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Szegedért Egyesület: 
Csapó az elnök 
Ismét a Szegedért Egyesület el-
nökévé választották Csapó Ba-
lázst. Korábban Görög Judit töl-
tötte be a posztot, de lemon-
dott. Csapó a Szegedért Egyesü-
let 1994-es alapításakor, majd 
később is betöltötte már ezt a 
tisztséget. A legutóbbi taggyű-
lés a jelenlegi elnökséget - Ká-
nitz József, Sári Tamás, Halász 
Gábor -, Márton Mihály és Ök-
rös Tamás új elnökségi tagokkal 

bővítette, akik szintén alapítói 
voltak a Szegedért Egyesület-
nek. 

Négy éve az önkormányzati vá-
lasztáson Csapó Balázs polgár-
mesterjelöltként is indult. Akkor 
az egyesület egy képviselői helyet 
szerzett a szegedi közgyűlésben. 
2004-ben lemondott mandátu-
máról, hogy lakossági érdekvé-
delmi megbízottként dolgozzon 
a városházán. 

Egy hullámhosszon 
az egyenruhások 
Holnaptól új, egységes és biz-
tonságos rádiós rendszerre áll-
nak át a megyei rendvédelmi és 
készenléti szervek. A lehallgat-
hatatlan EDR-rel katasztrófa-
helyzetekben is hatékonyan, 
gyorsan működhet együtt a ti-
zenegy különféle hatóság. 

A készenléti és rendvédelmi szer-
vek közti kommunikációt teszi 
hatékonyabbá, gyorsabbá és biz-
tonságosabbá az az új, zárt rádiós 
rendszer, amit holnaptól próba-
üzemben használnak Csongrád 
és Bács-Kiskun megyében. A jövő 
év elejére országosan kiépülő Egy-
séges Digitális Rádiótávközlő 
Rendszer (EDR| egyik előnye a ré-
gi, analóg típusúval szemben, 
hogy javul a beszélgetés minősé-
ge, az eddig problémás, „leárnyé-
kolt" helyeken - például alagutak-
ban - is alkalmazható. Emellett 
adatokat, üzeneteket is el lehet 
vele küldeni. Javul az információ-

védelem is az új rendszerrel. A 
rendőrség, a határőrség, a men-
tők, a tűzoltóság, a katasztrófavé-
delem, a vám- és pénzügyőrség, a 
büntetés-végrehajtás, a honvéd-
ség, a vízügy és a titkosszolgálat-
ok belső, illetve egymás közti 
kommunikációjában beállítható 
a felhasználói kör, mások nem 
hallhatják. A rendszer segítségé-
vel természeti csapások, tömeg-
balesetek esetén is problémamen-
tesen, közvetlenül tarthatják a 
kapcsolatot, informálhatják egy-
mást a társszervek. Magyarorszá-
gon a tervek szerint 225 - a biz-
tonság érdekében titkos helyszí-
nen lévő - bázisállomás adja majd 
a negyvenkétezer készülék műkö-
déséhez a technikai hátteret. A vi-
lágon 650 hasonló rendszer mű-
ködik, az EDR pedig uniós szab-
vány. Az országos rendszer bérlé-
se évi 9,3 miibárd forintba kerül 
az államnak. 

T.R. 

A kutatás helye Óföldeákon. A feltárás Szikáncson, Pusztaszeren, Magyarcsanádon folytatódik Fotó: Illyés Szabolcs 

Biztos, hogy van földgáz Óföl-
deák alatt, de a kitermelés meg-
kezdéséhez még várni kell né-
hány hetet - az eredetileg ren-
delt lyukbefejező készülék tel-
jesítménye ugyanis kicsinek bi-
zonyult, így újat kell rendelni. A 
feltárás azonban folytatódik 
Szikáncson és Magyarcsanádon 
is, a cégnek a fúrás minden 
napja több tízezer dollárba ke-
rül - tornyonként. 

Lassan végéhez közeledik az óföl-
deáki földgázfeltárás - tudtuk 
meg Roskó Pétertől, a kutatást 
végző cég mérnökétől. Az N-801 
jelzetű fúrótorony már több mint 
egy hónapja Szikáncson dolgozik, 
de egy kisebb torony Magyarcsa-
nádnál is szénhidrogén után ku-
tat. Szinte biztos, hogy az óföldeá-
ki kútnál van földgáz - mondta a 
szakember - , ám a kitermelésre 
még várni kell néhány hetet. 

A TORONY DIJA NAPI 22 EZER DOLLÁR 
A cég tervei szerint még idén szeretnék megkezdeni a kitermelést, hiszen 

rendkívüli költséget jelent a Csongrád megyei feltárás. Az óföldeáki fúrás 

kapcsán megtudtuk: a torony bérlése naponta 22 ezer dollárba (csaknem 

ötmillió forintba) került, ehhez járultak a gyakran ezt az összeget is meg-

haladó üzemanyag- és egyéb költségek. Csak ez a feltárás közel tizenöt-

millió dollárba (3,3 milliárd forintba) kerül - és emellett hasonló költséggel 

folyik a munka Pusztaszeren, Szikáncson és Magyarcsanádon is. A TXM 

Ltd. befektetése így együtt biztos, hogy meghaladja a tízmilliárd forintot, 

mire minden munkálat elkészül. 

- Az eredetileg rendelt lyukbe-
fejező készülék teljesítménye ki-
csinek bizonyult a csaknem hat-
ezer méteres mélységű kúthoz, 
így egy másik cég berendezését 
kell igénybe venni. Ezt követűen 
történhet meg a béléscsövezés. 
Csak ekkor derül ki, hogy mek-
kora mennyiségű a feltárt szén-
hidrogén - foglalta össze az utób-

bi hetek tapasztalatait Röskó Pé-
ter. Elmondta: Magyarcsanádon 
már meghaladták a kétezer mé-
teres fúrásmélységet, most kez-
dik a mélyítés harmadik szaka-
szát, és cementtel erősítik meg a 
kút falát. 

Mint ismeretes, a tengerentúli 
cégcsoport vezetősége közel egy 
évvel ezelőtt döntött arról, hogy 

az úgynevezett Makó-medencé-
ben földgázfeltárásba kezd. A 
Mol egyébként évtizedekkel ez-
előtt már felmérte a térséget, 
mint lehetséges szénhidrogén-le-
lőhelyet, ám hamar kiderült: a re-
mélt földgáz közel hatezer méte-
res mélységben van. Az óföldeáki 
fúrás 5700 méternél állt meg. Ez 
olyan nagy mélység - tudtuk meg 
Holoda Attilától, a Mol Rt. ter-
melési igazgatójától - , hogy csak 
speciális technológiával lehet fúr-
ni. Ehhez eszközökre legközelebb 
Horvátországban lelt a TXM, in-
nen bérelték a speciális tornyo-
kat. A fúrás az év első napjaiban 
kezdődött, februárra átlépték a 
2,5 ezer, áprilisban pedig a 4,5 
ezer méteres mélységet. A biztató 
földtani jeleket június utolsó 
napjaiban észlelték a szakembe-
rek, így július első hetében meg is 
kezdték a torony leszerelését. 

I. SZ. 

Olcsóbb villamosítás 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Folytatódik Vásárhely külterületén a tanyavillamosítás. A mezőőri 
szolgálat felmérése szerint a 687 lakott tanyából 162-ben nincs áram -
tudtuk meg tegnap Mucsi Lászlónak, a műszaki iroda és Benkő Zsolt-
nak, a külterületi koordinátorok vezetőjének közös sajtótájékoztató-
ján. A korábbi évekhez képest most jóval olcsóbb a bekötés, mert már 
nem a fogyasztót, hanem a szolgáltatót terheli a transzformátorállo-
más kiépítése. Ennek tudható be, hogy 159 tanyavillamosítási kérelem 
érkezett a polgármesteri hivatalhoz. Eddig 37 szerződést írtak alá, s 24 
tanyán már fel is gyulladt a villany. A bekötésre 10-12 hónapot kell vár-
ni, mert az ügyintézés igen lassú. A város eddig húszmilhó forintot köl-
tött a fejlesztésre, ami nem is lenne a feladata. 

ÁTÉPÍTIK A TISZASZIGETI 
HATÁRÁTKELŐT 
Lezárják a forgalom elől 
szeptember l-jétől a tiszaszigeti 
közúti határátkelőhelyet, mert 
átépítik. Előreláthatólag 
november 15-én készül el. 

AUTÓSTALÁLKOZÓ A SZIKIN 
A szegedi Sziksósfürdőn 
rendezik szombaton és vasárnap 
az I. Autós-club találkozót. A 
kétnapos rendezvényen az 
ország különböző pontjairól 
érkező autós társulások állítják 
ki járműveiket. Szombaton 13 
órakor a résztvevők közös 
felvonulást tartanak a strand 
területén. 

HOMOKOZÓ ÉPÜL 
Homokozó épül és nem 
kutyafuttató a szegedi Lechner 
téren. A környéken lakók 
ugyanis az gondolták, hogy a 
hinták szomszédságában az ebek 
futtatására szolgáló karámot 
készítettek. A Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. 
közterület-fenntartási 
igazgatóhelyettese, Kovács János 
elmondta: Szőke Péter képviselő 
rendelte meg a hetven 
négyzetméteres, állatoktól 
védett zárt homokozót. 

Napos hétvége várható 

Tegnap melegebben öltöztünk 

Tegnap Szegeden elkelt a meleg ruha és az esernyő Fotó: Karnok Csaba 

Hidegfront okozza azt az átlagosnál hűvösebb időt, 
ami a napokban érkezett térségünkbe. A Országos 
Meteorológiai Szolgálat szegedi állomásán el-
mondták, a csapadékos, hűvösebb, változékony 
időjárásra még ma és holnap kell számítani. Az 

esős délelőttöket a tegnapihoz hasonlóan napos 
délutánok váltják majd fel. Péntektől felszakadozik 
a felhőzet, amit három-négy napig tartó csapadék-
mentes, kellemes, késő nyári időjárás követ. A le-
vegő hőmérséklete vasárnap elérheti a 26-27 fokot. 

Vegetáló vállalkozók 
- jachttal, Mercivel 
Jövőre országosan tízezer vagyonosodási vizsgálatot kell elvégeznie 
az APEH-nek, Csongrád megyében akár a korábbi tízszeresét is. Az 
elmúlt években százmilliós nagyságrendű adóelkerüléseket is le-
lepleztek a revizorok, akik a papíron szegény vállalkozó birtokában 
találtak már nagy értékű kocsikat, villákat, sőt jachtot is. 

A magánszemélyek eltitkolt jö-
vedelmeit tíz éve kutatja az adó-
hatóság, jövőre azonban a hírek 
szerint az évi nagyjából ötszáz 
helyett tízezer vagyonosodási 
vizsgálatra ad utasítást a Pénz-
ügyminisztérium. Ez azt jelenti, 
hogy az eddigi évi ötven-hatvan 
helyett akár ennek a tízszeresét 
is elvégzi az APEH Csongrád 
Megyei Igazgatósága. 

Pakai Andrásné, a megyei szer-
vezet ellenőrzési igazgatóhelyet-
tese szerint nincs és nem is lesz 
konkrét célcsoportja az ellenőr-
zéseknek. A „célszemélyek" úgy 
kerülnek az adóhatóság látóköré-
be, hogy a bevallások adatait ösz-
szevetik az ingatlan-, a gépjár-
mű- vagy cégnyilvántartásokkal, 
más megyei adóigazgatóságok 
vagy saját társosztályaik jelzései-
vel, illetve a pénzintézetek és 
például az építési hatóság adatai-
val. A vezető elmondta: mindez 
nem ütközik az adatvédelmi tör-
vénybe. A feljelentgető attitűd-
nek is szerepe van: tavaly az el-
lenőrzések tizenöt százalékát la-
kossági bejelentés alapján indí-
tották. 

A vizsgálatok során az adózó fel-
adata annak hiteles bizonyítása, 
hogy a vagyona törvényes, adózott 
vagy adómentes jövedelemből 
származott, életvitelét ilyen for-
rásból fedezte. Ha nincsenek erről 
hiteles bizonyítékai, az APEH a 
rendelkezésre álló adatok, tanúk 
meghallgatása, szakértői vélemé-
nyek alapján becsli meg az adóala-
pot. A bevallott és a tényleges jö-
vedelem közti különbözetei adóz-

tatják meg, és adóbírságot, kése-
delmi pótlékot szabnak ki. Az 
adózók a vagyonvizsgálatoknál 
gyakran hivatkoznak elévülésen 
túli forrásra - ami nem tilos - , 
azonban ennek valóságtartalmát 
is nekik kell bizonyítaniuk. Az el-
múlt években a megyei APEH öt-
ven-százmilliós nagyságrendű 
adó- és jövedelemeltitkolásokat 
derített fel, előfordult, hogy a mi-
nimálbérre bejelentett vállalkozó 
birtokában ujjlenyomat-azonosí-
tással nyíló kocsit, huszonöt-har-
minc ingatlant - amiben még a 
spájzajtó is intarziás volt - , sőt 
jachtot is találtak. 

Manapság gyanút kelthet pél-
dául, ha a papíron az éhhalál szé-
lén álló magánszemély több tíz-
milliós tagi kölcsönt nyújt egy 
cégnek, vagy a hasonlóan „rosz-
szul álló" egyéni vállalkozó nagy 
összegű tőkebetéttel finanszíroz-
za veszteséges vállalkozását. 

- Persze nem szabad rosszin-
dulatúnak lenni - vallja Pakainé 
- , hiszen kiderülhet, hogy az ille-
tő a lottón nyerte vagy a nagyma-
májától örökölte a vagyonát. 
Igaz, ez csak ritkán fordul elő. 

A megszaporodó munkát belső 
átcsoportosítással gondolják el-
végezni, de szükség lenne nagy-
jából tizenöt ember felvételére is. 
„Friss erőt", közgazdasági, jogi 
végzettségű munkatársakat vár-
nának a pluszmunkához. Az 
APEH így azon ritka költségveté-
si szervek közé tartozik, ahol 
nincs leépítés, ellenkezőleg: nö-
vekedhet a létszám. 

TOMBÁCZ R O b t R T 

Együttműködési 
megállapodás jobbról 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Utolsó munkálatok az óföldeáki kúton 

Hamarosan gázt ad a mező 
Információink szerint tegnap megállapodtak egymással a Fi-
desz-MPSZ, a KDNP és az MDF helyi szervezetének elnökei, vala-
mint az Együtt Szegedért Egyesület vezetője. Megállapodásuk értel-
mében a három jobboldali párt és a civil szervezet közösen indul az 
őszi önkormányzati választásokon, közös jelölteket, listát és közös 
polgármesterjelöltet állítanak. 

- írásos megállapodás még nem született. Folyamatosan tárgya-
lunk, péntekig mindennek el kell dőlnie. Ha lesz megállapodás, ak-
kor az teljes körű lesz, érinti a polgármesterjelöltet, a képviselőjelöl-
teket és a listát. Ha nem, akkor minden változatlan marad, külön in-
dulunk - nyilatkozta lapunknak az MDF-Együtt Szegedért Egyesület 
polgármesterjelöltje, Ványai Eva. 

A politikus asszony elárulta, hogy a tárgyalásokat a Fidesz kezde-
ményezte. Ványai Éva azt sem hallgatta el, hogy a megállapodáster-
vezet szerint ő lépne vissza a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, 
Oláh fános javára. 
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