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LIPPAI PÁL: NINCS KÖZÜNK A HÁZHOZ 
Lippai Pálnak az elhagyott szecessziós palota melletti házban van az ügyvédi irodája. A városban már elterjedt an-
nak a híre, hogy az egykori szegedi polgármesternek köze van a felújításra váró Szent István téri épülethez. Lippai Pál 
lapunk érdeklődésére elmondta, hogy ő is hallott már a pletykáról. „Semmi közünk a házhoz. Fogalmam sincs, ki vet-
te meg és mit akar az épülettel. Egy dolgot viszont tudok és látok, ami rendkívül felháborít: mocskos, galambszaros a 
ház környéke. Ha valaki több száz milliót költ egy épületre, legyen arra pár ezer forintja, hogy hetente takaríttatja a 
háza körül a járdát." Lippai Pál gondolkodik azon, ha nem változik a helyzet, feljelenti a hanyag háztulajdonost. 

A JATE-klub vendégeit okolják az ocsmány látványért 

Buli után takarítás 
Reggelenként a belvárosi 
JATE-klub környékén évek óta 
emberi végtermékeket és sze-
metet látni. A klubbal szem-
közti Toldi utcai óvoda falánál 
szinte mindennap friss nyo-
mok utalnak az előző esti bu-
lira. A klubvezető a napokban 
folyamatos takarítást ígért, de 
csak a szemét tűnt el. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Toldi utcai JATE-klub környé-
kén lévő intézmények és üzletek 
gyakran kezdik azzal évek óta a 
napjaikat, hogy azokat a hányás-
és vizeletnyomokat, amelyek va-
lószínűleg a szórakozóhely ven-
dégeitől származnak, próbálják 
eltüntetni. Az utóbbi években, 
mióta naponta van valamilyen 
buli, koncert, rendezvény, a gon-
dok fokozódnak. 

Információink szerint a klubbal 
szemközti óvoda udvarába - aho-
vá százhúsz kisgyerek jár - gyak-
ran átfolyik az elázott fiatalok vi-
zelete, időnként összetört sörös 
üvegeket is találnak az udvaron. 

A napokban az érintettek 
tárgyaltak a klub és a helyet 

NEM SEGÍT A NYILVÁNOSSÁG? 
Noha az természetes, hogy egy 
egyetemi Klubban vagy más szóra-
kozóhelyen alkoholt isznak a ven-
dégek, az már korántsem, hogy a 
hozzájuk köthető mocskot az üze-
meltető nem takarítja el. Ezért is 
érthető nehezen, hogy a tagóvoda 
vezetője szerdán ugyan beszélt la-
punknak az áldatlan állapotról -
amelyhez felettese, Lóczy Tünde 
is hozzájárult - tegnap azonban 
visszavonta nyilatkozatát. Mint 
mondta, bízik abban, hogy a meg-
állapodást betartják a jatésok, és 
erre esélyt kell adniuk. Szerinte a 
nyilvánosság most nem szolgálja a 
probléma megoldását. Ugyanígy 
reagált a lapunkat megkereső üz-
lettulajdonos is, aki később már 
nem vállalta nyilatkozatát. 

Reggeli utcakép 

bérbeadó egyetem vezetésével 
a tűrhetetlen helyzet megoldá-
sáért. Csaba Levente, a klub 
vezetője azt mondta: megpró-
bálnak mindent megtenni a 
helyzet rendezése érdekében, 
noha szerinte nem biztos, 
hogy a vendégeik végzik ott a 
dolgukat. Megbízott egy céget, 

ami már szerda 
hajnalban nekifo-
gott a környék ta-
karításának - az 
ovisok fél hetes ér-
kezéséig ezután 
mindig végezniük 
is kell. A vezető azt 
ígérte, a Toldi ut-
cát, a panaszosok 
portái előtti terüle-
tet és az Árpád téri 
parkrészt innentől 
mindig rendben 
tartják - bár ez 
nem is az ő felada-
tuk lenne, mivel 
közterületről illet-
ve mások magánte-
rületeiről van szó. 

Tegnap reggel az 
ígéretből annyit lát-
tunk, hogy a szemét 
eltűnt az utcáról - a 
frissnek tűnő vize-
letnyomok viszont 
továbbra is a fal mel-
lett sorakoztak. Pár 
régebbi hányásfolt 
látszott a szomszé-
dos Eötvös utca be-

Fotó: Frank Yvette Ugróiban is. 

A rendkívüli árvízzel és belvízhelyzettel magyarázza a kivitelező a csúszást 

Szennyvízcsatorna 
a földben - vita a felszínen 

2008 nyaráig fel kell újítania az új tulajdonosnak a legrosszabb állapotú házat a Szent István téren 

Bank is lesz a szecessziós palotában 
Folytatás az 1. oldalról 

Oroszlános kút, 
országalma nélkül 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ismeretlen garázdák lefeszítették 
a Klauzál téri oroszlános kútról 
az aranyozott országalmát csü-
törtökre virradó éjjel. Tóbiás Klá-
ra, a szobor alkotója elmondta: 
az országjelkép szerencsére 
„csak" kettétört, nem vitték el -
valószínűleg megzavarhatták a 
tetteseket. A szobrászművész bí-
zik abban, hogy a nemzeti ün-
nepre sikerül helyreállítani a 
szobrot, bár éppen a sok ünnepi 
szoboravatás miatt zsúfolt az ez-
zel foglalkozó szakemberek prog-

ramja. Szerencsés esetben elég 
lesz csak összehegeszteni és újra-
aranyozni a két darabot - ami 
félmillió forintba kerülne ha 
viszont rosszabb az állapota, újra 
is kell önteni. A 2000-ben ké-
szült, több tízkilós gömböt le-
döntő társaságról felvételeket ké-
szített a térfigyelő rendszer, és 
ujjlenyomatokat is rögzítettek a 
rendőrök, így van rá esély, hogy 
megtalálják őket. A szoborra kö-
töttek biztosítást, így a város ál-
tal megelőlegezett helyreállítási 
költség később visszakerülhet az 
önkormányzat kasszájába. 

A kút közepéről tegnapra virradó éjjel feszítették le az ország-
a l m á t Fotó: Segesvári Csaba 

Rendkívüli akadályok hátráltatták a csatornázást 

A 253 kilométer hosszú új csa-
torna már a földbe került, de a 
helyreállítási munka, több utca 
aszfaltozása nem fejeződött be. 
Harminchárom kilométer csa-
tornaszakasz műszaki vizsgála-
ta is zajlik még Szegeden és 
környékén. A 24 milliárd fo-
rintos uniós projekt befejezé-
sének módosított határideje in-
formációnk szerint ma jár le, de 
erről a csatornázási programot 
lebonyolító cég, illetve a kivi-
telező mást és mást mond. 

Szegeden és a környező telepü-
léseken - Deszken, Kübekhá-
zán, Tiszaszigeten és Újszenti-
vánon - összesen 11 ezer lakó-
ingatlant kellett rákötni az 
újonnan épített 253 kilométer 
hosszú csatornarendszerre. Az 
európai uniós projekthez tar-
tozik, hogy a csatornázással 

érintett utcákat szilárd burko-
lattal kell helyreállítani. A vá-
ros hivatalos honlapján a be-
ruházás várható végének még 
mindig 2006. szeptember 
19-ét jelölik, bár ezt már ko-
rábban módosították október 
20-ára. A 24 milliárd forintos 

Fotó: Karnok Csaba 

projekt részeként a szennyvíz-
átemelő telepeket és a biológi-
ai szennyvíztisztítót jövőre 
kell átadni. 

A város csatornázást lebonyo-
lító cége, a Szegedi Víziközmű 
Működtető és Fejlesztő Rt. ve-
zérigazgatója, Nóvák Gyula el-

B0TKA ÉS KALMAR: SIKERÜLT, NEM SIKERÜLT 
A Szeged legnagyobb költségvetésű projektjének számító csatornaberuházás 
paramétereit örökölte a városvezetés 2002-ben - mondta Botka László polgár-
mester és utólag ügy érzi, gyorsabban befejeződhetett volna a munka, ha 
nem 36 hónapos határidőt foglalnak a szerződésbe. Hatalmas eredmény Botka 
szerint, hogy Szeged mind a 16 városrészét csatornázták, és hogy minden utca 
szilárd burkolatot kapott: a munkálatok megkezdése előtt a város háromszáz 
utcájából mintegy 150-ben porban, sárban közlekedtek az emberek. Kalmár 
Ferenc, az önkormányzat városüzemeltetési bizottságának új elnöke, a Fi-
desz-KDNP-frakció tagja szerint azonban egy ilyen, ciklusokon átívelő beruhá-
zásnak sikerprojektnek kellene lennie, ehelyett mégsem az. Rengeteg műszaki 
probléma adódott az építkezés idején, a kivitelező túl sok alvállalkozóval dol-
gozott, ráadásul a határidőt sem tudták tartani. Attól tart, az elkövetkezőkben 
újabb hibák jönnek elő. 

mondta: jelenleg az utolsó 33 ki-
lométer csatornaszakasz vizsgá-
lata zajlik. Hozzátette: nemcsak 
a csatornázásnak kell elkészül-
nie, hanem az aszfaltozási mun-
káknak is. 

- Sok helyen nincsenek kész az 
útburkolattal. Amennyi még 
hátravan, azt képtelenség husza-
dikán éjfélig teljesíteni - mondta 
tegnap délután a vezérigazgató. 
Megjegyezte: a határidőre el nem 
készült munkákra javasolni fog-
ja a kötbért, és majd a város el-
dönti, él-e vele. A Szegedi Vízi-
közmű Működtető és Fejlesztő 
Rt. a kivitelező Culvert 2003 
Konzorciumtól három helyen fo-
gadott el határidő-módosítást: 
Béketelepen a Hosszú utcában, 
Újszegeden a Kertész utcában és 
Tápén a Honfoglalás utca, Csa-
tári utca és Csiki utca szakaszá-
ra. Ezeken a helyeken november 
17-éig kell a csatornázással elké-
szülni. 

A kivitelező részéről Németh 
Kálmán, a Hídépítő Zrt. termelé-
si igazgatója elmondta: módosí-
tották a szerződést, amit a város 
elfogadott. Az új határidő no-
vember 17. A módosítás oka a 
rendkívüli árvíz- és belvízhely-
zet, ami a szerződés alapján vis 
maiornak minősül. Hangsúlyoz-
ta: a szolgáltatás egy és osztha-
tatlan, tehát nem emelhetnek ki 
belőle semmit, a rendszert 
kompletten kell átadniuk. Még 
egy szerződésmódosítás várható 
- jelentette ki az igazgató mert 
a város idén nyáron, utólag olyan 
munkákat is megrendelt, ame-
lyek az eredeti szerződésben nem 
voltak benne. Ezekkel várhatóan 
jövőre készülnek el. 

Tegnap mi is körbejártuk a vá-
rost. Két óra alatt számos olyan 
utcát találtunk, ahol az elmúlt 
három évben láthatóan csator-
náztak, de még nem történt meg 
az aszfaltos helyreállítás. Baktó-
ban, Újszegeden, Alsóvároson és 
Tápén több utcában is hiányzik a 
csatornázás utáni útépítés. 

CS. G. L. 

A bérlőket folyamatosan ki-
költöztették az épületből, s 
vélhetően azért tudták jó 
áron eladni az üresen álló 
palotát, mert már látható 
volt, hogy a város egyik 
gyöngyszeme lesz a Szent 
István tér. 

- Különböző elképzelése-
ink vannak az ingatlan hasz-
nosítására, még a tervezés 
időszakában vagyunk 
mondta lapunk megkeresésé-
re Pálfi Tibor. A Metty Kft. 
ügyvezetőjétől megtudtuk, 
hogy az alsó szintre valószí-
nűleg egy pénzintézet költö-
zik majd, a felső szinteken 
pedig lakások maradnak, 
lesznek. Az új tulajdonos el-
mondta, hogy a bankkal -
aminek a nevét nem volt haj-
landó elárulni - komoly és 
előrehaladott tárgyalásokat 
folytatnak. A rekonstrukció 
ügyében helyi hatóságokkal, 
így a műemlékvédelmi hiva-
tallal egyeztetnek, készítik a 
statikai és gépészeti terveket. 
Pálfi Tibor örömmel számolt 
be arról, hogy a majolika ere-
deti öntőformáit is megtalál-
ták. Az ügyvezető biztos ab-
ban, hogy 2008 közepére ere-
deti pompájában fog tündö-
kölni a szecessziós palota a 
Szent István téren. 

SZ. c . sz. 

Fotó: Karnok Csaba Romlásában is pompás a Szent István téri palota 


