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Fél év csúszással, de befejezéséhez köze-
ledik a kiskundorozsmai sportpálya épí-
tése. Az anyagiakról még folynak az egyez-
tetések; az első meccset várhatóan októ-
berben rendezik. 

Tegnap elkezdődött az új kiskundorozsmai 
futballpálya műszaki átadása, és várhatóan 
szeptember végéig tart. Addig azonban né-
hány alapvető kérdést tisztázni kell. Többek 
között a pálya kivitelezője és építtetője elszá-
mol egymással. A focipályát ugyanis a Do-
rozsmai Nagybani Piac Kft. fizeti, a Miksi és 
Miksi Kft. építi, és a városi sportigazgatóság 
fogja üzemeltetni. Beck Zoltán tanácsnok tá-
jékoztatása szerint - aki a többségi tulajdo-
nos szegedi önkormányzatot képviseli a piac 
vezetőségében—a pályaberuházás költségve-
tése nem kapcsolódik közvetlenül a nagybani 
zöldségpiac átépítésének kasszájához. Ott, a 
nagybanin négyhektárnyi területen két ha-
talmas csarnokot húznak fel, és parkolót épí-
tenek az év végéig. 

A régi focipálya azonban útban volt az új 
piac építési területén. Ahhoz hogy megszün-
tethesse, a Dorozsmai Nagybani Piac 
Kft.-nek - a sporttörvény értelmében - újat 
kell létrehoznia helyette. Néhány száz mé-
terrel távolabb a régi pályától, az út másik ol-

dalán már állnak az öltözők és a vécék, hen-
gerelik a nagypálya füvét, készül a kerítés és a 
lelátó. Mellette kijelölték a helyet az edzőpá-
lyának. A beruházás azonban máris több seb-
ből vérzik. 

- Az első ajánlatunkban 178 millió forint 
szerepelt, amit a piac 145 millióra alkudott 
le, végűi márciusban tovább nyesett 105 mil-
lióra. Ezért több minden kimaradt a költség-
vetésből: a lelátó, a labdafogó, a kapu és véko-
nyabb rétegű edzőpálya készül. A tavaszi át-
adás az időjárás miatt tovább csúszott őszre -
magyarázta Miksi István, a kivitelező Miksi 
és Miksi Kft. vezetője. - A megcsappant bü-
dzséből a pálya alá 50 centiméter homokré-
teg helyett csak 40 centi került. Kimaradt be-
lőle az esővizet levezető dréncső egy része. A 
6000 négyzetméteresre tervezett parkoló he-
lyett 2000 négyzetméteres készül. Dorozs-
mai vagyok, sportoltam^ ezért megteszem, 
amit tudok. Am a végső, nettó 105 millió fo-
rintos megbízási összeg végén járok - állítja. 

A kérdésre, hogy a jó szándékon kívül mi 
hajtja mégis, hogy saját költségén építsen ke-
rítést, szabvány méretű második pályát, lelá-
tót és kaput, a vállalkozó elmondta, korai 
még erről beszélni. A többletköltségekről a 
műszaki átadás lezárultával egyeztetnek a 
megrendelővel. A Dorozsmai Nagybani Piac 

Kft. úgyvezető igazgatója, Törökné Szántó 
Katalin csatlakozott a meglátásához: a rész-
letes műszaki tartalomról nyilatkozni nem 
aktuális. 

A pálya egész költségvetéséről, az előzetes 
ajánlatról és megbízási díjról nem árult el 
semmit, mint ahogy a várható egyéb költsé-
gekről sem. Tóth József, a dorozsmai önkor-
mányzat képviselője, a sportbizottság elnö-
ke, aki egyben a piac felűgyelőbizottságának 
is elnöki tisztét tölti be, a javarészt közpénz-
ből vállalt anyagi terhekről és lefaragásukról 
nem kívánt nyilatkozni. 

DOMBAI TÜNDE 

PALYACSUCS 
Dorozsma érdekessége lehet az a szánkó-
domb, melyet a csatornázásból kimaradt 
földtömegekből domboríttatna a helybéliek 
örömére a futballpálya melletti önkormány-
zati telken Tóth József képviselő. A körülbelül 
60 méter hosszú és 12 méter magas lesikló-
domb még idén télig felmagasodhat. Terve 
és költségvetése még nincsen, az ingyenes 
földkupachoz a képviselő a szegedi önkor-
mányzat forrásaiból számít kiegészítésre. 

Jogerős határozat Magyar és a társasház ügyében 

Szabad jelzést kapott 
a szentesi építkezés 

A focipálya költségvetéséből kimaradt a lelátó és a kapu 

Dorozsmai matekpélda 

A kivitelező kerítést, lelátót és kaput épít, még nem tudni, a saját vagy a köz költségén Fotó: Gyertes Kálmán 

Jogerős határozatot hozott a 
megyei közigazgatási hivatal: a 
szentesi Kiss Bálint utcában la-
kó Magyar József, a Hungerit 
vezérigazgatója nem ügyfél az 
utca szemközti oldalán folyó 
építkezéssel kapcsolatban, így 
őt nem kellett megkérdezni az 
engedély kiadása előtt. A város 
díszpolgára sérelmezte, hogy a 
leendő társasház emeletéről be-
látni a kertjébe, ezért kezde-
ményezett eljárást. Az építke-
zés tovább folytatódik. 

Magyar József nem tekinthető 
ügyfélnek a Kiss Bálint utcai tár-
sasház építése kapcsán - ezért 
véleménye az államigazgatási el-
járásban nem befolyásolja az épí-
tési engedély érvényességét -
szól a megyei közigazgatási hiva-
tal határozata. Mint megírtuk, a 
Hungerit vezérigazgatója azért 
tett bejelentést a szentesi polgár-
mesteri hivatalnál, mert az ott-
honával szemközt épülő házból 
be lehet majd látni kertjébe. Elfo-
gultság miatt a szegedi önkor-
mányzatnál foglalkoztak első fo-
kon az üggyel, az ott született 
nem jogerős határozatot - amely 
a város díszpolgárának adott iga-
zat - nem hagyta helyben a me-
gyei közigazgatási hivatal, amely 
az eljárást megszűntette. 

A határozat indoklásában sze-

repel, hogy az intimitás sérelme 
kölcsönös a társasház és Magyar 
József lakása közt: a sérelmező 
éppúgy be- és fellát a szemközti 
erkélyekre, mint ahogy a társas-
ház leendő lakói is az ő otthoná-
ra. Az építésügyi hatóság szak-
kérdésekben dönt, ebbe a körbe 
pedig nem tartozik a polgári jogi 
igények, mint például az intimi-
tásvédelem rendezése - tartal-
mazza a határozat. 

- Az építtető Danubius Rt. el-
fogadja a megyei közigazgatási 
hivatal döntését - közölte Orbán 
Péter, a vállalat vezérigazgatója. 
- Az építési engedélyhez tovább-
ra is tartjuk magunkat - fogal-
mazott Orbán. A beruházás 
megvalósul, a munka a tervezett 
ütemben halad, és felépül a hu-
szonegy lakásos társasház Szen-
tes központjában. 

Szabad az út az építkezés előtt 
a megyei közigazgatási hivatal-
nál született határozat alapján, 
amely építési hatóságként jog-
erős döntést hozott. Ez ellen ál-
lamigazgatási eljárásban felleb-
bezésnek nincs helye, a határo-
zatot polgári úton lehet csak 
megtámadni. Dr. Darabos Valé-
ria, Magyar József jogi képviselő-
je nem kívánt válaszolni arra a 
kérdésünkre, ügyfele kezdemé-
nyez-e pert. 

B.G. 

Az épülő társasház tetejéről valóban belátni Magyar József kertjé-
be Fotó: Blahó Gabriella 

Beutaló a rendelésre 
Új rendelet lép életbe szűk másfél év múlva: háziorvosi beutaló kell 
szinte valamennyi szakrendelésre. Az Egészségügyi Minisztérium 
az ellátás minőségi javulását várja az intézkedéstől, mely azonban 
alighanem sok bosszúságot okoz majd a betegeknek. 

Háziorvosi beutalóra lesz szük-
ség szinte valamennyi szakren-
delésen 2007 januárjától egy 
nemrégiben alkotott rendelet 
szerint. Kevesebb mint másfél év 
múlva a szemészet, a sebészet, a 
fülészet sem kereshető majd fel 
előzetes konzultáció nélkül, sőt: 
első alkalommal a bőr-és nemi-
beteg-, a tüdő és az onkológiai 
gondozóba is csak háziorvosi 
ajánlással lehet elmenni. Beuta-
ló nélkül így már csak a bőr-
gyógyászatot, a nőgyógyászatot, 
az urológiát, a pszichiátriát és az 
addiktológiát lehet igénybe ven-
ni, kivéve természetesen a sür-
gősségi eseteket. 

Mindez azt is jelenti, hogy eze-
ken a területeken megszűnik a 
szabad orvosválasztás lehetősé-
ge, hiszen a beutaló mindig a te-
rületileg illetékes szakemberhez 
szól majd. Igaz: a háziorvosnak 
van joga máshova is utalni bete-
gét, ha a választott intézmény 
tudja fogadni. Nem csak ez okoz-
hat azonban kellemetlenségeket: 
az első időkben biztosan sokan 
lesznek, akik feleslegesen men-
nek el a rendelésekre, hiszen be-
utaló híján elküldik őket. 

A rendelet jövő év júliusában 
lép hatályba, alkalmazása azon-
ban csak 2007 januárjától lesz 
kötelező. Az Egészségügyi Mi-
nisztériumtól megtudtuk: a szo-
katlanul korai bejelentésnek az 
volt az oka, hogy szerettek volna 

időt hagyni a kisérő komfort-
rendszerek - például az elektro-
nikus bejelentkezés - kiépítésé-
hez. A változtatást pedig azért 
érezték szükségesnek, mert ettől 
a betegellátás minőségi javulását 
várják. A betegutak szabályozá-
sával ugyanis ezentúl nem az 
érintettek találgatják majd, mi-
ért zúg például a fülük, hanem 
elmennek háziorvosukhoz. 

- Jelenleg sokan vesznek igény-
be indokolatlanul orvosi ellátást, 
mellyel másokat akadályoznak 
meg abban, hogy időben szakem-
berhez kerüljenek - fogalmazta 
meg a jelenlegi rendszer másik 
hibáját Borsi Éva, a Magyar Orvo-
si Kamara Csongrád megyei házi-
orvosi szekció elnöke. - Ezzel a 
rendelettel ki lehet majd kü-
szöbölni az ilyen eseteket, tehát 
úgy kell felfogni, hogy a rászoru-
lók érdekében született ez a dön-
tés. Másfél év múlva már nem 
megy el senki például a szemé-
szetre akkor, ha be van gyulladva 
a szeme, hiszen egy szemcseppet 
a háziorvos is fel tud írni. 

- A mi munkánkat valóban 
megkönnyíti majd ez a rendelet, a 
betegeknek azonban biztos, hogy 
okoz majd kellemetlenségeket -
mondta Kovács Szilvia, a szegedi 
rendelőintézet egészségbiztosítási 
főorvosa. - Elképzelhető, hogy egy 
problémával akár háromszor is el 
kell menni az orvoshoz. 

TÍMÁR KRISZTA 

Új cserepek a felsővárosi templomra - Több helyen is beázik az épület teteje 

A tűzvész óta nem javították 
Több helyen beázik a szegedi felsővárosi 
templom, amelynek tetőszerkezete erősen 
e l h a s z n á l ó d o t t . H a m a r o s a n e lkezd ik a föl-
újítást: kicserélik az elkorhadt gerendákat, 
új cserepekkel fedik a műemlék épületet. 

A törött cserepek között befolyt az eső a sze-
gedi felsővárosi templomba, ezért még au-
gusztusban nekifognak a tető fölújításának. 
A gerendázat egyébként is megérett a javítás-
ra: a szarufákat és más elemeket több helyen 
gomba támadta meg, másutt korhadás pusz-
títja a tartószerkezetet. Tóth Alajos plébános 
hat esztendeje szolgál a minorita templom-
ban, de tudomása szerint korábban sem vé-
geztek jelentősebb rekonstrukciót a tetőszer-
kezeten. 

A barokk templom a hozzá csatlakozó 
rendházzal együtt 1754 és 1767 között, 
Lechner Vencel tervei szerint épült a Belgrád-
ból idetelepült minoriták számára. Az eredeti 
fedélszék a 19. század végén teljesen leégett, 
akkor ácsolták helyette a jelenlegit, amelyet 
azóta alaposan megrágott az idő. 

Most szükség szerint javítják vagy cserélik 
majd a meggyöngült szerkezeti részeket. A 
régi cseréplécek helyére újakat szögelnek. A 
fölújítás végére ugyancsak új hódfarkú csere-
pek fedik majd a műemlék templomot. A 
munka várhatóan augusztus végén kezdődik 
el. Most a tető állapotának vizsgálatánál tar-
tanak: a cserepeket a szentély fölül leszedték, 
a padlást fólia védi az esőtől. 

A helyreállítás költségét a műszaki fölmérés 
eredményének ismeretében lehet megmonda-
ni. Tóth Alajos szerint több mint tízmillió fo-
rintba kerül majd. A templomtető helyreállítá-
sához a városi önkormányzat is hozzájárul: az 
egyházi alapból 2 millió 200 ezer forinttal segí-
tik a műemlék épület fölújítását. 

NY. P. A szentély fölött leszedték a cserepeket Fotó: Miskolcri Róbert 


