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Százötven jelentkező a fecskeház lakásaira 

Karácsonykor már 
költözhetnek 

fövő tavasszal ültetik el a névadó növényeket 

Szőregi rózsás téravatás 

Gyönyörű őszi délután avatták a Rózsák terét. Fotó: Gyenes Kálmán 

ni az önkormányzat. A beruhá-
zás költsége 150 millió forint. 

- Az elmúlt tizenöt esztendő-
ben nem volt ilyen volumenű 
fejlesztés a településen, mint 
most a Rózsák terének kialakí-
tása - fogalmazott Újhelyi Ist-

ván országgyűlési képviselő. Ezt 
követően Kókai Pál plébános 
megáldotta és felszentelte az új 
teret. 

Az iskola és a templom közel-
ségét kihasználva, számos intéz-
ményi, illetve egyházi rendez-

vénynek is otthont adhat a kö-
zeljövőben a Rózsák tere. Első-
ként azonban a Sárga Rózsa 
Népdalkor tagjai léptek a dísz-
burkolatra és citerakísérettel ma-
gyar nótákat énekeltek. 

K.T. 

Sikertelen bolti rablótámadás 
Nem járt sikerrel tegnap haj-
nalban az a 23 éves férfi, aki 
Szegeden, a Szilléri sugárúton 
egy élelmiszerboltot akart ki-
rabolni. Az üzlet alkalmazottja 
egy járókelő segítségével elfogta 
a menekülő támadót. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A fiatalember hajnalban lépett 
be a garázsboltba. Először csak 

nézelődött, majd a pulthoz lépett 
és a napi bevételt követelte. Mi-
vel az eladó nem tett eleget a ké-
résnek, fenyegetőzni kezdett. A 
pénztárgép felé nyúlt, közben egy 
késsel hadonászott. 

A támadó nem vette észre, 
hogy a hangos szóváltásra kijött 
a raktárból a bolt másik alkalma-
zottja. A késsel hadonászó fiatal-
ember erre megijedt és megpró-
bált elmenekülni. 

Az idősek biztonsága 
Szegedi nyugdíjasklubok vezető-
ivel találkozott tegnap Újhelyi 
István. A szocialista országgyű-
lési képviselő kiemelte, hogy a 
kormány számára fontos az idő-
sek biztonsága, véleménye. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- A választásokon olyan társada-
lom megteremtését hirdettük, 
ahol az emberek egy hosszú élet 
munkáját követően kiszámítha-
tó, biztonságos időskorra, tisz-
tességes megélhetést nyújtó 
nyugdíjra számíthatnak. A Med-
gyessy-kormány ígéreteit pedig 
tettek követték - mondta tegnap 
Újhelyi István országgyűlési kép-

viselő a szegedi nyugdíjasklubok 
vezetőivel tartott találkozón. 

Idén januárban 3,2 százalékkal 
nőtt a nyugdíjak reálértéke, amit 
november végén újabb 2,2 száza-
lékos növekedés követ. Jövőre 
pedig várhatóan újabb 2,5 száza-
lékkal emelkednek a nyugdíjak 
reálértéke. - Tavaly júliusban kö-
zel hárommillió nyugdíjas kapta 
meg egyszeri juttatásként azt a 
19 ezer forintot, amit a Fi-
desz-kormány 1999-ben a törvé-
nyi előírást megsértve elvett tő-
lük - folytatta a honatya. 

Ezenkívül a nyugdíjasok ismét 
kérhetik nyugdíjuk méltányos-
ságból történő emelését, újjáala-
kították az idősügyi tanácsot. 

Mossák a szőregi 
ivóvízhálózatot 
Hétfő óta tisztítják a szőregi 
ivóvízhálózatot. Emiatt 8 és 17 
óra között nem folyik víz a csa-
pokból, erről előre értesítették a 
lakosságot. Szerda este azonban 
csak nyolc óra után indult meg 
ismét a szolgáltatás. 
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A Szegedi Vízmű Rt. szakembe-
rei hétfőtől november végéig tisz-
títják Szőregen az ivóvízhálóza-
tot. A munkálatok ideje alatt 
szünetel a vízszolgáltatás. Erről 
jóval korábban tájékoztatták a 
lakosságot. Rádióban is többször 
elhangzott, lapunk is megírta, 
valamint szórólapokon is figyel-
meztettek erre. 

A tájékoztatás szerint naponta • 
reggel 8 és délután 5 óra között 
nem lesz víz. A szőregiek közül 

azonban tegnap többen is hívták 
szerkesztőségünket, hogy több 
utcában még szerda este nyolc 
órakor is csak hörögtek a csapok. 
Hétfőn és kedden minden rend-
ben volt, csak a megadott időben 
nem folyt víz a csapokból. 

- A hálózatmosás előtt szét 
kell szedni a csomópontokat. 
Kollégáim az egyiknél hibát ta-
láltak. Ki kellett javítani a cso-
mópontot. Ez egy kicsit tovább 
tartott, ezért nem sikerült idő-
ben újra vizet szolgáltatnunk -
tájékoztatta lapunkat Bodor De-
zső, a Szegedi Vízmű Rt. műsza-
ki igazgatója. 

A városrész teljes ivóvízhálóza-
tát átmossák. A munkálatokat 
szakaszosan végzik. Ezért az 
érintett utcák lakóit mindig előre 
értesítik, hogy náluk mikor vár-
ható vízhiány. 

A raktárból kijövő férfi nem 
hagyta ennyiben a dolgot és a 
rabló után rohant. Szerencsére 
egy járókelő felfigyelt az üldözés-
re és elgáncsolta a menekülőt. A 
boltban maradt alkalmazott ér-
tesítette a rendőrséget. 

A Szegedi Rendőrkapitánysá-
gon rablás elkövetése miatt indí-
tottak eljárást a 23 éves fiatalem-
ber ellen, akit már ma bíróság elé 
állítanak. 

HÍREK 

LÁSZLÓ ANNA 
KÖNYVBEMUTATÓJA 

.László Anna szegedi 
grafikusművész Egy vers, egy 
rajz című, Tóth Árpád verseit 
illusztráló kötetét mutatják be 
ma délután fél 5-kor a Móra 
Ferenc Múzeumban. A 
művésszel Apró Ferenc 
helytörténész és Tóth Zoltán 
tanár beszélget. Verset mond: 
Tatár Attiláné és Tegzes Miklós. 

TUDOMÁNYOS ÜLÉS 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN 
Erzsébet napja alkalmából tart 
ünnepi tudományos ülést az 
önkormányzat és az Erzsébet 
Kórház és Rendelőintézet ma 
délután két órától a városháza 
dísztermében. A rendezvény 
fővédnöke Lázár János 
polgármester. Az ünnepségen 
kitüntetéseket és főorvosi 
kinevezéseket adnak át. 

NÉPTÁNCOSOK 
TOVÁBBKÉPZÉSE 
A Csongrád Megyei 
Közművelődési Tanácsadó 
Központ egy 
továbbképzés-sorozatot indít el 
néptáncosok számára. Ez először 
az ugrós táncok tanítási 
módszertana köré épül fel. Az 
első képzés időpontja: november 
23. vasárnap, 9 órától. Helyszín 
a szegedi Bartók Béla 
Művelődési Központ (Szeged, 
Vörösmarty u. 3.) 

SZAKMAI NAP 
TITKÁRNŐKNEK 
A Csongrád Megyei Titkárnők 
Egyesülete szakmai napot tart 
szombaton Szegeden a 
közigazgatási hivatalban. A 8 
órakor kezdődő programon 
többek között a protokollról, az 
adatvédelemről, valamint az 
egészséges életmódról lesz szó. 

Lezárult a szegedi Tápai utcá-
ban épített fecskeház lakásaira 
kiírt pályázat. Az önkormány-
zat garzonházban öt évig lak-
hatnak a fiatalok. 

Karácsonykor megkezdhetik fé-
szekrakásukat az első „fecskék" 
a szeged-felsővárosi garzonház-
ban, amelynek lakásaira pályáza-
tot írt ki a város. A Tápai utca 5. 
szám alatti, fiataloknak szánt, 
41 lakásos fecskeházat szeptem-
ber végén adták át. A 330 millió 
forintos beruházás a Széchenyi-
terv segítségével valósult meg. 

Harmincöt évnél fiatalabb pá-
rok költözhetnek a 27-41 négy-
zetméteres lakásokba. A fecske-
házban 11 lakást a Szegedi Tudo-
mányegyetem rendelkezésére 
bocsátanak, a beköltözőket is az 
egyetem választja ki. 

Minderről Németh István, a 
Szegedi Ingatlankezelő és Vagyon-
gazdálkodó Rt. (IKV Rt.) elnök-ve-
zérigazgatója annak kapcsán tájé-
koztatta lapunkat, hogy novem-
ber 18-án lejárt a lakások bérleti 
jogára meghirdetett pályázat ha-
tárideje. A 41 lakásra összesen 
150 igény érkezett, ebből tizen-

AFidesz-MPSZ két megyei tago-
zatának vezetője tegnap sajtótá-
jékoztató keretében bírálta a 
kormány intézkedéseit. 
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Farkasné Pocsai Blanka, a Fi-
desz-MPSZ Csongrád megyei 
női tagozatának elnöke tegnap, a 
Fidesz szegedi székházában meg-
tartott sajtótájékoztatóján alá-
írásgyűjtés kezdeményezését je-
lentette be a közoktatási tör-
vényben szereplő úgynevezett ta-
nári titoktartási kötelezettség el-
törlésére. Az ellenzéki párt ezzel 
a megmozdulással a Magyar Ta-
nárok és Nevelők Egyesületének 
e témában indított akcióját tá-
mogatja. A Fidesz már vala-
mennyi településre eljuttatta az 

nyolcat az egyetem számára fönn-
tartott manzárdokra adtak be. 

Az IKV Rt. az anyag földolgo-
zását végzi, a bérleti jogok oda-
ítéléséről a közgyűlés lakásügyi 
bizottsága dönt. Az elbírálás a 
pályázók lehetőségeit és körül-
ményeit föltáró, részletes pont-
rendszer alapján történik. 

Bérleti jogot öt évre kaphatnak 
a pályázat győztesei; az egyete-
misták és főiskolások folyama-
tos tanulmányaik befejezéséig 
maradhatnak a fecskeházban. A 
szerződés nem hosszabbítható 
meg. A bérlőket előtakarékosság-
ra kötelezik, a félretett pénzt la-
kásvásárlásra költhetik. 

Szuláné Molnár Edit, az IKV 
irodavezetője elmondta, hogy la-
kások bérleti díja 74 forint/négy-
zetméter, pluszrezsi: ez összesen 
8-10 ezer forintot jelent havon-
ta. A kötelező előtakarékosság 
mértéke a garzonlakás nagyságá-
tól függ: 22 ezer 508 forinttól 28 
ezer 277 forintig terjed. 

A pályázat eredményét decem-
ber 9-én hirdetik ki, így az első 
beköltözők már az ünnep előtt 
örülhetnek saját otthonuknak. 

NY. R 

aláírásgyűjtő íveket. Farkasné 
Pocsai Blanka elmondta, 50 ezer 
aláírásnak kell összegyűlnie ah-
hoz, hogy a parlament újratár-
gyalja a törvényt. 

Szőllősi Béla, a Fidesz-MPSZ 
Csongrád megyei önkormányza-
ti tagozatának elnöke az önkor-
mányzatok nehéz gazdasági 
helyzetére hívta fel a figyelmet, 
amely a kormány „öngyilkos po-
litikájának, rossz döntéseinek 
következménye". Az ellenzéki 
párt jelentős, mintegy 100 milli-
árd forint összegű normatíva-
emelést javasol, amely biztosítja 
a szükséges forrásokat az intéz-
mények fenntartására, a pedagó-
gusok bérének tervezett 6 száza-
lékos növelésére. Ehhez kéri a 
kormánypárti országgyűlési kép-
viselők támogatását is. 

Felavatták és megáldották teg-
nap Szőreg új terét. A település 
lakosságának egy része rózsa-
termesztésből él, így nem csoda, 
hogy Rózsák tere nevet kapta az 
iskola és a templom közötti te-
rület. 

Új színfolttal gazdagodott Szó-
reg. Tegnap délután ünnepélyes 
keretek közt átadták és felszen-
telték a Rózsák terét. A Kossuth 
Lajos Általános Iskola és a római 
katolikus templom közti terüle-
tet díszburkolattal látták el, illet-
ve szökőkutat építettek és fákat 
telepítettek. 

- Ennyivel azonban nem ért vé-
get a térrekonstrukció. A későb-
biekben kandelábereket, padokat 
helyezünk ki, valamint díszkivi-
lágítást kap a templom - mondta 
köszöntőjében Botka László pol-
gármester. 

A szegedi önkormányzat 280 
millió forintot különített el a kül-
ső városrészek fejlesztésére. Ebből 
a pénzből finanszírozták a Rózsák 
terének kiépítését. A beruházás 
30 millió forintba került. 

A további fejlesztés, vagyis a 
dísztárgyak kihelyezése, rózsák 
ültetése és a templom világítá-
sának kialakítása újabb 30 mil-
lió forint. A tervek szerint Sző-
reg régi, elavult művelődési há-
za helyére egy újat kíván építtet-

Verseny 
a Hanságiban 
A szegedi Hansági Ferenc Vendég-
látóipari és Idegenforgalmi Szak-
iskolában és Szakközépiskolában 
(Kenyérgyári út 8.) ma emlékver-
senyt, illetve szakmai bemutatót 
rendeznek. Tüsor András, a Gaz-
dasági és Közlekedési Minisztéri-
um Turisztikai Hivatalának kép-
viselője délelőtt 10 órakor nyitja 
meg a rendezvényt. Ezt követően 
az indulók idegen nyelvekből, va-
lamint cukrász, hidegkonyhai 
ételek és gyümölcskoktélok készí-
tésében mérhetik össze tudásu-
kat. Délben tartja alakuló ülését a 
Magyar Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetség dél-alföldi régiójának 
ifjúsági tagozata. 

Ellenzéki kritika 
és aláírásgyűjtés 

Kellemes, mondhatni tavaszi időjárás volt tegnap 
az ország jelentős részén. A nagyobb települések, 
így Csongrád megye városainak központjai is 
megteltek pulóverben, ingben sétálgató emberek-
kel. A déli régióban a következő napokban is ma-
rad a novemberben szokatlan, rendkívül enyhe, 

16-18 fokos meleg. Dénes László, az Országos 
Meteorológia Szolgálat Dél-alföldi Regionális 
Központjának munkatársa lapunknak elmondta, 
azért is kellemes ez a meleg időjárás, mert sem-
milyen fronttal nem párosul, így mindenki élvez-
heti. 

Itt van a novemberi tavasz 

Hölgyek a szegedi Dugonics téren. Örülnek a napsütésnek. Fotó: Schmidt Andrea 


