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Az omladozó Bajai úti ház Fotó: Schmidt Andrea 

ELEGENDŐ LAKAS VAN A KOLTOZTETESHEZ 
Olyanok is lesznek majd, akik semmiképpen sem bírják fizetni a jövedelmükhöz képest 
magas rezsit. Nekik a jelenleginél alacsonyabb komfortfokozatú lakást ajánl föl az IKV. Ha 
a kijelölt bérlemény fölújításra szorul, azt is vállalniuk kell, hogy egy éven belül elvégzik a 
szükséges rekonstrukciót. A költöztetés láncreakciójának beindításához elegendő lakással 
rendelkezik az IKV Rt. 

ki állapota miat t a benne tartózkodás 
életveszélyes. IKV Rt." Ennek ellenére 
hetven ember lakik a málladozó vako-
latú, hiányos cserepezésű házban. 
Sok helyen az ablakok is hiányoznak. 
Az emberek örülnek, hogy tető van a 
fejük felett. 

- Régóta ígérik, hogy elhelyeznek ben-
nünket máshol, de évek óta semmi sem 
történik. Attól félünk, hogy lebontják a 
házat és hajléktalanok leszünk. Nincs 
ennek az épületnek semmi baja, csak föl 
kellene újítani - kiabál ki az első emeleti 
egyik ablakon Kolompár Katalin, aki azt 
is elmondja: fogalmuk sincs, hogy mi 
lesz velük. Néha megjelennek emberek, 
mércsikélnek, de nem mondanak sem-
mit. 

A tömeges kilakoltatás elkerülésére a 

város igyekszik humánus megoldást 
keresni. Aki hajlandóságot mutat az 
együttműködésre, elkerülheti a legrosz-
szabbat, a kilakoltatást. 

- Az önkormányzat senkit sem akar 
az utcára tenni, de tartozását, jogvi-
szonyát mindenkinek rendeznie kell. 
A bérlőknek december 31-éig szerző-
désben kell vállalniuk, hogy legkésőbb 
három év alatt kifizetik a hátraléko-
kat. Az IKV Rt. évente hosszabbítja 
meg a bérleti szerződéseket. Ha a lakó 
rendezte tartozását, öt évre szóló bér-
leti szerződést kaphat, amelyet meg-
hosszabbítanák mindaddig, amíg a 
bérlő megőrzi jogosultságát - mondja 
Gila Ferenc, a közgyűlés városrende-
zési, tulajdonosi és lakásügyi bizottsá-
gának elnöke. 
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Kolompár István a kétéves Dáviddal a főbejáratnál 

A szegedi önkormányzat mindenkivel szeretne megegyezni 

Szegény családok kerülhetnek utcára 

25 ország alkotmánya egy kötetben 

Uniós könyv Szegeden 
Az Európai Unió 25 tagországá-
nak nemzeti alkotmányát tartal-
mazó kötetet mutattak be szer-
dán, Szegeden. A könyv egyik 
összeállítója, Trócsányi László el-
mondta: a mű elsődlegesen jogá-
szoknak és a politikatudomány 
iránt érdeklődőknek készült. 

Trócsányi László, aki a szegedi 
egyetem alkotmányjogi tanszé-
kének oktatója, az alkotmányok 
közös vonásaiból kiemelte: a ha-

talommegosztás, a demokrácia 
minden országban szinte ugyan-
azt jelenti. Mindenkinél hangsú-
lyos a parlament-kormány vi-
szonya, a kormány parlamenttel 
szembeni felelőssége, illetve az 
alkotmányvédelem, az alkot-
mánybíráskodás eszméje. Érde-
kes, hogy míg Svédország alkot-
mánya nagyon hosszú, Luxem-
burgé - bár nagyon régi demokrá-
cia - meglepően rövid. 

Kétszázhúsz szegedi család az utcára 
kerül, ha nem fizeti ki tartozását az 
IKV Rt.-nek és a közszolgáltatóknak. 
Az Árva utcai 80 éves Török György-
né pici nyugdíjából nem tudja ren-
dezni a rezsit. Ha nem köt szerző-
dést a hátralék kifizetéséről decem-
ber 31-éig, akkor kilakoltatják. Nin-
csenek könnyebb helyzetben a Bajai 
úti, egykori hajléktalan szálló épüle-
tében élők. 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

Jelenleg 220 szegedi családot fenyeget az 
utcára kerülés réme. Valamennyien ön-
kormányzati bérlakásban laknak, de el-
veszítették bérlői jogosultságukat. Az 
IKV Rt. korábban fölmérte az érintett 
családok helyzetét. Közöttük vannak, 
akik átmeneti elhelyezésként kaptak 
önkormányzati lakást, mert társasház-
építésbe fogtak, de elfogyott a pénzük és 
nem tudtak továbblépni. Mások lakbér-, 
közös költség-, vagy közüzemi hátralé-
kot halmoztak föl. Van, aki több mint 
egymillió forinttal tartozik. Olyan is 
akad, aki csekélyke jövedelméből a 30 
ezer forintos elmaradást sem tudja ren-
dezni. 

A 80 éves Török Györgyné több mint 
húsz éve vesztette el egyetlen fiát, két 
esztendeje pedig férjét temette el. Az 
idős asszony teljesen összeroppant, a 
szomszédok tartják benne a lelket. Erzsi 
néni öt kutyájával szoba-konyhás lakás-
ban él az Árva utcában. 

- Nincs itt se villany, se fűtés. Estén-
ként gyertyával világítok, télen behúzó-
dok az egyik sarokba plédekbe burkolóz-
va. Nincs nekem semmim. A szomszé-
dok hoznak meleg vizet, ennivalót vagy 
használt ruhát, amit a piacon eladhatok 
- panaszolja könnyekkel küszködve az 
idős néni, akinek ügyeit az egyik szom-
széd Poór Lajosné intézi. 

- Nézze csak, havonta 2610 forint lak-
bért kellene fizetnie, de miből. Erzsiké-
nek nem sokkal több a nyugdíja, mint 
22 ezer forint. Örül, ha a mindennapi 
betevőre jut belőle - mutatja a segítő-
kész asszony a papírokat. 

Az IKV Rt. viszont nem kegyelmez: 
52 ezer 709 forintos elmaradásról kül-
dött felszólítást. A húsz éve az Árva ut-
cában élő Török néninek fogalma 
sincs, hogyan fizesse ki a hátralékot, 
hiszen ennél egyszerűbben már nem le-
het élni. 

Semmivel nincsenek könnyebb 
helyzetben a Bajai úti, egykori hajlék-
talan szálló épületében élők. A több-
szintes épület főbejárata melletti táb-
lán ez olvasható: „Felhívjuk az itt la-
kók figyelmét, hogy az épület műsza-

T-Kábel Roadshow 
Gyere el és nézd meg a világ legnagyobb élő „Kép a képben" 
show-ját a T-Kábel tolmácsolásában! 

Jó nagy élmény 
„Tinédzsernek vetkőzött a Kísértés Melindája " - olvasom a legna-
gyobb példányszámú magyar napilap internetes oldalán. A cím 
pedig nem hazudik, hiszen ott a fotó: a szoláriumbarna, félmez-
telen nő mosolyogva hajol közel a széken ülő fiúhoz, akinek ki 
van kockázva az arca, ám a karja fejletlenségén, bőrén, de legfő-
képp azon, ahogy feszélyezetten a térdére teszi a kezét, látszik: 
inkább a tízhez van közelebb a fiú, mint a húszhoz. Elszorul a 
szülői szív a kép láttán, nem úgy a Melindát faggató újságíróé, aki 
nyugtázza, hogy „a szexi lány soha nem titkolta el pornós múlt-
ját ". Melinda azt nyilatkozza, „valószínűleg ez a kissrác most ke-
rült először ilyen közel meztelen női testhez, és jó nagy élmény 
lehettem neki, de nincs ebben semmi!" Sok minden kiderül még 
Melindáról, az is, hogy nemsokára férjhez megy, meg az is, hogy 
amit a színpadon művelt, az csak „játék". 

Az nincs megkérdezve, lehet-e még ennél mélyebbre süllyedni. 
De a válasz azért egyértelmű: persze, hogy lehet. 

Simán. 
BAKOS ANDRÁS 

O 
MMK1MUI 
HIM6M> 

Szeged július 1., Széchenyi tér (16 órától) 
sztárvendég: Club 54 és Fiesta 4 


