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Bezárják a Kálvária téri könyvtárat 

Mától elbocsátások 
a közszférában 
A város idei költségvetését pén-
teken fogadta el a testűlet. Ezzel 
együtt döntöt tek a közalkalma-
zotti létszám csökkentéséről. A 
Somogyi-könyvtárból az erede-
tileg tervezettnél kevesebb em-
bert bocsátanak el, viszont jú-
niusban bezárják a Kálvária téri 
fiókot. 

Megkezdődtek a szegedi közgyű-
lés pénteki döntése nyomán az 
elbocsátások a közszférában. 
Szegeden a közalkalmazottak 
száma fölfelé kerekítve 8 ezer fő, 
összesen 100 álláshely szűnik 
meg most tavasszal. 

Ma öt embert elküldenek a 
Somogyi-könyvtárból és a köz-
oktatás is csökkentett létszám-
mal működik tovább. Utóbbi 
hatása nem ismert, hiszen a 
tantárgyfelosztás módosításával 
vagy más „trükkökkel" kivédhe-
tik az igazgatók az álláshely-el-
vonást, és akkor nem kell senki-
től sem megválniuk. A közokta-
tásban a változtatások nyomán 
végül egy pedagógus és 48,5 
közalkalmazotti álláshely szűnt 
meg és 12,2 státusnyi túlóra 
kedvezményt vettek el az igaz-
gatóhelyettesektől. Azt, hogy ez 
az egyes iskolákat miként érinti, 
egy táblázatban adta meg az ön-
kormányzat. A Tabán-iskolában 

például fél, a Móra szakközép-
ben 4 álláshellyel lett kevesebb. 
A közoktatásból ténylegesen el-
küldöttek számát tegnap sem a 
Pedagógusok Szakszervezete, 
sem a város jegyzője nem tudta 
megmondani, de hét közepére 
kiderül. 

A könyvtár esetében egyértel-
mű a helyzet: öt embert elkülde-
nek, egy fiókkönyvtár bérleti 
szerződését fölmondják. A So-
mogyi-könyvtár a Kálvária téren 
1996 óta bérel 104 négyzetmé-
tert a katolikus egyháztól a kö-
zösségi házban. Ott egy közel tíz-
ezer kötetes könyvtár működik, 
melynek négyszáz olvasója van, 
akik tavaly hétezer kötetet köl-
csönöztek. A könyvtárnak nincs 
internetkapcsolata, tíz újság il-
letve folyóirat jár rendszeresen -
tudtuk meg a könyvtár igazgató-
jától. Szőkefalvi-Nagy Erzsébet 
elmondta: a Móra utcában mű-
ködik egy másik fiók a közelben, 
annak a nyitvatartási idejét meg-
hosszabbítják, és a szolgáltatáso-
kat is fejlesztenék. 

A szakorvosi ellátástól 38 ál-
láshelyet vont el pénteken a kép-
viselőtestület. Ebből 9 státus 
üres, 29 embert kell elbocsátani; 
a határidő azonban kitolódott, 
április 1 -jére módosult. 

MOLNÁR BALÁZS IMRE 

Lakástámogatás 
Szeged városa tavaly 162 család lakásszerzését segítette. Idén több 
pénzt juttatnak egyszerűbb feltételekkel a fiataloknak. 

Első lakásukat megszerző fia-
talok komoly önkormányzat i 
támogatásra számí tha tnak 
Szegeden - föltéve, ha háza-
sok. Egy i f jú pár ugyanis 300 
ezer forint támogatás t kaphat . 
Továbbá kama tmen te s köl-
csönt is igénybe vehetnek fél-
mill ió forint ér tékben. Továb-
bi félmillió for intot kaphat-
nak a szociális helyzetük függ-
vényében. Gyermekenként 
ezen felül még 100 ezer forin-
tot adhat a város. 

Egy család akár 1 millió 300 
ezer forintos támogatáshoz is 
juthat az önkormányzat segít-
ségével. A támogatások kifize-
tésére 150 milliós keret áll eb-
ben az évben rendelkezésre. 
Tavaly 126 millió forintos 
igénylés fu tot t be a szociális 
irodához, 162 családnak jut-
ta t tak támogatást . 

A kedvezmények segítik a fia-
talokat abban, hogy a Fészekrakó 
program lakáshiteleinek önré-
szét megteremtsék. 

Az esküvői időpont bejegyzésére várakozás szakítópróbának is megfelel 

Sorban állás egy éjen át 
Huszonhat órás sorban állásra 
kell felkészülnie a jegyespár-
nak, ha idén nyáron a szegedi 
városházán szeretne házasságot 
kötni . A fiatalok inkább az au-
tójukban éjszakáznak, csak 
hogy biztosan kapjanak időpon-
tot az általuk kiválasztott 
szombatra. Ezt a helyzetet -
mondták az okmányirodában -
a házasulandók alakították ki. 

A szemerkélő hóesésben vasár-
nap kora délután négy autó par-
kolt a szegedi okmányiroda előtt. 
Utasaik plédekbe burkolózva ol-
vastak, telefonjukat nyomkod-
ták, vagy rádiót hallgattak. 

Vancsik Mónika és vőlegénye a 
harmadik azon a rögtönzött lis-
tán, melyet az először érkezettek 
vezetnek és amelyen a párok egy-
más között beosztják az augusz-
tus 27-i, fél év múlva esedékes 
esküvők kezdési időpontját. A 
lista bár nem hivatalos, a fiata-
lok tartják magukat hozzá. 

- Háromórás váltásban az 
egész család részt vesz a sorban 
állásban. Hoztam könyvet és 
munkát , de az enyém lesz az éj-
szaka is, attól kicsit félek - ma-
gyarázta Mónika. 

Kinga és párja reggel hatkor ér-
kezett, de ez már csak a második 
helyre volt elég. Ok nem gondos-
kodtak váltásról, így kénytelenek 
maguk kivárni a hétfői nyitást. A 
pár az esküvőhöz már mindent 
lefoglalt augusztus 27-ére, így 
számukra rendkívül fontos, hogy 
aznapra legyen terem és anya-
könyvvezető is. Arra a kérdésre, 
hogy mit tennének, ha valaki 
reggel nyolckor érkezne, és meg-
próbálna besétálni előttük, Kin-

Vancsik Mónika olvasással, nassolással ü t i el az időt Fotó:Karnok Csaba 

ga csak annyit mondott, az nem 
történhet meg. 

Rossz megoldásnak tartja, 
hogy csak fél évvel korábban le-
het bejelentkezni a hivatalba Só-
dar Andrea, aki egy héttel ezelőtt 
esett át a tortúrán. Vőlegényével 
ő is minden mást az adott napra 
időzített, így kénytelenek voltak 
a vasárnapot sorban állással töl-
teni. 

Az okmányirodában tudnak az 
egész napon át tartó várakozás-
ról. 

- A fiatalok vezették be ezt a 
rendszert, melyet sem ők, sem 
mi nem szeretünk - nyilatkozta 
Bácsik Sándorné, az anyakönyvi 

csoport vezetője - Hasonló a 
helyzet több nagyvárosban is, 
például Miskolcon és Debrecen-
ben. A vőfélyt, termet akár egy 
évre előre le lehet foglalni, a há-
zasságkötő termet azonban csak 
fél évvel korábban, így aki ragasz-
kodik egy adott időponthoz, és a 
városháza házasságkötő termé-
hez, sorban áll. Előfordult már az 
is, hogy péntek délután fél kettő-
kor kezdték a várakozást a fiata-
lok. 

Tegnap 14 pár jelentkezett be 
augusztus 27-ére, így minden az-
napi időpont elkelt. Az éjszakai 
strázsálás csak a nyári esküvőket 
előzi meg, a téli szombatokon 

naponta mindössze 3-4 pár es-
küszik, így ők megmenekülnek a 
várakozástól. 

G. ZS. 

ESKÜVŐ 

Szegeden nyolc anyakönyvvezető 
dolgozik három könyvvel, tehát 
egy időben három esküvő köttet-
het. Esküdni elvi leg lehet Tápén, 
Dorozsmán, a Generali-Providen-
cia épületében, mégis szinte min-
den pár ragaszkodik a Széchenyi 
térhez. Egyre gyakoribb kérés az 
is, hogy egyedi helyszínen köttes-
sen a frigy, például magánházban, 
parkban. 

Mindszenti gondok 
Hiába jutottak tavaly önálló irodához a mindszenti polgárőrök, még 
mindig nem tudják használni a létesítményt. A romos állapotban lé-
vő helyiség felújítására egyelőre nem jött össze elég pénz. A polgár-
őrök kasszájában éppen csak a működéshez szükséges pénz van. 
Üzemanyagra és gépjárműfenntartásra tavaly közel 400 ezer forintot 
költöttek, az önkormányzattól 300 ezer forint támogatást kaptak. 
Ennek ellenére rendszeresen segítik a helyi rendőrőrs munkáját. 

A működésen spórol Szeged önkormányzata 

Csökkenő hiány, több fejlesztés 
Az idei költségvetéssel kapcsolatban Szeged 
városvezetése a legfontosabb eredménynek 
azt tartja, hogy az örökölt hiányt tudták 
csökkenteni. Fő céljuk az volt, hogy költség-
takarékos működést biztosítsanak; a bevéte-
lek gyorsabban nőnek, mint a kiadások. 
Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester 
hangsúlyozta: továbbra is többet költenek a 
városra, mint a városházára. 

Az intézmények „racionalizálását" ebben 
az évben is folytatják. Az intézményi felada-

tok ellátásának költségeihez ugyanis az ál-
lam csak kétharmad résznyi támogatást ad, a 
többit a városnak kell kigazdálkodnia. A vá-
ros idén 20 milliárd forintnyi bért fizet ki, 
ami az összköltségvetés 30 százaléka. A köz-
alkalmazotti bérek növekedése 2005-ben a 
város számára egymilliárd forint többletkölt-
séget jelent. 

A fejlesztések a költségvetés közel felét, 32 
milliárdot tesznek ki, igaz ebből 14 milliárd 
az uniós támogatással megvalósuló csatorná-

zás, 3,6 milhárd pedig a szintén ISPA-társfi-
nanszírozással készülő hulladéklerakó. 

Szeged hosszú távú hitelállományból adódó 
tőketartozása 4 milliárd 800 millió forint volt 
január 1 -jén. A város adósságállománya idén 
kedvezményes, hosszú lejáratú hitellel nő 3,5 
milliárd forint értékben, és erre az évre is ma-
rad az 5,4 milhárdos rövid futamidejű műkö-
dési hitelkeret. A költségvetési hiány finanszí-
rozására 1,2 milliárdos hitelt terveztek be. 

M. B. I. 
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A domaszéki házaspár 3 7 millió forint kárt okozott 

Tapodiék áldozatait 
keresi a rendőrség 
Egy domaszéki házaspár áldo-
zatait keresik a rendőrök. Ta-
podi István és felesége kölcsö-
nöket vett föl, de a hiteleket 
nem fizette vissza. Eddig 37 
millió forint kárt okoztak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Csalás miatt folytat büntetőeljá-
rást a Szegedi Rendőrkapitány-
ság vizsgálati osztálya a doma-
széki Tapodi István és felesége el-
len. Tapodiékat azzal gyanúsít-
ják, hogy 1999-től egy magán-
személytől 3 milhó 100 ezer fo-
rint kölcsönt vettek föl, amit az-
óta sem fizettek vissza. Ugyan-
akkor további tizenöt olyan sér-
tettről szerzett tudomást a rend-
őrség, akitől a gyanúsítottak je-
lentős összegeket csaltak ki azzal 

az ígérettel, hogy később a kama-
tokkal együtt visszafizetik. Az is 
kiderült, hogy csaló házaspár ál-
tal alapított domaszéki székhe-
lyű Vetőmag Bt. is rendelkezik 
kiegyenlítetlen számlákkal. 

Tapodi István és Tapodi István-
né az eddigi sértetteknek össze-
sen 37 millió forint kárt okozott. 
A rendőrség szerint valószínű, 
hogy a gyanúsítottak egész 
Csongrád megyében követtek el 
hasonló bűncselekményt. 

A Szegedi Rendőrkapitányság 
további sértettek jelentkezését 
várja személyesen a kapitánysá-
gon (Párizsi körút 16-22.), vagy 
telefonon a 62/562-400-as szám 
12-35-ös mellékén, vagy a 
107-es, a 112-es számon, illetve 
a Telefontanú 80/555-1 i l-es hí-
vószámán. 

A vádat képviselő főügyész „leültette" volna 

A 72 éves bankrabló 
nem megy börtönbe 
Jogerősen két év felfüggesztett 
börtönbüntetést kapott a 72 
éves Sánta Imre, aki tavaly ta-
vasszal felfegyverkezve megpró-
bálta kirabolni a szegedi Ta-
karéktár utcai OTP-t . 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Csongrád Megyei Főügyészség 
vezetője, Lörinczy György fő-
ügyész képviselte a vádat a 72 éves 
nyugdíjas bankrabló, Sánta Imre 
tegnapi tárgyalásán a Csongrád 
Megyei Bíróságon. Ez egyébként 
legutóbb a balástyai sorozatgyil-
kos, Szabó Zoltán ügyének tárgya-
lásán fordult elő. Lapunkban meg-
írtuk, tavaly ápribsban a nyugdí-
jas rabló végső elkeseredésében 
úgy döntött, kirabolja a Takarék-

tár utcai OTP-t, majd a zsákmá-
nyolt pénzből Budapestre utazik 
szórakozni. Az idős férfit azonban 
egy szolgálaton kívüli határőr már 
az OTP előtti taxisdrosztnál fel-
tartóztatta. Tavaly decemberben a 
Szegedi Városi Bíróság két év bör-
tönbüntetésre ítélte Sánta Imrét. 
Az ügyész akkor végrehajtandó 
szabadságvesztésért fellebbezett, 
Sánta Imre és ügyvédje, Ábrahám 
László tudomásul vette az ítéletet. 

Az ügyet tegnap tárgyalták má-
sodfokon a Csongrád Megyei Bí-
róságon. A vádat képviselő fő-
ügyész azt szerette volna elérni, 
hogy Sánta Imre börtönbe kerül-
jön. Kovalcsik Éva bírónő azon-
ban úgy döntött, az első fokú íté-
let megalapozott, és helyben-
hagyta azt. Az ítélet jogerős. 


