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Az eltűnt idő 
nyomában 
Hétfő este Bartha László országgyűlési képviselő sajtóügynöksége 
elküldött egy e-mailt szerkesztőségünkbe, a levél azonban csak 
kedden, tizenegy óra húszra ért el hozzánk. A képviselő sajtótájé-
koztatóra hívott bennünket - tizenegy órára. Mivel ilyesmi már 
máskor is előfordult, megkérdeztünk más újságíró kollégákat, és 
kiderült: ók is csak tizenegy után kapták meg a levelet. Egyikük 
tudni vélte: ennek az lehet az oka, hogy a sajtóügynökségnek in-
gyenes freemail-címe van, ezért keresgélik a levelei ilyen sokáig a 
címzetteket. De vajon mi történik valójában ezalatt? Yirtuáliát 
olyan világnak képzeljük el, ahol mindennek szabott ideje és helye 
van, minden gépiesen pontos. Szép, amikor kiderül, ebben a világ-
ban is lehetnek kócosságok, szabálytalanságok. 

Ezek után persze kész csoda, hogy végül mégis találkoztunk a 
képviselővel. Aki így elmondhatta nekünk, micsoda káosz van - a 
magyar felsőoktatásban. 

B.A. 

A Fidesz szerint hibás 
a felsőoktatási törvény 
Alkotmányellenesnek találta az 
új felsőoktatási törvény több 
pontját a Fidesz-MPSZ - mond-
ta tegnap Szegeden Bartha Lász-
ló országgyűlési képviselő. A 
törvény révén az üzleti világ lép 
be az egyetemekre, az irányító 
testületek költségvetési fedezet-
tel folytathatnak üzleti vállalko-
zásokat, vagyoni felelősség nél-
kül - tette hozzá Pál József tan-
székvezető egyetemi tanár. A 

hallgatókat az új rendszer be-
csapja, a hároméves, államilag 
finanszírozott képzés után ér-
téktelen oklevelet kapnak, a je-
lenlegi diplomával egyenértékű 
bizonyítványt pedig csak egy-
harmaduk szerezheti meg álla-
mi finanszírozással. Wittmann 
Tibor professzor elmondta, a fel-
sőoktatás reformját önkéntes 
alapon és több lépcsőben kelle-
ne bevezetni. 

Megyei faluparlament 
lesz Kisteleken 
A Csongrád megyében kilenc helyszínen megrendezett helyi faluparla-
mentek után pénteken 18 órától Kisteleken tartják a megyei faluparla-
mentet - jelentette be tegnap Szegeden Farkas Sándor fideszes ország-
gyűlési képviselő. Martonosi György, Makó és térségének országgyűlési 
képviselője az Apátfalván rendezett parlamenten felvetett témák közül 
megemlítette a 17 százalékos munkanélküliséget, az M43-as út elhúzó-
dó megépítését. Vincze László, Csongrád parlamenti képviselője a dóci 
és felgyői áltanos iskolákat fenyegető veszélyt hangsúlyozta, Farkas Sán-
dor a szegvári parlament tanulságaként elmondta, az emberek települé-
sük életben maradásában reménykednek. 

A püspöki helynök szerint van remény a megegyezésre 

Fürdőügy, ingatlancsere 
Folytatás az 1. oldalról 

- Ha módunkban áll, hamarabb elbíráljuk a 
fellebbezést, mert kiemelt ügyről van szó -
mondta tegnap érdeklődésünkre Kovács 
Zsolt. A hivatalvezető-helyettes három variá-
ciót említett: 1. helyben hagyják az elsőfokú 
hatóság (az algyői önkormányzati határoza-
tát, 2. megváltoztatják, 3. megsemmisítik és 
új eljárásra kötelezik az elsőfokú hatóságot. 
Másodfokon jogerőssé válik az építési enge-
dély, az ellen már csak a bíróságon lehet fel-
lebbezni. Kovács Zsolt elmondta: amíg nem 
születik meg a jogerős döntés, addig - elmé-
letileg - nem folytatódhat a beruházás a 
SZUE-ban. 

- Vannak azonban olyan munkák, amelyek 
nem engedélykötelesek. A törvény által előírt 
vízforgató berendezés beépítéséhez, a bontás-
hoz és alapozáshoz, azaz a medence átalakí-
tásához nem kell építési engedély, a négy 
csúszda megépítéséhez viszont igen - mond-
ta Bánáti Antal. A Szegedi Fürdők Kft. igazga-
tója hangsúlyozta: ő még nem kapott olyan 
hivatalos dokumentumot, ami szerint le kel-
lene állítania a beruházást, amivel - terveik 
szerint - július végére, augusztus elejére lesz-
nek kész. 

Az egyházközség korábban azt javasolta le-
velében Botka László polgármesternek, hogy 
az önkormányzat - kártérítés ellenében - vá-
sárolja meg a plébániahivatalt. A pénzből egy 
közösségi házat építene az egyház az újszege-
di templom mellett. 

Kiss Imre plébános tegnap arra a kérdé-
sünkre, elmennek-e a bíróságra, ha eluta-
sítják a fellebbezésüket, azt válaszolta: bíz-
nak abban, hogy nem kell pereskedniük. 
Elmondta: tárgyaltak, tárgyalnak az ügy-
ben Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgár-
mesterrel és Kormos Tiborral, a körzet ön-
kormányzati képviselőjével. A plébános 
úgy fogalmazott, hogy „van reményt keltő 
megoldási lehetőség", de többet nem kí-
vánt mondani az ügyben. A gazdasági al-
polgármester azt hangsúlyozta: csak akkor 
tudnak előrejutni a kérdésben, ha az egy-
házközség eltekint attól, hogy jogi úton fé-
kezze, akadályozza meg a beruházást. 
Szentgyörgyi Pál elmondta, hogy még a tár-
gyalások elején járnak. Az alpolgármester 
óvatos „ingatlantapogatózásként" értékel-
te az eddigi megbeszéléseket. 

sz. c. sz. Az építkezés az egyezkedés alatt zavartalanul folytatódik Fotó: Schmidt Andrea 

Indulhat új osztály 
Pusztamérgesen 
Huszonegy tanulóval is elindít-
ják a pusztamérgesi középisko-
lában az új első osztályt. A me-
gyei közgyűlés azt is eldöntötte, 
ismét különválasztja az intéz-
ményt az ásotthalmi Bedő Al-
bert szakiskolától. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A közgyűlésen Szűcs Lajos, az 
oktatási bizottság elnöke azt 
mondta, ebben az ügyben jó dön-
tést nem lehet hozni. Az iskola 
ilyen körülmények között nem 
működhet gazdaságosan, az vi-
szont bebizonyosodott, hogy 
nem volt jó ötlet egy igazgatás 
alá vonni az ásotthalmi Bedő Al-
bert erdészeti szakiskolával. Az 
összevonás a pusztamérgesi in-
tézményen nem segített sokat, 
viszont nehéz helyzetbe hozta az 
ásotthalmit. A bizottság elnöke 
azt is kijelentette - s ezt Balogh 
fánosné, Petró Ferenc képviselő 

is megerősítette - , hogy változ-
tatni kell, meg kell találni az in-
tézmény gondjára a hosszú távú 
megoldást. 

Frank fózsef elnök arról szá-
molt be, hogy tárgyalt az ügyben 
Nógrádi Zoltán országgyűlési 
képviselővel is, hogyan lehetne a 
felnőttképzésben hasznosítani 
az épületet. Tárgyalt a puszta-
mérgesi polgármesterrel is, el 
tudná-e képzelni az általános is-
kolát a középiskola épületében. 
Tárgyalna a középiskolát alapító 
német féllel is, ám amíg nincse-
nek konkrét javaslatok a megol-
dásra, az újbóli megbeszélésnek 
szerinte nincs értelme. 

A polémiáról azonban a gyere-
kek nem tehetnek. A közgyűlés 
ezért úgy döntött, hogy - szabá-
lyaitól eltérve - engedélyezi a hu-
szonegy fős osztály elindítását, 
és előkészíti az önállósodást. Ez 
azzal jár, hogy hamarosan kiírják 
az igazgatói pályázatot. 

Közlekedési gyermeknap 
A Szegedi Közlekedési Társaság 
(SZKT) június 4-én, szombaton 
már tizenegyedik alkalommal 
rendez egész napos programsoro-
zatot a Széchenyi téren. Dózsa 
Gábor igazgató kiemelte: a ren-
dezvény célja az, hogy a gyerekek 
játékos formában tanulják meg a 
közlekedés szabályait. A program 
társrendezője: a polgármesteri hi-
vatal és a Százszorszép Gyermek-
ház. A színpadi műsor szombaton 
reggel 9 óra 15 perckor mazsorett-
bemutatóval kezdődik. A megnyi-
tó után gyermekműsor, karaoke, a 
Hupikék Törpikék és a Groov-

house koncertjei, valamint az 
Andy Dance School táncosai szó-
rakoztatják a közönséget. Lesz 
többek között streetballverseny 
(felszerelést mindenki hozzon 
magával), kézműves-foglalkozás, 
családi vetélkedő, közlekedési to-
tó, kerékpáros ügyességi verseny. 
A kicsik beülhetnek az elektro-
mos kisautókba, a nagyobbak vil-
lamoshúzással próbálhatják ki 
erejüket. A Széchenyi tér és a ró-
kusi állomás között jár a nosztal-
giavillamos, amelynek utasait egy 
ugyancsak régi vonat viszi Algyőre 
és vissza. 

Feszült a hangulat a Pick Rt.-nél 
A Pick Szeged Rt. egy héttel ez-
előtt 160 fős létszámcsökkentést 
jelentett be. Ennél kevesebb em-
bert küldenek el, ha tovább tart a 
már elkezdődött pozitív változás. 

Ülést tartott a Picknél az üzemi 
tanács is azt követően, hogy Ko-
vács László elnök-vezérigazgató a 

múlt héten bejelentette a létszám-
csökkentést. A munkavállalók 
képviselői azonban egyelőre nem 
egyeztek meg a vezetéssel. 

Kovács László elmondta, a 
160 fős leépítés 37 szellemi és 
123 fizikai munkahely megszű-
nését jelenti. Az eredményes 
működéshez elengedhetetlen az 

élőmunka hatékonyságának nö-
velése - fejtette ki. 

Golhovics Gábor, a Pick szak-
szervezeti tanácsának elnöke el-
mondta, a vezetés abban bízik, 
hogy az utolsó egy-két hétben el-
indult pozitív fordulatnak lesz 
folytatása, és 160-nál kevesebb 
dolgozótól kell megválni. Ezért 

csak június 15-20. körül derül ki, 
személy szerint ki kerül fel a listá-
ra. Nagy reményeket fűznek a vá-
góhíd év végi elindításához, ám 
most minden engedélyt újra be 
kell szerezni. Golhovics szerint a 
dolgozók hangulata feszült, a húr 
bármikor elpattanhat. 

F . K . 

A vevőnek fizet a város a Honvéd téren parkolóház-építésért 

Akciós saroktelek a belvárosban 
Folytatás az 1. oldalról 

A városi közgyűlés május 27-én arról hatá-
rozott, hogy a 150 helyes pluszparkoló ki-
alakításához a parkolási alapból 50 millió 
forintot adnak, hogy kelendőbb legyen te-
lek. A támogatásnak az a feltétele, hogy az 
önkormányzat a parkolóhelyek egy részére 
50 évre használati jogot szerez. A telek ko-
rábban az egyetem tulajdonában volt, cseré-
vel az önkormányzaté lett. Az előző ciklus-
ban a város vezetése parkolóházat tervezett 
a Honvéd térre. Szeged mostani vezetése vi-
szont értékesítené, kell a 150 millió forint a 
költségvetésbe. 

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármes-
ter szerint a környező intézményterület be-
sorolása miatt szükség van a megfelelő szá-
mú várakozóhely biztosítására. így bizonyos 
telkekre már évekkel ezelőtt, az építési sza-
bályzatban előírta város, mennyi parkolóhe-
lyet kell biztosítani. A gond az, hogy a jelen-
legi parkolási díjak mellett magántőkéből 
nem éri meg parkolóházat építeni. Ezért kell 
a parkolási alapból hozzájárulni a várakozó-
helyek kialakításához. 

• 

A Honvéd téri parkolóházra nem azért van 
szükség, mert az egyetemi központ és könyv-
tár épületénél nincs elég várakozóhely. A Sze-
gedi Tudományegyetem gazdasági és műsza-
ki főigazgatója, Tráser Ferenc elmondta: a 
TIK alatti mélygarázsban 175 helyet alakí-

A Honvéd téri üres telek Fotó: Frank Yvette 

tottak ki. Információink szerint azonban kel- Sancer-tavaknál tervezett konferencia-köz-
lett a város „jóindulata" ahhoz, hogy a TIK pontból nem lett semmi, az elnyert állami tá-
ennyi parkolóval megkapja az építési enge- mogatást csak ezzel a megoldással tudták 
délyt. Az akkori városvezetésnek azonban megmenteni. 
elemi érdeke volt a TIK elkészülte, hiszen a M. B. I. 


