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Túlélésért küzd a falu 
Magyarcsa-
nád még soha 
nem kapott 
forráshiány-
pótlásként 
annyi pénzt, 
mint idén, 
ám ez az ősz-
szeg is kevés 
ahhoz, hogy 
a falu az év végéig kihúzza. A 
polgármester, Farkas Jánosné 
[képünkön) abban bízik, a 
pénzt a belügyminiszter ki fog-
ja még egészíteni. 

- Az egyik szemem sír, a másik 
nevet - kommentálta a falu for-
ráshiányos pályázatának elbírá-
lását Farkas Jánosné, Magyar-
csanád polgármestere. Az ezer-
hatszáz lelket számláló község-
nek idén 43,5 millió forintos 
plusz- támogatásra lett volna 
szüksége ahhoz, hogy minden 
feladatát el tudja látni - az ál-
lamkincstár azonban ebből 
mindössze 24,7 milliót ismert 
el jogos igényként. Igaz, ezt az 
összeget a falu szinte teljes egé-
szében megkapta. Ennek na-
gyon örül Farkasné; mint mond-
ta, a korábbi években ennél is 
rosszabb volt az arány. 

A gondokat a pályázati siker 
azonban csupán enyhíti, nem 
oldja meg: több mint 18,7 millió 
még mindig hiányzik. A polgár-
mester éppen ezért hetekkel ez-
előtt a belügyminiszterhez for-
dult. A levélre egyelőre nem érke-
zett válasz, ám Farkasné úgy gon-
dolja, most, a forráshiányos pá-
lyázatok elbírálását követően rea-

gálni fog rá Lamperth Mónika. A 
Makóhoz közeli kisközség tíz 
éve, amióta egyáltalán pályázni 
lehet az önhikire, mindig kényte-
len volt jelentkezni a külön tá-
mogatásért - első ízben három-
millióra nyújtották be igényüket. 
A falunak azért nélkülözhetetlen 
a központi finanszírozás, mert 
más bevétele lényegében nincs. A 
munkanélküliség kiugróan ma-
gas, több mint harmincszázalé-
kos, így érthető, hogy az itt élők 
több adót nem tudnak fizetni. A 
gazdaságtalanul működő bölcső-
dét régen bezárták, lényegében 
csak a kötelező feladatokat látja 
el az önkormányzat. Most átvilá-
gították a még meglévő intézmé-
nyeket, Farkasné azonban úgy 
gondolja, hogy a további ésszerű-
sítésre kevés a lehetőség. Az in-
tézmények bezárásán ennek elle-
nére nem gondolkoznak, a még 
működőkhöz ragaszkodnak - tet-
te hozzá. 

Fejlesztésekre természetesen 
nem gondolnak a magyarcsaná-
diak, de lassan már a szükséges 
karbantartásokról is kénytelenek 
lemondani. Idén nem épülhet 
például új aszfaltozott út a falu-
ban, a tönkrement járdák felújí-
tása is elmarad, de a művelődési 
ház és az idősotthon beázó tető-
szerkezetét sem tudják kijavíta-
ni. A magyarcsanádi polgármes-
ter attól tart, ha az önkormány-
zatok finanszírozásáért is felelős 
tárcavezető elutasító választ fo-
galmaz segélykérő levelükre, év 
vége felé akár csődközeibe is ke-
rülhet a falu. 

SZ. I. M. 

Újabb felirat az emlékművön 

Sikerült befejezni 
az Aranycsapat szobrát 
Sikerült összegyűjteni a hiány-
zó összeget az Aranycsapat em-
lékművének befejezéséhez: új 
feliratok kerültek a szoborra, 
melyet tavaly decemberben 
avattak fel a szegedi Sellő-ház 
mellett. 

„Készült a szegedi sportbarátok 
adományából" - áll az Arany-
csapat emlékére készült szob-
ron, amelyre a tizenkét név mel-
lé utólagosan felkerült az alko-
tó, Kalmár Márton szobrászmű-
vész, valamint tizenkét újabb 
játékos neve és a 2003-as év-
szám. 

- Az eredeti elképzelésünk az 
volt, hogy sportolók, sportegye-

sületek támogatják az emlékmű 
befejezését - mondta az ötletgaz-
da. Soproni Lajos főorvos sajnál-
ja, hogy a Szeged FC és a Szőreg 
futballcsapatán kívül nem szá-
míthattak másra. A felkeresett 
harminckét cég, intézmény kö-
zül a Tisza Volán Rt. és a Gellért 
Szabadidőközpont nyújtott 
anyagi segítséget. A Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási Kht. kikö-
vezte a szobor környékét és új 
padokat helyezett el. Szondi Ildi-
kó önkormányzati képviselő 
közreműködésével virágládák 
kerültek a szobor köré. Az em-
lékművet turistacsoportok kere-
sik föl, sokan lefényképezik. 

B.F. 

Szeged valamennyi városrészét érinti az útfelújítási program 

Torlódás várható, de megéri 

Nagy a munka és a forgalom a Makkosházi körúton Fotó: Miskolczi Róbert _ 

A Tisza Lajos körútnak a Kálvin tér és Gogol utca közötti szakasza 
mellett további utak felújítása kezdődött, illetve kezdődik meg 
Szegeden. Alig két hónap alatt mintegy 30 ezer négyzetméternyi 
aszfaltréteggel borítanak be nagy forgalmú utcarészeket, busz-
fordulókat, megállókat, a költségek elérik a 110 millió forintot. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Makkosházi körút felújításá-
val tegnap megkezdődött a szege-
di útfelújítási program harmadik 
üteme, amely összesen 28 utcát, 
buszfordulót és buszmegállót 
érint. 

- Szegeden egy év alatt még so-
ha nem költöttek útfelújításra 

annyit, mint az idén. Ebben az 
évben a költségvetésben 250 mil-
lió forintot különítettünk el, és 
terveink szerint ez az összeg a jö-
vőben emelkedik - nyilatkozta 
lapunknak Botka László. A sze-
gedi polgármester megjegyezte, a 
város az idén már 30 milliót köl-
tött kátyúzásra és 110 milliót út-
felújításra. A központi költségve-

tési támogatásnak is köszönhe-
tően a tervezetten felül további 
útkorszerűsítéseket tud megva-
lósítani az önkormányzat -
hangsúlyozta Botka, egyúttal 
kérte a szegediek megértését és 
türelmét. 

A mostani útfelújítási program 
valamennyi városrészt eléri. A 
Makkosházi körúton 5 ezer 
négyzetméternyi aszfaltszőnye-
get terítenek le, a tegnap elkez-
dett munka várhatóan egy hónap 
múlva, augusztus végén fejező-
dik be. A Május 1. utcában 3 
ezer, a Székely soron 4 ezer 300, 

a Szivárvány és a Pulz utcában 
szintén 3-3 ezer, a Bánomkert 
soron 1 ezer, a Sárkány utcában 
1400, a Csalogány utcában 
1250, a Brassóiban 1206, a Tapo-
di utcában 2 ezer 130, az Apáca 
utcában 1100, a Rozsnyói utcá-
ban 690 négyzetméternyi aszfal-
tot terítenek le két és fél hónap 
alatt. 

A felújítás érinti a Lugas, a Ko-
szorú, a Harcos és a Honfoglalás 
utcai buszfordulót, valamint szá-
mos buszmegállót. A munka leg-
később október közepéig befeje-
ződik. 

Újabb vádpont a vásárhelyi B. Zsuzsa ellen 

Bent marad az autókereskedő 
Továbbra is előzetes letartóztatásban marad B. 
Zsuzsa, a vásárhelyi egykori B & B Autóke-
reskedés tulajdonosa, a helyi kézilabdacsapat egy-
kori fő szponzora. 

A körülbelül ötmillió forint elsikkasztásával vádolt, 
közel egy esztendeje előzetes letartóztatásban lévő 
vásárhelyi asszony ellen a legutóbbi tárgyalás óta 
újabb vádpont merült fel. Egy szatymazi károsult a 
feljelentése szerint 400 ezer forintot adott B. Zsuzsa 
autókereskedőnek gépkocsivásárlásra, ám se a ko-
csit, se a pénzt nem látta viszont. A vádlott nem is-
merte el bűnösségét. Elmondta, hogy miután csak 
drágább kocsit tudott szerezni, de az a vevőnek nem 
kellett, felajánlotta, hogy részletekben fizeti vissza a 
pénzt, ez azonban a károsultnak nem felelt meg. 

A védőügyvéd indítványára a bíróság meghallgatta 
a vádlott korábbi élettársát is, aki elmondta, hogy B. 
Zsuzsa a perben szereplő időszakban százmillió fo-
rint értékű magánvagyonnal rendelkezett, így volt fe-
dezete a kölcsönök visszaadására. Kiderült, hogy az 
autókereskedés a halasztott vámfizetés eltörlése után 
került nehéz helyzetbe, két betörés után pedig 12 
milhós káruk keletkezett. B. Zsuzsa havi tízszázalé-
kos kamatra vett fel kölcsönöket, s vagyona végül 
ezek miatt úszott el. 

A bíróság elutasította a védelem indítványát a 
vádlott szabadlábra helyezésére, azzal az indokkal, 
hogy B. Zsuzsa nem tudta megnevezni állandó la-
kóhelyét, és jelenlegi élettársa ellen is vádat emel-
tek. B. Zsuzsa ügye novemberben folytatódik. 

B . K . A . 

Egyelőre nem kaptak fakitermelési engedélyt a csatornázok 

Megépül az út a Kállai ligeten keresztül 
Folytatás az 1. oldalról 

A szabályozási terv értelmében 
nem nyitják meg az átmenő for-
galom előtt a „lányneves" zsák-
utcákat és nem lehet majd autó-
val közlekedni a Sarolta utcán, 
ott csak kerékpárút épül, az ár-
kon gyaloghidak vezetnek ke-
resztül - jelentette ki Fehér Éva 
főépítész. 

Az engedélyezett, és a lakosság 
által vitatott terv szerinti 6 és fél 
méter széles út épül meg a lige-
ten keresztül. Szentgyörgyi Pál 
alpolgármester hangsúlyozta: 
ennek nyomvonalát a terület 
képviselőjének kérésére, a lakos-
ság véleménye alapján egyszer 
már módosították, hogy ne szelje 
ketté a ligetet. Most annak szé-
lén húzódik majd. Ezen az úton 
lehet megközelíteni az egykori 
kertészet területén kialakítandó 
lakóparkot. A város idei költség-
vetésében 500 milliós bevételt 
tervezett be a terület eladásából, 
amiből a város egyéb beruházá-
sait finanszírozzák. Szentgyörgyi 
szerint a városnak hitelt kellene 
fölvennie, ha nem tudja értékesí-
teni a területet. 

Gazdik Gyula, a Kállai ligetet védők dokumentumokkal felszerelt szószólója Fotó: Miskolczi Róbert 

Hentz Péterné, a Csongrád 
Megyei Közlekedési Felügyelet 
osztályvezetője arról tájékozta-
tott, hogy 2002-ben szakmai vé-
leményt adtak a volt kertészet 

feltárásával kapcsolatban. Azt 
nem vizsgálták, hogy a Thököly 
útról közelítenék meg a lakópar-
kot. Ha a város ezt szeretné, kü-
lön meg kell tervezni, vizsgálni. 

Információink szerint mind-
emellett a tanárképző főiskola 
értékesítené a Kállay liget mellet-
ti gyümölcsöst, ezt épp mostaná-
ban egyezteti az intézmény veze-

tése a felettes szervekkel. Az 
egyetemi területen épülő lakóhá-
zakhoz a legcélszerűbb megköze-
lítési mód a ligeten keresztül 
adódik. Úgy tudjuk, az egyetem 
kéri a várost, engedje meg, hogy 
innen nyíljon a gyümölcsös he-
lyén épülő lakóparkot feltáró ut-
ca. 

MOLNÁR B. IMRE 

ATTERVEZES: IDŐVESZTESÉG 
A jelenlegivel párhuzamos útvona-
lon vezethető a csatorna (a címla-
punkon látható térképen sárgával 
jelölt vonalon), és máshonnan is 
megközelíthető a lakópark - véli 
Makrai László fideszes önkor-
mányzati képviselő, aki szerint a 
csatorna áttervezésére elég ok a 
lakossági tiltakozás. Nóvák Gyula, 
a Szegedi Víziközmű Működtető és 
Fejlesztő Rt. vezérigazgatója ál-
láspontja az, hogy a beruházás 
költségvetését érintő módosítást 
engedélyeztetni kell a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium-
mal, és módosítani kell a 2001 áp-
rilisa óta érvényben lévő vízjogi 
létesítési engedélyt is, ami komoly 
időveszteséget jelent. 

Folytatása 
lehet 
a sztrájknak 
Folytatás az 1. oldalról 

Ebben - többek között - az is 
szerepel: néhány épület nem 
felel meg a biztonságos betegel-
látás követelményeinek, az el-
maradt beruházások miatt pe-
dig már büntetések is várha-
tók. A levélre válasz nem érke-
zett. 

A sztrájkbizottság tagjai az 
ANTSZ vizsgálati jelentését 
sem tudják elfogadni, amíg 
nem látják a szakfőorvosi véle-
ményt, amelyet egy egészség-
ü g y b e n j á r t a s s z a k e m b e r kész í -
tett. Más nyelvet beszél ugyan-
is a tisztiorvosi szolgálat és a 
klinika. Az ÁNTSZ csak azt 
vizsgálja, hogy a műszerek da-
rabszámra megvannak-e és 
érintésbiztosak-e, de azt nem, 
hogy megfelelnek-e a kor köve-
telményeinek. Pető úgy fogal-
mazott: „a 424-es gőzmoz-
donyt is alkalmasnak minősí-
tenék, ha meglenne minden 
dokumentációja". 

A minisztériumi kritikák elle-
nére a sztrájkbizottság képviselő-
je úgy véli, volt értelme a csütör-
töki munkabeszüntetésnek. Egy-
részt azért, mert az egész ország 
megtudta, milyen körülmények 
között dolgoznak az egészség-
ügyiek, másrészt pedig azért, 
mert fölrázta az orvosokat, ápo-
lókat és minden ágazatbeli dol-
gozót. 

- Talán most már elhiszik, 
hogy képesek vagyunk nyo-
mást gyakorolni a nagypoliti-
kára - fogalmazott Pető. -
Újabb sztrájkon pedig akkor 
gondolkozunk el, ha belátható 
időn belül nem kapunk érdemi 
választ a kérdéseinkre, problé-
máinkra. És abban is biztos va-
gyok: a minisztérium részéről 
elhangzott valótlan állítások-
kal csak azt érik el, hogy még 
több egészségügyi dolgozó áll 
mellénk. 

TÍMÁR KRISZTA 


