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A Kállay liget fáiból még egyet sem vágtak ki a csatornázok 

Büntetett 
az erdészeti hatóság 
Az erdészeti szolgálat engedélye 
nélkül végezték az újszegedi 
Kállay liget csatornázását, ezért 
a hatóság kecskeméti igazgató-
sága megbüntette az önkor-
mányzatot. A hivatal szerint a 
számlát a kivitelező fizeti. 

Bár egyetlen fát sem vágtak ki az 
újszegedi Kállay liget csatornázói, 
mégis megbüntette a szegedi ön-
kormányzatot az erdőként nyil-
vántartott területet felügyelő ha-
tóság. A helyzet furcsasága, hogy a 
hivatal szerint a kivitelező hibá-
zott, aki azonban még nem érte-
sült a z ügyről. Nem tud a bírság-
ról a beruházás lebonyolítója sem. 

Spiegl János, az Állami Erdé-
szeti Szolgálat Kecskeméti Igaz-
gatóságának vezetője szerint hi-
vatalosan „erdőterület engedély 
nélküli igénybevétele" miatt 
szabták ki a bírságot. Ez annyit 
jelent, hogy az erdészeti szolgálat 
jóváhagyása nélkül fektették le a 
csatornát. Az előírás szerint 
ugyanis csak erdészeti hatósági 
engedéllyel lehet „más célra" 
használni az erdőt, így a közmű-
építéshez is szükséges a hivata-
los pecsét és aláírás. 

Az elmarasztalást a terület tu-
lajdonosa, vagyis a városi önkor-
mányzat kapta. Molnár László 
városüzemeltetési irodavezető 
azt mondja, a polgármesteri hi-
vatal időben megkérteaz erdésze-
ti hatóság elvi hozzájárulását a 
csatornaépítéshez. Az ügymenet 
azonban hosszadalmas, a mun-
kát pedig még a jóváhagyás meg-
érkezése előtt megkezdték, emi-
att büntetett az erdészeti szolgá-
lat. - Minthogy az önkormányzat 
az ügyben nem hibázott, a 107 

HUSZONHAT FA 
Fakivágásra a Kállay ligeti 
csatornaépítésnél nem volt 
szükség, mert a korábban 
meglévő csapadékvíz-elveze-
tő árokban helyezték el a csö-
veket. (Amint arról korábban 
tájékoztattuk olvasóinkat, júli-
usban a fákat védő környék-
beliek tüntetése akadályozta 
meg a munkakezdést.) A csa-
tornához tartozó út építéséhez 
azonban huszonhat fát kell ki-
vágni. A munkának csak a 
szükséges engedélyek beszer-
zése után foghatnak hozzá -
mondta Nóvák Gyula, a vízi-
közmű rt. igazgatója. 

ezer forintos bírság a kivitelezőt 
terheli - mondta az irodavezető. 

Az uniós támogatással megva-
lósuló csatornázási munkákra 
két konzorcium alakult. A Cul-
vert 2003 tizenhat szegedi tele-
pülésrészen épít szennyvízelve-
zető hálózatot, a Culvert 2004 
pedig Deszk, Kübekháza, Új-
szentiván, Tiszasziget csatorná-
zását végzi. Minkét konzorcium 
vezető cége a Hídépítő Rt. Csep-
regi András létesítményvezető az 
erdészeti hatóság eljárásáról még 
nem tudott. Annyit mondott, 
hogy a Kállay ligetben a beruhá-
zást lebonyolító cég, a Szegedi 
Víziközmű Működtető és Fej-
lesztő Rt. engedélyével kezdtek 
dolgozni. Nóvák Gyula, a vízi-
közmű rt. igazgatója az erdészeti 
hatóság büntetéséről nem kapott 
hivatalos értesítést. 

NY. P. 

Május 20. a határidő 
Magánszemélyeknek egy hónap áll még a rendelkezésükre, hogy mun-
káltatójukon keresztül vagy önadózóként beadják személyi jövedel-
mükről az adóbevallásukat, és ez a határideje a befizetéseiknek is. Csur-
gó Edit, az adóhivatal megyei igazgatóságának helyettes vezetője tegnap 
elmondta: a munkanélküli ellátásban részesülők jövedelme közül adó-
mentesek, ezért nem kell bevallani az állami, önkormányzati vagy egy-
házi karitatív szervezet nyújtotta szociális segélyt, az átmeneti segélyt, a 
jövedelempótló támogatást, a nyugdíj előtti munkanélküli segélyt és az 
adósságkezelési szolgáltatást. Nem adóköteles a természetben nyújtott 
állami, és helyi önkormányzati forrásból fizetett oktatás sem. 

Debrecenben 12, Győrben 11 utcát neveztek el kivégzett honvédtábornokról 

Aulich helyett Vikunya 

Aradi vértanúk neve egy Kiss Ernő utcai ház kapuján Fotó: Miskolczi Róbert 

Az aradi vértanúk helyett állatokról ne-
vezték el a szegedi Vadaspark Lakópark 
utcáit. A honvédtábornokokra vonatkozó 
javaslatot elutasították a nevek nehéz ki-
ejtése és írása miatt - ami például Deb-
recenben és Győrött nem probléma. Bába 
István, a lakópark megálmodójának em-
lékét várhatóan mellszobor vagy emlék-
tábla őrzi majd a volt Zalka laktanyában. 

Szegeden az utcanevekre egy 2003-ban felállí-
tott szakmai tanácsadó testület tesz javaslatot, 
amit aztán megtárgyalnak az önkormányzati 
bizottságok is, hogy végül a közgyűlés adja ál-
dását a keresztelőre. Ez történt a Szabadkai út 
közelében, a volt Zalka laktanya területén épü-
lő Vadaspark Lakópark közterületeinek elneve-
zésekor is. A terület önkormányzati képviselő-
je, Katona Gyula elmondta: az itt lakók kérték, 
hogy az utcákat a közeli vadaspark állatairól 
nevezzék el. Minden fómmon egyhangú dön-
tés született, s indult a Vikunya és Láma utca, 
a Kenguru köz és a Panda tér története. 

A szakmai testületnek helytörténészek, 
muzeológusok, egyetemi tanárok a tagjai. A 
városháza művészeti referensétől, Pappné 
Zánthó Ritától megtudtuk: a grémium Péter 
László irodalomtörténész javaslatát elfogad-
va korábban úgy döntött, hogy a közterületek 
elnevezésekor kerülik az idegen hangzású ne-
veket. A grémium szerint Aulich Lajos, Des-
sewffy Arisztid, Lahner György vagy Knézich 
Károly nevének kiejtése és leírása gondot 
okozna, ezért elutasította a Honvéd Hagyo-
mányőrző Egyesület nevében Maschek Ru-
dolf által tett javaslatot, hogy az Aradon ki-
végzett magyar honvédtábornokokról nevez-
zék el az utcákat. Nem csodálkozott a dönté-
sen Maschek Rudolf, mert szerinte „még 

.nem ért véget a lusta és buta emberek társa-
dalma. Itt az volt a kérdés, hogy az igényte-
lenség vagy a kultúra felé megyünk". A mű-
vészeti referens szerint Szegeden több helyen 
állítottak emléket a vértanúknak. Például 
Damjanich János és Kiss Ernő nevét utca őr-
zi, az Aradi vértanúk terén gránitlapon, a 

Kiss Ernő utcában pedig kovácsoltvas kapun 
olvasható a honvédtábornokok neve. 

A kivitelező javasolta, hogy a lakópark 
megálmodójáról is nevezzenek el egy utcát. A 
szakmai testület ezt azért vetette el, mert 
szerintük komikus lett volna, ha az állatne-
ves közterületek között avatják fel a Bába Ist-
ván utcát. A két éve elhunyt szegedi ügyvéd 
fia, I f j . Bába István elképzelhetőnek tartja, 
hogy édesapja emlékét egy mellszobor vagy 
emléktábla őrzi majd a Vadaspark Lakópark 
szabadidőparkjában. 

SZABÓ C. SZILÁRD 

NÉVADÓ 
Megnéztük, hogy a fővárosban és három vidéki 
nagyvárosban hány utcát kereszteltek el az aradi 
vértanúkról. Budapesten a kivégzett honvédtá-
bornokok mindegyikéről, Debrecenben a tizen-
háromból tizenkettőről, Győrben pedig tizenegy-
ről neveztek el utcát. Székesfehérvárott csak 
Damjanich János emlékét őrzi közterület. 

Az önkormányzat szerint azAlfa-Nova érdekkörébe tartozó cégekkel szerződött a hőszolgáltató 

A város bepörgött a gázmotoron 
Bekeményített a szegedi önkor-
mányzat a hőszolgáltatónál. 
Szentgyörgyi Pál alpolgármester 
szerint a társaság ügyvezetése a 
város tájékoztatása nélkül kötött 
nagy összegű szerződéseket a 
magántulajdonos Alfa-Nova Kft. 
érdekkörébe tartozó cégekkel. 
Básthy Gábor ügyvezető igazgató 
elhárította érdeklődésünket, Po-
mázi Csaba, az Alfa-Nova tulaj-
donosa pedig napok óta elérhe-
tetlen a számunkra. Információ-
ink sze rint Básthy széke inog. 

A közgyűlés tavaly januárban hoz-
zájárult ahhoz, hogy a Szegedi Hő-
szolgáltató Kft. saját beruházásá-
ban megvalósítsa a gázmotoros 
fejlesztési programját. A 49 száza-
lékban a dunaújvárosi Alfa-Nova 
Kft., 51 százalékban az önkor-
mányzat tulajdonában lévő hő-
szolgáltatónál úgy számoltak, 
hogy 2004. december 31-éig vé-
geznek a munkával. Az 1,5 milli-
árd forintról szóló hitelkeret-szer-
ződést azonban csak szeptember-
ben írták alá a bankkal, így csú-
szott a beruházás. Botka László 
polgármester ekkor felkért egy 
független könyvszakértőt, vizsgál-
ja meg a késés okait és a szerződé-
seket. A könyvvizsgáló megállapí-
totta: a beruházás során nem ver-
senyeztették meg a cégeket. 
Szentgyörgyi Pál gazdasági alpol-
gármester elmondta: a hőszolgál-
tató közel 900 millió forint érték-
ben az Alfa-Nova érdekeltségi kő-

Gázmotor a Pentelei sori fűtőműnél. A beruházás év végéig befeje-
ződik Fotó: Miskolczi Róbert 

rébe tartozó Dunaújvárosi Víz-, 
Csatorna- és Hőszolgáltató Kft.-re 
bízta a fővállalkozói munkákat, 
amely a Szegedi Hőszolgáltató 
Kft.-t alkalmazta alvállalkozó-
ként. Szentgyörgyi szerint „ez már 
önmagában is érdekes lépés volt". 
„További magyarázatra szorult a 
fővállalkozóval kötött szerződés-
től eltérő ütemezésű számlázási 
gyakorlat is". Szentgyörgyi elmon-
dása szerint a hőszolgáltató ügy-
vezetése - arra hivatkozva, hogy a 
társaság privatizálásakor a város-
sal kötött társasági szerződésben 
teljes körű felhatalmazást kapott 
- előzetesen nem tájékoztatta az 
önkormányzatot a bemházással 
kapcsolatos szerződéskötésekről. 

A fenti problémák miatt a vá-
rosvezetés tárgyalásokat kezde-

ményezett a magántulajdonos-
sal, és megállapodott az Alfa-No-
vával a társasági szerződés módo-
sításában. Ezentúl a cég ügyveze-
tése az önkormányzat jóváhagyá-
sa nélkül nem köthet 50 millió 
forint feletti szerződést. A gáz-
motoros beruházás kapcsán csak 
városi engedéllyel hívhat le hitelt 
és fizethet ki számlát. Értékhatár 
megkötése nélkül, csak taggyűlé-
si jóváhagyással szerződhet olyan 
cégekkel, amelyekben a hőszol-
gáltató tulajdonosainak közvetve 
vagy közvetlenül 25 százalékot 
meghaladó részesedése van. A 
gázmotoros fejlesztés várhatóan 
az évvégére befejeződik. 

A Szegedi Hőszolgáltató Kft.-
nek két ügyvezetője: Básthy Gá-
bor és az Alfa-Nova Kft. tulajdo-

nosa, Pomázi Csaba. Básthy Gá-
bor nem kívánt reagálni a hőszol-
gáltatóval kapcsolatban felmerült 
problémákra, mondván: erre el-
sősorban a tulajdonosok képvise-
lői jogosultak. Pomázi Csabát az 
elmúlt hét közepe óta folyamato-
san kerestük, többször is hagy-
tunk számára üzenetet, de nem 
hívott vissza bennünket. Úgy 
tudjuk, a városházán igen rossz 
néven vették, hogy az önkor-
mányzati oldalról kinevezett ügy-
vezető igazgató - a Szalay-korszak 
szocialista gazdasági alpolgár-
mestere - nem tájékoztatta a vá-
rosvezetést a gázmotoros szerző-
désekről. Egyik hírforrásunk úgy 
fogalmazott, hogy „még túl friss a 
dolog", de valószínűleg vizsgálni 
fogják Básthy Gábor szerepét. In-
formációnk szerint elképzelhető, 
hogy Básthynak távoznia kell a 
hőszolgáltató éléről. 

SZ. C. SZ. 

HUSZ0N0T EVRE SZERZŐDTEK 
A Szegedi Hőszolgáltató Kft.-t 
1999 novemberében privatizálták. 
A dunaújvárosi Alfa-Nova Kft. ek-
kor szerzett 49 százalékos tulaj-
donrészt a cégben. A dunántúli 
társaság érdekeltségei nem csu-
pán Szegeden végzik a hőszolgál-
tatást, hanem Dunaújvárosban, 
Szolnokon és Szekszárdon is. Az 
Alfa-Novával huszonöt évre szóló 
szerződést kötött 1999-ben a sze-
gedi önkormányzat. 

Kerékpártúra 
a beteg gyerekekért 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Mosolygó Kórház Alapítvány kuratóriumának elnöke, a holland dr. 
Albert Royaards március 15-én három és fél hónapos jótékonysági ke-
rékpártúrát kezdett, melynek célja, hogy orvosi műszerekre és felsze-
relésekre gyűjtsön pénzt a magyarországi gyermekkórházak számára. 
Összesen 252 várost jár be, a 6 ezer kilométert 4 hónap alatt teszi 
meg. 

Csongrád megyébe április 22-én érkezik meg, 28-áig itt járja majd a 
településeket. A tervek szerint mindenhol színes műsorokkal fogad-
ják a rendőrségi felvezetéssel érkező férfit. Pászti Ágnes szegedi hu-
mánpolitikai tanácsnok tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta, Roya-
ards úr három éjszakára Szeged vendége lesz, a város vezetőit és kép-
viselőit pedig személyesen kéri majd fel arra, hogy az alapítvány szá-
mára adakozzanak. Az összegyűjtött pénzből természetesen a Szege-
di Tudományegyetem Gyermekkórház és Gyermekegészségügyi Köz-
pontja is kap. Túri Sándor igazgató elmondta, az összeget az újszegedi 
épületben kialalcítandó rehabilitációs központra szeretnék fordítani. 

Sportpályaavató 
a Deák gimiben 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tizenhat éve nyílt meg a szegedi 
Deák Ferenc Gimnázium, de 
csak most sikerült sportpályát is 
építeni a korábban füves udvar-
ra. Kis Gábor igazgató tájékozta-
tása szerint a 20x40 méteres bi-
tumenborítású játékterületre há-
romféle vonalrendszert festettek 
föl, így kézilabdázni, focizni, röp-
labdázni és teniszezni is lehet. A 
pálya köré egy méter széles jár-
dát is építettek. Növeli a fejlesz-

tés jelentőségét, hogy a költségek 
nagy részét önerőből fedezték. 
A gimnázium alapítványából 
mintegy egymillió forintot fordí-
tottak az építésre, a többi pénzt a 
külföldi diákok képzéséből szár-
mazó bevételből gazdáikodták ki. 
A keddi átadási ünnepségen 
részt vett Révész Mihály, a szege-
di önkormányzat oktatási bizott-
ságának elnöke. Az ugró- és gu-
miköteles bemutatók után 
tanár-diák futballmérkőzéssel 
avatták föl az új sportpályát. 


