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A Szegedi Civil Fórumnál (SZCF) 
jelentkezett még áprilisban mint-
egy 30 alkalmi munkás, akiknek 
a bérét nem fizették ki a beru-
házáshoz kapcsolódó építkezé-
sek során. Közülük Kerekes Péter 
beszélt arról, hogy neki kétheti 
bérével tartoznak, Borbély Tibor és 
Lakatos László pedig az õket fog-
lalkoztató cég pecsétjét is megmu-
tatta a kékkönyvében. A szervezet 
innen indulva kezdte felgöngyölí-
teni a szálakat. Kiderült, hogy a 
munkásokat alkalmazó céget, a 
Lócsi Bt.-t felszámolták, a vele 
szerzõdésben álló Lángvirág Kft.-t 
szintén. 

– Engem soha senki nem kere-
sett meg konkrétumokkal, csak 
kérdéseket tesznek fel újságírók, 
de azt nem tudják megmonda-
ni, hogy ki nem fizetett, milyen 
munkákat, hol végezték azo-
kat, milyen szerzõdés szerint, 
csak úgy általában tartoznak 
– mondta el az aggályait Hülvely 
István, a Hunguest Hotels Zrt. 

vezérigazgatója a fürdõ átadá-
sakor a körbetartozásokat fir-
tató kérdésekre. Hozzátette: a 
beruházók részérõl minden ki 
van fizetve. – Azt tudom garan-
tálni, hogy a kivitelezõ kon-
zorcium felé mindent kifizet-
tem, ha vannak szélhámosok az 
alvállalkozói körökben, azzal 
nem tudok mit kezdeni – szö-
gezte le a vezérigazgató, aki 
szerint a Ligetfürdõ-beruházás-
ban biztosan nem voltak csalók. 
A fürdõ átadásán a sajtó kérdé-
sére Botka László polgármester 
elmondta, hogy az önkormány-
zathoz semmilyen tartozásról 
nem érkezett hivatalos értesí-
tés, egyébként pedig azt tapasz-
talja, Magyarországon sajnos 
kezd gyakorlattá válni, hogy 
egyszerû üzleti viták rendezése 
érdekében nyomásgyakorlásra 
használják a sajtót.

Felkerestük Kapócs Jánost, az 
SZCF szóvivõjét, aki megmuta-
tott nekünk egy listát vállalko-

zói nevekkel, telefonszámokkal 
és a melléjük írt tartozásokkal, 
melyeket összeadva közel 150 
milliós adóságot számoltak 
össze. Állításuk szerint az egyik 
konzorciumi tag is tartozik az 
alvállalkozóknak. Felhívtuk a 
megnevezett cég vezérigazgató-
ját, aki elmondta, hogy az SZCF 
nem kereste meg õket a problé-
mával, de még konkrétumokat 
sem hallottak az ügyben, majd 
leszögezte, hogy egyébként 
nem érti a civileket, hiszen õk a 
szerzõdések szerint teljesítenek, 
a kifizetések pedig folyamato-
sak, nem zárultak még le.

Az építõiparban egyre inkább 
jellemzõ körbetartozások miatt 
a civil fórum a város parlamenti 
képviselõihez fog fordulni, hogy 
a megoldás érdekében változtas-
sanak a szabályozásokon, törvé-
nyeken. Amíg ez megtörténik, 
megpróbálják összegyûjteni az 
ügyben érintett összes alvállal-
kozót. Dobó Csaba

Elkészült az élményfürdõ kültéri része, de ezúttal is akadtak ki nem fizetett alvállalkozók

Elkészült a szegedi Napfényfürdõ Aquapolis második üteme, így már a szabadtéri 
medencékkel együtt vehetik igénybe a szegediek és az idelátogatók a város új 
fürdõjét. De az örömbe üröm is vegyül, hiszen e beruházás kapcsán is jelentkeztek 
olyan vállalkozók, akiknek a munkáját még nem fizették ki…

A civilek körbetartozásokat emlegetnek a Napfényfürdõ körül

Befürdött alvállalkozók?
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– Az alakuló ülést követõ hétfõn 
el is kezdték az érdemi mun
kát. A laikusoknak akár úgy is 
tûnhet, hogy túl gyors a tempó…

– Valóban gyors a tempó. 
A Fidesz azt mondta, hogy nem 
kér 100 nap türelmi idõt és azt 
is mondtuk, hogy még a kor-
mányzás megkezdése elõtt be 
fogjuk nyújtani a törvényjavas-
latokat és módosító indítványo-
kat. A Fidesz és szövetségese, 
a KDNP élni és nem visszaélni 
fog a választói felhatalmazással, 
amit ígért, teljesíteni fogja.

– Navracsics Tibor kijelölt 
közigazgatási és igazságügyi 
miniszter szerint az új korszak 
kezdetét jelzik a benyújtott tör
vényjavaslatok és az alkotmány 
módosítása. Mennyire szimbo
likusak és mennyire konkrétak 
ezek a javaslatok?

– Jóval kevesebb, mindössze 8 
minisztérium van, ezek keretein 
belül dolgoznak majd az azo-
nos területhez tartozó ágazatok, 
amelyeket az egyes szakterüle-
tek államtitkárai a csúcsminisz-
ter vezetésével igazgatnak majd. 
Visszaállítjuk a közigazgatási 
államtitkárok rendszerét is, õk 
kifejezetten szakmai és nem 
politikai munkát fognak végez-
ni. Ez némelyeknek szimboli-
kusnak tûnhet, ezért mondanék 
egy konkrétumot is: a kevesebb 
miniszter és a tárcák átszervezése 
megtakarítást fog eredményezni.

– Nézzük a további konkrétu
mokat. Kisebb parlament, keve
sebb önkormányzati képviselõ. 
Hogyan tervezik ezt megvalósí
tani?

– Az elfogadott alkotmány-

módosítás értelmében az 
Országgyûlés létszámát maxi-
mum 200 fõben állapítottuk 
meg, de képviselethez jutnának 
a kisebbségek is, az õ számuk 
13 lenne. A Fidesz meghagyta a 
vegyes választási rendszert, az 
egyéni körzetekbõl a jelenlegi 176 
helyett például csak 90 képviselõ 
juthatna be az Országgyûlésbe. 
Természetesen ehhez a választó-
kerületeket is újra kell rajzolni, 
az arányosság elvének figyelem-
bevételével. Tizenhárom kor-
mánypárti képviselõ jegyzi azt a 
törvényjavaslatot, ami csaknem 
megfelezné a képviselõ-testüle-
tek, közgyûlések létszámát. Ez 
azt jelenti, hogy már az õszi 
helyhatósági választáson a tele-
pülések lakosságszám arányá-
ban határoznák meg a döntésho-
zó testületek tagjainak számát. 
A polgármestereket továbbra 
is közvetlenül választják meg. 
Jóval kevesebb tagja lesz a 
megyei közgyûléseknek is, 400 
ezer lakosig például minden 
20 ezer lakos után 1 képviselõt 
választanak, a listás rendszer 
megmarad. Ezektõl a lépésektõl 
újabb milliárdos megtakarítás 
remélhetõ, ráadásul úgy, hogy 
ez nem megy majd a hatékony-
ság rovására.

– A kettõs állampolgárság meg
adása a határon túli magyarság
nak szintén a kampány egyik fon
tos, ha nem a legfontosabb ígérete 
volt. Ezzel kapcsolatban is sok a 
félremagyarázás. Mi az igazság?

– Ha van mérce, amely az 
elmúlt 8 év kormányzásának leg-
méltatlanabb döntéseit mutat-
ja, akkor negatív értelemben 

mindenképpen az élre kíván-
kozik, hogy a 2004. december 
5-i népszavazást megelõzõen a 
nemzet ellen kampányoltak a 
szocialisták. A mi törvényjavas-
latunk arról szól, hogy a határon 
túli magyarok, amennyiben ezt 
kérik, megkaphassák a kettõs 
állampolgárságot. Szeretném 
hangsúlyozni – mintegy megvá-
laszolva az ellenzéki kritikákat 
is –, ez nem jár együtt automa-
tikusan a választójoggal. Csak 
az szavazhatna a jövõben, aki 
magyarországi lakóhellyel ren-
delkezik, tehát van lakcímkár-
tyája. Ez az egész arról szól, 
hogy a 15 millió magyar egysé-
gesnek érezhesse magát, nem 
beszél senki határrevízióról, a 
magyarság lelki közössége, egy-
sége valósulhat meg a kettõs 
állampolgárság révén.

– A közvéleményt nemegyszer 
felkavaró bûncselekmények tör
téntek a közelmúltban. A köz
biztonság javítását mennyire 
szolgálja a három csapás néven 
ismertté vált szigorítás?

– Tömören úgy lehetne 
összefoglalni, hogy azokat a 
visszaesõket, akik harmadszor 
is kiemelt bûncselekményt 
– például nemi erõszakot vagy 
gyilkosságot – követnek el, 
mérlegelés nélkül, ténylegesen 
letöltendõ életfogytiglani bör-
tönbüntetésre ítélné a bíróság. 
Emellett a Btk.-t kiegészítjük 
azzal a passzussal, hogy aki 
megtámadja, bántalmazza 
pedagógusát vagy az egészség-
ügyi dolgozókat, minimum egy 
év letöltendõ börtönbüntetést 
kapjon. ht

Nem lesz ötmillió új szavazó, nem lesz határrevízió 

Nincs türelmi idõ
Május 14-én megalakult az új összetételû Országgyûlés, a múlt héten pedig a 
Fidesz–KDNP által jegyzett törvényjavaslatok és az alkotmány módosításának vitá-
jával már el is kezdte az érdemi munkát a Tisztelt Ház. Lapunk Szalay Ferencet, a 
Fidesz–KDNP szolnoki országgyûlési képviselõjét kérdezte a legfontosabbakról.

Szolnok polgármestere (középen) ígéri, a Fidesz élni és nem visszaélni fog a választói felhatalmazással

Csillaghegy zöldövezetében, zárt kertes, gyermekeknek kialakított parasztházunkba 
várjuk a táborozni vágyókat. Több éves szakmai tapasztalattal rendelkezõ pedagó-
gusaink színes programokkal –hajókirándulás, túlélõ túra, strand, drámafoglalkozás, 
kézmûvesség, jóga, tánc –teszik emlékezetesebbé a nálunk eltöltött napokat.

Kamasztábor (8 - 12 éveseknek)
Idõpont: június 21. – július 09.
Csoportlétszám: max. 20 fõ
Részvételi díj: 22.000 Ft / fõ /hét (kedvezmények igénybe vehetõek)

Szamóca Nyári Napközis Táborai (4 - 12 éveseknek)
2010. június 21 – augusztus 27. – ig heti turnusokban
Csoportlétszám: max. 20 fõ
Ár: 22.000 Ft/hét (kedvezmények igénybe vehetõek)

Szamóca Nyári Bölcsije (1 - 4 éveseknek)
2010. június 21 – augusztus 27. – ig 
óvodapedagógus vezetésével.
Csoportlétszám: max. 10 fõ
Ár: 17.500 Ft/hét (kedvezmények igénybe vehetõek)

Idén nyáron is sok szeretettel vár 

a Szamóca táborozni!

Online jelentkezés: 
www.szamoca-gyermekcentrum.hu/tabor-csillaghegy

Személyesen: 30–5920814 – Szabó Mónika

Az árak napi háromszori étkezés, gyümölcs, folyadék, 
és a programok költségeit tartalmazzák. 

Turnusok feltöltése a jelentkezések sorrendjében!


