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A befektetők ígérete szerint 2006 végén állni fog a termálhotel 

Alapkőletétel Uj szentivánon 
A falevelek égetése tilos és káros az egészségre 

Füstbe borultak 
a kertvárosok 
Füstölnek a kertvárosok, boldog boldogtalan égeti a falevelet és a 
gallyakat. Ha valakit tet ten érnek, 300 ezer forintig terjedő bírságra 
számíthat . A Környezetgazdálkodási Kht. tavasszal és ősszel a 
többlethulladékot elszállítja. 

A látványterv már elkészült, s impozáns épületet ígér 

Egyre tömöttebbek a kukák a 
kertvárosokban. Kevesen hasz-
nálnak még komposztálókat, 
ahova a lehullott faleveleket ki-
sebb nyesedékeket, szerves ház-
tartási hulladékokat el lehet he-
lyezni. Ehelyett a szeméttárolók-
ba kerülnek az újrahasznosítha-
tó, a föld táplálékául szolgáló 
anyagok. 

Vagy elégnek. Az őszi égetéssel 
az a legfőbb gond, hogy az avar 
közé szemét is kerül, azaz nem 
jöhet létre tökéletes égetés, ami-
kor csak víz és szén-dioxid kerül-
ne a levegőbe. Számtalan mérge-
ző szilárd részecske keletkezik a 
lakossági avarégetés nyomán és 
rákkeltő poliaromás-szénhidro-
gének jutnak a légtérbe - tudjuk 
meg Benda Judit egészség-ta-
nácsadó gyógyszerésztől. Külö-
nösen veszélyes a PVC-termé-
kek, vegyszerekkel kezelt fa-
anyagok égetése, mert komoly 
egészségkárosításnak tesszük ki 
magunkat és a környezetünket. 
Nem véletlen, hogy az önkor-
mányzat bármiféle égetést bün-
tethet. Vaskeba György, a szegedi 
önkormányzat környezetgazdál-
kodási és közműfejlesztési osz-
tályvezetője elmondta: a kor-
mányrendelet szerint tilos min-
denféle égetés nyílt területen. 

Az emberek azonban nem tö-
rődnek a négyéves jogszabállyal. 

Az sem riasztja el őket, hogy 300 
ezer forintig terjedő büntetést 
kaphatnak. - Kéthetente egy-két 
bejelentés érkezik, de igazából 
nincs az irodának a tettenérésre 
apparátusa - jelentette ki az osz-
tályvezető. 

Az önkormányzati rendelet ta-
vasszal és ősszel engedélyezi, 
hogy az ingatlantulajdonosok a 
gyűjtők mellé zsákokba kihelyez-
zék a lehullott levelet, amit a 
környezetgazdálkodási kht. el-
szállít. Néhány körzetben kísér-
letképpen már bevezették a sze-
lektív gyűjtést is, amihez a lakók 
hozzászoktak és a barna zsákok-
ba helyezték a komposztálandó 
anyagot. Éppen ezért furcsállták 
például Újszegeden, hogy no-
vember l-jétől 2006. március 
31-éig felfüggesztik a barnazsá-
kos begyűjtést. Szabó Ferenc 
igazgató elmondta: jövő év júni-
us 30-áig elkészül a komposztáló 
üzem, de már ezt megelőzően el-
kezdik a begyűjtést. Jelenleg a 
nagy helyigény miatt nem tudják 
szelektíven elhelyezni a kom-
posztálandó anyagokat. Addig is 
a gyűjtőedénybe és zsákokba le-
het rakni a nyesedéket vagy a le-
hullott levelet. A kerttulajdono-
sokat arra kérte az igazgató is, 
hogy semmiképpen ne gyújtsák 
meg a hulladékot. 

CS. G. L. 

Folytatás az 1. oldalról 

A Tisza-Maros 2005 Kft. idén 
májusban egyforintos jelképes 
áron kapta meg a telket az önkor-
mányzattól. A cég kötelezettsé-
get vállalt arra, hogy a volt határ-
őr laktanya melletti részen kizá-
rólag sport- és rehabilitációs be-
ruházást valósít meg. 

A település polgármestere a 
kezdetektől támogatta Mohos 
László terveit. Talpai János óri-
ási lehetőséget lát a gyógyvízre 
épülő pihenőközpontban. A 
polgármester szerint az is fon-
tos szempont volt a képvise-
lő-testület döntésében, hogy a 
beruházás hatvan munkahelyet 
jelent Újszentivánnak. - A te-
rületen most még mezőgazda-
sági termelés folyik, de a falu 
szempontjából jóval kifizető-
dőbb egy ilyen nagyvállalkozás 
támogatása - mondta Talpai Já-
nos. 

A tervek valóban igen meré-
szek, hiszen már az első ütem-
ben elkészül az a hotelkomple-
xum, amely 2007 elején már fo-
gadhatja a vendégeket. Több 
mint ötven szoba, három me-
dence, pezsgőfürdő és különböző 
relaxációs egységek állnak majd 

a vendégek rendelkezésére. Fő-
ként magántőkéből és banki hi-
telből kívánják finanszírozni az 
első ütem másfél milliárd forin-
tos költségeit. A korábban a ven-
déglátás, kereskedelem és építé-
szet területén dolgozó ügyvezető 

igazgató szerint a beruházás 
pénzügyi hátterével nem lehet 
gond. Mohos László hozzátette: 
további négy ütemben tervezik a 
továbbépítést, és a következő hét 
évben 4,5 milliárd forintot kí-
vánnak a Szentiván Thermál 

Hotel felépítésére fordítani. Első-
sorban külföldi vendégekre szá-
mítanak, de remélik, hogy itt-
honról is sok kikapcsolódni és 
sportolni vágyó turista érkezik 
majd Új szentivánra. 

S Z I N C S O K GYÖRGY 

HÍREK 
ÚJ PARKOLÓHELYEK 
A szegedi Széchenyi téren a 
parkolóhelyek száma tovább 
nőtt: az élelmiszer-áruház 
előtti buszmegállóval szemben 
három zöldzónás parkolót 
létesítettek. Az autók ezen a 
területen a járdaszegéllyel 
párhuzamosan állhatnak meg. 

ANNA - MÁSIK KÚTBÓL 
Hétfőtől elkezdődik az 
Anna-kút és környékének 
felújítása, ami körülbelül két 
hónapig tart. Korábban 
megírtuk, hogy a munka 
folyamatossága miatt a teret 
lezárják, ami a járműforgalmat 
nem érinti. Mivel a kutat is 
átépítik, ezért az 
Anna-gyógyvizet hétfő reggel 5 
órától a gyógyfürdő főbejárata 
melletti kútból lehet vinni. 

A TÁVHÖTÁMOGATÁS 
HATÁRIDEJE: OKTÓBER 30. 
A távhődíj-támogatási 
kérelmek leadási határideje: 
október 30. Minden rászoruló 
nyugdíjas és nyugdíjszerű 
juttatásban részesülő szegedi 
személyesen legkésőbb október 
28-án délig adhatja le kérelmét 
a szociális iroda 
ügyfélszolgálatain. Postai úton 
október 30-i bélyegzővel 
fogadják el a pontosan kitöltött 
formanyomtatványokat. A 
november 2-ától beadott 
kérelmek jogosultsága 
decembertől 1 -jétől lesz 
érvényes. A szegedi 
önkormányzat szociális irodája 
a pénteki lapszámunkban 
megjelent dátumot tévesen 
közölte. 

Kikiáltási ár: százezer forint négyzetméterenként 

Szoba kilátással és gyönyörű festéssel 
November elején indul a licit a Belvá-
ros Il-es tömb fe lú j í to t t lakásaiért . A 
beruházás október végére fejeződik be, 
bár a tervek szerint szeptember végére 
kellett volna elkészülnie. Az épület-
ben még dolgoznak, az egyik lakást 
freskó díszít i . 

Még dolgoznak a szakemberek a Belváros 
Il-es tömbjén, de október végére elkészül a 
beruházás és november első heteiben már 
licitálhatnak az érdeklődők a lakások bér-
leti jogára. 

A Kelemen utca 2. és 4., valamint a 
Somogyi utca 17. szám alatti ház felújí-
tása 2004. július 22-én kezdődött, és a 
tervek szerint szeptember végére fejező-
dött volna be. A munkálatokat végző 
Délépítő Rt. azonban alapozás nélküli 
falakat, rossz állapotú födémet talált a 
házakban, valamint a IV-es lakásban egy 
freskót, melynek renoválása miat t ké-
sett a beruházás. 

Ebben a stukkódíszes lakásban néz-
tünk szét: a falak kellemes halvány ró-
zsaszín és zöld színűek, a villanykapcso-
lók, szaniterek már a helyükön. A szo-
bákban parketta, a mosdókban meleg 

színű csempe. A festés a központ helyi-
ség - ebédlő vagy nappali - mennyezetét 
díszíti. 

A tömb felújítása során a 25, részben 
komfort nélküli ingatlanból húsz igé-
nyes lakást alakítottak ki, a legkisebb 
46, a legnagyobb 104 négyzetméteres. 
Van a lakások között tetőtéri és kis- illet-
ve nagy belmagasságú is - tájékoztatott 
Solymos László városüzemeltetési alpol-
gármester. 

Az épület eredeti lakói közül csupán egy 
valaki költözik vissza a házba, a többi ti-
zenkilenc lakásra licitálni lehet. Az árve-
rést százezer forint négyzetméterenkénti 
áron indítja az IKV Rt., ahol már többen 
érdeklődtek az ingatlanok iránt. 

Az épületből a munkálatok idejére el-
költözött húsz üzlet közül tizennyolc 
visszatér. A további két bolthelyiség bérle-
ti jogára ugyancsak pályázat útján lehet 
majd szert tenni. 

A beruházás összesen valamivel több, 
mint 436 millió forintba került. Az összeg 
kisebb részét - 121 millió forintot - pályá-
zati pénzből, a többit saját zsebből finan-
szírozta az önkormányzat. 

G. ZS. A belvárosi bérlakásban a mennyezet is díszített Fotó: Frank Yvette 

Bérleti díjat fizettek egy alkalmatlan helyiségért 

Újra a rendelőben lesz a vérvétel 
Néhány napon belül ismét beindítják a 
Tisza Lajos körúti rendelőintézet nyár óta 
zárva tartó vérvételi helyét, a Madách ut-
cait viszont hamarosan bezárják. Ezt dik-
tálja a gazdaságosság és az ésszerűség. 
»••4 

Átszervezik a város vérvételi helyeit, jelenleg 
ugyanis ésszerűtlenül és gazdaságtalanul 
működnek az erre kijelölt intézmények. Az 
átszervezés nem jelenti azt, hogy a jövőben 
kevesebb helyen vesznek majd vért az előírt 
vizsgálatokhoz. 

- Az előző menedzsment a nyár folyamán 
érthetetlen módon leállította a Tisza Lajos 
körúti rendelőben a vérvételt, ugyanakkor 
működtetett a Madách utcában erre a célra 
egy helyiséget, melyért bérleti díjat fizet-
tünk egy lakásszövetkezetnek - mondta Tá-

losi László, a rendelőintézet főigazgatója. -
Gazdaságtalannak tartom, hogy a saját 
épületünk helyett a vérvételt egy olyan he-
lyen szervezzük, amelynek használatáért 
f izetnünk kell. A két helyiség állapotának 
összevetése is indokolja, hogy a jelenlegi 
rendszeren változtassunk. A Madách utcá-
ban ugyanis méltatlan körülmények fogad-
ják a betegeket, míg a most üresen álló 
alagsori részleget az 1 -es rendelőben éppen 
erre a célra alakították ki sok ülőhellyel, 
külön vérvételi bokszokkal, valamint olyan 
mintaadó mellékhelyiséggel, ahonnan egy 
átadó ablakon keresztül rögtön az asszisz-
tenseknek lehet odaadni a vizeletmintákat. 

A főigazgató hozzátette: a jelenleg működő 
vérvételi helyek területi elhelyezkedése is 
ésszerűtlen, hiszen a Madách utca viszony-

lag közel esik a Vasas Szent Péter utcához. 
Mindezek miatt úgy döntöttek, a bérleti szer-
ződés felmondási ideje után bezárják a Ma-
dách utcai intézményt, néhány napon belül 
pedig ismét beindítják a Tisza Lajos körútit. 
Ezt egyébként nagyon sok beteg is kérte már, 
hiszen számukra is sokkal praktikusabb, ha 
a szakrendelések és a vérvétel egy helyen 
vannak. 

Az átszervezés után tehát ugyanannyi in-
tézményben lesz lehetőség vérvételre, mint 
eddig, ezek mellett pedig továbbra is megma-
rad az a lehetőség, hogy a vért a háziorvosuk-
nál vetessék le a betegek azokban a rendelők-
ben, ahol a szakemberek vállalták ezt a fel-
adatot. Eddig ezt a praktizálóknak csak a 
10-15 százaléka tette meg. 

T.K. 

Napközi, nehezen tanulóknak 
Újszegeden hét új tanteremben 
harminc tanulási nehézségekkel 
küzdő 6 és 12 év közötti gyerek-
nek nyújt segítséget a Tiszapart 
suli. Az intézmény megnyitóján 
a fővédnök Szentgyörgyi Pál gaz-
dasági alpolgármester kiemelte: 
mintaszerű a kezdeményezés. 
Egyre differenciálódik a gyerekek 

iskolán kívüli felkészítése, ebben 
korszerű segítséget ad a Baktói 
Életmód és Szabadidősport Egye-
sület. A civil szervezet projektve-
zetője Holecska Csaba hozzátet-
te, uniós támogatást országosan 
1400 pályázó kért, közülük a 
megyéből egyedül a Tiszapart su-
li nyert. Kétéves támogatást kap-

nak délutáni napközi otthonos 
képzésre. A Tiszapart suliban 
hét állást teremtettek, munka-
nélküli pedagógusok foglalkozta-
tását vállalták. A magánnapközi-
ben az alapellátás ingyenes, kü-
lön szolgáltatásaiért fizetni kell, 
a gyerekeket iskolabusszal utaz-
tatják. 


