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Csongrád, Makó, Szeged és Szentes is az új megyei elnökségben 

Lázár János a Fidesz elnöke 
Két nézet ütközött a Fidesz-MPSZ megyei 
választmányának tegnap esti, mintegy há-
rom órán át tartó tisztújító ülésén, amelyen 
a tagok új elnököt és elnökséget válasz-
tottak. Az új elnök, Lázár János, beszédében 
az összefogást, erős szövetséget, és a jövő évi 
választásokon minél jobb eredmény eléré-
sét hangsúlyozta. 

Szeged és Hódmezővásárhely összefogását, és 
Szeged politikai centrumba helyezését hang-
súlyozta a megválasztása után tartott sajtótá-
jékoztatón Lázár János országgyűlési képvise-
lő, Hódmezővásárhely polgármestere, a Fi-
desz-Magyar Polgári Szövetség megyei vá-
lasztmányának új elnöke, aki a jövő év végéig 
vállalta a tisztséget. Lázár János megjegyezte: 
- Szegedről a Fidesz eddig sem mondott le. 

A tisztújítás megkezdése előtt Nógrádi Zol-
tán leköszönő elnök értékelte az elmúlt két 
évet, majd azt követően bejelentette: a jövő-
ben szakpolitikusként tevékenykedik, a 
nemzeti fejlesztési programban vállalt fel-
adatai és azzal megnövekedett munkája mi-
att nem vállalja a jelölést az elnöki tisztségre. 

- Bölcs döntést hozott a választmány Lázár 
János megválasztásával - jelentette ki Nógrá-
di. A mórahalmi polgármester sok sikert kí-
vánt utódjának és az új elnökségnek. 

A választás utáni sajtótájékoztatón Lázár 
János hangsúlyozta: a megyei választmány 
ülésén nem voltak viták. Majd úgy fogalma-
zott: a tagságot a konszenzus, az összefogás 
jellemezte. 

ELNÖKSEG ES VÁLASZTMÁNYI TAGOK 

I H Elnök: Lázár János, alelnökök: Farkas Sándor, 
Szentes országgyűlési képviselője, Martonosi 
György, Makó országgyűlési képviselője, Gyovai 
Gáspár csongrádi alpolgármester. Az ötödik he-
lyet fenntartották a szegedi csoport két hete 
megválasztott elnökének, Oláh Jánosnak. Az el-
nökségbe tanácskozási joggal felruházva meghí-
vást kapott Baláspirí Csaba. A megyei választ-
mány Kovács Kálmánt és Makray Lászlót dele-
gálta az országos választmányba. 

Farkas Sándor (balról) és az új megyei elnök, Lázár János Fotó: Kantok Csaba 

Csongrád megye, Szeged, a térség az elmúlt 
15 évben jelentősen lemaradt az ország más 
területeihez képest, az itt élők életminősége 
visszaesett - mondta az új elnök, majd így 
folytatta: ezen akarnak és fognak is változtat-
ni. Ebben a munkában számít Nagy Sándor 
kisteleki polgármester, elnöki koordinátor, 
Nógrádi Zoltán, valamint az országgyűlési 
képviselők, a választókerületi elnökök, a he-
lyi szervezetek vezetőinek a támogatására. 

- Meggyőződésem, hogy széles körű össze-
fogással, erős szövetséggel olyan eredménye-
ket érhetünk el, amelyek a jövő évi ország-
gyűlési és önkormányzati választásokon si-
kerre vezethetnek bennünket. A Fidesz a me-
gye felemelkedésének, fejlődésének lehetősé-
gét kínálja a választóknak - mondta a politi-
kus. 

A fejlődéshez Szeged és Hódmezővásárhely 
széles körű politikai és gazdasági összefogá-
sára van szükség - hangsúlyozta Lázár János. 

Arra a kérdésre a sajtótájékoztatón senki 
nem adott választ, hogy hányan indultak az 
elnöki tisztségért, és az új elnök milyen 
arányban nyert. Lázár János azt mondta, nem 
két jelölt, hanem két nézet ütközött. Az egyik 
a megyei közgyűlésen keresztül képzelte el a 
jövőt, a másik a már fentebb említett széles 
körű összefogással. Az utóbbi nyert. Az előbbi 
nézet képviselője, azaz az utolsó körben Lázár 
János kihívója, a megyei közgyűlés polgári 
frakciójának vezetője, Baláspirí Csaba volt. 

Információink szerint az utolsó kör előtt 
Lázár javára visszalépett a jelöléstől Bodó Im-
re tiszaszigeti polgármester. 

o. z. 

Két hullámban rohamoznak a friss diplomások 

Jobban járnak azok, 
akik időben futnak 
A Csongrád Megyei Munkaügyi 
Központ forgalmán látszik, 
hogy az elmúlt hetekben ezrek 
kapták meg diplomájukat. A 
frissen végzettek egy része már 
júliusban regisztráltatja magát. 

Az ünnepélyes diplomaosztók 
után szembesülnek először azzal 
az újonnan végzettek, hogy a 
munkaerőpiac könyörtelenebb 
velük szemben, mint hajdani 
vizsgáztatóik. Azok, akik a reali-
tásokkal tisztában vannak, idő-
ben felkeresik a munkaügyi köz-
pontot, és regisztráltatják magu-
kat. 

Az ügyfélszolgálatok forgal-
ma minden júliusban ugrássze-
rűen megnő - nyilatkozta Engi 
Edit közvetítő, a Csongrád Me-
gyei Munkaügyi Központ mun-
katársa. A frissen végzettek egy 
része azonnal felkeresi a hiva-
talt és regisztráltatja magát, 
mivel tisztában vannak azzal, 
hogy ennek a lépésnek rengeteg 
az előnye. - Mások még nyaral-
nak egy utolsót, és csak szep-
temberben tájékozódnak - ak-
kor mérjük a forgalmunkban a 
második csúcsot - mondta a 
közvetítő. 

A gyors jelentkezés azért fon-
tos, mert regisztrált munkanél-
küliként könnyebben el lehet 
helyezkedni. A munkáltatók 
például, ha pályakezdőt alkal-

maznak, foglalkoztatásához ál-
lami támogatást kérhetnek, de 
ennek feltétele, hogy az illető 
már három hónapja szerepeljen 
a nyilvántartásban. Ezt munka-
tapasztalat-szerzési támogatás-
nak nevezik, maximum egy 
évig lehet igénybe venni, össze-
ge pedig a minimálbérhez kö-
tött. Diplomások esetében a 
minimálbér két és félszeresé-
nek 50-100 százalékát ítélhetik 
meg támogatásként, egyedi el-
bírálás alapján. 

De tudni kell, hogy az egyéb tá-
mogatások, vagy a képzések is 
csak a regisztrált munkanélküli-
eknek járnak. Segít a munkaerő-
piacon való eligazodásban, hogy 
a munkaügyi központban dolgo-
zók megtanítják a kezdőket arra, 
hogyan menedzseljék magukat, 
avagy az adatbázisból olyan ál-
láshelyeket keresnek, amikre 
nem is gondoltak. Egy regisztrált 
munkanélkülivel a későbbiek-
ben mindig ugyanaz a munka-
társ foglalkozik. 

A pályakezdők rohama miatt 
péntekenként - amikor év köz-
ben nincs ügyfélfogadás - is nyit-
va tart a szegedi ügyfélszolgálat, 
de csak a berendelt ügyfeleket fo-
gadják. A jelentkezők előbb idő-
pontot kapnak, eztán fogadják 
őket, a tájékoztatókat pedig cso-
portoknak tartják. 

F.K. 

ítélkezési szünet 
a bíróságokon 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Országszerte ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok hétfőtől au-
gusztus 19-éig. Az intézmények ügyeleti rendben működnek. Az iro-
dák fogadják a beadványokat, és a jogosultak megtekinthetik az irato-
kat. Az ítélkezési szünet nem érinti az eljárási törvényben meghatá-
rozott határidőket. 

A Szegedi ítélőtábla nem tart tárgyalásokat, egy bírói tanács bírálja 
el a soron kívüli és tárgyaláson kívüli ügyeket. A városi bíróságon 
büntető ügyekben ítélkezik az ügyeletes tanács. 

A szegedi cégbíróság augusztus 31 -éig működik ügyeleti rendben, 
hétfőtől csütörtökig 9 és 12 óra között, szerdán fél 1 és fél 3 között fo-
gadja az ügyfeleket. 

Telt ház 
B Á T Y I Z O L T Á N 

„Sajnos, uram, egyetlen szabad szobánk sincs!" Bizony, előfor-
dulhat,-hogy ezen a nyáron néhány szegedi hotelben, motelben, 
panzióban már e mondatot hallja majd a szállást kereső. Bár ma 
még korai lenne kitenni a város határába a „Telt ház!" táblát, ám 
az tény, régen volt ennyire kedvelt úti cél Csongrád megye szék-
helye, mint 2005-ben. 

Öly mélyre kell leásnunk emlékeink közé, ha hasonló vendég-
járásra akarunk bukkanni, hogy már a szabadtérire szervezett té-
eszcsoportok, a rakparton sorakozó „szocialista relációjú" turista-
buszok, KISZ-támogatással megfürdetett ifjúsági napok bukkan-
janak elő a feledés homályából. No meg ama olcsóság, ami akko-
riban még jellemezte belföldi turizmusunkat. 

Az árak azóta nagyot változtak. S lám, mégis megértük, hogy 
immár ezrével akadnak olyanok, akik nem csupán a Balatonon, a 
fővárosban, a Dunakanyarban, a dunántúh fürdővárosokban, 
Egerben és környékén, netán Tokajban költik el a nyaralásra 
megspórolt pénzüket, hanem a körtöltéssel körülvett Szegedün-
kigutaznak, szépet látni. 

Es nem is kell csalódniuk. Az elmúlt évtizedben a Tisza fővá-
rosa egészen furcsa változáson ment keresztül. Miközben elveszí-
tette csaknem teljes nagyiparát, gazdaságát, nem egyszer haldok-
lónak minősítették, a város küllemében úgy megszépült, hogy 
néhány pontjára rá sem lehet ismerni. A Belvárosban alig találni 
olyan utcát, amelyben ne jártak volna épületet felújító, netán új 
otthonokat építő mesterek. A Kárász utca és a Klauzál tér immár 
Európa Nostra-dijjal ehsmert építészeti együttes lett, s a külső ke-
rületek is sokkal rendezettebb képet mutatnak (gondoljunk csak 
a romjaiból feltámadó Rókusra), mint tíz évvel ezelőtt. 

De ne feledkezzünk meg a programkínálatról sem. Míg a '90-es 
évek elején jószerével csupán a szabadtéri játékok minősültek tu-
ristacsalogató látványosságnak, addig napjainkban tavasszal raj-
tol a fesztiválszezon, s még őszre is marad a színpompás rendez-
vényekből. Vagyis nyugodt szívvel leírható: Szeged lakói nem ölbe 
tett kézzel várták a turistákat, hanem nagyon is szorgos munká-
val, milliárdos beruházásokkal fényesítették a város imázsát. 

Lehetnénk még rámenősebbek' Bizony, én is el tudnám kép-
zelni, hogy a televíziós reklámokban többször feltűnjön kéttor-
nyú dómunk, a napfényben fürdő Tiszánk, a Széchenyi tér párat-
lan szépsége, Csongrád megye többi értéke. De hízom benne, 
már efféle vendégcsalogató fortélyokon is törik a fejüket a város-
marketingesek. Néhány hónap múlva az autópálya is eléri a vá-
rost. Vagyis Szeged megközelítése is sokkal könnyebbé válik, te-
hát már rossz útviszonyokra sem lehet panaszkodni. 

Hogy akkor aztán hova szállásoljuk el a turistákat: Kívánom: 
szépülő Szegedünknek ez legyen a legnagyobb gondja. És máris 
felajánlom: vendégszerető lokálpatriótaként, ha kell, magam 
megfestem ama bizonyos telt házas táblát. 

Lebontják a zsilipet 
Kiszolgálta az idejét a Tisza bal 
oldali védőtöltésén még 1889-
ben épített Kósdi-zsilip. A mély 
fekvésű csapadékvizek elvezeté-
sére szolgáló szerkezet betoncsö-
vei megsüllyedtek és elrepedtek. 
A műtárgy több helyen szivár-
gott, ezért a szakemberek úgy 
döntöttek, a régi zsilipet lebont-
ják, és helyreállítják a gátsza-
kaszt. 

A beruházás a Vásárhelyi-terv-
ben valósul meg. A tegnapi mun-
kakezdéskor ott voltak a zsilip-
nél az Alsó-Tisza vidéki Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Felügyelő-
ség vezetői, valamint Gombos 
András, a szakminisztérium ál-
lamtitkára és Varga Miklós he-
lyettes államtitkár is. Az átépítés 
mintegy 100 millió forintba ke-
rül. 

Már látható a 300 forintos benzinár-A határon innen és túl is a forgalomról esik a legtöbb szó 

Felforgatott árak a benzinkutakon 
Folytatás az 1. oldalról 

Kész le ten lévő B M W 3 - a s m o d e l l e k 
h a t a l m a s á re lőnnye l ! 

C-Mobil Kft. 
Szeged, Napos u. 6. 
ts (62) 553-112 
sales@cmobil.com A wxetés élménye. 

A Tanker Kft. csak nappal nyitva tartó, és ki-
zárólag gázolajat árusító kútjának kezelője 
kollégáival ellentétben nem panaszkodik a 
forgalomra. Egy-egy óra alatt személy- és te-
herkocsik tucatjai fordulnak meg nála, ahogy 
ő fogalmaz: jól megy az üzlet. A többi üzem-
anyagtöltőnél az egyre emelkedő és hektiku-
san változó árak, valamint a gyér forgalom 
miatt keseregnek a kutasok. 

A Mol Rt. a hét közepén előzetes bejelentés 
nélkül hat forinttal emelte a gázolaj, nyolccal 
a benzin nagykereskedelmi árát. Saját kútja-
in azonban ennél sokkal szerényebb és eltérő 
árkorrekciót hajtott végre, és most már az 
üzemanyagpiac egyik legolcsóbb szereplőjévé 
válva alaposan felforgatta az árakat. A többi 

KUTAK E S A R A K 

A szegedi benzinkutak gázolaj- és 95-ös benzin-
árait vizsgálva kiderül, hogy a gázolaj a Tanker 
Kereskedő közbeli kútjánál a legolcsóbb: 254,5 
forint; itt viszont benzint nem árulnak. A gázola-
jat az OMV Dorozsmai úti és a Shell összes kútjá-
nál mérik a legdrágábban (265,9 Ft). A 95-ös 
benzint az Algyői úti Jet adja legolcsóbban (268,9 
Ft), legdrágábbak, fej fej mellett, 275,9 forinttal 
az Esso- (Dorozsmai út), az OMV- (Dorozsmai út) 
és a Shell-kutak. Érdekesség hogy a társaságok 
kútjainak árai sem egyformák. A csúcsot, 3 forin-
tos gázolajár-különbséggel, az Esso tartja: a 
Makkosházi körúti kútnál drágább a gázolaj. 

BENZINTURIZMUS 
A Csongrád megyével határos Romániában 
és Szerbiában 2 0 - 6 0 forinttal olcsóbbak az 
üzemanyagárak . A határ közeli benzinkuta-
kon mindig ha ta lmas a forgalom, aminek 
az ottani kutasok természetesen örülnek. 
Egyébként mind a két országban egyre 
gyakrabban fordul elő, hogy az élénk ben-
zinturizmus miat t egy-egy kúton órákig 
nem lehet üzemanyagot kapni. 

Bank József kutas Fotó: Miskolczi Róbert 

kút ugyanis 6-8 forinttal emelt - áraik eddig 
még nem látott magasságokba szöktek. 

A Mol Rt. kommunikációs igazgatója a hét 
elején jelentette be, hogy a társaság tartja a 
korábbi előrejelzését, miszerint júliusban és 
augusztusban az üzemanyagok kiskereske-
delmi ára akár 15 forinttal is nőhet. Szerinte 

a következő két hónapban a gázolaj kiskeres-
kedelmi ára elérheti a 270 forintot, a 95-ös 
benziné pedig a 275-öt. Szegeden július köze-
pén már az Esso, az OMV és a Shell is 275 fo-
rintnál drágábban kínálta a 95-ös benzint. 
Sőt a Shellnél csütörtök éjjel a 95-ös V-Power 
literje 293 forint 90 fillérbe került. 

Szegeden több üzemanyagtöltő állomás a 
turistaszezon ellenére este tíz órakor bezár, 
és csak reggel hatkor nyit ki. Éjszakai kör-
utunk alatt, féltizenegy és éjfél között a folya-
matosan nyitva tartó kutakon rendkívül gyér 
volt a forgalom. A megyeszékhelyen az egy-
mástól egy-két kilométerre lévő, még az 
ugyanahhoz a társaságokhoz tartozó kuta-
kon is eltérőek az árak. Egy-egy tankoláskor 
néhány száz forintot meg lehet spórolni, hi-
szen 7-11 forint különbség is van az árak kö-
zött. 

OLÁH ZOLTÁN 
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