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Jeti Hetes, 
hat meg egy 
Jeti Hetes címmel indul köz-
életi talk-show Szegeden, 
amelyben helyi humoristák és 
újságírók, valamint egy kiadó-
igazgató és egy szocialista ön-
kormányzati képviselő szerepel 
majd. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Majzik István, a Bába Kiadó 
igazgatója megkeresett, hogy csi-
náljunk egy Heti Heteshez ha-
sonló humoros közéleti talk-
show-t Szegeden. Kérésével na-
gyon eltalált - mondta lapunk-
nak Frank György. A szegedi hu-
morista összeszedte csapatát, 
amelybe bekerült Rácz László, 
akivel sűrűn szerepel együtt a 
színpadon, Márok Tamás, a vá-
rosi televízió szerkesztő-riporte-
re, Marik István, a szegedi körze-
ti rádió szerkesztő-riportere, 
Szondi Ildikó szocialista önkor-
mányzati képviselő, valamint az 
ötletadó, Majzik István. 

A tervek szerint a hetedik em-
ber minden alkalommal más és 
más lesz. - Azért Jeti Hetes, mert 
úgy lehet eladni a talk-show-t, ha 
utalunk a sikeres műsorra. Meg 
aztán már nem vagyunk fiatalok 
- magyarázta Frank György. Az 
elképzelések szerint a havonta 
egyszer jelentkező Jetiben alapo-
san kitárgyalnának egy aktuális 
városi témát, majd következné-
nek a hírek, amelyeket ki-ki vér-
mérséklete szerint kommentál-
na. Frank legszívesebben mellőz-
né a politikát a műsorból, de tud-
ja, hogy ez lehetetlen. Azon le-
szek - mondta - , hogy a politika 
ne kerüljön túlsúlyba a beszélge-
téseken. Hogy akkor miről dis-
kurálnak, poénkodnak majd a je-
tik? Például az első ajtós felszál-
lásról - mondta a humorista. 

A szegedi Jeti Hetes először de-
cember közepén ül le beszélgetni 
egy belvárosi szórakozóhelyen. 
Frank György kérdésünkre vála-
szolva elmondta: elképzelhetőnek 
tartja, hogy a műsort megveszi és 
sugározza majd a Magyar ATV. 

Nem minden szolgáltatásnak növekszik az ára január elsejétől 

Díjemelésekről döntenek 
Várhatóan 1,6-16 százalékkal 
emelkednek január elsejétől a 
közüzemi és közszolgáltatói dí-
jak Szegeden. A tömegközleke-
dési tarifák átlagosan 3,6 szá-
zalékkal növekednek. A tanu-
lóbérletért száz forinttal kell 
majd többet fizetni. A hulla-
dékszállítási és csatornadíj jó-
val meghaladja az infláció mér-
tékét. 

A szegedi közgyűlés pénteken 
dönt a közüzemi és közszolgálta-
tói díjak jövő évi árának emelésé-
ről. A tömegközlekedés tarifáiról 
már csörtézett a városvezetés a 
Tisza Volánnal. Megírtuk: a köz-
lekedési cég átlagosan 6,7 száza-
lékos díjemelésre tett javaslatot. 
Az önkormányzat azonban csak 
3,6 százalékos áremelést tud el-
képzelni. E szerint a vonaljegy 
tíz, a városi és a tanuló havi bér-
let pedig száz forinttal kerül töb-
be jövőre. A tízdarabos gyűjtő-
jegy ára viszont csak húsz forint-
tal - 1,6 százalékkal emelkedik. 
A pótdíjak ára nem változik. A 
jegy nélkül utazóknak jövőre 
ugyanannyi büntetést kell majd 
fizetniük, mint az idén - a hely-
színen 2500, harminc napon be-
lül pedig 5000 forintot. Változás 
viszont, hogy az idén vásárolt vo-
naljegyek - a fémszalagos techni-
ka védelem miatt - korlátlan ide-
ig felhasználhatók. 

TOMEGKOZLEKEDESI DIJAK VALTOZASA SZEGEDEN 
2006. január Tjétől 

Jegyek, bérletek Jelenlegi ár (Ft/db) Javasolt ár (Ft/db) 

Vonaljegy (elővételben) 130 140 

Vonaljegy (járművön váltott) 180 190 

10 darabos gyűjtőjegy 1235 1255 

Városi havi bérlet 3890 3990 

Tanuló/nyugdíjas havi bérlet 1090 1190 

Forrás: polgármesteri hivatal 

Nem emelkednek a fizető par-
kolási díjak, és a távhőszolgálta-
tásért sem kell majd többet fizet-
ni 2006-ban. Sőt: a közgyűlés de-
cemberben akár 3-5 százalékkal 
csökkentheti a távhődíjat a gáz-
motoros beruházásnak köszön-
hetően, de erről még tárgyalások 
folynak. 

Az önkormányzati fenntartá-
sú bölcsődékben, óvodákban, 
általános és középiskolákban, 
valamint a kollégiumokban ja-
nuár elsejétől 2,5 százalékkal 
kell majd többet fizetni az étke-
zésért. A kéményseprés tarifá-
ját, az ivóvíz és. a városi tulaj-
donú lakások bérleti díját az 

infláció mértékével - 4-4,5 szá-
zalékkal emelik. 

A temetkezési díjak átlagosan 
4 százalékkal emelkednek. A ha-
rangozásért azonban 25 száza-
lékkal többet, 800 helyett 1000 
forintot kell majd fizetni. Újdon-
ság, hogy a szegedi lakóhellyel 
rendelkezők 4-13 ezer forintos 
kedvezményt kapnak szeretteik 
temetésekor. 

A hulladékszállítási és csa-
tornadíj jóval meghaladja az 
infláció mértékét. A szemét-
szállítás tarifája 14 százalékkal 
emelkedik január elsejétől. A 
nyugdíjasoknak azonban ked-
vezmény jár, nekik csak 4 szá-

DM-grafika 

zalékkal kell majd többet fizet-
niük. A 10 százalékos különb-
ség az ISPA hulladékgazdálko-
dási beruházása miatt van. A 
közgyűlés még 2000-ben köte-
lezettséget vállalt arra, hogy 
hét év alatt a hulladékszállítási 
közszolgáltatási díjat 2000, évi 
bázis díjhoz viszonyítva száz 
százalékkal megemeli. Szintén 
városi kötelezettségvállalás mi-
att emelik jóval a pénzromlás 
feletti mértékben a szennyvíz-
szolgáltatás tarifáját - 16 szá-
zalékkal. Ugyanennyivel nö-
vekszik jövőre a szennyvízszip-
pantás- és szállítás díja is. 

SZ. C. SZ. 

HÍREK 
KORABBAN ZAR A GOMBA 
Az új szegedi Gyógy- és 
Termálfürdő ma egy 
orvoskongresszusi program 
miatt a megszokottnál 
korábban, délután 5 órakor 
bezár. 

ELMARAD A KONCERT 
Várjon Dénes zongoraművész 
váratlan betegsége miatt 
elmarad a Filharmónia Kht. ma 
estére meghirdetett 
kamarabérleti koncertje. A 
hangversenyt december 9-én 
este fél 8-tól pótolják a Szegedi 
Tudományegyetem 
Zeneművészeti Főiskolai 
Karának Fricsay Termében. 

ÖKOHÁZ, 
BAMBUSZBURKOLAT 
A megújuló energiák 
hasznosításának lehetőségeit 
mutatja be a ma este 7 órakor 
nyíló kiállítás a szegedi „A Vasút 
a Gyermekekért" Alapítvány 
Diákotthonában. A 
Boldogasszony sugárúti 
épületben tizenhét kiállító 
mutatja be egyebek mellett öko-
és földházak, valamint 
plasztikusan formált házak 
terveit, soklapátos szélkereket, 
vákuumcsöves napkollektort, 
pellet kandallót. A november 
21-éig díjtalanul látogatható 
kiállítást a Diákotthon Megújuló 
Energetikai Szakköre 
kezdeményezésére a Magyar 
Bioépítészeti Egyesület 
támogatásával rendezik meg. 

Áder egyetemistákkal 
beszélgetett és dedikált 
Aktuálpolitikai kérdésekről beszélgetett tegnap Szegeden újságírók-
kal és egyetemistákkal Ader fános. A Fidesz-MPSZ országgyűlési kép-
viselőcsoportjának vezetője a párt Victor Hugó utcai székházában ta-
lálkozott az újságírókkal, ahol egyebek mellett szólt a Fidesz nemzeti 
garanciatörvény-javaslatairól és az ország gazdasági állapotáról. A 
frakcióvezető ezt követően az LF Hallgatói Egyesület vendégeként a 
jogi kar Tisza Lajos körúti épületének kávézójában beszélgetett egye-
temistákkal, majd a Bécsi kávézóban dedikálta a Visszaszámlálás 
címmel nemrégiben megjelent könyvét. 

Százesztendős férfiakat köszöntöttek a város elöljárói 

Jókívánságok, élettitkok 
Századik születésnapja alkalmából tegnap két 
szegedit köszöntöttek a város elöljárói: Jarabek 
Károlyt és Juhász Vincét. Az ünnepeltek a jó-
kívánságokat hasonló jókkal és a hosszú élet 
titkával viszonozták. 

A petőfitelepi Jarabek Károly tiszteletére már az 
elmúlt hét végén összegyűlt a szűk családja: öt 
unokájával és kilenc dédunokájával együtt hu-
szonötén köszöntötték századik születésnapja al-
kalmából. Tegnap a szegedi önkormányzat aján-
dékaival és jókívánságaival Novkov Veszelinka, a 
szociális iroda vezetője és Szentgyörgyi Pál alpol-
gármester kereste fel otthonában az egykori kubi-
kost, ahol lányával és fiatalabbik fiával él. A tűzi-
játékos torta és a százszálas rózsakosár mellett 
csendesen üldögélő idős ember arra a kérdésre, 
hogy a nagy sürgés-forgásban mire gondol, annyit 

árult el: „A különleges látogatásra." Lánya, Olajos 
Gyuláné Esztike az ünnepelt kedvenc hétköznapi 
elfoglaltságáról azt mondta: „Papa, amióta csak 
létezik a lap, a Délmagyarországot olvassa". Pedig 
egyikük sem fiatal már: az ünnepelt öt évvel idő-
sebb mint az újság. 

Juhász Vince feleségével, Matild nénivel tarjáni 
panellakást oszt meg. Jókedélyűen töltik a napo-
kat . A vá rosveze tők köszön té sé re Vince bács i 
mindnyájuknak erőt és egészséget kívánt, no meg, 
hogy ők is megérhessék ezt a szép kort. Az alpolgár-
mester szerette volna tudni, milyen ez a matuzsá-
lemi kor, és hogyan érheti el. A hajdani cipész, 
majd vágóhídi liftes rávágta: nagyon jól érzi magát 
ilyen idősen is. És a titka: szorgos élet, egy nyelet 
törköly minden reggel, a pörköltek közül pedig a 
zsírosabbak. 

D.T. 

Jarabek Károly Juhász Vince Fotók: Gyenes Kálmán 

A Göndör soriak nem kérték a hatóságtól a szennyezettség mérését 

A portól szenved Szeged 

Gonda András, Vas András és Csamangó István szerint korábban csak azok jártak erre, akiknek itt 
garázsuk volt. Most autók százai söpörnek végig a Göndör soron. Fotó: Gyenes Kálmán 

S z e g e d e n a p o r s z e n n y e z e t t s é g t ö b b s z ö r m e g h a -
ladja az egészségügyi határértéket. A szakember 
szerint a porkoncentráció magasabb lehet ott, 
ahol csatornáznak. A Göndör soron élők emiatt 
szenvednek már hetek óta, de még nem kérték a 
környezetvédelmi hatóságot, hogy mérje meg a 
szennyezettség mértékét. 

Hetek óta nyelik a port a petőfitelepi Göndör soron 
élők, mert a csatornázási munkálatok miatt lezárták 
a Gábor Áron utcát. Az autósok a Május 1. utca felé 
kanyarodva nyernek egérutat a soron - Tápé felé. 
Csamangó István elmondása szerint két-három na-
ponta ujjnyi vastag porréteget söpör le az ablakpárká-
nyáról. Gonda András és Vas András arról panaszko-
dott, hogy amióta a csatornázási munkálatok miatt 
lezárták a Gábor Áron utcát, többszörösére növeke-
dett a forgalom a Göndör soron. Korábban jószerével 
csak az járt erre - hangsúlyozták akinek itt van ga-
rázsa, most viszont 6-800 autó is elmegy naponta a 
Göndör soron, amelynek a Május 1. utcáig tartó sza-
kasza murvával borított. Értelemszerűen azért nincs 
még leaszfaltozva a mintegy 200 méteres szakasz, 
mert a Gábor Áron utca után itt folytatják a csatorná-
zást. A lakók szerint ha sűrűbben locsolna a kivitele-
ző, nem vernék annyira a port az autósok, akik kö-
zött nem egy nyolcvannal száguld végig a rövid sza-
kaszon - hatalmas porfelhőt hagyva maga után. Sze-
rintük a sebességkorlátozó táblát is ki kellene tenni 
az utca elejére. Révész fános, a Betonút Rt. építésve-
zetője érdeklődésünkre csupán annyit mondott, vár-
hatóan november végén fejezik be a munkát a Gábor 
Áron utcán. Szerinte az autósok mehetnének a má-
sik irányba, a Bujdosó utca felé is a Göndör soron, de 
azt nem használják annyian. Valószínűleg azért, 
mert így a Csap utcáig tartó kerülőút pár száz méter-
rel hosszabb. 

- Nem csupán Szegedre, de az egész Dél-Alföldre 
jellemző a szálló por, ami ellen nagyon nehéz véde-

kezni - m o n d t a Motika Gábor. Az Alsó-Tisza-vidé-
ki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség vezető analitikusa hangsúlyozta: Sze-
geden egy helyen, a Kossuth Lajos sugárúton, a Dé-
mász-telepnél mérik folyamatosan a légszennye-
zettséget. Adataik alapján 1998 óta a szálló por 
koncentrációja éves átlagban többször meghaladta 
az egészségügyi határértéket. Annyira azonban 
nem veszélyes a helyzet - hívta fel a figyelmet a 
szakember - , mert a méréseket a város legszennye-
zettebb helyén végezzük. Szeged más részein lénye-
gesen alacsonyabb ez az érték. Ha egy csatornázási 
területet vennénk bázisnak - magyarázta az anali-
tikus - , vélhetően olyan magas értéket kapnánk, 
amin magunk is meglepődnénk, de az az adat nem 
lenne jellemző. Motika Gábor tisztában van azzal, 
hogy ilyen beruházások kosszal és zajjal járnak, és 
zavarják az embereket, de szerinte lehet optimali-
zálni a helyzetet - forgalomlassítással, gyakori lo-
csolással. Tudomása szerint a Göndör sorról nem 
érkezett bejelentés, hogy a felügyelőség mérje meg 
a porkoncentrációt. A szakember szerint a por-
szennyeződést fásítással, az utak gyakori tisztításá-
val és locsolásával, valamint kerülő utak építésével 
lehet csökkenteni. 

SZABÓ C. SZILÁRD 

A SUGARUT PORA 
A porszennyezettség mértéke 24 órán belül többször vál-
tozik. Szerdán délelőtt 10 órakor közel a dupláját mérték 
az 50 mikrogrammos köbméterenkénti egészségügyi ha-
tárértéknek a Kossuth Lajos sugárúton, délután 3 órakor 
pedig már jóval határérték feletti eredményt (114 mikro-
gramm/köbméter) mutatott a műszer. A porkoncentráció 
a fűtési szezonban a legmagasabb. Szegeden az idáig ki-
alakult szennyezettségi helyzetek mértéke és tartóssága 
alapján nem volt még szükség azonnali korlátozó intéz-
kedésre - vagyis szmogriadó elrendelésére. 


