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Rózsaszín ciklámenek és megemelt közüzemi díjak 

Jövőre kombinált bérlettel utazunk 

Köszöntötték a „legvirágosabb ház" pályázat nyerteseit. Fotó: Schmidt Andrea 

négy jegy árával emelkednek a 
költségeik. A tanuló és nyugdíjas 
bérletek maximum 1-1,2 jegy 

árával kerülnek majd többe. A 
közgyűlés a B változatot szavazta 
meg. 

Éles vita bontakozott ki az úgy-
nevezett személyes gondosko-
dást nyújtó, vagy szociális ellátá-

ház, 22 milliós veszteség 
A szegedi önkormányzat a lehetségesnél 
jóval kevesebb bevételhez jutott , az IKV 
pedig szolid nyereségre sem tet t szert. Ez 
a végkövetkeztetése az előző ciklusban 
felépített társasházakról szóló vizsgá-
latnak. 

Az önkormányzat illetékes irodájával va-
ló egyeztetések nélkül, vagyis ellenőri-
zetlenül építtetett fel az IKV Rt. az előző 
ciklusban hat társasházat Szegeden. Sem 
a tervezést, sem a kivitelezést nem pá-
lyáztatták, így nem érvényesült a verseny 
árleszorító hatása. A hat ház - Móra u. 
14., Árva u. 20., Vasas Szent Péter u. 23., 
Szent Ferenc u. 17., Tápai u. 7., Pozsonyi 
u. 5. - építésén két kivitelező osztozott 
fele-fele arányban. Az előző IKV-vezetés 
idején 22 millió forintos veszteség kelet-
kezett, mert nyomott árakon, nagyjából 

a forgalmi érték egyharmadáért értékesí-
tették a lakásokat, az irodákat és üzlet-
helyiségeket. Ezt látszik alátámasztani 
az a tény, hogy több esetben ugyanaz a 
személy több lakást is megvásárolt - in-
gatlanspekulációs céllal is megérte befek-
tetni. (Már az új IKV-vezetés idején érté-
kesítették a Pozsonyi utca 5. szám alatti 
ház lakásait, ez 9,3 milliós nyereséget 
hozott.) 

A jobbára foghíjtelkeket a piaci árnál 
sokkal olcsóbban értékesítették, az IKV 
pedig akár egy bank, előfinanszírozta a be-
ruházásokat. 

Az IKV felügyelőbizottsága (fb) által el-
végzett vizsgálat során meghallgatták Do-
bó László önkormányzati képviselőt, a Fi-
desz-frakció vezetőjét is, akinek cége a Po-
zsonyi utcai ház tervezését végezte. Mint 
emlékezetes, éppen ez a körülmény irányí-

totta az fb figyelmét az IKV-beruházásokra 
és indította a társasházak építési körülmé-
nyeinek vizsgálatára. Mint az fb elnökétől, 
Beck Zoltántól megtudtuk, minden ok 
megvan arra, hogy kezdeményezzék a ha-
tályon kívül helyezését annak a közgyűlési 
határozatnak, amely még 1998-ban szüle-
tett. A határozat a lakásmobilitást kívánta 
ösztönözni, ezért kedvezményes árakon 
engedte eladni az önkormányzati beruhá-
zásban épült lakásokat, szolid, maximum 
10 százalékos beruházási nyereséget írt 
elő. Mindazonáltal: versenyben, ellenőr-
zött építéssel és értékesítéssel legalább a 
veszteséget „megspórolhatta" volna az 
IKV. Dobó László azt mondta, nem áll 
módjában közölni, mit kérdeztek tőle az 
fb-tagok, mert nem nyilvános ülésen hall-
gatták meg. 

S. E. 

dnház 

m téren 
Díjtalanul fogadta első vendégeit a ügetfüidő 

Sátort kapott a SZUE 

Hat társasház, 

Beck Zoltán szerint minden okuk meg-
van a közgyűlési határozat hatályon kí-
v ü l h e l y e z é s é r e . Fotó: Schmidt Andrea 

fele-fele arányban. Az előző IKV-vezetés 
idején 22 millió forintos veszteség kelet-
kezett, mert nyomott árakon, nagyjából 
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Ezer bála szalmából épült a fedett színház 

Ünnepek a Dóm téren 
Makó 
keresztje 

Folytatás az 1. oldalról 

A városvezetés és a szocialis-
ta-szabad demokrata frakció ál-
tal favorizált B változatot (ame-
lyet lapunkban már korábban 
részletesen ismertettünk, s 
amely szerint jövőre csak kombi-
nált bérleteket forgalmaznak, és 
így a közlekedők többségének ke-
vesebbe, kisebbségének többe ke-
rül a bérlet) a Fidesz-frakció he-
vesen támadta. Rákos Tibor fide-
szes országgyűlési képviselő is 
szót kapott, aki elismerte, hogy a 
tömegközlekedést igénybe ve-
vőknek 60 százaléka jobban jár, 
de 40 százaléknyi közlekedő 
kényszerül többet fizetni. Össze-
sen évi 158 millió forint többlet-
kiadása lesz 27 ezer szegedinek, 
közöttük leginkább a peremkerü-
letek lakóinak, akik kizárólag 
autóbusszal járhatnak be a vá-
rosba. A szocialisták Révész Mi-
hály által ismertetett számításai 
szerint akik eddig csak buszbér-
letet vettek, jövőre mindössze 
két jegy árával fizetnek többet, 
akik csak trolibérletet, azoknak 

Ma délután óriásbábos, zenés 
felvonulással kezdődik a de-
cember 23-áig tartó karácsonyi 
ünnepi hetek és kézműves vásár 
a szegedi Dóm téren. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

November 29-étől Közép-Európa 
egyik legszebb terén, a szegedi 
Dóm téren egy 160 személyes 
színház és a kézművesek sátrai 
kapnak helyet. Nem csupán az ad-
venti hangulat, de a folyamatosan 
égő máglyák, a meleg harapni va-
lók és a forró italok is melegítik 
majd a vendégek testét és lelkét. A 
szegedi Ördögszekér Bt. negyedik 
alkalommal rendezi meg a kará-
csonyi ünnepi hetek és kézműves 
vásár elnevezésű rendezvénysoro-
zatát a Dóm téren. 

A látogatók olyan mestersé-
gekkel, termékekkel és előadá-
sokkal találkozhatnak, amiket a 
modern kor embere talán csak 
olvasmányaiból vagy a tévéből is-
merhet. 

- Idén nem volt pénzünk a fa-
színházra, így 1000 szalmabálá-
ból építettünk fedett színházat -

KÖNYVEK 
ERDÉLYBE 
A karácsonyi ünnepi hetek 
alatt a szervezők jó állapotban 
lévő képes- és meséskönyve-
ket, szépirodalmi műveket, 
képregényeket, földrajzi atla-
szokat, valamint számtan- és 
olvasókönyveket gyűjtenek a 
szegedi Dóm téren. Az ado-
mányokat 2004 elején juttat-
ják majd el a rászorulóknak a 
Rókusi és az erdélyi Gyimes-
bükki Plébánia közreműkö-
désével. A részletekről a 
30/360-4634-es telefonszá-
mon lehet érdeklődni. 

mondta Mocselini Rudolf, az Ör-
dögszekér Bt. ügyvezetője. A Bá-
laszínházban számtalan előadást 
láthatnak majd az érdeklődők. 

Az ünnepi rendezvénysorozat 
ma délután 4 órakor a hagyomá-
nyos óriásbábos, zenés felvonu-
lással indul a Klauzál térről. Az 
ünnepélyes megnyitót 17 órakor 
a Bálaszínházban tartják. 

Annak ellenére fölállították 
tegnap Makó főterén a nagy-
méretű fakeresztet, hogy elhe-
lyezésére nemet mondot t a vá-
ros önkormányzati képviselői-
nek többsége. 

Legálisan járt el - véli a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom 
(JMM), mely negyven napon át 
tartó rendezvénye díszleteként 
állította föl a keresztet. 

A kereszt felállításáról vita 
bontakozott ki a makói önkor-
mányzat szerdai képviselő-testü-
leti ülésén. A csaknem egy órán 
át tartó vitában sem sikerült 
megfelelő helyszínben meg-
égyeznT,"*az érvelések sora néni 
egyszer személyeskedésbe tor-
kollott. Búzás Péter polgármes-
ter - aki egyébként nem szólalt 
fel - , a szavazás előtt előkészítet-
lennek minősítette a kezdemé-
nyezést, s utalt a felvetés provo-
katív mivoltára, hiszen mint 
mondta: nemleges döntés esetén 
a kezdeményezők a baloldal el-
lenállására fognak hivatkozni. A 
polgármester a szerdai szavazá-
son tartózkodott. 

Fölavatták az újszegedi Liget-
fürdő sátorral fedett uszodáját. 
A légbefúvó berendezés és az 
öltözők fölújítása 40 millió fo-
rintba került. 

A szegedi közgyűlés szüneté-
ben, a képviselők részvételével 
(az ellenzék távolmaradása mel-
lett) adták át tegnap kora dél-
után a Ligetfürdő téliesített 
uszodáját. Rónai Gábor, a Für-
dővizek Szeged Kft. igazgatójá-
nak köszöntője után Botka 
László polgármester kiemelte, 
hogy a fedett uszoda egyaránt 
szolgálja a testmozgásra vágyó-
kat, a sportolókat és az úszni ta-
nuló gyerekeket. + 

A polgármester hozzátette: a 
város régi adósságát teljesíti a 
most készülő, átfogó uszodafej-
lesztési program megvalósításá-
val. A tervet várhatóan jövő év 
elején terjesztik a közgyűlés elé. 

Az úszó- és a tanmedence fo-

sok térítési díjairól is. A szocia-
listák szerint a rászorultságot fi-
gyelembe veszik és a megemelt 
díjakért megemelt szolgáltatáso-
kat is nyújtanak, a jobboldali 
képviselők viszont jogosulatlan-
nak bélyegezték az emeléseket. 
Dobó László, a Fidesz-frakció ve-
zetője a közpénzen rendelt man-
dulás angolnák söjtöri esetére hi-
vatkozva kérdőjelezte meg a má-
sik oldal szociális érzékenységét. 

A szolgáltatások díjnövekedé-
sének arányai a következők: a 
vízdíjak 6,46 százalékkal emel-
kednek, a kéményseprői szolgál-
tatások ára 9,1 százalékkal lesz 
magasabb, míg a parkolójegyek 
5,88, a parkolóbérletek pedig 
8,88 százalékkal kerülnek majd 
többe jövőre. A szemétszállítás 
havi díja lakásonként és havonta 
949 forintról 1094-re emelkedik 
(így is a legolcsóbb a nagyvárosok 
között). Nem nő a temetői szol-
gáltatások díja. Változatlan ma-
rad a lakossági távhődíj, az intéz-
ményeké viszont 46,9 százalék-
kal nő. 

S. E. 

lőtt átívelő műanyag fóliatetőt a 
folyamatosan befújt meleg leve-
gő tartja a levegőben. 

A hajdani Szegedi Úszó Egye-
sület neve után máig SZUE né-
ven emlegetett uszoda medencéi 
körül padokat és székeket he-
lyeztek el, az oszlopokról reflek-
torok világítanak. A 64x24 méte-
res ponyva akár mínusz 25-30 
fokos hidegben is bent tartja a 
meleget. A sátortetőt a tervek 
szerint április végén bontják le. 

Januártól az iskolai csoportok 
mellett sportegyesületek is rend-
szeresen igénybe veszik majd a 
fedett Ligetfürdőt. Az edzések 
alatt az úszómedence hat pályá-
jából kettőt mindig fönntartanak 
a „civil" úszóknak. 

Mától reggel 6 órától este 9-ig 
lubickolhatnak a SZUE-ba beté-
rők. A diákok, nyugdíjasok, csa-
ládok, sérültek és csoportok ked-
vezményes jegyet válthatnak. 

NY. P. 

HÍREK 

PÁSZTI ÁGNES A CENTRUM 
ELNÖKE 
Megalakult a Cen t rum Párt 
szegedi alapszervezete. A 
taggyűlésen Pászti Ágnes 
önkormányzati képviselőt, a 
Cen t rum közgyűlési 
frakciójának vezetőjét 
választották az alapszervezet 
elnökévé. Az alakuló ülésen 
döntöttek arról, hogy december 
15-éig megalakítják az 
önkormányzati , kulturális, 
felsőoktatási, 
környezetvédelmi, 
egészségügyi és egyházi 
munkacsoportot, amelynek 
elsődleges feladata lesz a 
Cen t rum önkormányzati 
képviselőcsoportjának segítése. 
A Centrum-frakciót Pászti 
Ágnes, Pintér Ferenc és Molnár 
Gyula alkotja. 

EGÉSZSÉGÜGYIEK 
SZENTMISÉJE 
Az orvosok, egészségügyi 
dolgozók és diákok 
hagyományos adventi 
szentmiséjét ma délután 5 órától 
tartják a szegedi Szent József 
jezsuita templomban (Dáni u. 
3.). A misét Somfai Béla, az etika 
és bioetika professzora 
celebrálja. 

OVISOKNAK GYŰJTENEK 
A LEÓK 
A szegedi jószolgálati ifjúsági 
szervezet, a Leo Klub tagjai ma 
és holnap adományokat 
gyűjtenek a Tesco Áruházban. A 
jótékonysági akció bevételéből a 
Sólyom utcai óvodásoknak 
vásárolnak Mikulás-napi 
ajándékokat. 

RÚT KISKACSA 
MÓRAHALMON 
Karácsony Benő Rűt kiskacsa 
című három felvonásos zenés 
vígjátékát játssza vasárnap 15 és 
19 órától a mórahalmi 
színtársulat a helyi 
színházteremben. 

VERSMONDÓK VERSENYE 
A fennállásának 50. évfordulóját 
ünneplő szegedi Juhász Gyula 
Művelődési Központban 
(Vörösmarty u. 5.) ma délelőtt 
10 órától rendezik meg a Juhász 
Gyula Vers- és Prózamondó 
Verseny megyei döntőjét. 

JOGÁSZOK MULATTAK 
A FORRÁSBAN 
A hagyományos jogászbál tegnap 
este kezdődött el és ma 
hajnalban ért véget a szegedi 
Forrás Szállóban. Az eseményt 
Szabó Imre, az SZTE Állam- és 
Jogtudományi Karának dékánja 
nyitotta meg. A bálon több 
ismert közéleti személyiség is 
részt vett. 

TÖREDÉKEK BAKA ISTVÁN 
EMLÉKÉRE 
A szegedi Bartók Béla 
Művelődési Központban keddig 
látható Elblinger Ferenc 
Töredékek Baka István emlékére 
című különleges fotókiállítása, 
amelyen az 1995 
szeptemberében elhunyt szegedi 
költő legszebb verseinek 
ihletésére született művészi 
fotográfiák láthatók. 

VETÉLKEDŐ AZ AIDS-RÓL 
Az ÁNTSZ Csongrád Megyei In-
tézete vetélkedőt rendez az 
AIDS-ről az állami gondoskodás-
ban élő 14-17 éves fiataloknak. 
A kétfordulós verseny döntőjére 
az AIDS világnapján, december 
l-jén délelőtt 10 órától kerül sor 
az intézetben. 

NEM NYOMDA VOLT 
Tévesen jelent meg lapunk 
tegnapi számában, hogy egy 
vásárhelyi nyomdában akart 
gyermekpornóképeket 
kinyomtatni egy nyíregyházi 
férfi. A rendőrség által őrizetbe 
vett M. Sándor ugyanis egy nem 
nyomdai, hanem egy másfajta 
profillal működő vásárhelyi 
vállalkozás internetes honlapján 
keresztül küldte el képeit, amely 
miatt a cégvezetője azonnal 
bejelentést tett a rendőrségen. 

Elgázoltak egy kisfiút Dorozsmán 
Autó elé haj tot t kerékpárjával egy tizenkét éves 
kisfiú tegnap kora este Kiskundorozsmán. A gyer-
meket súlyos sérülésekkel szállították kórházba. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy Nissan kisbusz tartott Szeged felé Kiskundo-
rozsmán tegnap délután hat órakor, amikor egy ti-
zenkét éves helyi kisfiú a kerékpárútról lekanya-
rodva hirtelen átvágott az úton, majd a jobb belső 
sávba érve egyenesen a kisbusz elé hajtott. A sofőr 

már hiába fékezett, nem tudta elkerülni az ütkö-
zést és elgázolta a gyermeket. A tizenkét éves fiút 
súlyos sérülésekkel szállították a mentősök a sze-
gedi kórházba. Az ütközés erejétől a kerékpár átre-
pült a bal oldali sávba, amin áthajtott egy másik 
autó. A járművekben senki sem sérült meg, az 
anyagi kár azonban jelentős. A helyszínelés idejére 
mindkét oldalon a belső sávot lezárták, de a szélső 
sávokban folyamatos volt a forgalom. A baleset 
pontos körülményeit szakértők bevonásával vizs-
gálja a rendőrség. 

A fedett medencét a közgyűlés szünetében, képviselők társaságá-
ban adta át Botka László polgármester. Fotó: Schmidt Andrea 


