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Kaszálni kell, mert megy a büntetés 

Ha nem irtják ki 
a parlagfüvet 
Megkezdődött a parlagfű-men-
tesítő hét, melynek végén, jú-
nius 30-ától már büntethet ik 
azokat, akiknek parlagfű bur-
jánzik a telkén. Idén ráadásul 
már határozat nélkül elrendel-
hető a kényszerkaszálás, ennek 
költségét pedig a kétmillióig is 
terjedhető bírság mellett szin-
tén a telektulajdonos fizeti. 

Új törvényt fogadott el az ország-
gyűlés, melynek értelmében 
minden földhasználó június 
30-áig köteles elvégezni azokat a 
munkálatokat, amelyekkel meg-
akadályozza a parlagfű virágzá-
sát. Ezt az állapotot természete-
sen a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenn kell tartani. 
Az elhanyagolt területeken az 
előző évekhez hasonlóan idén is 
kényszerkaszálást rendelnek el, 
melynek költségét az akár milli-
ósra rúgó bírsággal együtt a tulaj-
donosnak kell kifizetni. 

Az új törvény lehetőséget biz-
tosít a hatóságnak arra, hogy fel-
szólítás és határozatban való kö-
telezés nélkül, azonnal megkezd-
je a kényszerkaszálást. A szegedi 
önkormányzat városüzemelteté-
si irodavezetője szerint azonban 
valószínűleg először csak figyel-
meztetik a gondatlan telektulaj-
donost. - A tavalyi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a felszólítás 
után sokan rendbe teszik kertjü-
ket - mondta Molnár László. -
Nekünk nem az a célunk, hogy 
büntessünk, hanem hogy minél 
kevesebb allergizáló növény le-
gyen a városban. 

Tavaly összesen 732 esetben 
érkezett bejelentés elhanyagolt 
területekről. Igaz, ezek között 
voltak külterületi részek is, 
amelynek rendbetételét nem az 
önkormányzat, hanem a nö-
vényvédelmi szolgálat felügyeli. 
Kényszerkaszálásra egyetlen egy-

szer sem kellett sort keríteni: az 
esetek több mint felében már a 
felszólítás után levágta a növény-
zetet a tulajdonos, de a hatósági 
parlagfűirtás megkezdése előtt a 
többi helyen is rendbe tették az 
érintett területeket. A legtöbb 
gond a vitás tulajdoni helyzetű 
ingatlanokkal volt, amelyek pél-
dául pályáztatás alatt álltak, ha-
gyatéki vita volt róluk, vagy tu-
lajdonosváltás történt. 

Nincs tehát még adat arról, 
mennyibe kerül a gondatlan tu-
lajdonosnak egy parlagfűvel be-
nőtt terület hatósági rendbetéte-
le. A kényszerkaszálás árára 
most kér ajánlatot az önkor-
mányzat a különböző cégektől. A 
pénzbírság összege azonban tör-
vényben rögzített: 20 ezer és 2 
millió forint között állapíthatják 
meg attól függően, hogy mekko-
ra a telek, mennyire elhanyagolt, 
illetve hogy máskor is hagyta-e 
már a tulajdonos elgazosodni. 

Biztos, hogy olcsóbb egy rá-
érős délutánon elővenni a fűnyí-
rót. Erre a tegnap kezdődött par-
lagfű-mentesítő hét külön is fi-
gyelmeztet. De ne csak a bünte-
tés elkerülésére gondoljanak a 
földtulajdonosok: rengeteg al-
lergiás beteg életét tehetik köny-
nyebbé. 

TÍMÁR KRISZTA 

NYÍRJAK A 
KÖZTERÜLETEKET 
A közterületek kaszálása fo-
lyamatos, a kibújó parlagfüvet 
a többi növénnyel együtt idő-
ről időre lenyírják. A külterüle-
tek parlagfű-mentesítése hi-
vatalosan július elsejével in-
dul, de már most is dolgoznak 
a gépek az utak mellett, illet-
ve az árokpartokon. 

A vártnál többe kerül a kürtők átépítése 

Pénznyelő kémények 
Nem volt elég idő és pénz a 
szegedi kéményfölújításra pá-
lyázó házak kürtőinek vizsgá-
latára, ezért sok helyen csak 
későn derült ki: a vártnál többe 
kerül az átalakítás. Két társas-
háznak a tervezett önrész há-
romszorosát kellett kifizetni. 

A szegedi veszélyes kémények a 
vártnál is rosszabb állapotban 
vannak, ezért több lakóközösség-
nek utóbb mélyen a zsebébe kel-
lett nyúlnia, hogy kifizessék a tá-
mogatott átalakítás többletkölt-
ségeit. Amint arról mindhárom 
pályázati fordulóban tájékoztat-
tuk olvasóinkat, a Belügyminisz-
térium és az önkormányzat hoz-
zájárulásával átépítik a veszélyes 
egycsatornás gyűjtőkéményeket. 
Az állam és a város a költségek 
70 százalékát fizeti, a térítés la-
kásonként legföljebb 140 ezer fo-
rint lehet. A füstelvezetőket 
azért kell fölújítani, mert mosta-
ni állapotukban visszafordulhat 
az égéstermékként távozó mér-
gező szén-monoxid. Szegeden 
két éve 52, tavaly 53 társasház 
nyert pénzt a kürtők korszerűsí-
tésére. 

Szenkovszky István, a Szegedi 
Kéményseprőipari Kft. igazgatója 
elmondta, az első pályázat idején 

18 MILLIÓ PLUSZ 
Egyetlen kémény műszeres 
ellenőrzése 10 ezer forintba 
kerül. Szegeden mintegy 2100 
egycsatornás kémény műkö-
dik, ezekből eddig 260 ké-
ményt vizsgáltak meg, 60 át-
alakítása pedig már megtör-
tént. A fönnmaradó 1780 kür-
tő fölmérése tehát közel 18 
millió forintos költséget jelen-
tene. 

csupán két hét maradt a jelentke-
zésre, ennyi idő alatt pedig termé-
szetesen nem nézhették át tüzete-
sen a kéményeket. így az sem de-
rülhetett ki, hogy föl kell-e fúrni a 
kürtőt, vagy nem. A hajdani épí-
tők ugyanis helyenként olyan há-
nyaveti munkát végeztek, hogy 
több helyen összevissza rakták 
egymásra a változó átmérőjű, bel-
ső kéményelemeket, amelyeknek 
pedig az előírás szerint fölfelé bő-
vülniük kellett volna. 

A kilencvenes évek elején a 
polgármesteri hivatal elkezdte 
ugyan a kürtők fölmérését, de 
hamar kiderült, hogy a vizsgálat 
sok millió forintba kerül, ezért az 
ellenőrzést leállították. A ké-
ményseprők tapasztalatból tud-
ták, mely kéményeknél a legve-
szélyesebb a helyzet (túl sok gáz-
berendezést kötöttek rájuk, vagy 
már egyenesen omladoztak), a 
füstelvezetők belsejébe azonban 
bontás és műszerek nélkül nem 
láthattak bele. 

A Sóhordó utca 6. szám alatt 
működő Oskolás Intézet Kft. pá-
lyázott a székhelye, valamint a 
Teleki utca 7. alatti társasház ké-
ményeinek fölújítására. A 350 
ezer forintos önrész azonban vé-
gül a BM-támogatás késlekedése 
és a költségek időközbeni emel-
kedése miatt 1 millió 100 ezer 
forintra nőtt. A különbözetet a 
házak korábbi megtakarításaiból 
fedezték. Schilsong /ános, a kft. 
munkatársa elmondta, hogy bár 
az egyedi kémények építése 
(minden lakásból külön cső fut a 
közös kürtőben) jóval többe ke-
rül, mégis emellett döntöttek, 
mert számítanak arra, hogy a 
frissen beköltözők újabb gázka-
zánokat kötnek majd be. Az 
egyedi kémények bírják majd az 
esetleges későbbi többletterhe-
lést is. 

NY. P. 

A tömegközlekedés költségeinek csak a töredékét fizetik az utasok 

Bérletáremelés: a 2. forduló 
f f ) HELYI KÖZLEKEDÉS ÁRAI (Ft) j 

Havi arcképes bérletek költsége 

Telepütés teljes árú/tanuló és nyugdíjas 

Debrecen 
villamos-trolibusz 2 2 4 0 / 8 9 0 

autóbusz-
villamos-trolibusz 4 5 5 0 / 2 0 8 0 

Pécs 
egyvonalas busz 2 4 9 5 / -

összvonalas busz 3 5 9 0 / 1 1 6 0 

Miskolc villamos 1 9 0 0 / 6 0 0 

autóbusz 
egyvonalas 2 5 0 0 / -

autóbusz 
összvonalas 3 3 0 0 / -

villamos-autóbusz 
kombinált 3 8 0 0 / 1 3 3 0 

Szeged 
villamos-trolibusz-
autóbusz 
kombinált* 

3 8 9 0 / 1 0 9 0 

* júl ius l - j é t ő l 

Forrás: DM-gyűjtés DM-grafika 
Az állam és a város fizeti a közlekedés működési költségeinek 
nagy részét Fotó: Frank Yvette 

Tavaly kétlépcsős áremelésről 
döntö t t a szegedi közgyűlés. A 
helyi tömegközlekedésben a 
havi, féléves és éves bérletek 
árai így július l - jé től tovább 
emelkednek. Idén 17 százalék-
kal drágul a helyi közlekedés: a 
dolgozó havijegy 3890 forintba 
kerül majd - 3590 helyett. A 
tömegközlekedési rendszer 
működtetésének nagyobb ré-
szét így sem az utazók fizetik 
meg. 

A Szegedhez hasonló méretű 
többi magyarországi nagyváros-
ban nem emelik félévkor az ára-
kat. A cégek vezetői mindenütt 
azt mondták, a közgyűlés letudta 
az áremelést év elején egyben, 
egyszerre. Budapesten azonban 
szintén júliustól drágul a tömeg-
közlekedés. 

A jegyek ára marad 
Szegeden a jegyek és a kétheti 

bérlet ára nem változik, a vonal-
jegy ára marad 130 forint elővé-

telben, de a vezetőnél váltva már 
180 forintot kell fizetni. A bérle-
tek ára viszont jelentősen, dolgo-
zók esetében 300 forinttal emel-
kedik. A két lépcsőben végrehaj-
tott árváltoztatás mértéke idén 
17 százalékos. Az egyre emelke-
dő jegyárak természetesen bosz-
szantják az utasokat. Az idei 
emelés ráadásul jóval infláció fe-
letti. 

Nagy Sándor alpolgármester 
elmondta: ha nem emelték volna 
az árakat, hitelt kellett volna föl-
venni a költségek fedezésére. Az 
idei menetdíjbevétel-terv 1 milli-
árd 900 milhó forint. Ez bruttó 
összeg, az áfát természetesen ez 
után is be kell fizetni. Ezt fizetik 
ki a tömegközlekedési rendszert 
használó utasok. A rendszer mű-
ködtetésének ez azonban csak 
töredékét teszi ki. 

Csaknem hasonló összeg, 1 
milliárd 480 millió forint árki-
egészítés jár emellé az állami 
költségvetésből, a diákok és a 
nyugdíjasok kedvezményét így 

„váltja meg" az állam, de a 65 év-
nél idősebbek ingyenes szállítá-
sát is e módon fizetik meg. To-
vábbi állami forrást jelent a tö-
megközlekedési normatíva, 
amelyből Szegednek előzetes 
becslések szerint akár 400 millió 
forint is juthat. 

A városi büdzsé forintjai 
Sok százmilliót juttat a város 

saját büdzséjéből is a tömegköz-
lekedésre. Egyrészt a két közleke-
dési vállalatnak adnak támoga-
tást. Az SZKT 600, a Tisza Volán 
170 milliót kap, ebben azonban 
a már említett állami normatíva 
is szerepel. Emellett a parkolási 
bevételekből durván százmilliót 
fordítanak az elektromos közle-
kedésre. 

Ezekből a forrásokból elég pénz 
jut a rendszer működtetésére, a 
fejlesztésekre viszont már nem. 
Csak egy példa: a Szegedi Közle-
kedési Társaság hitelből fejleszti 
járműparkját. Az SZKT tavaly új 
járművei miatt ráadásul jelentős 

amortizációt számolhatott el, ez 
rontotta a társaság mérlegét, az 
önkormányzat pedig többletjut-
tatást adott cégének - tette hozzá 
Nagy Sándor. 

Selejtezés, pótlás 
A buszok, trolik, de különö-

sen a villamosok átlagéletkora 
magas, csak apránként tudják 
őket selejtezni, pótolni. Ráadá-
sul az SZKT gyakorlatilag nem 
tud új járműveket beszerezni, 
ezért használt villamosokat, 
trolikat vesznek. A város szá-
mára a legnagyobb terhet azon-
ban nem a járműpark megújítá-
sa, hanem az infrastruktúra 
fenntartása jelenti. A Tisza La-
jos körúti 400 méteres vágány-
építés tavaly 200 millió forintba 
került, az Anna-kúti villamos 
keresztezés felújítása 400 millió 
forintból valósulhat meg. Szege-
den egyébként több kilométer-
nyi villamospályát kellene sür-
gősen kicserélni. 

M. B. I. 

A betegeket szolgálja az eredeti terv - dialízis- és diagnosztikai központ épül 

A klinikakertet féltenetek nem kell 
Városvédők aggódnak a klini-
kakertért. Hírlik ugyanis, a di-
alízis- és diagnosztikai központ 
tervezett építése a kert egyhar-
madának pusztulásával jár. Az 
orvoscentrum elnöke szerint az 
eredeti tervek tartása a betegek 
érdekét szolgálja, a beépült 
zöldterületet pedig másutt pó-
tolnák. 

Elpusztul a klinikakert, legalábbis 
egyharmada? A csodálatos ősfák 
helyett újabb épület kerül a nyuga-
lom hónába? Nem lehetne a beru-
házást másutt megvalósítani? 
Ezeket kérdezi a Szögedi Védegylet 
városvédő szervezet elnöke, dr. 
Szabó László önkormányzati kép-
viselő, aki készít is egy megoldási 
javaslatot. Eszerint a dialízis- és a 
diagnosztikai központ kerüljön 
egy, a klinika területén lévő okta-
tóépületbe. Az oktatóépületet pe-
dig az új klinikától délre lévő, ki-
használatlan területen váltsák ki; 
egyébként így - járulékos haszon-
ként - az oktatási lehetőség a Jan-
csó-kollégium közvetlen közelébe 
kerülne. 

- Építeni tehát mindenképpen 
kellene, csakhogy nem a klinika-
kertben, hanem egy jelenlegi 
„pusztaságban". S elkerülhető 
lenne a zöldfelület részleges fel-
számolódása - mutat rá a város-
védő egyesület elnöke. 

Megkerestük dr. Lonovics ]á-
nost, a Szent-Györgyi Albert Or-
vosi és Gyógyszerésztudományi 
Centrum elnökét, az SZTE rek-

Nincs veszélyben a kert, a beépített zöldterület helyett máshol telepítenek növényeket Fotó: Frank Yvette 

torhelyettesét, aki elmondta: a 
dialízisközpont és a képalkotó 
diagnosztikai központ megvaló-
sítása mindenképpen az eredeti 
tervek szerint szolgálná legin-
kább a betegek érdekeit. 

- Ami zöldterület beépül, azt a 
klinikakert másik helyén egy be-
tonozott rész fölszabadításával 
vissza is pótolnánk - nyugtatja 
meg a klinikakertért aggódó vá-
rosvédőket az elnök. De miért is 
kell az új beruházásnak a klini-
kakerten belül létrejönnie? - A 
betegek érdekében. Azért, hogy a 
klinikákat és a diagnosztikai 
központot fedett folyosóval össze 
lehessen kötni. Jelenleg a betege-

ket télen-nyáron, esőben-hóban 
szabad területen kell hosszú 
úton át beteghordó kocsival „zö-
työgtetni" az új klinika épületé-
ben található, jelenlegi diagnosz-
tikai központig - indokol a pro-
fesszor. Ha az oktatóépületbe ke-
rülne a létrehozandó központ, a 
városvédők javaslata alapján, 
épp a fedett folyosókat nem le-
hetne létrehozni, maradna a je-
lenlegi, nem megfelelő betegszál-
lítási lehetőség. Egyébként az ok-
tatóépület egészségügyi intéz-
ményrésszé átalakítása külön 
pénzekbe kerülne, s erre nincs 
forrás. A leendő beépítés helye 
ma sem teljes egészében növé-

nyesített: büfé, illetve vegyszer-
raktár található rajta. A növé-
nyesített részt pedig teljes egé-
szében pótolni lehet a véradó ál-
lomás előtti, jelenlegi lebetono-
zott terület fölszabadításával -
fűzi hozzá dr. Lonovics János. 
Miután mintegy ezer-ezer négy-
zetméter területre van szüksége 
a dialízis- és a diagnosztikai köz-
pontnak egyaránt, s az épületet 
négyszintesre tervezik, mintegy 
500 négyzetmétert foglalna el a 
parkból a leendő épület. Előrelát-
hatólag jövőre építik meg. És úgy, 
ahogyan mindenkinek megfelel: 
a zöldterület sem csorbul. 

F. CS. 


