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Fertőtlenítéssel segítünk Temesben és a Vajdaságban 

Két Balatonnyi 
terület áll víz alatt 
Várhatóan ma kezdenek el mű-
ködni a romániai Tfemes me-
gyében azok a szivattyúk, ame-
lyeket Magyarországról vittek 
át az árvíz súj tot ta vidékre. A 
két Balatonnyi területről 250 
millió köbméter vizet kellene 
elvezetni. 

Ma ismét magyarok utaznak az 
árvíz sújtotta Temes megyei 
Ótelekre; a katasztrófavédelmi 
szakemberekkel együtt a me-
gyei közgyűlés alelnöke, Maros-
vári Attila is visszamegy. Ma 
kezd működni az a 16 nagy tel-
jesítményű szivattyú, amelyet 
Magyarországról vittek át a na-
pokban oda. Arról is szó lesz, 
mivel segíthetnek még a bajba 
jutott szomszédokon. Az már 
kiderült: a megyei önkormány-
zat két-két millióját nem pénz-
ben kérik a romániaiak és vaj-
daságiak, hanem szakmai segít-
ségben. A megállapodás értel-
mében, miután a víz elvonul, a 
magyar szakemberek takarítják 
és fertőtlenítik a területet. 

Az is fölvetődött legutóbb, 
hogy mivel a Vajdaságban a leg-
nagyobb gond az ivóvíz hiánya, 
a magyar katasztrófavédelem 
egyik tisztítóberendezését is oda-
vinnék, s az ivóvízből juttatnak a 
Temes megyei érintetteknek is. 
Marosvári azt mondta, Magyar-
ország és Szerbia-Monteitegró 
között eddig nem volt hivatalos 
katasztrófavédelmi megállapo-
dás, s nem volt Románia és Szer-

bia-Montenegró között sem: a 
hármas határ menti magyar és 
román megyék, valamint a Vaj-
daság által létrehozott DKMT fél 
évvel ezelőtt azonban alapított 
egy közös bizottságot, amely azt 
vizsgálta, ilyen esetekben ho-
gyan lehetne együtt dolgozni. 
Marosvári arról számolt be, hogy 
az akkori kezdeményezésnek 
most hasznát vették, és a DKMT 
révén kezdik összehangolni a vé-
dekezést. 

B.A. 

ELKESZULT A KORONA 
IKERTESTVÉRE 
Ma avatják fel Temesváron azt a 
kereskedelmi kamarai központot 
és szolgáltató centrumot, amely a 
magyar-román üzleti kapcsolato-
kat gondozza. 
Az avatáson jelen lesz Marosvári 
Attila, a Csongrád megyei közgyű-
lés alelnöke és Szeri István, a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke. Marosvári a 
temesvári beruházással kapcso-
latban elmondta, a központ a 
Phare-CBC program támogatásá-
val készült el, éppúgy, mint a ma-
kói Korona. 
A Korona megújításához támogató 
nyilatkozattal járultak hozzá a te-
mesváriak, a romániai központ 
létrehozását pedig a makói kistér-
ség támogatta. A két ház együtt fog 
működni, az üzleti kapcsolatok 
gondozása mellett közös képzése-
ket, konferenciákat rendeznek. 

A lakóknak kell fizetniük a tetődísz felújítását 

Tovább dől a torony 
Folytatás az 1. oldalról 

A társasház fölújítási alapjából 
továbbra sem tudják kifizetni az 
1 millió 800 ezer forintos fölújí-
tást. Bár valóban indultak a vé-
dett épületek külső helyreállítá-
sát célzó pályázaton, építési en-
gedély híján nem kaptak támo-
gatást. 

A torony pedig közben még 
jobban megdőlt. A fölújítási ter-
vet készítő mérnök szerint a 
helyzet nyugtalanító, mert akár 
egy erősebb szélroham is lesza-
kíthatja a 4 méter magas, legszé-
lesebb pontján 1,6 méter átmé-
rőjű szerkezeti elemet. 

A javításra nehezen szereztek 
kivitelezőt, mert a mintegy 30 
méter magas toronyhoz nem 
könnyű hozzáférni. Belülről 
nincs kijárás az üvegkupolához, 
s olyan darus kocsit sem találtak, 
amely fölérne a kellő magassá-
gig. Marad tehát az állványozás, 
ez viszont nagyon drága. A lakó-
közösség és az épületkezelő ezért 
most kivár: remélik, hogy mégis 
megkapják a támogatást. 

- Az építési törvény szerint a 
karbantartás a tulajdonos köte-
lessége. Statikai vélemény alap-
ján állapítható meg, valóban 
életveszélyes-e a Kiss Ernő utcai 
ház tornya - mondta Kovács Bé-
la, a polgármesteri hivatal építési 
irodájának osztályvezetője. Ha 
ez bebizonyosodna, az építési ha-
tóság azonnal kötelezi a tulajdo-
nost a veszély elhárítására. 

D ő l a t o r o n y Fotó: Frank Yvette 

Amennyiben nem végzik el a ja-
vitást, a hatóság elrendeli a vég-
rehajtást, a költségeket pedig a 
társasházra hárítja. 

NY. P. 

DONTES MAJUSBAN 
A májusi közgyűlés tárgyalja a he-
lyi értékvédelemről szóló rendelet 
módosítását. Sz. Fehér Éva városi 
főépítész lapunknak elmondta, 
hogy a képviselő-testületi döntés 
után rövid időn belül kiírják az 
idei fölújítási és támogatási lehe-
tőségekről szóló pályázatot. 

Az átépítés alatt a dorozsmai nagybani piac zavartalanul üzemel 

Uj helyre viszik a focipályát 
Az év végéig elkészülnek a do-
rozsmai nagybani piacon azok a 
csarnokok, amelyekbe a keres-
kedők beköltözhetnek. A 450 
millió forintos beruházás ren-
dezett körülményeket teremt 
Szeged határában. 

A dorozsmai nagybani ma még 
azokat a mindennapokat éli, 
amelyeken a hamarosan elkezdő-
dő nagyberuházással változtatni 
szeretne a létrehozott Dorozsmai 
Nagybani Piac Kft. Bódék helyett 
korszerű raktárakban tárolhatják 
az árut a kereskedők, zsúfoltság 
helyett szellős tér, parkolók töm-
kelege és korszerű beléptetőrend-
szer áll majd a termelők és az 
árusítók szolgálatába. A távlati 
tervekben még egy védőkerítés 
felhúzása is szerepel, amely majd 
hermetikusan elzárja a nyüzsgő 
piacot a lakóövezettől. 

Mint ahogy azt Törökné Szán-
tó Katalin, a Dorozsmai Nagyba-
ni Piac Kft. ügyvezető igazgatója 
elmondta, 7,4 hektárnyi terüle-
ten két hatalmas, „L" alakban ál-
ló csarnokot húznak fel az év vé-
géig, az egyik 2200, a másik 
1078 négyzetméteres. A tervek 
engedélyezése folyamatban van, 
remélhetően másfél hónap múl-
va megpályáztatják a kivitelezőt 
és e nyáron elkezdődhet a 450 
millió forintba kerülő beruházás. 

A piac működését az építkezés 
nem zavarja, mivel a csarnoko-
kat a volt focipálya „belső sarká-
ban" helyezték el a tervezők. A 
bódékat majd csak akkor bontják 
le, amikor a kereskedők már át-
költöztek az új építményekbe. A 

Az átépítés u tán a parkolókban is megszűnik a zsúfoltság Fotó: Miskolczi Róbert 

jelenlegi pavilonok helyén parko-
ló lesz: a nagybani területén ezer 
autó is tartózkodhat egyidejűleg, 
és ahogy eddig is, azokból árusít-
hatnak a termelők. 

A munkálatok indulásáig fel-
számolják a régi sportpályát és 
vele szemben kialakítják az újat 
- ez a fejlesztés alapvető feltétele 
volt. Ha nem esett volna ennyit 
az eső ezen a tavaszon, már elő-
rébb lennének a kivitelezők -
tudtuk meg. A „placcot" még be 
kell teríteni homokkal, majd le-
fedni a gyeptéglákkal. A gyeptég-

ELKELTEK A NEGYZETMETEREK 
A 124 millió forintos törzstőkével tavaly alapított Dorozsmai Nagybani Piac 
Kft.-ben a város 76 százaléknyi tulajdoni részt tudhat magáénak, míg a 
szövetséges piaci szereplőknek 24 százalék adható. A 4 5 0 millió forintos 
fejlesztéssel raktárak, elárusítóhelyek, büfé, térburkolat épül. Mára a piác-
csarnokok minden egyes négyzetmétere gazdára talált. 

Iákat egyébként a régi pályáról 
szedik fel egy géppel, és táblák-
ban, tálcákon viszik át az új foci-
pályára. Ennek az az oka, hogy 

százéves ápolt, jó minőségű 
gyepről van szó, amelyet szakér-
tők szerint meg kellett menteni. 

F. K. 

HÍREK 
ELGAZOLTA A VONAT 
Vonat gázolt el egy sínen ülő 
embert kedden este Makó 
közelében. A negyvenkét 
esztendős apátfalvi férfi minden 
bizonnyal öngyilkos akart lenni, 
hiszen a vasúti pályán várta be a 
szerelvényt. A férfi súlyos, 
életveszélyes belső sérüléseket 
szenvedett, és több csontja is 
eltört. A makói kórházba 
szállították, állapota tegnap 
délután is kritikus volt. 

SZÚNYOGIRTÁS 
Tegnap folytatódott a 
repülőgépes szúnyogirtás 
Szegeden. A Belvárosban a 
körtöltés - Tisza - Kálvária 
sugárút által határolt terület, 
illetve Baktó, Béketelep, 
Gyálarét, Mihálytelek, 
Klebelsberg- és Kecskéstelep 
fölött dolgozott a gépmadár. 

TISZTÚJÍTÁS LESZ 
A MÉRNÖKÖKNÉL 
Kihelyezett elnökségi ülést 
tartott tegnap Szegeden a 
Magyar Mérnöki Kamara, 
amelynek elnöke, Kovács Gábor 
elmondta: négyéves ciklus zárult 
le, 21-én új elnökséget 
választanak. A szegedi 
szakember hozzátette, szó volt a 
mérnöki jogosítványok 
megújításának szakmai 
kritériumairól, valamint a 
bolognai egyezség 
végrehajtásáról a műszaki 
felsőoktatásban. 

A melegkonyha feloldja a „kétszáz méteres" törvényt 

Vendéglők az óvodánál 
A lábán utcai óvodától 20 mé-
terre működik egy söröző Felső-
városon. Noha a szülők háborog-
nak a vendéglátóhely közelsége 
miatt, eddig nem tettek panaszt 
az önkormányzatnál. A polgár-
mesteri hivatalban megtudtuk, 
hogy a melegkonyhás üzletek a 
tiltott zónán - 200 méteren - be-
lül is árulhatnak alkoholt. 

A Tabán utcai óvodához közel há-
rom olyan vendéglátóhely is mű-
ködik, ahol szeszes italt mérnek. 
(A Rolling Stones nevű üzlet kí-
vül esik a tiltott zónán. J Köteles 
Sándor huszonhárom esztendeje 
üzemeltet lángossütőt a gyer-
mekintézménytől mintegy száz 
méterre. Noha a kis büfében al-
kohol is kapható, Köteles nem 
adhat szeszes italt a vendégeinek 
az óvoda nyitvatartási ideje - reg-
gel 7 és délután 5 óra között 
mert nincs meg a melegkonyhára 
az engedélye. - Hiába sütöm itt 
nap mint nap a lángost, a tiszti-
orvosi szolgálatnál azt mondták, 
hogy negyven négyzetméter alatt, 
mint amekkora az üzletem, nem 
tudnak elképzelni melegkonyhát, 
így az előírások értelmében - az 
óvoda közelsége miatt - nem 
árulhatok szeszes italt - mondta 
lapunknak a vállalkozó. 

A Felsővárosi söröző üzemelte-

tőjének nincs ilyen gondja. Az 
óvoda tőszomszédságában mű-
ködő, melegkonyhás vendéglátó-
helyen reggel 7-től este 10-ig mé-
rik a sört, a bort és a rövid italt. 
Jó időben nem csupán a kocsmá-
ban, hanem az üzlet előtt kiala-
kított teraszon is lehet fogyaszta-
ni. A Tabán utcai óvodába járó 
gyermekek szülei leginkább ezt 
sérelmezik. - A szülői munkakö-
zösség ülésén többször elhang-
zott, nem szerencsés, hogy a já-
tékgé pékkel felszerelt söröző 
ilyen közel, mintegy húsz méter-
re van az óvodától - közölte Hor-
váth Lajosné intézményvezető. 
A szülők háborogtak ugyan, és a 
tiltott zónát emlegették, de - tu-
domása szerint - nem jelezték a 
problémát az önkormányzatnak. 
Mint ahogy az óvoda vezetése 
sem tett panaszt a hatóságoknál. 

- Nem tudom, mi a szülők 
problémája, mert nekem eddig 
egyikük sem szólt - mondta teg-
nap érdeklődésünkre Kókai Attila, 
aki tavaly nyár óta üzemelteti a 
Felsővárosi sörözőt - s mellette 
még hat vendéglátóhelyet a város-
ban. Hangsúlyozta: a kocsma 
megnyitása óta többször ellen-
őrizték már őket az önkormány-
zattól és az ANTSZ-től, s a szak-
emberek mindig mindent rend-
ben találtak. „Ez nem köpködő, 

hanem egy kulturált hely. A kör-
nyéken senkinek sem zavarjuk a 
nyugalmát" - fogalmazott Kókai. 

Hunyady Ildikó, az ANTSZ vá-
rosi intézetének vezetője kérdé-
sünkre elmondta: a lángossütő 
büféjellegű vendéglátóhely, ahol 
nincsenek meg a melegkonyha ki-
alakításának feltételei. „Ha valaki 
nem alakit ki palotát, csak házat, 
az nem kaphat engedélyt palotá-
ra" - példálózott az intézetvezető. 

SZ. c. s z . 

VEDETT INTEZMENYEK 
A törvény szerint - a melegkony-
hás üzletek kivételével - tilos sze-
szes italt árusítani az óvodák, ál-
talános és középiskolák, egész-
ségügyi és gyermekintézmények 
bejáratától 200 méterre. Az üzle-
tek működési engedélyét az ön-
kormányzat adja ki a szakhatósági 
engedélyek (ÁNTSZ. tűzoltóság 
stb.) birtokában. Ha például egy 
cukrászda szeszes italt is szeret-
ne árusítani, ahhoz az önkor-
mányzat úgy adhat engedélyt, ha 
az üzletben az alkohol kimérésé-
hez a rendőrség és a vámhatóság 
is hozzájárul. Erre azonban csak 
az üzlet 200 méteres távolságán 
belül lévő védett intézmények 
nyitva tartási idején túl van lehe-
tősége a vendéglátó egységnek. 

Vendégváró Mórahalom 
Tavaly indította el Karnyújtásnyira Szegedtől cí-
mű programját Mórahalom. Akkor 70 ezer csa-
ládot invitáltak a kisvárosba, s több mint tízezren 
éltek is a lehetőséggel. Idén ismét várják a sze-
gedieket - két programsorozattal is. 

A napokban 70 ezer szegedi családhoz jut el a móra-
halmi meghívó. Nógrádi Zoltán polgármester el-
mondta, május 20-a és június 12-e között a vendége-
ket az Aranyszöm Rendezvényházban fogadják. A he-
lyi csoportok műsorral kedveskednek a szegedieknek, 
akik ezt követően az Erzsébet fürdőben tölthetnek el 
egy kellemes délutánt. A belépőjegyért nem kell fizet-
ni, a látogatók a város vendégei. Július 1 -jén kezdődik 

és tíz napon át tart a Homokháti sokadalom. A ren-
dezvényre meghívást kap Mórahalom olasz, vajdasá-
gi, erdélyi és német testvérvárosa is. Lesz Zanzibár 
koncert, aratóünnep fogatos felvonulással, aratóbál-
lal. Júhus 3-án vasárnap ünneplik meg a Mórakert 
Szövetkezet fennállásának 10. évfordulóját, ezen a 
napon tartják a bornapot és a fúvószenekari találkozót 
is. Július 8-án „Bazi nagy mórahalmi lagzit" tartanak 
vőfélyek vezetésével, a nagyszínpadon, a lakodalmas 
zenekarok fesztiválja után. Július 9-e a néptáncé és a 
családoké, majd másnap, a fesztivál zárásaként a Kor-
morán együttes, és a HooÜgans ad élő koncertet, s a 
10 napos programsorozatot tűzijáték zárja. 

NY. É. Kertszomszédok. Húsz méter választja el az óvodát a sörözőtől Fotó: Gyenes Kálmán 


