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Ugrásszerűen drágult a cégek távhődíja 

Decemberben nő 
a közületi fűtésszámla 

Hirdetésekkel általában feketemunkásokat keresnek 

Zsebből zsebbe fizetnének 
Ha valaki apróhirdetéseket böngészve szeret-
ne elhelyezkedni, két dologra számíthat biz-
tosan: feketemunkára és minimális fizetésre. 

Szakképzett, önállóan dolgozni tudó, gyakor-
lattal rendelkező, jogosítvány előny, leinfor-
málható. Kulcsszavak az álláskeresési apró-
hirdetésekben. A hirdetési újságok egyik leg-
sűrűbben átböngészett rovatában általában 
szakirányú, középfokú végezettséggel rendel-
kezőknek kínálnak munkát. Az már más 
kérdés, milyet és milyen feltételekkel. 

A legtöbb álláshely a kereskedelemben 
várja a dolgozni vágyókat. Éjjel-nappalos 
garázsboltok keresnek eladót, kínai bolt al-
kalmazna kisegítőt. Bár a hirdetések mel-
lett szinte mindenütt található telefon-
szám, a lényegi kérdésekről csak személye-
sen adnak felvilágosítást a boltvezetők. -

Bejönni az üzletbe, a többit ott - mondta 
tört magyarsággal az egyik kínai bolt veze-
tője. Aki csak utólag, immár személyesen 
jött rá, hogy férfi telefonált neki. - Maga 
nem is nő! - Nem volt ilyen irányú „szűkí-
tés" - bizonytalanítom el a válasszal. -
Nem, nem kell, én nőket alkalmazok! -
harsan fel szinte már dühösen. 

Egy lakótelepi éjjel-nappal nyitva tartó ga-
rázsboltban már több szerencsével jártam, 
mint félévet halasztó egyetemista. - Este hat-
tól reggel hatig kellene dolgozni. A meló köny-
nyű: udvariasan ki kell szolgálni a vevőket. Éj-
fél után magadra zárod az ajtót, és csak a kisab-
lakon keresztül adod ki az árut - sorolta a felté-
teleket a tulajdonos. A férfi hozzátette: nem 
szokott „zűr" lenni. Amikor azt kérdeztem, be-
jelent-e, szemmel láthatóan dühös lett. - Mit 
akarsz ennyi pénzért? Orvoshoz ne vigyelek? 

Egyébként az iménti helyen havonta 50 
ezer forintot kereshetnék, ennyi csúszott vol-
na közvetlenül a zsebembe, ha beállok feke-
tén dolgozni. 

Hasonló a helyzet az építőiparban is. A kí-
nált kőműves, szobafestő, villanyszerelő állá-
sok esetében is zsebből zsebbe szerettek volna 
fizetni a munkaadók. Az egyik vállalkozó any-
nyira meglepődött az „Ugye, legálisan alkal-
mazna?" kérdésen, hogy gyorsan visszakérde-
zett: - Miért érné meg neked, ha bejelentelek? 

A kocsmák, italboltok és szórakozóhelyek 
által kínált pultos állások között azonban le-
het találni olyat, ahol nem akarják megkerül-
ni a törvényt. - Természetesen bejelentünk, 
nem merünk ezzel játszani - mondta a saját 
és a kocsmája nevének elhallgatását kérő tu-
lajdonos. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Bébikötvények Szili Katalintól 

A parlament elnöke makói kisbabákat ajándékozott meg bébikötvényekkel. Fotó: Schmidt Andrea 

Az újabb gázáremelés miatt de-
cembertől 46,9 százalékkal nőtt 
a szegedi távhőszolgáltatás kö-
zületi díja. A lakossági fűtésdíj 
nem változott. 

Megrendítő erejű árrobbanás 
történt a szegedi távhőszolgál-
tatásban: a gázár központi eme-
lése miatt 46,9 százalékkal nőtt 
a közületi hődíj. A városi köz-
gyűlés novemberi ülésén fogad-
ta el a díjemelésről szóló előter-
jesztést. 

Bdsthy Gábor, a Szegedi Hő-
szolgáltató Kft. ügyvezető igazga-
tója emlékeztetett rá, hogy ebben 
az évben kétszer - május 15-én 
és október 15-én - emelte a föld-
gáz árát a Gazdasági és Közleke-
dési Minisztérium. A lakosságot 
érintő fűtésdíjemelést csak az 
októberben érvénybe lépő kom-
penzáció bevezetésével egy idő-
ben építette be áraiba a hőszol-
gáltató, így elkerülhették a jelen-
tős drágulást. 

Az újabb, kizárólag közületi fo-
gyasztókat terhelő gázáremelés 
október közepén lépett érvénybe. 
Mértéke igen érzékenyen érinti 
az ügyfeleket: az egész évben fi-
zetendő, fogyasztástól független 
gázalapdíj (nem tévesztendő ösz-
sze a távfűtés alapdíjával) 74 szá-

- A szegedi közgyűlés Fi-
desz-frakciója a kormánypártok 
egyetlen áremelési javaslatát 
sem szavazta meg - jelentette ki 
tegnap sajtótájékoztatóján Dobó 
László városi frakcióvezető, or-
szággyűlési képviselő. Szerinte 
sok esetben indokolatlan volt az 
infláció mértékénél nagyobb szá-
zalékkal emelni az árakat. 

- A víz- és csatornadíjak 31, a 
közintézmények távhőszolgálta-
tási díja 47, a szociális ellátás 12, 
a bérletek ára 30, illetve 46 szá-
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Tizenöt ország képviselteti ma-
gát A határok biztonsága és a ter-
rorizmus elleni küzdelem című 
konferencián, amely tegnap nyílt 
meg a szegedi Novotel Szállóban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A NATO brüsszeli központja 
tudományos programja kere-

Ördögi szó, terrorizmus. 

zalékkal nőtt. A földgáz árának 
növekedésével együtt akár 50 
százalékkal is többet fizethetnek 
az egyedi fűtésrendszerrel ren-
delkezők. A távhőszolgáltatásba 
bekapcsolt intézmények egyes 
számítások szerint több mint 30 
százalékos fűtésdíj-növekedés 
elé néznek. 

A Szegedi Távhőszolgáltató 
Kft. 36 önkormányzati intéz-
ményt fút, amelyeknek - ponto-
sabban az önkormányzatnak -
27 millió forinttal többet kell 
majd fizetniük az áremelés mi-
att. 

A Nevelési Oktatási Intézmé-
nyek Gazdasági Szolgálata 
(NGSZ) az óvodák, az általános 
és középiskolák működését biz-
tosítja. Az NGSZ-hez összesen 
65 intézmény tartozik. Fűtésre 
2002-ben (novemberi adat) 318 
millió forintot, idén novemberig 
372 millió forintot költöttek - ez 
17 százalékos növekedést jelent. 
A most megemelt gázár hatása 
jövőre jelentkezik. 

Végezetül még egy drágító té-
nyező: a nemrégiben elfogadott 
környezetterhelési díj nem csu-
pán a víz- és csatornadíjat, de a 
használati meleg víz árát is meg-
emeli majd. 

NYILAS PÉTER 

zalékkal emelkedik attól függő-
en, hogy eddig valaki busz- vagy 
villamosbérletet vásárolt (az 
összvonalas bérlet ára csökken) -
összegezte az áremeléseket Szál-
lási Béla frakcióvezető-helyettes. 

Dobó hozzátette, a jövő hét kö-
zepétől a Fidesz is szórólapkam-
pányba kezd. A város forgalma-
sabb pontjain, buszmegállókban, 
csomópontokban tájékoztatják a 
lakosságot a jövő évi árváltozá-
sokról. 

G. SZ. L. 

tében a Szegedi Biztonságpo-
litikai Központ és az Eurobor-
ders (Nagy-Britannia) szerve-
zésében tizenöt ország, vala-
mint NATO és és más nem-
zetközi szervezetek 26 képvi-
selője találkozott Szegeden 
azzal a céllal, hogy elemezze 
a XXI. század új típusú biz-
tonságpolitikai kihívásait. Az 

Fotó: Gyenes Kálmán 

A tegnapi makói Mikulás-ün-
nepségen Szili Katalin, az or-
szággyűlés elnöke az önkor-
mányzat bébikötvényeit adta 
át a városban május óta szüle-
tett kicsik szüleinek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szandi koncertjének végére ér-
kezett a gyerekekkel zsúfolásig 
megtelt Hagymaházba Szili Ka-
talin házelnök, aki köszöntve az 
ifjú makóiakat néhány mikulá-
sos dalt is elénekelt velük. A 
kisiskolások és az ovisok mel-
lett tegnap a legkisebbeknek, az 
újszülötteknek is ajándékot ho-
zott Mikulás: az önkormányzat 
felajánlásaként minden, május 
óta született piciny makói pol-
gár tízezer forint értékű bébiköt-
vénnyel gazdagodott. A kötvé-
nyeket a Korona Szálló éttermé-
ben adták át. A szülőket Szili 
Katalin személyesen köszöntöt-
te. Május, azaz a legutóbbi köt-
vényátadás óta mintegy száz-
harminckét kicsi született a 
hagymavárosban. Az elnök asz-
szony mindenekelőtt gratulált a 
szülőknek és az önkormányzat-
nak, majd rámutatott: Makó 

illegális bevándorlás, a drog-
és fegyvercsempészet, a tö-
megpusztító fegyverek és a 
terrorizmus terjedése új kihí-
vások elé állítják a rendészeti 
és határvédelmi szerveket. E 
problémák áttekintése ná-
lunk annál is inkább indo-
kolt, mivel hamarosan Szeged 
is uniós határ lesz, ennek 
minden előnyével és hátrá-
nyával. 

Andrew Dolan, az Eurobor-
ders igazgatója lapunknak el-
mondta, a mostani munkaér-
tekezleten mindenekelőtt a 
terrorizmus kérdéseit kívánják 
megvitatni. Azt, hogy az erős 
határok hogyan csökkenthetik 
a terrorszervezetek pénzügyi 
és személyi mozgásterét. Ez 
szerinte csak akkor sikerülhet, 
ha a nemzetközi együttműkö-
dés keretei közt minden ország 
nemzeti stratégiát dolgoz ki e 
feladatokra. Magyarország sze-
rinte jó irányban halad, folya-
matosan és professzionális 
módon teljesíti a schengeni 
előírásokat. 

Az, hogy sok NATO-tagor-
szágon - az USA kormánya is 
képviselteti magát a találkozón 
- kívül az Interpol, Bulgária, 
Finnország és Svédország és 
Ukrajna is elküldte szakembe-
reit, jelzi számos ország érde-
keltségét e problémák megol-
dásában. 

2003-ban eleget tett a „demog-
ráfiai tervnek", ez az ország leg-
több települését sajnos nem jel-
lemzi. Szili Katalin hangsúlyoz-
ta: a szimbolikus összeget tar-
talmazó bébikötvény jelképe az 

A helyi politika elmúlt évének 
értékelését tartották meg tegnap 
az MSZP szegedi szervezeténél. 

Kozma József elnök és Révész Mi-
hály frakcióvezető az egy évvel ez-
előtti önkormányzati választások 
óta eltelt több mint tizenkét hó-
nap munkájával kapcsolatban el-
mondta: jól döntött az MSZfl 
umumuuuuumuuummmmmmxmummmMMmmmfímmi 

A kendergyár tömbje és a Cse-
repes sor környéke rendezésé-
ről szóló terveket fogadott el 
legutóbbi ülésén a szegedi kép-
viselő-testület. 

Benzinkút helyett élelmiszerbolt 
épülhet Móravárosban - többek 
között erre is biztosítékot jelent 
a legutóbbi szegedi közgyűlésben 
jóváhagyott rendezési terv, 
amely a Katona József utca, Cse-
repes sor és Szabadkai út által 
határolt terület építési szabály-
zatáról szól. Korábban ugyanis 
üzemanyagtöltő állomást szán-
tak a Szabadkai út és a harmadik 
körút sarkára, később viszont 
változott a terv, így nem benzin-
kút, hanem mintegy 1400 négy-
zetméter eladótérrel megépített 
áruház kerül a telekre. A kör-
nyékbelieknek már régóta hiány-
zik egy közeli, nagyobb üzlet. 

Ugyancsak elfogadták a képvi-
selők a Londoni körút, Bakay 
Nándor utca, Boross József utca, 
Rigó utca határolta tömb rende-

itt felcseperedő gyermekek jobb 
és boldogabb életének. 

Az ünnepségen Búzás Péter pol-
gármester kijelentette: a kötvény 
példázza, hogyan lehet építő a po-
litikai erők összefogása, hiszen ez 

amikor tavaly októberben koalíci-
ós megállapodást kötött az 
SZDSZ-szel, a Centrum Párttal, 
valamint az MSZDP-vel. A mun-
kamegosztás kiegyensúlyozott, 
eredményes városvezetést támo-
gathatnak, sikerült újra bevonni a 
közéletbe a civil szervezeteket, s 
elkezdődhettek a Szeged szem-
pontjából jelentős fejlesztések. 

zési tervét, amely lehetővé teszi a 
kendergyár távolabbi jövőben el-
képzelhető funkcióváltását is. 
Vagyis: idővel más célra használ-
hatják majd a jelentős ipartörté-
neti értéket képviselő épületeket. 
Fontos gyorsan tisztázni, hogy a 
szabályozás csak lehetőséget ad a 
majdani változtatásra, a kender-
gyár jelenlegi működésének a 
terv nem akadálya. 

Az építészek szerint a nagy fo-
nócsarnokot és a hozzá kapcsoló-
dó épületeket jó lenne azonos cél-
lal berendezni, így például lehetne 
ott például felsőtagozatos iskola, 
kutatóintézet, innovációs köz-
pont. A gyár termálkútját haszno-
sítva komplex szolgáltatásokat 
nyújtó szabadidőközpontot is ki-
alakíthatnának a kenderfonóban. 
A gyár nyolc épületének hosszú 
távú hasznosítási javaslatában 
szerepel még kereskedőház, ka-
maraszínház, képzőművészeti ki-
állítóterem, művészlakás, iroda-
és parkolóház, vendéglő terve is. 

NY. P. 

az ajándék a jobboldali képviselők 
ötlete alapján valósulhatott meg. 
Az önkormányzat ekképpen fejezi 
ki, hogy a születés, mint a csalá-
dok számára jelentős sorsforduló, 
milyen fontos a város számára is. 

HÍREK 
BENCZE ILONA 
A PINCESZÍNHÁZBAN 
Ünnepi programkínálattal várja 
a közönséget decemberben a 
szegedi Pinceszínház: vasárnap 
19.30-tól Örökség című 
műsorával Bencze Ilona lép fel a 
Horváth Mihály utcai 
magánteátrumban. A népszerű 
színművésznő legkedvesebb 
szerepeiből, dalaiból, verseiből 
állította össze egész pályafutását 
összegző önálló estjét. 

OVERDREAM-KONCERT. 
Szegeden, az Alsóvárosi 
Művelődési Házban ad koncertet 
szombaton este nyolc órától az 
Overdream együttes. 

TUDOMÁNYOS ÜLÉS 
PETRI-TANÍTVÁNYOKKAL 
A Petri Tanítványok Baráti Köre 
immár 18. alkalommal tart 
tudományos ülést. A Magyar 
Tudományos Akadémia Szegedi 
Bizottságának székházában, a 
Somogyi utca 7. szám alatt 
szombaton 10 órától olyan neves 
orvosok tartanak előadásokat, 
mint Czigner Jenő, Baradnay 
Gyula, Balogh Ádám, Traub 
Alfréd, Zöllei István és Németh 
András. Az ülés elnökei Kovács 
Gábor és Gervain Mihály. 

ISO-T KAPOTT A PRÍMAV1LL 
A Prímavill Kft. ISO 9001 -es 
minőségirányítási, ISO 
14001 -es környezetközpontú 
irányítási és OHSAS 1800l-es 
munkahelyi egészségvédelmi, 
valamint biztonságirányítási 
rendszerének auditja szeptember 
folyamán sikerrel zárult. A 
tanúsítványokat tegnap adták át 
Szegeden. 

Az MSZP után a Fidesz is szórólapokat oszt Szegeden 

Elhatárolódás 
az áremelésektől 

Konferencia a NATO tudományos programja keretében SzOCÍcilÍStci é v é f t é k c l C S 

A határok biztonságáról, 
a terrorizmus ellen 

Áruház épülhet 
Móravárosban 


