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Október végén kitehetik a „Fizetésképtelen" táblát ? 

Asotthalom pengeélen 

A húszmillió csak átmenetileg húzta ki a bajból a települést Fotó: Gyenes Kálmán 

Ásotthalom a nyáron került nehéz anyagi 
helyzetbe. Júliusban egy bankkal már elő-
készítették a hitelfelvételt arra az esetre, ha 
a belügyminisztériumtól nem kapnak át-
meneti segélyt. Nem kellett a pénzintézet-
től kölcsönt felvenniük, mert két hónappal 
ezelőtt Petró Ferenc (képünkön) a térség or-
szággyűlési képviselőjétől, Nógrádi Zoltán-
tól, valamint a belügyminisztertől, Lam-
perth Mónikától kért és kapott segítséget. A 
Belügyminisztériumtól még a forráshiá-

nyos települések által beadott, úgynevezett 
önhiki-pályázatok elbírálása előtt egy hó-
nappal 5 millió forintos vissza nem téríten-
dő, és 15 millió forint visszatérítendő tá-
mogatást kaptak. 

Múlt héten újabb felvonásához érkezett az 
ásotthalmi önkormányzat anyagi mélyrepü-
lésének története. A képviselők akkor ismét 
elvetették a hitelfelvételt. Pedig a pénzre sür-
gősen szükség lenne, ugyanis közeleg a 
gyorssegély visszafizetésének határideje. 

- A Belügyminisztériumtól kapott rendkí-
vüli támogatásból október 31-éig kellene 
visszafizetnünk a 15 millió forintot, azonban 
nincs miből. Egyelőre halasztást kértünk, re-
méljük, sikerrel - mondta lapunknak Petró 
Ferenc. A polgármester úgy érzi, az önkor-
mányzatokat az állam mostohagyerekként 
kezelte az elmúlt években. 

Ahhoz, hogy Ásotthalom ne váljon fizetés-
képtelenné, túl sok a „ha". Ha a Belügymi-
nisztérium megadja a halasztást, lélegzethez 
juthatnak. Ha a pénzhiánnyal küzdő, önhi-
kis településeknek adható támogatás máso-

dik körében is kedvezően bírálják el a kérel-
müket, ismét távolabb kerül a csőd réme. Er-
re azonban november végéig várniuk kell. 
Ahogyan várnak egy másik átutalásra is: feb-
ruár óta nem kapták még meg azt a Sa-
pard-pénzt, amelyet egy utófinanszírozásos 
pályázaton nyertek útfelújításra. A 80 millió 
forintot akkor még meg tudta előlegezni a fa-
lu, de több mint fél év elteltével sem jutottak 
a pénzükhöz. Ráadásul az iskolai és óvodai 
gyereklétszám változása miatt további 13 
millió forint normatívát vont vissza az állani 
a falu kasszájából, s az idősekkel foglalkozó 
intézményhez is kevesebb normatív támoga-
tás érkezett a tervezettnél. 

Ásotthalom idei költségvetése 1 milliárd 
100 millió forint, ebből 250 milliót nyertek 
különféle pályázatokon. Hiába tudta azon-
ban a falu vezetése sikeres programokkal gaz-
dagítani a büdzséjét, a dolgok jelenlegi állása 
szerint október végén kiakaszthatják a falu 
polgármesteri hivatalára a „Fizetésképtelen" 
táblát. 

NYEMCSOK ÉVA 

Rajtolt a Mindentudás 
Egyeteme - Szeged! 
Aláírták tegnap a Mindentudás Egyeteme - Szeged rendezvénysoro-
zat hátterét jelentő szerződést. A Mindentudás Egyeteme Tudomá-
nyos Kitt. és a Szegedi Tudományegyetem megállapodása arról szól, 
hogy a budapesti mintájára olyan előadássorozatot indul a Tisza-par-
ti városban, amely megismerteti az érdeklődőkkel a tudományos mű-
helyeket, az eredményeket, a legkiválóbb kutatói teljesítményeket. 
Az első érdekes témájú, újszerű megközelítésű előadás tegnap el-
hangzott: Szabó Gábor akadémikus, az SZTE Természettudományi 
Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék professzora a fizikai 
gondolkodás fejlődéséről beszélt. Jövő héten szerdán 18 órától Az 
egyetem szerepe régiónk gazdaságfejlesztésében címmel Lengyel Im-
re egyetemi tanár, a Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és 
Gazdaságfejlesztési Intézetének vezetője tart előadást a TIK kong-
resszusi termében (Szeged, Ady tér 10.). 

Tízmilliárd forint 
a Dél-Alföldnek 

A költségmegosztót hibáztatják a pórul járt lakók Szentesen 

Százezres számlákat küldtek 

Dombi Erzsébet egy szobát fűt. Nem tudja, hogy fizethetne ki 110 
ezret az 50 ezer forintos nyugdíjából Fotó: Tésik Attila 

KÖRKÉP 

BORDÁNY. Sikeres volt az 
október l-jén megrendezett 
nyugdíjastalálkoző a faluházban. 
A bordányi Nefelejcs 
nyugdíjasklub az orgoványi 
nyugdíjasokat látta vendégül. Az 
orgoványiaknak Illés István, a 
faluház vezetője bemutatta a 
felújított épületet, és a vendégek 
megnézték a házban található 
kiállításokat is. 

DESZK. Simicz József 
polgármester ünnepélyes keretek 
között adta át Bánfi József 
nyugalmazott ÁM K- igazga t óna k 
az Arany Díszoklevelet, melyet a 
Szegedi Tudományegyetem 
luhász Gyula Főiskolai Kar 
vezetésétől 50 éves pedagógusi 
munkásságáért kapott. 
- Jubileumi ünnepséget 
rendeztek Szegeden a Védőnői 
Szolgálat fennállásának 90. éve 
alkalmából. A rendezvényen 
Simicz József polgármester 
képviseletében Szabóné Gerda 
Klára adta át Schererné Kothencz 
Ágnes védőnő részére a munkája 
elismeréseként járó jutalmat. 
- A Deszk Község 
Közoktatásáért Közalapítvány 
kuratóriuma tegnap ülésezett. 

ÓPUSZTASZER. Az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark idén először rendezi 
meg látogatói számára a „Szeri 
szüretet". Szombaton délre várják 
az érdeklődőket a skanzcnbeli 
szegcdi tanya udvarára, ahol a 
köszöntő után kipróbálhatják a 
préselést, megkóstolhatják a 
szőlőt és a mustot. Ezután 
vetélkedőt tartanak a szőlőről és a 
borról, majd felavatják a Szent 
Vince-borrend két új tagját. A 
szüreti muzsikát a szegedi Kender 
zenekar szolgáltatja. A 
résztvevőknek pinccpörköltct 
szolgálnak fel. 

SZEGED. Családi napot 
rendeznek szombaton a Hunyadi 
|ános Általános Iskolában kilenc 
órától. A megnyitó után a 
kerékpárversenyre és a családi 
ügyességi versenyre nevezhetnek 
a résztvevők, majd 
biotermék-bemutató és -előadás 
kezdődik. Tíz órától kick-box- és 
karatebemutató, fél 11-tól 
kerékpárverseny, terepíjászat, 
családi ügyességi verseny várja az 
érdeklődőket. Megnyílik a 
salátabár is, ahol salátákat 
készíthetnek és kóstolhatnak. A 
családi napon egész nap ingyenes 
ugrálóvár, kisállat- és 
növénykiállítás, vérnyomás-, 
vércukor- és testzsírmérés, 
pogácsakóstoló, 
kézműves-foglalkozás, arcfestés 
várja a látogatókat. 
- A szegedi Avar utcai katolikus 
óvoda holnap délután 4 órakor 
szüreti délutánt rendez. Az 
intézmény tizenötödik 
születésnapját is megünneplik, 
közös emlékezésre várják a mostani 
és régi dolgozóikat és óvodásaikat. 
- Az interaktív marketingszerepe 
címmel Szügyi György, az 
Euromencdzscr Rt. vezérigazgatója 
tart előadást ma 14 órakor a 
CSMKIK székházában, a kamara 
kommunikációs és 
reklámklubjának szakmai 
délutánján. 

ZSOMBÓ. Az egészséghét mai 
rendezvénye: 9 és 16 óra között 
csontritkulásszürés a 
felnőttorvosi rendelőben, 9 és 11 
óra között veróerek 
rugalmasságának mérését ( 
szív-, érrendszeri betegségek 
rizikójának szúrése) végzi dr. 
Búzás Edit a gyermekorvosi 
rendelőben. 12 és 15 óra között 
bőrgyógyászati rákszűrést és 
gombaszűrést végez dr. Fárk 
Mariann a felnőttorvosi 
rendelőben. 17 órától a 
serdülőkor problémáiról dr. 
Csapó Ágnes tart előadást az 
iskola aulájában. 
- Szombaton délelőtt 10 órakor 
indul a zsombői József Attila 
Művelődési Házban a i 
hastánctanfolyam. A 
foglalkozásokat Czcglédi Edit 
vezeti. Minden eddigi jelentkezőt 
és új érdeklődőt szeretettel várnak. 

Hiába kapott húsz-
millió forint rend-
kívüli támogatást 
Ásotthalom nemré-
giben, a gyorssegély 
csak átmenetileg 
húzta ki a bajból a 
települést. Az ön-
kormányzat még 
működőképes, de 
október végén akár 
csődöt is jelenthet. 

Nagy Sándor, a Miniszterelnöki 
Hivatal területpolitikai kor-
mányzati hivatalának politikai 
államtitkára tegnap Szegeden 
sajtótájékoztatón jelentette be, 
hogy létrejön a Kistérségi Koordi-
nációs Értekezlet (ma lesz az ala-
kuló ülése). 

A szervezet feladata az -
mondta Nagy Sándor - , hogy a 
kistérségben működő különböző 
állami hivatalok és vállalkozás-

A Független Civil Fórum és a Sze-
gedért Egyesület második alka-
lommal rendezi meg az 1944. ok-
tóber 15-én hatalomra jutott nyi-
lasok áldozatairól való megemlé-
kezést. Október 14-én 17 órakor 
Szegeden, a Dugonics téren vár-
nak mindenkit, de elsősorban 
azokat, akik fejet kívánnak hajta-
ni a fasizmus áldozatainak emlé-
kére - mondta el a rendezvénnyel 
kapcsolatban tartott sajtótájékoz -

fejlesztó, avagy civil szervezetek 
képviselői kéthetente tanácskoz-
zanak, foglalják össze a legfonto-
sabb feladatokat, adják át egy-
másnak az információkat. A po-
litikai államtitkár hozzátette: a 
2006-os költségvetés bővíti a for-
rásokat: míg idén 57, jövőre 66 
milliárd forint áll majd a vidék 
rendelkezésére. Ebből a 66 milli-
árdból tíz a dél-alföldi régiónak 
jut. 

tatón tegnap Farkas László, a civil 
fórum alelnöke. A szervezők a de-
mokrácia védelmének fontosságát 
is hangsúlyozni kívánják annak 
erdekében, hogy Magyarországon 
többé még hasonló események se 
történhessenek. A megemlékezé-
sen közreműködnek Szabó Orsi és 
Galkó Bence, a Szegedi Nemzeti 
Színház művészei, beszédet mond 
Szabó Gábor, a Szegedi Tudo-
mányegyetem rektora. 

Nem hajlandók befizetni a fű-
tésért kiküldött 100-200 ezer 
forintos elszámoló számlát a 
szentesi Kossuth tér 5. számú 
épület hatodik emeletén lakó 
családok. Az érintettek szerint 
a tavaly felszerelt költségosztók 
a ludasak a nagy eltérésekért. 

Felháborodást váltott ki a szentesi 
Kossuth tér 5. számú lakóközös-
ségben, amikor a Prometheus ba-
jai üzeméből kiküldték a 
2004-2005. évi fűtésköltség el-
számolásáról a papírokat. A ház-
ban 96 lakás van, és a hatodik 
emeleti 18 közül 16-nak a lakói 
nem akartak hinni a szemüknek a 
csekkek láttán. Horribilis összeg 
szerepelt ugyanis rajtuk, befizetési 
határidőként pedig egy hetet tün-
tettek fel. A nyolcvanhárom éves 
Dombi Erzsébet azt mondta: 
majdnem szívinfarktust kapott, 
amikor szembesült azzal, hogy hi-
ába fizetett eddig közel százezer 
forintot, még száztízezret kérnek 
tőle. Lakótársa, Szobota Imre úgy 
fogalmazott: durva a 270 ezer fo-
rintos fűtésköltség, szerinte ezzel 
már a Kossuth teret is befűthet-
nék. A 31 ezer forintos nyugdíjból 
élő Szép Edit úgy tájékoztatott, 
hogy az előző években 120 ezer fo-
rint volt a fűtésdíja. Tavaly azon-
ban lecserélték a mérőket, s azt 
mondták: azok pontosabban mé-
rik majd a fogyasztást. Az asszony 
elmondta, leszereltetett egy radiá-
tort, és csak egy szobát melegített 
alig 17 Celsius-fokra. 

A városi szolgáltató kft. ügyve-

RESZLETFIZETÉST AJÁNLANAK 
Részletfizetési Kedvezményt ajánl 
fel a Prometheus Rt. bajai üzemel-
tetési igazgatója, Bagóczki Csanád 
az érintetteknek, amennyiben azt 
írásban kérik. Százezer forintot 
meghaladó díjat 6 hónap, míg an-
nál kisebb adósságot 3 hónap alatt 
törleszthetnek a lakók. Késedelmi 
kamatot pedig nem számítanak fel. 

zetője, Döbrőssy Iván úgy tájé-
koztatta a lakókat, hogy a tavaly 
felszerelt, elektronikus elven 
működő költségosztók ponto-
sabban mérik az elfogyasztott 
hőt, ezért a lakások között jelen-
tősebb eltérések alakulhattak ki. 
A fogyasztási adatok összesítésé-
ből kitűnik, hogy az átlagnál lé-
nyegesen kevesebbet fogyasztott 
30 lakás, az átlag többszörösét 
használta 13 család, amelyek kö-
zül 10 a hatodik emeleten lakik. 
A központi fűtési rendszer üze-
meltetője, a bajai Prometheus 
igazgatója, Bagóczki Csanád je-
lezte, hogy az elszámolás során 
jelentős különbségek vannak a 
beszedett előlegekhez viszonyít-
va, ezért kérte: vizsgálják felül a 
mérőkről leolvasott adatokat. 

A szentesi szolgáltató kft. ügy-
vezetője a lakások elhelyezkedé-
sével is összefüggésbe hozta a 

HÍREK 
ÉRETTSÉGI, FELVÉTELI 
A dél-alföldi régió 
középiskoláinak igazgatói és a 
fenntartók képviselői vesznek 
részt holnap a szegedi 
Rendezvényházban tartandó 
érettségi konferencián. A 
kétszintű érettségi 
tapasztalatait Pósfai Péter, az 
OKÉV főigazgatója foglalja 
össze, a felsőoktatási felvételi 
rendszer átalakulásáról pedig 
Mang Béla, az Oktatási 
Minisztérium helyettes 
államtitkára beszél. 

ÚJ VEZETŐK A RENDELŐBEN 
Felállt az új vezetőség a szegedi 
orvosi rendelőintézetben. Tálosi 
László főigazgató megnevezte 
közvetlen munkatársait. Perjési 
József távozása után a gazdasági 
igazgató posztját Tóth János 
tölti be, aki korábban egy 
pénzügyi cégnél dolgozott 
kontrollingvezetőként. Csenke 
László ugyan továbbra is az 
intézmény alkalmazottja, de 
már nem orvosigazgatóként. Az 
ő helyét Varga Lajos, a 
szakrendelő kardiológiai 
osztályának vezető főorvosa 
foglalta el. 

ALMA-CITROM AKCIÓ 
A hagyományoknak 
megfelelően a Csongrád 
Megyei Baleset-megelőzési 
Bizottság az idén újra 
megrendezi azt a 
közlekedésbiztonsági akciót, 
amelyben a rendőrök mellett 
általános iskolások is részt 
vesznek. Az alma-citrom 
akciót holnap 10 órakor kezdik 
a Kossuth Lajos sugárúton, az 
I. számú kórház előtt. A 
gyerekektől almát kapnak, akik 
a KRESZ-t betartva 
közlekednek, akik viszont 
szabálytalankodnak, egy 
citrommal térhetnek haza. 

nagy különbséget. A hatodik 
emelet a lapostető alatti legfelső 
szint, ezért pluszenergiát fo-
gyaszthatnak az ottani lakók. 

A Prometheus Rt. bajai üzemel-
tetési igazgatója, Bagóczki Csanád 
lapunk érdeklődésére elmondta: 
egy hitelesített hőmennyiségmé-
rőn keresztül szolgáltatják a hőt 
az épületbe. A költségek megosz-
tását az egyes lakásokra a közös-
ség megbízásából a Techem végez-
te, ők ezzel a társasággal nincse-
nek kapcsolatban. Az igazgató 
amikor meglátta az elszámolást, 
jelezte, hogy szerinte az nem jó. 
Azt is megemlítette: mintegy há-
rommillió forintot visszafizet a cé-
gük azoknak, akik kevesebb hőt 
használtak fel a befizetett előleg-
nél, akik viszont többet fogyasz-
tottak, azok kétmillió forint körüli 
összeggel tartoznak. 

BALÁZSI I R É N 

A nyilas rémuralom 
áldozataira emlékeznek 


