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Elöregedett villamosok 
- tervezett rekonstrukció 

Városunk vil lamosvasúti 
j á rműá l lományá t az 1962-
1979. közötti években a Deb-
receni Közlekedési Vállalat 
által gyártott csuklós villamo-
sok képezik. A Szegedi Közle-
kedési Vállalat közel 30 évvel 
ezelőtt egyvezető állásos, egy-
oldali ajtókkal felszerelt kocsi-
kat vásárolt. Több mint húsz 
éve már annak is, hogy a város 
utcáin megjelentek a kétvezető 
á l lásos egyoldal i a j tókka l , 
majd a kétoldali ajtókkal fel-
szerelt villamosok. 

Ezek a villamosok a kedve-
zőtlen menetdinamikai tulaj-
donságaik miatt mára már kor-
szerűtlenné váltak, utazási se-
bességük alacsony, továbbá 
konstrukciós okok miatt magas 
zajszinten üzemelnek. 

Tapasztalati tények alapján 
általánosan elfogadott az, hogy 
15 éves üzemidő után a villa-
mosok karbantartási, üzemel-
tetési költsége jelentősen nö-
vekszik, erre az időpontra a 
pótalkatrészek gyártása már 
megoldatlan. Húszéves üzem-
idő után a vázszerkezet korró-

ziója már a futásbiztonságot is 
veszélyeztetheti. 

Tekintettel arra, hogy a Sze-
gedi Közlekedési Vállalat állo-
mányában lévő legfiatalabb tí-
pusváltozat - a kétvezető állá-
sos, kétoldali ajtókkal épített 
villamosok átlag életkora is 
megközelíti, sőt többségében 
tú lhaladja a húszéves kort, 
1998-ig időszerű lenne a teljes 
járműpark cseréje. 

A tel jes j á rműpark - 38 
villamoskocsi - folyamatos le-
cserélését indokolják a gaz-
dasági és forgalomtechnikai té-
nyezők is. A villamoskocsikat 
gyártó hazai céggel (GANZ -
HUNSLET) történt előzetes 
egyeztetéseken közölték, hogy 
a ha t tengelyes kocsik 115 
millió forintba, míg a négyten-
gelyes kocsik 86 millió fo-
rintba kerülnek. Az máris nyil-
vánvaló, hogy a város saját 
ere jéből nem tudja a te l jes 
rekonstrukciót finanszírozni, 
csak központi támogatás esetén 
lesz képes e nagyszabású beru-
házást megvalósítani. 

Csatornázás, szennyvíztisztítás 

llj főgyűjtők kellenek 
Talán nem mindenki tudja, 

hogy a város csatornahálózatá-
ból érkező szennyvíz, illetve a 
csapadékvíz lényegében tisztí-
tatlanul jut a Tiszába. Ezért a 
szennyvíztisztító-telep meg-
valósulása, legalábbis fokoza-
tos kiépítése, a Tisza további 
elszennyeződésének megaka-
dályozása érdekében elodázha-
tatlan. Ezt fogalmazta meg a 
város hosszú távú fejlesztési 
koncepciója. Egy ilyen nagy-
ságrendű beruházáshoz szük-
séges pénzügyi forrással azon-
ban az önkormányzat nem ren-
delkezik . ezért ez. év ápri-
lisában a közgyűlés úgy dön-
tött, hogy állami (címzett) tá-
mogatást kér. Ennek feltétele 
egy szakhatóságokkal egyezte-
tett és engedélyezet t terv, 
melynek kimunkálását jelenleg 
végzik a szakemberek. 

Mindezzel összefüggésben 
vizsgálják meg a város meg-
lévő csatornahálózatának kapa-

Hol, mit lehet építeni? 
Az. építtetők és a tervezők 

figyelmébe ajánljuk, hogy te-
lekvásárlás, illetőleg telekala-
kítás és építkezés előtt célszerű 

személyesen tájékoztatást kér-
ni a Városrendezési és Építés-
ügyi Iroda ügyfélszolgálatától. 
A szóbeli tájékoztatás a város-

Tánccst az Aranykorona 

étteremben! 
Szórakozzon az 50-es. 60-as évek 
zenéire! Időpont: 1093 november 
20., szombat. A belépés ingyenes! 
Szeged, Victor Hugó u. 6. 

Tel.: 321-750 
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— Szita és Ofszet nyomtatás 
— Stancolás, aranyozás 
— Ragasztókötés 
Névjegykártya, céges levélpa-
pír, boríték, öntapadós címkék, 
ügyviteli nyomtatványok, pros-
pektusok újságok, könyvek. 
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Amíg a készlet tart 

Szeged, 
Tisza L. 
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Az óvodásoknak is 
úszni kellene 

A mai óvodás és kisisko-
lás nemzedéknek különösen 
fontos, hogy lehetőséget, 
alkalmat adjunk a minden-
kori testmozgásra. Többek 
között ezt a célt szolgálta az 
ingyenes úszásoktatás beve-
zetése az általános iskolák-
ban, melyet a közgyűlés a 
Szegedi Vízművek és Für-
dők Vállalatnak biztosított 
25 millió forintos támoga-
tással segített elő 1993-ban. 
Ennek fejében ez évben a 
tanulók iskolai keretek kö-
zött, csoportosan, ingyen 
vehetik igénybe a termálfür-
dő szolgáltatásait. 

• • I 
További megoldat lan 

probléma az óvodások víz-
hez szoktatása, az egészsé-
ges életmódra nevelés kiter-
jesztése e korosztályra is. 
Szegeden különösen indo-
kolt a gyermekek úszásának 
támogatása, mivel igen ma-
gas a felsőlégúti megbetege-
désben szenvedők száma és 
nekik egyfajta terápiát is je-
lent a „vízhez jutás". Ezért 
kellene mielőbb megoldást 
találni arra. hogy az iskolá-
sokhoz hasonlóan az óvodá-
sok is rendszeresen és in-
gyen úszhassanak. 

citását és műszaki állapotát, 
illetve a csatornázatlan terüle-
tek szennyvízelvezetésének 
megoldását. A vizsgálat be-
bizonyí to t ta . hogy a Ró-
kus-móravárosi főgyűjtő csa-
torna túlterhelt, azaz szüksé-
gessé válik egy második fő-
gyűjtő megépítése. Ennek a fő-
gyűjtőnek a megépítésénél is 
fontosabb viszont az újszegedi 
főgyűjtő megvalósítása, hiszen 
ennek hiányában további csa-
torna nem épülhet ezen a te-
rületen. 

Ami a legközvetlenebbül 
érinti a lakosságot, az a csator-
názatlan városrészek jövője, 
vagyis az a kérdés, mikor és 
milyen módon oldható meg 
egy-egy ilyen területnek a 
szennyvízelvezetése. Mind-
ezekről esik majd szó decem-
berben, amikor is a város köz-
gyűlése dönt a szennyvíztisz-
títási és csatornázási koncepció 
elfogadásáról. 

rendezési terv és az építésügyi 
szabályok vonatkozó előírásai-
ról ad általános jellegű ismer-
tetést, például a telek építési 
övezeti besorolása, beépítési 
módja és mértéke, vagy az 
esetleges korlátozások, tilal-
mak vonatkozásában. A sze-
mélyes ügyfélszolgálati tájéko-
zódás tehát szükséges, ám nem 
minden esetben elégséges. A 
konkrét beépítési lehetőség 
tisztázása szükségesssé teszi 
egyebek közt a telek adottságai-

nak. környezetének tervdoku-
mentáción alapuló helyszíni 
vizsgálatát, szakhatóságok és 
közművek közreműködését, az 
érintett szomszédok tájékozta-
tását, amelyre elvi engedélye-
zési eljárás keretében van mód. 

A városrendezési terv elő-
írásaitól eltérő építési szándék 
megvalósítására csak a rende-
zési terv módosítása esetén 
nyílhat lehetőség, ezt azonban 
minden esetben meg kell előz-
nie a közgyűlés jóváhagyásának. 

• Ismét az újszegedi építési tilalmakról 

Egyeztetés és egyezkedés 
A közelmúltban tájékoztat-

tuk olvasóinkat arról, hogy a 
városrendezési és építésügyi 
iroda az önkormányzati képvi-
selők bevonásával tárgyalá-
sokat folytat az újszegedi épí-
tési tilalmak felülvizsgálatáról 
az érintett regionális intézmé-
nyek vezetőivel. 

A JATE Egyetemi Tanácsa 
októberi ülésén megerősítette, 
hogy továbbra is igényt tart a 
számára fenntartott és építési 
tilalommal terhelt ingatlanok-
ra. Ezen túlmenően az ingatla-
nok ütemezett felvásárlásáról 
döntöt t . Ezek szerint 1994 
végéig a Temesvári körúton 
lévő telkeket kívánja megven-
ni, 1998 végéig a Fő fasoron és 

A Bizományi Áruház 
Oroszlán utcai bolyában új 

áruház nyílik ma 14 órakor, 
Alsó- és felsőruházati cikkek, lábbelik 

nagy választékban, olcsó áron. 
A J i n t w Hétfő-Péntek 9-1 H-ig IXlJllVtl, Szombat. Vasárnap 9-14-ip 

vizsgálat. A vizsgálat célja volt 
a tömbfeltárás érdekében el-
rendelt építési tilalmak felol-
dása és a beépítés - későbbi 
tömbbeépítések lehetőségét is 
biztosító - szabályozása, figye-

lemmel az újszegedi kertvárosi 
jelleg megőrzésére. 

A közgyűlés november 25-
én tűzi napirendjére az újsze-
gedi építési tilalmak felülvizs-
gálatának 111. ütemét. 

• Művészeti alkotások közterületen 

Az elhelyezés ábécéje 
A vidéki városok közül 

Szegeden található a legtöbb 
köztéri monumentum, s a több 
mint 800 alkotás alapján Sze-
ged jogos viselője a „szobrok 
városa" jelzőnek. 

A művészeti alkotások köz-
területen való elhelyezésének 
feltételei azonban (mi minden 
szükséges ahhoz, míg avatható 
egy-egy alkotás, s ezt hogyan 
szabályozza az önkormányzati 
törvény) kevésbé ismertek a 
nyilvánosság előtt. 

Az 1990. évi LXV. tv. a 
Helyi önkormányzatokról 10. § 
(h) pontja, valamint az 1991. 
évi XX. tv. a Helyi önkor-
mányzatok hatásköréről szóló 
109. § (1) bek. erről az alábbi-
akat mondja: 

„Művészeti alkotás közterü-
leten, valamint önkormányzati 
tulajdonú épületen való elhe-
lyezéséről, áthelyezéséről a he-
lyi önkormányzat képviselő-
testülete dönt." 

(2) bek. „A döntéshez a mű-
alkotás művészi értékére vo-
natkozóan szakvéleményt kell 
beszerezni." 

(3) bek. „A nem önkormány-
zati tulajdonú épületen lévő 
művészeti alkotásokat a helyi 
önkormányzat képviselő-tes-
tülete - szakvélemény kikéré-
sével - védeni köteles, új elhe-
lyezés esetén véleményezési 
joga van." 

Fentiek értelmében a helyi 
közgyűlés döntését (vélemé-

nyezését) megelőzően a követ 
kező információkra van szűk 
ség: a műalkotás készítője, .> 
mű címe, anyaga, mérete, 
értéke, készítési ideje, megren-
delő neve, címe, helykijelölés, 
a Képző- és Ipa rművésze ' . 
Lektorátus által kiadott művé 
szi zsűri véleménye. Szakén1 

berekkel egyeztetett helyszín-
javaslat, majd ehhez építési en-
gedély és tulajdonosi hozzája 
rulás. A meglévő engedélyek, 
valamint a szakbizottságok ha-
tározati javaslatának függvé-
nyében dönt, illetve vélemé-
nyez a közgyűlés. A város tu-
lajdonát képező szobrokat a 
Városgondnokság , míg az 
egyéb intézmények, egyháza 
tulajdonát képező művészi , 
kotások gondozását a megren-
delő látja el. 

Az elmúlt másfél száz :. 
alatt azonban városunkban h 
vennél több köztéri művet, e. 
léktáblát illetett olyan bea\ sí-
kozás, melynek során megse: -
misült, áthelyezték, vagy r 
mozdították eredeti funkció, 
ból. A műalkotások eltáv 
lítása nem történhet önkény-s 
alapon, egyéni módon. Meg-
felelően előkészített formába'', 
indoklással, szakvélemény-k 
figyelembevételével dönt, vagy 
mond véleményt róluk a köz-
gyűlés. A lebontott műalkotá-
sok állagmegóvó megőrzésr* 
raktárba kerülve várnak tová-
bbi sorsukra. 

Egészségügy és informatika 

a Derkovits fasoron lévő telke-
ket. 2004-2005-ig a Fő fasor 
és Bal fasor közötti területeket 
akarja megszerezni. Ezek a te-
lekvásárlások az egyetem fej-
lesztési e lképzelései t szol-
gálják. 

Az MTA Biológiai Központja 
úgy nyilatkozott, hogy a Közép 
fasoron számára fenntartott 
telkekből a közeljövőben néhá-
nyat megvásárol. Ezekről már 
jelenleg is tárgyalásokat folytat 
a tulajdonosokkal. Kijelentet-
ték: a továbbiakban öncélú vé-
teli jogot nem kívánnak fenn-
tartani. 

A tömbfeltárások lehetősé-
gét biztosító építési tilalmakra 
vonatkozóan 14 tömbre készült 

A város egészségügyi intéz-
ményei számítógépes informá-
ciós rendszerének kiépítésére a 
város képviselői a közgyűlés 
szeptemberi ülésén céltartalék-
ba helyeztek 15 millió forintot. 
Az 1993. évi gép-műszer ke-
retből pedig 18 millió forintot 
terveztek intézményeink infor-
matikai fejlesztésére, így ez 
évben 33 millió forint áll ren-
delkezésre. 

A közgyűlés által biztosított 
pénz lehetővé teszi a szegedi 
egészségügyi intézményekben 
az elmúlt évben megkezdett 
számítógépes in formációs 
rendszer további kiépítését, 
fejlesztését. 

Az intézmények ésszerű 
igényeinek felmérése megtör-
tént. Jelenleg a rendszer tech-
nikai elemeinek tervezése fo-
lyik. Ezzel a beruházással lét-

Cukrász-
fagyi-
diszkont 
ajánlata 

- i 1 1 " Áfás árakon 
Kristálycukor 69 Ft/kg 
Kókuszreszelék 185 Fi 
Mazsola 150 Ft 
Gesztenyemassza 

170-210 Ft 
Vaníliás krémpor 

100-120 Ft 
Fondan 120 Ft 
Darált dióbél 350 Ft 
Tortabevonó 230 Ft 
Kakaó 240-330 Ft 
Colco Jilk 3450 Ft 

Szilas-Döhler aromák, 
cukrászati eszközök, díszítő-

anyagok. papírtálcák slb. 
Vedres utca 4/B 

Nyitva: 8-14 óráig, 
szombaton: 8-12 óráig. 

rejön 3 kórház gyermekké 
ház, szak' • " i ellátás, házior-
vosi szolgalatok korszerű, ru-
galmasan továbbfejleszthető 
információs rendszerének alap-
ja, mely biztosítja a korszerűbb 
betegellátáshoz, gondozáshoz 
szükséges gyorsabb informá-
cióáramlást az intézmények kö-
zött. Az informatikai rendszer 
lehetővé teszi a pontos költ-
ségelszámolást az ellátást fi 
nanszírozó Egészségbiztosítási 
Pénztár számára. 

A rendszer intézményenkén-
ti kialakítására a szakemberek 
javaslatot tettek, mellyel az in-
formatikai ad hoc bizottság 
egyetértett. A program intéz 
ményenkénti megvalósítását és* 
a pénzeszközök felhasználása, 
az Egészségügyi Bizottság no-
vemberi ülésén véleményezi. 

A LOMBARD 
Pénzügyi és Befektetési Rt. 

keres 
pénzügyi területére 
fiatat, ambiciózus 
munkatársakat. 

Feltételek: pénzügyi-
számviteli főiskolai vagy 
közgazdasági egyetemi 
végzettség. 
Pályázatokat: Szeged 6701 
Pf.: 739. címre kérjük. 

V Á S Á R O L J O N 
A S Z E B I S Z A S Z T A L O S 

É S K Á R P I T O S K F T . 
T E R M É K E I B Ő L ! 

Kárpitozott garnitúrák 
készpénzes vásárlása esetén 
10% árengedményt adunk 
minden kedves vásárlónak. 

Címünk: Szeged, 
Cserzy Mihály u. 35. 
Naponta: 7-14 óráig. 

Várjuk megrendelésüket 
és érdeklődésüket! 

6771 Szeged, Makai üt 4. 
Tel.: 62 /406-670 


