban a 
családra szakadhat, mégis, kény-
szerből bár, de egyelőre marad-
nak. - Bementem az IKV-hoz, 
hogy segítsenek, hátha szociális 
alapon kaphatok egy szükségla-
kást, kaptam két adatlapot, amit 
ki kell töltenem - közölte Kovács 
István. 

Az apa tudja, hogy sok jóra nem számíthat , kétéves fia még nem. Fotó: Karnok Csaba 

Németh István , a szegedi IKV 
Rt. vezérigazgatója a fentiekkel 
kapcsolatban lapunk kérdésére 
válaszolva elmondta: adatbázi-
sukban nincs nyoma Kovács Ist-
vánék kérelmének. A férfi való-
színűleg csak érdeklődött náluk, 

majd elvitte a kérelem benyújtá-
sához szükséges formanyomtat-
ványokat, s azokat nem adta be 
kitöltve. 

A vezérigazgató megjegyezte: 
szeretnének segíteni, azonban az 
ilyen és az ehhez hasonló esetek-

ben általában tehetetlenek. - Saj-
nos nekünk sincs arra lehetősé-
günk, hogy minden nehéz hely-
zetbe került szegedinek azonnal 
lakást utaljunk ki - tette hozzá 
az IKV Rt. vezetője. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

A szegedi papucsért 
Egykoron még közel ötven mes-
terember készített Szegeden pa-
pucsot. Mára már csak egy mes-
ter, Rátkai Sándor maradt. Az 
idős papucsos szeretné, ha a fia-
talok is megismerhessék, meg-
szeressék ezt a ritka mesterséget. 

A Szegedi Ifjúsági Ház Kht. 
már évek óta foglalkozik a régió-
ban élő kézművesek felkutatásá-
val, az általuk készített termékek 
bemutatásával. Ennek érdeké-
ben rendezik meg a Natuia nem-
zetközi kézműves-szakkiállítást 
és -vásárt, valamint megjelente-
tik a kézműves-katalógust. 

Legutóbb pedig pályázatot nyúj-

tottak be a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumához, hogy 
szegedi papucskészítő-műhelyt 
hozzanak létre. A napokban de-
rült ki, hogy sikeresen pályáztak, 
így hamarosan elindulhat a fiata-
lok képzése. Rátkai Sándor segít-
ségével választják ki az inasnak 
alkalmas jelentkezőket. 

A védjeggyel ellátott szegedi 
papucs gyártására, illetve a pa-
pucskészítés oktatására egy ala-
pítványt is létre hozott az IH és a 
Rátkai család. Az alapító okira-
tot tegnap írta alá Szemenyei Sa-
rolta, az IH igazgatója, valamint 
Rátkai Sándor és fia, György. 

Ötszázmillió forint kötbért követel az önkormányzat 

A város perben és peren kívül 

Amikor még csak készült a g imnázium tornacsarnoka. Fotó: Schmidt Andrea 

Folytatás az 1. oldalról 

A szerződésben napi hatszázezer 
forintos kötbérben állapodtak 
meg az érintettek - ennek megfe-
lelően óriási a tét. 

Az építőipari cég és az önkor-
mányzat vezetői között év eleje 
óta folynak az egyeztető tárgyalá-
sok, de a mai napig nem történt 
áttörés az ügyben. A történtek-
hez tartozik, hogy a város még 
nem fizette ki a kivitelezőnek a 
46 millió forintos végszámlát, 
ugyanakkor leemelte a vállalat 
számlájáról a 19 millió forintos 
teljesítési bankgaranciát. Szent-

györgyi Pál gazdasági alpolgár-
mester lapunknak adott korábbi 
nyilatkozatában elmondta: noha 
a fővállalkozó különböző ment-
ségeket keres a csúszásra, azokat 
az önkormányzat nem fogadja el, 
így továbbra is fenntartja kötbér-
igényét. Szentgyörgyi akkor is és 
most is reményét fejezte ki, hogy 
sikerül peren kívül megegyezni a 
kivitelezővel. Ennek érdekében 
szeptemberben a Maszer és a vá-
ros is megnevezett egy-egy jo-
gászt, akik tárgyalnak a kialakult 
helyzetről. Az alpolgármester el-
mondta: a Maszer sokallja a köt-
bért, amit mérsékelni szeretne, 

mi több, az általuk elfogadható-
nak tartott összeget nem is fizet-
nék ki, inkább ledolgoznák. 
Szentgyörgyi szerint azonban ez 
elfogadhatatlan, így valószínűleg 
a bíróságon folytatódik majd az 
ügy. 

Horváth Zita szerint a jogá-
szok elsődleges feladata, hogy 
megállapítsák, mi okozta a kése-
delmet. A Maszer Rt. kommuni-
kációs igazgatója hangsúlyozta, 
jó lenne, ha ebben megállapodás-
ra jutnának a felek. Attól függő-
en, hogy mire jutnak a jogászok, 
dönt a fővállalkozó a következő 
lépésről. 

A kivitelező a kötbér összegé-
nek mérséklése érdekében 2002. 
november 1. és 2003. április 30. 
közötti időszakra vonatkozóan 
lekérte az Országos Meteorológi-
ai Szolgálattól a napi középhő-
mérsékleteket. Horváth Zita el-
mondta, hogy az adott időszak-
ban 117 olyan nap volt, amikor a 
nappali középhőmérséklet 5 fok 
alatt maradt. Az igazgató szerint 
az építőiparban ilyen hidegben 
nem lehet a szabadban munkát 
végezni. Úgy véli, az önkor-
mányzat jogtalanul emelte le 
számlájukról a 19 millió forintos 
teljesítési bankgaranciát. 

A szegedi csapadékvíz-elvezető 
csatornarendszert megépítő 
KESZ Kft. áprilisban beperelte az 
önkormányzatot, mert a cég sze-
rint a város tavaly decemberben 
megakadályozta a csatornarend-
szer műszaki átadását és 140 
millió forintot visszatartott a 
munkadíjából. Az önkormányzat 
viszontkeresettel élt 329 millió 
forint késedelmi kötbérre. A vég-
számlát a mai napig nem fizette 
ki a város, ugyanakkor továbbra 
is jogot formál a kötbérre. Szent-
györgyi Páltól megtudtuk, az ügy-
ben igazságügyi szakértőt jelölt ki 
a bíróság. Árvái István, a KESZ 
Kft. kommunikációs igazgatója 
lapunknak elmondta: bíznak ab-
ban, hogy egy szakmailag kor-
rekt, megalapozott igazságügyi 
szakértői vélemény közelebb vi-
szi egymáshoz az álláspontokat. 
A cég változatlanul fenntartja ke-
resetét, kéri a végszámla kiegyen-
lítését, és állítja, nincs alapja a 
kötbér követelésének. 

SZABÓ C. SZILÁRD 

Százan voltak a Hatvannégy Vármegye tüntetésén 

A petíciót nem 
vette át a konzul 
Nem vette át a román főkonzul 
tegnap Szegeden a Hatvannégy 
Vármegye Ifjúsági Mozgalom 
petícióját. Ebben a szervezet 
egyebek mellett önrendelkezési 
jogokat követelt az erdélyi ma-
gyaroknak. 

Gyér érdeklődés és rendkívüli 
biztonsági intézkedés mellett 
rendezte meg tegnap Szegeden, 
az Aradi vértanúk terén a Hat-
vannégy Vármegye Ifjúsági Moz-
galom (HVIM) tiltakozó meg-
mozdulását. A fáklyás demonst-
ráción Toroczkai László, a HVIM 
elnöke beszédében egyebek mel-
lett elmondta: a román hatalom 
egyre durvábban támadja a Szé-
kely Nemzeti Tanácsot, annak 
tagjait és aktivistáit. A szónok 
mintegy száz ember előtt köve-
telte, hogy a román kormány 
hagyjon fel a további fenyegeté-
sekkel, és ne gátolja az erdélyi 
magyarokat önrendelkezési joga-
ik gyakorlásában. 

- Ez csak az első intés, figyel-
meztetés - hangsúlyozta az el-
nök. Ha erről nem vesznek tudo-
mást, akkor második lépésben 
Budapesten, a román nagykövet-
ség előtt tüntetnek majd. Ha az 
sem vezet eredményre, jön a har-
madik lépés. Hogy az mi lesz, ar-
ról csak a Kelemen utcai román 
főkonzulátus előtt beszélt To-
roczkai. Ahol hiába csengettek, 
senki sem nyitott ajtót, így nem 
tudták átadni a petíciót. Ekkor az 
elnök bejelentette: tiltakozó ak-
ciót szerveznek a budapesti ro-
mán nagykövetség elé. Ha ott 
sem veszik át tőlük a petíciót, 
akkor harmadik lépésben meg-
kérdezik a székelyeket, milyen 
segítségre van szükségük. 

- Amíg nem adják vissza szé-
kely testvéreinknek az önrendel-
kezés jogát, addig mondani fog-
juk: Vesszen Trianon! - közölte 
Toroczkai, és már mondta is. A 
tömeg pedig visszhangozta. 

SZ. C. SZ. 

Tünte tők Arpád-sávos zászlóval. Fotó: Gyenes Kálmán 


