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Jövőre áthúzódik az idei szegedi útprogram 
egy része. Januárban még 1 milliárd 200 mil-
lió forintról beszélt a polgármester, nyár ele-
jére 1 milliárd 71 millió forintos útépítési 
programot hirdettek meg, szerződést azon-
ban több százmillió forint érékű munkáról 
egyelőre nem tudtak kötni. A kivitelezők 
több csomagban pályázhattak a munkák el-
végzésére, két csomagra túl drága ajánlat jött, 
így azokat újra kell pályáztatni. A közbeszer-
zési eljárásban érkezett ajánlat új burkolat 
építésre, rekonstrukcióra és tervezésre 
ugyanis túl magas volt. Szintén sokat kértek 
a gyalogjárdák felújításáért, így ezekre a 
munkákra új eljárásban keresnek kivitelezőt. 
Az építkezésekre azonban már idén nem ke-
rülhet sor, de jövőre elvégzik a munkát - tud-
tuk meg Solymos László városüzemeltetési 
alpolgármestertől. Az önkormányzat számí-
tásai szerint 350 millió forint értékű munká-
kat tartalmazó csomagban tervezés, engedé-
lyeztetés, kivitelezés szerepelt. Solymos sze-
rint most jobb árajánlatot kaphatnak, ha a 
tervezést külön végeztetik el, és az abban 
meghatározott műszaki elemekre kérnek az 
építőktől ajánlatot. 

Gond adódott az útprogramba eredetileg 
tervezett Sllami forrásokkal is. Vagy úgy fo-
galmazhatunk: az útból repülőtér lett. 

A Fidesz önkormányzati képviselője, Mak-
rai László szerint a város nem pályázott első 
körben az útépítéshez elnyerhető állami for-
rásokra, így jóval kevesebb állami pénz jut 
útépítésre, mint tervezték. Januári sajtótájé-
koztatóján Botka László polgármester még 
azt mondta: útfelújításra hatszázmilliós ke-
retet hoz létre a város, amelyhez központi 
forrásból ugyanennyit remélnek egy pályáza-
ton. Tegnap Solymos László alpolgármester 
arról tájékoztatott, hogy 8 utca felújításáért 
pályáztak állami forrásra, amelyet a Dél-al-
földi Regionális Fejlesztési Tanácson keresz-
tül nyertek el, mind a nyolcra kaptak is 
pénzt: 52 millió forintot. 

Solymos hangsúlyozta: az önkormányza-
tok rendelkezésére álló állami forrást régión-
ként osztották szét. Végül nem úgy jutottak 
pénzhez a települések, hogy egy saját forint-

A Rókusi körút egy szakaszát már felújították 

hoz egy államit kaptak, hanem egy bonyolul-
tabb, lakosságot és területet figyelembe vevő 
részarányos rendszerben. így Szeged keve-
sebb pénzhez jutott. Azt viszont elérték az 
egyeztetéseken - így az alpolgármester -, 
hogy a megyei kistérségek fejlesztési pénzei-
ből Szeged 540 millió forintot kapjon repülő-

Fotó: Miskolczi Róbert 

KÖRTÖLTÉS UTCA 
UH Külön történet az útprogramon belül a Körtöltés 

utca ügye. A szűk lakóutca szinte sugárútnyi for-
galomtól szenvedett, erre az utat lezárták. Majd 
a körzet új képviselője, Solymos László alpolgár-
mester az út felújítását, újbóli megnyitását, de 
egyben a forgalom csillapítását ígérte. A Körtöl-
tés utca azonban annak a csomagnak a része, 
amelyre nem érkezett érvényes kivitelezői aján-
lat, így újra pályáztatják, és Solymos reményei 
szerint jövőre újítják föl. 

tere fejlesztésére. Solymos azt mondta, jövő-
re újabb 400 millió forintot szánnak az utak 
felújítására, nevezetesen az Anna-kúti cso-
mópontra és az idén elmaradt beruházásokra 
is sor kerül. 

MOLNÁR B. IMRE 

ÚTPROGRAM,ÁRAK 
Aszfaltszőnyegezés (régi aszfaltréteg lemarása, új aszfaltszőnyeg készítése 5 cm vastagságban)": 108,5 
millió forint. Aszfaltszőnyegezés marás nélkül (aszfaltszőnyeg készítése 5+1 cm vastagságban): 229,6 
millió forint. Na© felületű útjavítás (hibás felület élvágása és marása, aszfaltszőnyeg készítése 5 cm 
vastagságban): 181,8 millió forint. Buszmegállók felújítása: 9,8 millió forint. Burkolathibák foltszerű ja-
vítása (kátyúzás, hézagkiöntés): 81,6 millió forint. További tervezett útjavítások (Pályáztatás alatt, elői-
rányzat): 350 millió forint. Rókusi krt.—Kisteleki u. és Szatymazi u. csomópont átépítése: 80 millió forint. 
József A. sgt-Budapesti krt. kereszteződés (SZKT beruházásában): 30 millió forint. Összesen: 1 milliárd 
71,3 millió forint. 

Állj, vagy köpök! 
Tizenhárom-tizennégy esztendős lehet a lány, aki bizonyára óvo-
dáskorú öccsét tolja babakocsiban Szegeden, a Dugonics téren. 
Odalép egy-egy járókelőhöz, kéreget. Elhajtják az emberek, vagy 
szóra sem méltatják, kikerülik. 

A lány kitartó. Odalép egy fiatalemberhez: - Aggyá má' egy kis 
aprót. 

A srác is lerázza: - Ne haragudj, nincs nálam. 
Erre csattanós-ragadós válasz érkezik. A lány beleköp az arcába, 

majd tovalibben, próbálkozik a következő emberrel. 
A fiú dermedten néz maga elé. Előkotorja zsebkendőjét, letörh a 

mocskot. 
Maradandó, szép, emberi pillanat. 

V. FEKETE SÁNDOR 

Uniós támogatással Szeged látványosságává válik 

Állványok mögött 
a műemlék víztorony 

Állványok rejtik az öreg hölgyet Fotó: Miskolczi Róbert 

Tíz hónap alatt megfiatalodik az 
„öreg hölgy", a Szent István téri 
víztorony. A SADE Magyaror-
szág Mélyépítő Kft. és a Tech-
no-Consult Építő Kft. 352 millió 
forintért újítja föl az ipari műem-
léket. A munkákat 90 százalék-
ban az Európai Unió Phare-prog-
ramja, 10 százalékban a város fi-
nanszírozza. Felújítják a beton-
korrózió által érintett felületeket 
és szerkezeteket, helyreállítják a 

nyílászárókat. A medencét gyűrű 
irányban megerősítik. A cél az, 
hogy a víztornyot európai szín-
vonalú turisztikai látványosság-
gá alakítsák át, a tér visszakerül-
jön a város vérkeringésébe. A 
működő üzletek számára vonzó 
környezetet hoznak létre, csök-
ken az átmenő forgalom, kerék-
párút és park épül, a tér díszbur-
kolatot kap. 

M. B. I. 

Az önkormányzat útfelújítási programjának harmada áthúzódik jövőre 

Karcsúbb lett az útprogram 
Az önkormányzat nagyszabású útépítési 
programjának csak egy része valósul meg 
idén. Több százmillió forint értékű út- és 
járdaépítésre jövőre kerülhet sor. A munkák 
elvégzésére nem érkezett érvényes ajánlat a 
kivitelezőktől, ezért újra meghirdették. Öt-
vennégy utcában viszont dolgoznak. 

Határnap: 
augusztus 20. 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az APEH Csongrád Megyei Igaz-
gatósága felhívja az adózók és a 
könyvelők figyelmét az augusz-
tus 20-i napi bevallási és befize-
tési határidőre. Az adóbevalláso-
kat augusztus 22-éig lehet bead-
ni a hétvégi munkaszünet miatt. 
Ezen a napon kell az egyes adó-
és járulékkötelezettségekről szó-
ló havi, valamint az általános 
forgalmi adóról szóló havi beval-
lásokat benyújtani. 

E napon esedékes a környe-
zetvédelmi termékdíj és a játék-
adó befizetése is, valamint a já-
tékadóra vonatkozó részletező 
bevallás benyújtása. E határidő-
ig kell a munkaadói- és munka-
vállalói járulékot, továbbá a ha-
vi gyakorisággal fizetőknek a 
társasági adóelőleget befizetni. 
A bevallásokat benyújthatják 
postai • úton, vagy leadhatják 
személyesen az APEH Csong-
rád Megyei Igazgatóság ügyfél-
szolgálatain, ügyfélfogadási idő-
ben. 

Az adóbevallásokat az inter-
netről a www.apeh.hu címről le-
töltött legfrissebb verziójú prog-
ramokkal kell elkészíteni. 

Megnyílt a Ligetfürdő élménymedencéje - Változatlan a jegyár ^ 

Olcsó csúszás, pezsgő élmény Újszegeden 

Fotó: Frank Yvette 

Élménymedencét nyitottak tegnap a szegedi Ligetfürdőben. Borús 
időben derús hangulatban rotyogtatták magukat a fiatalok és az 
idősek a langyos vízben. A csúszdákról kiskorúak és nyugdíjasok 
csapódtak a medencébe. Nem emelték a jegyárat, a csúszásért 
külön nem kell fizetni. 

. - Én hatvanéves vagyok, a férjem mindjárt hetven, de ki kell mindent 
próbálni - mondta futtában Nagy fánosné. A fiatalos asszony ugyan 
kicsit dideregve, de lelkesen mászott föl, hogy a következő csúszdát is 
kipróbálja. Hűvös, borús napon nyílt meg a szegedi Ligetfürdő él-
ménymedencéje. 

- 34 fokos a medence vize, ezt hőcserélővel bármikor tartani tudjuk 
- hangsúlyozta Lakó Gábor. A fürdővezető reggel maga is megmártó-
zott és azt mondta, ilyen időben is nagyon kellemes. A Dóra-kút hője 
melegíti a korszerű vízforgató berendezéssel fölszerelt medence vizét. 
Kilencszáz négyzetméteres az új „pancsolda", nem sokkal mélyebb a 
vize egy méternél. Oldalt nyakzuhanyok masszírozzák a fürdőzők vál-
lát, a deréktájat az övzuhany éri, pezsgőágyakba felehetünk; a minibár, 
a vízfüggöny és a napozóterasz anyaga még köt. Tegnap este a munká-
sok addig dolgoztak, amíg a medence olyan állapotba nem került, hogy 
ma meg lehetett nyitni, a környezetet még ezután kell rendezni. 

- Anyukám megengedte, hogy annyit csússzak, amennyit csak aka-
rok, és már minden csúszdán lementem vagy hatszor - mutatja ujjai-
val a számot a hétéves Évi, aztán szalad, és már mászik is föl még 
egyet csúszni. Biztonságban van: öt vízőr felügyeli a csúszdákat és a 
medencét. A 40-szer 30 méteres, öreg, csupasz betonfalú medence 
helyén épített élményfürdőbe hivatalosan 379-en mehetnek be egy-
szerre. A négy csúszda használatáért külön nem kell fizetni, az újsze-
gedi fürdőkbe továbbra is 700 forint a felnőtt egész napos jegy. Hétfő-
től azonban a fedett gyógy- és termálfürdő karbantartása miatt csak a 
Partfürdő és a Ligetfürdő látogatható. 

M. B. I. Idősebbek is elkezdhetik 

http://www.apeh.hu

