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FORDITANDO ÖSSZEG 2008-IG 

Város Összeg (Ft) 

Csongrád 114 millió 

Makó 20 millió 

Mindszent 83 millió 

Szentes 71 millió 

Vásárhely 790 millió 

Szeged Nincs még döntés 
DM-grafika 

Öt évet kaptak a közoktatási 
intézmények arra, hogy telje-
sítsék a törvényben meghatá-
rozott tárgyi feltételeket, ame-
lyek egyes városokban több 
százmillió forintos terhet rónak 
az önkormányzatokra. 

Valamennyi oktatási és nevelési 
intézménynek rendelkeznie kell 
bizonyos eszközökkel, felszerelé-
sekkel a törvény értelmében. Az 
óvodákban például minden cso-
portnak külön mosdót és öltözőt 
kellene biztosítani, iskolák pedig 
nem működhetnek tornaterem 
nélkül. Ahhoz, hogy a feltétele-
ket az intézmények teljesíteni 
tudják, sok esetben százmilliós 
összegekre van szükség. Az Or-
szágos Közoktatási Értékelési és 
Vizsgaközpont engedélyezheti, 
hogy az előírásokat az ovik és is-
kolák 2008 augusztusáig teljesít-
sék, az évekre bontott ütemter-
vet azonban még az idén el kell 
készíteni. 

800 millió forintot emészthet 
fel öt év alatt a vásárhelyi önkor-
mányzat 6 óvodájának, 10 álta-
lános és 6 középiskolájának, va-
lamint kollégiumának fejleszté-
se. Az ütemterv szerint a legtöb-
bet, 147 milliót a külterületi, 
négy helyen működő iskolára 
kell költeni, de a Nádor utcai ovi 

építkezési munkálatai is 77 mii-
bóra rúgnak - derül ki a közgyű-
lés által megszavazott előterjesz-
tésből. 

Várhatóan mintegy 114 milli-
óba kerül a jegyzékben foglaltak 
teljesítése Csongrádon - mondta 
el Víncze Mária, a humánpoliti-
kai iroda vezetője. A pénzt két 
bölcsődére, hét óvodára és hat ál-
talános iskolára költik. A szak-
ember hangsúlyozta: az ovikra 
kevesebbet kell fordítani, hiszen 
azoknál az előírások kétharmada 
már teljesült. A bokrosi iskolá-
nak viszont egyelőre nincs torna-
terme - ennek megvalósítására 
nyújtott be pályázatot az önkor-

mányzat. A 45 milliós kedvez-
ményes hitelről a napokban dönt 
a tárca. Az informatikai fejlesz-
tésekre pedig az Orpheus-prog-
ramban szeretne 60 milliós, 
szintén kedvezményes kölcsönt 
kapni a város. 

Húszmilliót kell Makó váro-
sának fordítania a két önkor-
mányzati fenntartású óvodára és 
három általános iskolára össze-
sen - tájékoztatott Debrey Attila, 
a közoktatási osztály vezetője. 
Mint elmondta, az összeg azért 
ilyen alacsony, mert az intézmé-
nyeket eddig is folyamatosan fej-
lesztették, s tulajdonképpen csak 
korszerűsítésükre van szükség. 

Szentesen nagyjából 71 millió 
forintba kerülnek a szükséges 
fejlesztések. Ebből az összegből a 
legtöbbet, közel 50 millió forin-
tot az öt általános iskolára, 13 
milliót a tizenöt óvodára, míg az 
egyik kollégiumra 5, a pedagógiai 
szakszolgálatra pedig 3,5 milliót 
kell fordítani - tudtuk meg Mi-
hály Bélánétól, a művelődési iro-
da vezetőjétől. 

Mindszenten a következő 5 év-
ben a két ovi fejlesztésére össze-
sen mintegy 62 milhó forintot 
kellene áldozni. A kisváros általá-
nos iskolájának tagintézményei 
közül a központi telephelyen lévő 
fejlesztése közel 16 milhó forintot 
igényelne, a dózsatelepi iskola 
eszköz- és felszerelési állományá-
nak bővítése pedig mintegy 5 mil-
hó forintot emésztene fel. 

A megyeszékhelyen a követke-
ző közgyűlés tárgyalja majd a 
jegyzékben foglaltak végrehajtási 
ütemtervét - tudtuk meg Kardos 
Jánostól, az oktatási, kulturális 
és sportiroda vejretőjétől. Az elő-
terjesztésről most egyeztetnek a 
szakemberek, s csak ezután hoz-
zák nyilvánosságra, mennyit is 
kellene az 53 szegedi óvodára, 26 
általános iskolára, 19 középisko-
lára, a zeneiskolára és a két önál-
ló kollégiumra áldozni 2008-ig. 

S. T. A . - S Z . A. K. 

Máltais adománya szentesi kórháznak 

CSÜTÖRTÖK, 2003. DECEMBER 11. 

Nóvák István sikerekről, kudarcokról, fejlesztésről 

A főépítész önállósága 
fontos követelmény 
A december 31-ével leköszönő Nóvák István szegedi főépítész 
nyolcéves tevékenységének mérlegét megvonva a jó és rossz vá-
rosfejlesztési döntések hatásáról, a főépítészi munka önállósá-
gának fontosságáról beszélt. 

Nyolcéves szegedi főépítészi munkájára visszatekintve Nóvák István 
büszke a Belváros rehabilitációjára, a Maty-ér kiépülésére, a jezsuita 
rendház megmentésére, sajnálja viszont, hogy rosszul döntött a vá-
rosvezetés a Tesco, a nagybani piac, az Indóház téri hajléktalan szálló 
helyének megválasztásakor. 

N e m klasszikus h i v a t a l n o k i m u n k a 
Mindezek természetesen csak kiragadott elemei annak a minden-

napos küzdelemnek, amelyet a mindenkori főépítésznek, elképzelé-
sei érvényesítése céljából kell megvívnia. A december 31 -ével főépíté-
szi posztjáról leköszönő Nóvák István nagyon fontosnak tartja a fő-
építészi munkakör önállóságát, mert kézi vezérléssel csak hivatal-
nokként lehet dolgozni. Ezt már az elődök is fölismerték: a mintegy 
száz éve megalkotott mérnöki hivatal éppen a szakmai alapokon 
nyugvó városfejlesztésnek volt biztosítéka. - A pártpolitika nem azo-
nos a várospolitikával - hangsúlyozta a főépítész, arra utalva, hogy a 
jó és rossz döntések hatása egyaránt hosszú időn át érvényesül. 

A hibás döntés k ö v e t k e z m é n y e i 
Példaként a már említett dorozsmai nagybani piac állhat előttünk: 

a közgyűlés egy megalapozatlan szakvélemény alapján döntött a 
helykijelölésről, s utólag már hiába készült több dokumentáció, a ha-
tározat már nem változott. Az eredmény: a nagybani eleve kicsi, nem 
- vagy csak a sportpálya rovására - bővíthető, működése közvetlenül 
zavarja a lakosságot, közlekedési kapcsolatai sem megfelelők. 

Ugyancsak a sikertelen küzdelmek közé sorolható a Tesco helyének 
megválasztása. Nem tudták elérni, hogy a bevásárlóközpontot távo-
labb, a Franciahögynél kevésbé értékes területen építsék föl. A döntés 
ugyancsak nem szakmai szempontok alapján született. Hasonlókép-
pen nem volt szerencsés a hajléktalan szálló Indóház téri elhelyezése: 
a városkapuként is tekinthető nagyállomás környékén más funkciók-
nak kellene megjelenniük. 

A „sikertörtének" sora szerencsére hosszabb. A Szent István téri 
víztorony megmenekült a körbeépítéstől. Azóta a térfalak rendezésé-
vel, a leégett és romjaiból újjászületett, a Jehova tanúi egyház király-
ságtermeként működő épület fölújítása, a Sóhordó utca sarkán épült 
társasház megjelenése jelzi a tér rehabilitációjához vezető irányt. 

Nóvák István kedvenceként említi a Kálvária sugárúti jezsuita 
rendházat, amelyet a lebontás réme fenyegetett, ám sikerült megaka-
dályozni az indokolatlan pusztítást. Utóbb beigazolódott: értékes, jól 
hasznosítható épületet tartott meg a jezsuita rend. Hasonlóképpen 
örömmel említette a felsővárosi kolostor megmentését az Árpád 
gyermekotthon odatelepítésétől: a védett, régi épület nem is lett vol-
na alkalmas erre a célra. 

B ü s z k e a rendezési tervre 
A főépítész legnagyobb sikerének város jövőjét megalapozó rende-

zési terv elkészültét, valamint a Kárász utca és Klauzál tér megújulá-
sát, a védett Belváros rehabibtációjának elindítását tekinti. Nagyon 
fontosnak tartja, hogy a város szívének újjászületése folytatódjék -
függetlenül a mindenkori pohtikai erőviszonyoktól. A szegedi Belvá-
rost, mint az építészeti örökség értékes részét, az Európa Nostra meg-
tisztelő címre is fölterjesztették: az Átriumban, belső udvarokban, a 
díszburkolatos üzletutcán és Klauzál téren végigsétáló, a pályázati 
anyagot véleményező szakemberek elragadtatással beszéltek a látot-
takról. 

Ha az elmúlt nyolc évben született értékeket nézzük, az előbbieken 
túl a piarista gimnázium, a vár fölújítása, új szobrok egész sora említ-
hető. - Úgy látom, a szegediek magukénak érzik mindazt, amit lehe-
tőségeinkhez képest sikerült létrehozni. Mindig a legjobbat akartam, 
de elfogadtam azt is, ami jó. A kompromisszumok azonban sohasem 
lehetnek azonosak a megalkuvással - fogalmazott Nóvák István. 
Utódját pályázaton választja ki a városvezetés. 

NYILAS PÉTER 

Nóvák István nyolc éven át szolgálta Szegedet. Fotó: Schmidt Andrea 

Tornatermek, nyelvi laborok, orvosi szobák a megyei intézményekben 

Százmilliók az oktatásra 

Aerobikedzés a szikáncsi suliban. Egyelőre a tanteremben. ft,t<j; Tésik Attila 

Hiányt pótolnak a segédeszközök 
Gyógyászati segédeszközöket és 
más hasznos tárgyakat ajándé-
kozott tegnap a Máltai Szere-
tetszolgálat helyi csoportja a 
szentesi kórháznak. 

Az egészségügyi intézményben 
nélkülözhetetlen kellékeket kül-
dött az Ost-Európa Hilfe nevű 
humanitárius szervezet a Máltai 
Szeretetszolgálat szentesi cso-
portjának. Ennek vezetője, Far-
kasné Márton Katalin a Német-
országban élő, magyar anyanyel-
vű orvosnőt, Elisabeth Fessl Ale-
manyt említi, mert neki köszön-
hetik azt a szállítmányt, amely-
nek egy részét a területi kórház-
ba vitték tegnap. Dr. Borzi Márta 
főigazgató örült a gyógyászati se-
gédeszközöknek, matracoknak 
és egyéb tárgyaknak, amelyek jó 
szolgálatot tesznek az intéz-
ményben. Farkasné azt mondta: 
sokat köszönhet a jótékonysági 
szervezetük az egészségügyi dol-
gozóknak, akik anyagiakkal is 
támogatták egy-egy akciójukat. 
Ezért viszonzásként azoknak az 
osztályoknak szánják az ajándé-
kot, amelyek segítették a máltai-

A videokészüléket az ápolási osztály betegei kapták. Fotó: Tésik Attila 

sok munkáját. Kifejezetten az 
ápolási osztály betegeinek adták 
viszont azt a videokészüléket, 
amelyhez a szentesiek jóvoltából 
jutott a szeretetszolgálat. 

A Németországból érkezett 
szállítmánynak csak a felét vit-

ték tegnap a szentesi kórházba. 
A többit a derekegyházi és a 
nagymágocsi szociális intézmé-
nyekbe szállítják még a karácso-
nyi ünnepek előtt. Farkasné 
Márton Katalin azt említette ér-
deklődésünkre: mindhárom léte-

sítménynek a megyei önkor-
mányzat a fenntartója, és azért 
választották ezeket, mert a köz-
gyűlés elnöke, Frank József anya-
giakkal járult hozzá a német ado-
mányok fuvarozási költségeihez. 

B. I. 


