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Botka Lászlót 
bírálta a Fidesz 
A Fidesz szegedi csoportjának elnöke és három parlamenti kép-
viselő-jelöltje tegnap felszólította a szegedi polgármestert, az 
MSZP megyei elnökét, hogy ne folytassa megosztó, durva és sok 
pénzbe kerülő gyűlöletkampányát. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Botka László Szeged polgármes-
tereként írta alá a „Kedves Fidesz, 
tisztelt Orbán Viktor! "-nak szóló, 
szombaton megjelent fizetett po-
litikai hirdetést, ami a valótlan ál-
lítások mellett még számos kér-
dést felvet. Az egyik: polgármes-
terként Botka László nem írhatta 
volna alá a „levelet", hiszen az 
nyilvánvalóan a szocialisták ál-
láspontját és nem valamennyi 
szegedi véleményét tükrözi. A 
másik: felmerülhet, hogy a politi-
kai hirdetést nem is az MSZR ha-
nem a város fizette, és ha így van, 
az elfogadhatatlan - jelentette ki 
Botló Imre, a Fidesz parlamenti 
képviselője egy tegnapi sajtótájé-
koztatón, amelyen rajta kívül 
részt vett Oláh János, a párt városi 
csoportjának elnöke, valamint 
Balogh László és Kalmár Ferenc 
képviselőjelöltek. 

A fideszes politikusok szerint a 
hirdetés hangvétele cinikus, dur-
va, és azt sugallja, hogy „aki 
szembe áll a szocialistákkal fél-

jen, mert ellenség". A Fi-
desz-MPSZ a politikai ellenfeleit 
pusztán riválisoknak tekinti, 
akikkel a közösség ügyeiben 
együtt kell működni. 

- Úgy gondoljuk, az érdemli 
meg a választók bizalmát, aki ké-
pes belátni hibáit, tévedéseit, és 
azokon képes változtatni - hang-
súlyozta Oláh János. A szocialis-
ta-szabad demokrata kormá-
nyok sem gondolhatják komo-
lyan, hogy nem tévedtek, hogy 
hibátlanul kormányoztak - tette 
hozzá a pártelnök. 

Balogh és Kalmár többek kö-
zött arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a 2002 óta regnáló kor-
mány nem fizette ki a gazdáknak 
járó támogatást, jogtalanul tar-
totta vissza a vállalkozóknak járó 
áfát, megszüntette a gyermekek 
után járó adókedvezményt és el-
vette a 13. havi családi pótlékot. 

Botka Lászlónak nem politikai 
hirdetésekkel kellene foglalkoz-
ni, hanem a város ügyeivel -
hangsúlyozták az ellenzéki poli-
tikusok. 

Egy történetet várnak a Móra Ferenc Múzeumba 

Szeged karácsonyfája 
A szegedi Móra Ferenc Múzeum A régi Szeged karácsonyfája 
elnevezéssel hirdet akciót. Várják a szegediek régi karácsony-
fadíszeit a hozzájuk kapcsolódó történetekkel együtt. 

- Édesanyám őriz néhány kará-
csonyfadíszt, amelyek története 
nagyon megható: egy zsidó asz-
szonytól kapta ajándékba, aki 
megszenvedte a holokausztot -
mondta Marton Árpád, a Móra 
Ferenc Múzeum rendezvény-me-
nedzsere. - Bár a zsidó hagyo-
mány szerint nem állítanak ka-
rácsonyfát, az asszony, mivel a 
kisfia nagyon vágyott rá, titok-
ban feldíszített neki egy fenyőt 
karácsonykor. Amikor kivándo-
roltak Izraelbe, édesanyámnak 
ajándékozta a díszeket. 

Ez a történet adta az ötletet ah-
hoz, hogy a Móra Ferenc Múze-
umban felállítsák a régi Szeged ka-
rácsonyfáját. A karácsonyfadíszek 
beszédesek a régi város történeté-
ről, a hozzájuk kapcsolódó törté-
netek pedig az itt élő családok le-
gendáriumának részei. A dísszel 
bárki beírhatja magát Szeged tör-
ténetébe, hiszen a múzeum gyűj-

teményébe veszi a díszeket és 
megőrzi az utókor számára. 

A régi Szeged karácsonyfájára a 
díszeket december 4-étől helyez-
hetik el város lakói a múzeum-
ban kitett gyűjtődobozokba. Arra 
kérik az adományozókat, a dí-
szek leadásakor mellékeljenek 
egy-egy családi karácsonyhoz fű-
ződő történetet és tüntessék fel, 
hogy a dísz mely család régi kará-
csonyfáit díszítette. 

A díszek felajánlói december 
4-én 16 órától zenés adventi dél-
utánon találkozhatnak egymás-
sal, 10-én pedig együtt díszíthe-
tik fel a régi Szeged karácsonyfá-
ját. Erre a napra a múzeum egy 
művészettörténeti különleges-
séggel is készül: a díszteremben 
lehull a lepel egy karácsonyi té-
májú műkincsről, amelynek tit-
kát a múzeum munkatársai egy-
előre gondosan őrzik. 

NYEMCSOKÉVA 

Több évtizedes lemaradásban a sziksósi utak 

Hernyótalpas babakocsi 
Néhány napos eső után sárten-
gerré válnak Szeged-Sziksósfür-
dő útjai . A térségben élők már 
most félnek a megpróbáltatás-
tól. Helyzetük kilátástalan, 
mert az önkormányzatnak 
nincs pénze a szilárd burko-
latra. 

Már előre félnek Szeged-Sziksós-
fürdő lakói az esős, havas év-
szaktól. Az üdülőövezetben, ahol 
az állandó lakók körülbelül 
1500-an vannak, most még jár-
hatók az utak. Több csapadékos 
nap után viszont dagasztani le-
het a sarat, amiben legfeljebb a 
malacok érzik jól magukat. 

Nem hívnak vendéget 
- Az elmúlt években közüzemi 

beruházások történtek - ismeri 
el Szabó János, a kint élők szóvi-
vője - , de a legnagyobb problé-
mát, az úthálózat fejlesztését 
nem sikerült megoldani. 

- Ha huzamosabban esik az 
eső csak gumicsizmában tudunk 
kimenni a műútra a buszmegál-
lóba. Ott átcseréljük a lábbelin-
ket, hogy ne fél lábszárig sárosan 
utazzunk a városba - magyaráz-
za helyzetüket Bitó Sándorné, 
aki azt is elpanaszolja, hogy a 
Cseresznye utcában vaksötétben 
járkálnak, mert nincs közvilágí-
tás. - Ezért nem is hívunk ven-
dégségbe senkit - jelenti ki az 
asszony. A rögtönzött délelőtti 
lakógyűlésen Kalmár László azt 
taglalja, hogy a kiskunhalasi út-
ról bevezető félig homokos Ve-
reshomok utcát kellene először 
rendbe tenni. 

Levél az útépítőkhöz 
- Enyhítene a gondunkon, ha 

az utca felső része is, körülbelül 
háromszáz méteres szakaszon, 
szilárdburkolatot kapna - jelenti 
ki a férfi. 

Az üdülőterületen lakók pró-
bálták már törmelékkel feltölte-
ni a gödrösebb részeket és elsimí-
tani az utat, de a Rúzsáról érkező 

Bitó Sándorné, Szabó János és Kalmár László 
rázza 

a kép előterében) a sziksósiak régi útgondjai t magya-
Fotó: Gyenes Kálmán 

munkagépek hamar tönkretet-
ték és kezdődött minden elölről. 
Sárban a kicsiket legfeljebb her-
nyótalpas babakocsival lehet ki-
vinni a buszmegállóhoz, az autó-
kat több esetben traktorok húz-
zák ki a kátyúkból, a gépkocsik 
alváza pedig gyakran megsérül. 

- Nem akarunk nagy dolgot: a 
legolcsóbb megoldás, a zúzott 
köves út is megfelelne, csak jár-
ható legyen - közli a sziksósfür-
dőiek kérését Szabó János, aki a 
Nemzeti Autópálya Rt.-tői is 
kért már segítséget. Mivel az 
M5-ös autópálya Szeged-Kis-
kunhalas útvonalat keresztező 
szakasza és csomópontja telepü-
lésüktől néhány száz méterre 
épül, az ott keletkező mellék- és 
hulladékanyagokból, valamint a 
szükséges építőanyag biztosítá-
sával elkészülhetne a néhány 
száz méter is. Levelüket a cég két 
hónappal ezelőtt továbbította az 
M5-ös autópálya beruházójához, 

Vörösmarty nyílt nap 
Szülők és pedagógusok számára tart látogatható órákat kedden és 
szerdán a szegedi Vörösmarty Mihály Altalános Iskola. A nyílt órá-
kon bemutatják azokat a tanulói készségeket fejlesztő új oktatási 
módszereket is, amelyek programját az Európai Unió jelentős összeg-
gel támogatja. Az uniós projektben Szegedről a Béke Utcai Általános 
Iskola, a Krúdy és a Móra középiskola, valamint a Vedres utcai óvoda 
vesz részt. A Vörösmarty-iskola két nyílt napján a felső tagozaton az 
első négy óra lesz nyitott. 

A magas árak miatt másolnak törvényszegőén a hallgatók 

„Az Isten pénze se lenne elég" 
Folytatás az 1. oldalról 

- A háromezer forintos könyv-
csekk legföljebb egy laborjegyzet-
re elég - mondja keserű mosoly-
lyal Judák Linda, amikor arról 
kérdezzük, hogyan használja föl 
a nappalis hallgatóknak nyújtott 
egyetemi jegyzettámogatást. 
Hozzáteszi: az sem túl pozitív 
változás, hogy a keret már csak 
az SZTE Tanulmányi és Infor-
mációs Központ jegyzetboltjában 
vásárolható le, hiszen ott sok 
könyv hiányzik, rendelni kell -
míg máshol ugyanazt azonnal 
meg tudná venni. 

- Ha tudok, inkább fénymá-
solok minden kötelező tan-
könyvet, jegyzetet, mert az Is-
ten pénze se lenne elég a meg-
vásárlásukra - árulja el Mátyás 
Dénes, végzős amerikaniszti-
ka-olasz szakos hallgató. A ta-
nulmányaihoz szükséges ide-
gen nyelvű szakkönyvek átlag-
ára darabonként nyolc-tízezer 
forint lenne - ezekből egy félév-
ben négy-ötféle biztosan kell a 
beszámolókhoz, vizsgákhoz. 
Hozzáteszi: sokszor egy kur-
zusra is több könyvből kell 
részleteket felhasználnia, s így 

Másolni pedig kell Fotó: Schmidt Andrea illusztrációja 

fénymásolnia - ami persze 
szintén törvénysértő. A jegyzet-
támogatást eddig antikváriu-
mokban költötte el, ahol 
ugyanabból a pénzből négy-
szer-ötször több könyvet tudott 
venni, min t így. Az új gyakorlat 
- hogy csak a TIK jegyzetboltjá-
ban költhető el a háromezres 

keret - emiatt neki sem szim-
patikus. 

- Orvostudományi könyveink 
a legdrágábbak: egy szülészet-nő-
gyógyászati szakkönyv például 
harmincezer forintba kerül -
mondta el Török Mónika, a TIK 
jegyzetboltjának vezetőhelyette-
se. Az informatikai kiadványok 

és a külföldi nyelvkönyvek között 
is akad, aminek tízezer forint fö-
lötti ára van. A vezetőhelyettes 
szerint minél drágább egy könyv, 
annál kevesebb fogy belőle. A Vi-
téz utcai egyetemi jegyzetbolt 
jogtanácsosa, Asztalos Péter sze-
rint a tankönyvek árait az ger-
jeszti, hogy a kispénzű diákok 
képtelenek ezeket megvenni, 
ezért fénymásolják. A kiadók az 
eladatlan példányokból származó 
kárt az új könyvek árába építik 
be. Előáll a 22-es csapdája: minél 
többet másolnak egy könyvet, 
annál drágábbá válik az eredeti 
példány; minél drágább az erede-
ti, annál inkább másolják. 

TOMBÁCZ RÓBERT 

digitális tankönyvek 

Jövő szeptembertől a hallgatók nor-
matív tankönyvtámogatása 11 ezer 
600 forintra emelkedik az új felső-
oktatási törvény szerint. Emellett 
négy-ötszáz milliót fordítanak digi-
tális tananyagok kifejlesztésére, pa-
píralapú könyvek digitalizálására. 
Az oktatási miniszter szerint 2007-
től a nemzeti fejlesztési terv kereté-
ben még nagyobb súlyt fektetnek a 
digitális tankönyvpiac kiépítésére. 

az AKA Rt -hez, ahonnan eddig 
választ nem kaptak. Garai Valé-
ria sajtószóvivőtől megtudtuk: a 
kérést továbbították a fővállalko-
zóhoz. 

Tómederben 
A Sziksósfürdőn élők hat éve 

leveleznek a szegedi önkormány-
zattal is, de forráshiány miatt 
változás nem történt. Önkor-
mányzati képviselőjük, Fábián 
József a Vereshomok út egyenge-
tésére kétszázezer forintot köl-
tött az alapjából és további egy 
milliót a város adott a környék 
útjainak kohósalakos javítására. 

- A panaszosok olyan helyen 
laknak, ahol régen tó volt. A te-
rületet ilyen állapotban nem lett 
volna szabad felparcellázni - je-
lenti ki a képviselő. Sziksósfürdő 
legmélyebben fekvő részén első 
lépésben meg kell építeni egy át-
emelő szivattyút. A tervek már 
készülnek, de több tízmillió fo-

t e r v 

Az önkormányzat a szegedi külte-
rületi utak javítására összesen öt-
millió forintot költött ebben az év-
ben. Molnár László, a városüze-
meltetési iroda vezetője elmondta; 
valószínűleg jövőre megtervezte-
tik a Subasánál haladó, domaszé-
ki út néven ismert szakaszt. Arra 
viszont nem lát esélyt, hogy há-
romszáz méteres részt külön ke-
zeljenek, mert szakaszonként nem 
érdemes terveztetni, engedélyez-
tetni és építeni. 

rintja nincs a városnak a megvá-
sárlására és megépítésére. Az vi-
szont már biztos - tudjuk meg a 
helyi képviselőtől hogy a Ve-
reshomok úton hamarosan nem 
járhatnak öt tonna feletti jármű-
vek. A képviselő úgy gondolja: a 
térség több évtizedes lemaradása 
néhány év alatt nem hozható be. 

CS. GÁT LÁSZLÓ 

APEH: Százezer forint is lehet a mulasztási bírság 

Célt tévesztett levelek 
Az APEH Csongrád Megyei Igazgatósága munkája során folya-
matosan tapasztalja, hogy a levelezési címben bekövetkezett vál-
tozásokat sok adózó nem jelenti be, a hivatalos küldemények nagy 
része ugyanis nem jut el a címzettekhez. 

Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni vállalkozó és 
az adószámmal rendelkező önálló tevékenységet folytató magánsze-
mély köteles az adóhatósághoz önállóan bejelenteni levelezési címét, 
ha az eltér a székhelycímtől a www.apeh.hu címről letölthető, vagy a 
nyomtatvány üzletekben beszerezhető adatlapon. Az egyéni vállalko-
zóknak a 05102/E, a magánszemélyeknek a 05102 adatlapot kell 
használni. 

A magánszemélyek egy része a tevékenység kezdetétől a székhelycí-
met használja levelezési címként. Esetükben a székhely címének vál-
tozása automatikusan a levelezési cím változására is kihat. Azoknak 
viszont, akik önálló, ettől eltérő levelezési címet jelentettek be, ennek 
megszűnését a változás-bejelentési kötelezettség részeként közölni-
ük kell az adóhatósággal. Természetesen nincs akadálya, hogy a ké-
sőbbiekben ismételten a székhelycímtől eltérő levelezési címet hasz-
náljanak, de ezt az adóhatósággal a megfelelő nyomtatványon közöl-
ni is kell, hogy nyilvántartásba vehessék. 

Savanya talárra vált 
úszás gyakorlatában nem törté-
nik változás, csupán nem ő irá-
nyítja tovább a tanodát, hanem 
egy nonprofit szervezet: a Mül-
ler-Savanya Gyermekrehabilitá-
ciós és Gyermeknevelési Alapít-
vány. 

Az alapítványnak a búvárúszó 
szakmai segítséget nyújt és az ő 
módszerét használja a tanoda to-
vábbra is. Savanya Norbert el-
mondta, nagyon sok segítséget 
kapott munkája során a várostól, 
az intézményvezetőktől, a taná-
roktól, óvónőktől, a szülőktől. 
Megnyugtató számára, hogy 
amit felépített, azt egy nonprofit 
szervezet viszi tovább. Az alapít-
vány partneri viszonyával műkö-
dik ezentúl a gyermek-egészség-
ügyi központ által indított gyer-
mekrehabilitáció is. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Abbahagyja az úszásoktatást és 
Budapesten kezdi meg ügyvédi 
pályafutását Savanya Norbert. A 
búvárúszó világbajnok által 
1998-ban Szegeden létrehozott 
úszótanodát szeptember elsejé-
től a Miiller-Savanya Gyermek-
rehabilitációs és Gyermekneve-
lési Alapítvány működteti, ők vi-
szik tovább a Savanya által 
2000-ben indított rehabilitációs 
gyógyúszást is. 

- Nehéz döntés volt, de szak-
vizsga előtt álló végzett jogász-
ként olyan állásajánlatot kaptam 
egy neves budapesti ügyvédi iro-
dától, amelyet nem utasíthattam 
vissza - mondta Savanya Nor-
bert. Hozzátette: az úszásokta-
tásban és a rehabilitációs gyógy-

http://www.apeh.hu

