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Polgármesteri 
felhívás 

Köszöntöm Szeged lakosságát a városunkban szep-
tember 2-án kezdődő és szeptember 6-ig tartó XXIX. 
kajak-kenu világbajnokság alkalmából. Ezekben a na-
pokban a világ figyelme Szegedre irányul. Hazánkból 
és külföldről sok ezren tesznek látogatást nálunk, 
rért hosszú távra kihatóan is fontos, hogy itt szép és 
barátságos várossal, vendégszerető fogadtatással ta-
lálkozzanak. 

Kérem a szegedi polgárokat, hogy minél nagyobb 
számban vegyenek részt a világbajnokság eseményein, 
kísérő rendezvényein és egyben gondos házigazdaként 
is viselkedjenek. Vegyenek részt szűkebb környezetük 
tisztán tartásában, díszítésében, a virágos Szeged szé-
pítésében! Alkalmi idegenvezetőként mutassák meg a 
látogatóknak Szeged nevezetességeit, útba igazítással 
segítsék tájékozódásukat, öregbítsék városunk jó hír-
nevét. 

Mindenkinek jó szurkolást, kellemes szórakozást 
kíván 

dr. Szalay István 

• Bordányban érdemes eladni a paradicsomot 

A meggyőzés eszköze 
a vasdorong 

A b o r d á n y i C r o n u s 
Kft. telepére az o r s z á g 
minden részéből szállít-
ják a p a r a d i c s o m o t a 
pótkocsis teherautókkal , 
amelyek miatt lelassult 
a forgalom a f a l u t á t -
szelő, Szegedről Kiskun-
halas felé vezető úton. A 
cég egy nap 3 5 - 4 0 va -
gonnyi termést tud fel-
dolgozni, így a sofőrök 
negyvennyolc ó r á t is 
kénytelenek várakozni . 

Már messziről piroslik a 
paradicsom a teherautók és a 
pótkocsik platóján. A bordá-
nyi benzinkútnál a több száz 
méteres sor miatt csak egy 
sávon haladhat a forgalom. 
A sofőrök az árnyékban be-
szélgetnek. Van, aki sört 
iszik. Teheti, hiszen most ér-
kezett, és negyvennyolc órá-
nál hamarabb aligha szaba-
dulhat Bordányból. 

- Ez már a második fuva-
rom - mondja egy székesfe-
hérvári pilóta és nagyot kor-
tyol a dobozos sörből. -
Most kaptam meg a sorszá-
momat, két éjszakát biztos, 
hogy itt kell töltenem. 

Mégis, szerencséje van, 
hogy nem vasárnap dekkol a 
faluban, hiszen azon a napon 
nincs nyitva egyik élelmi-
szerbolt sem. 

- Fejér megyében nincs 
olyan falu, ahol vasárnap 
nem lehet bevásárolni -
mondja önérzetesen. 

Senki sem türelmetlen. A 
teherautó-vezetők hoztak 
magukkal meleg holmit, így 
éjszaka nem fognak fázni a 
kocsiban. A Liazokban há-
lófülke is van, lehajtható 
%gyal, de az IFA-sok-
oak nincs ilyen szerencsé-
jük. Az ülésen kényelmetlen 
aludni. 

- A múlt heti fuvaromnál 
még pihenni se tudtam -
mondja egy kálózi pilóta. -
Akkor nem osztottak sorszá-
mot. Egy órára véletlen el-

szunyókáltam és azonnal 
elém jött négy kocsi. 

A sorszámos rendszer be-
vezetése előtt voltak villon-
gások a sofőrök között. A 
szabolcsiak jártak élen a ke-
ménységben. Szelídebb kol-
légáikat egy vasdorong szél-
védőre emelésével igyekez-
tek meggyőzni arról, hogy 
ők voltak itt hamarabb. 

A Magyarországon be-
jegyzett, német tulajdonban 
lévő Cronus Kft. bordányi 
telepén csak azokat a ter-
melőket fogadják, akiknek 
szerződése van a céggel. Az 
első osztályú paradicsomért 
18 forintot plusz áfát, a má-
sodosztályúért 12 forintot 
plusz áfát fizetnek. 

- A szélsőséges melegnek 
köszönhető az idei rekord-
termés - véli Bitó János 
üzemvezető, aki szerint a 
négynapos ünnep miatt van 
ekkora roham. A telepen egy 
nap 35-40 vagon paradicso-
mot tudnak feldolgozni. Két 
műszakban, éjjel-nappal dol-
gozik 25-25 ember, a gépek 
nem pihennek. 

- A cég érdeke, hogy a 
paradicsomot közeli terüle-
ten, lehetőleg Csongrád me-
gyében termeltessük meg, a 
felvásárlói ár ugyanis a fu-
varköltséget is tartalmazza -
mondja az üzemvezető. - Je-
lenleg szinte az ország min-
den részéből jönnek a teher-
autók. 

A termésből harminc szá-
zalék körüli sűrített paradi-
csom készül, ami nagy, 
műanyag hordókban hever 
néhány napig az üzem terü-
letén, majd elszállítják, hogy 
lecsót, sűrített paradicsomle-
vet vagy ketchupot készítse-
nek belőle. 

Bitó János szerint egy-két 
hét múlva megszűnhet a sor-
banállás, így az arra járó au-
tósoknak akkor már nem 
kell óvatosan hajtani a bor-
dányi benzinkútnál. 

Tóth-Szenesi Attila 

• A mozgássérültek kifogásolják a elöntést 

Vita a parkolórendeletröl 

A klinikasor közelében is fölfestették a piktogramokat . (Fotó: Sehmidt Andrea) 

Júliustól csupán a szá-
m u k r a kijelölt parko ló-
helyeken várakozha tnak 
díjtalanul a mozgáskor-
látozottak. Az érintettek 
közül s o k a n úgy érzik , 
m é l t á n y t a l a n u l s ú j t j a 
őket a szegedi közgyű-
lés szigorító döntése . A 
T e l p a r k r e n d s z e r m ű -
ködtetője szerint a ren-
d e l e t m ó d o s í t á s á n a k 
oka nem a bevételek nö-
velése, hanem a rende-
zetlen á l l apo tok fölszá-
molása volt. 

A szegedi fizetőparkolók-
ról szóló rendelet júliusi mó-
dosítása nagy visszhangot 
váltott ki a mozgáskorláto-
zottak körében. A rendelet 
szerint júliustól már csak a 
kijelölt parkolóhelyeken vá-
rakozhatnak díjtalanul a 
mozgássérültek. A döntést 
kifogásolók szerint az önkor-
mányzat pénzéhsége még ne-
hezebb helyzetbe hozza az 
egyébként is többnyire sze-
rény jövedelmű rokkantakat. 
Azt is a döntéshozók szemé-
re hányják, hogy az érintette-
ket meg sem kérdezték a szi-
gorításról. A mozgássérülte-
ken nem segít, ha „az orvosi 
rendelő közelében" jelölik ki 
a fönntartott parkolót, mert a 

nehezen mozgó ember szá-
mára minden méter távolság 
számít. A kifogásokra Ra-
dics Jánost.ól, a Telpark 
rendszert működtető Szegedi 
Közlekedési Társaság kö-
zönségkapcsolati irodave-
zetőjétől kértünk választ. 

,A szegedi Telpark rend-
szer 1996. április l - jétől 
működik a városban. A váro-
si közgyűlés 13/1996. számú 
rendeletében szabályozta a 
fizető parkolók használatát, 
de a mozgáskorlátozottakról 
nem szólt külön bekezdés" -
mondta az irodavezető. 
Minthogy a rokkantak hely-
zetét nem szabályozta az 
1996-os rendelet,, a Telpark 
működtetőinek döntése sze-
rint a mozgássérültek díjtala-
nul várakozhattak a fizető 
parkolókban is. „A döntés-
hozók lojalitása azonban túl-
zottnak bizonyult" - mondta 
az irodavezető, aki szerint 
hirtelen föltűnően sok autó 
szélvédőjén jelent meg az in-
gyenes parkolásra jogosító 
mozgáskorlátozott igazol-
vány. 

A jelenség nem csak a 
parkolóellenőröknek tűnt föl: 
maguk az autósok közül is 
igen sokan jelezték, hogy a 
díjtalanul várakozó kocsik 
miatt nem kapnak parkolóhe-

lyet. A Telpark rendszer 
működésének tapasztalatai 
alapján a Szegedi Közleke-
dési Társaság szakemberei 
rendeletmódosító javaslatot 
készítettek. Ebben többek 
között az is szerepelt, hogy a 
mozgáskorlátozottak csupán 
a számukra kijelölt helyeken 
várakozhassanak díjtalanul. 
A javaslatot a képviselőtes-
tület szakbizottságai, az ille-
tékes önkormányzati irodák 
a mozgáskorlátozottak ér-
dekképviseleti szervezetei-
nek bevonásával tárgyalták 
meg. A városi közgyűlés vé-
gül elfogadta a több fórumot 
megjárt javaslatot. 

A szigorítás célja nem a 
parkolási díjakból származó 
bevételek növelése - mondta 
az irodavezető. Úgy véli, in-
dokolt a korábbi, már-már 
anarchikusnak tekinthető ál-
lapot fölszámolása. A ta-
pasztalatok szerint sokan 
visszaéltek a kedvezményre 
jogosító dokumentummal. 
Az autóban elhelyezett rok-
kantigazolványból kívülről 
csak a piktogram látszik: a 
tulajdonos neve, az igazol-
vány érvényessége ellenőriz-
hetetlen. „Az ellenőrzés 
egyébként sem az SZKT fel-
adata" - mondta az irodave-
zető, aki szerint a mozgás-

korlátozottak érdekeit képvi-
selő szervezeteknek kellene 
tenniük azért, hogy valóban 
csak a jogosultak éljenek az 
igazolvány biztosította ked-
vezményekkel. 

A közgyűlés döntése után 
a Mozgáskorlátozottak 
Csongrád Megyei Egyesüle-
tének elnökével és az egye-
sület városi csoportjának ve-
zetőjével közösen jelölték ki 
a fenntartott várakozóhelye-
ket. 

Igaz viszont, hogy a 
közgyűlési rendelet az „ártat-
lanokat" is sújt ja, vagyis 
azokat a rászorulókat, akik-
nek most fizetniük kell a par-
kolásért, ha nem találnak ki-
jelölt várakozóhelyet. Az 
irodavezető együtt érez az 
érintettekkel, de fönntartja a 
rendelet módosításának 
szükségességéről alkotott vé-
leményét. Azt is hozzátette 
még, hogy a módosítás nem 
szól a mozgáskorlátozottak-
nak fönntartott parkolóhe-
lyek védelméről. Sopronban 
a büntetési díj háromszorosát 
fizetik azok az autósok, akik 
a rokkantak várakozóhelyére 
állnak. Célszerű lenne Sze-
geden is hasonlóképpen in-
tézkedni. 

Nyilas Péter 

Aki hétfőn állt a sor végére, szerdánál h a m a r a b b 
nem szabadul . (Fotó: Sehmidt Andrea) 

Vébére készülve. Több 
észrevételt is kaptunk, leg-
többen azt panaszolták, nem 
veszik észre, hogy a város 
méltóképpen készül a világ-
bajnokságra. Basa Tiborné 
az útbaigazító táblákat hiá-
nyolja, Kiskundorozsmán 
ugyanis tanácstalanul kö-
röző hajószállító autókat lá-
tott. Ördögh Erzsébet a ság-
váritelepi vasúti átjáróra 
hívta fel a figyelmet, rend-
kívül gazos a környéke, 
márpedig a versenyzők is 
arra fognak járni. 

Gaztenger. Kaszáért ki-
áltott több telefonálónk. Fe-
hérné szemét a szentmihá-
lyi sportpálya melletti ga-
zos terület bántja. Az öl-
tözőépítésnél csak az alapo-
zásig jutottak, de már azt is 
benőtte a dzsumbuj - pana-
szolta. A nagybani piaccal 
szemben, a Czékus utca 
sarkán hosszú évek óta ék-
telenkedik egy beépítetlen 
telek. Ma már derékig érő 
parlagfűtenyészet gondos-
kodik a látványról. De 
nemcsak a telek, hanem a 

Csörög a Pannon GSM 
Kedves olvasóink! Közérdekű problémá-

ikat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a 
héten Takács Viktor újságfró munkatár-
sunkkal oszthatják meg, aki munkanapo-
kon 8 és 10 óra között, vasárnap 14 és 15 
óra között hfvható a 06-20-432-663-as rá-
dióteiefonon-számon. Elveszett tárgyaikat 
kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni 
szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben 
tehetik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel 8 és 10 óra kö-
zött a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve személyesen a 
Sajtóházban és hirdető irodáinkban. 

piacon kívüli terület is ret-
tentő szemetes. K. L-né 
szerint jó lenne, ha a város 
és a piacigazgatóság nem-
csak a kerítésen belül se-
perne. A Tündér utca 1. 
szám alatt pedig egyáltalán 
nem mesebeliek a körülmé-
nyek, a hatalmasra nőtt, 
ápolatlan bokrokat ugyanis 
a környékben lakó igen 
tisztelt lakótársak szemétte-
lepnek használják - pana-
szolta Sóskútiné. Horváth 
János pedig arra kíváncsi, 
hogy a Dorozsmai út 44. 

számtól kifele, a Penny 
Markét felőli oldalon miért 
nem vágják a gazt. 

A kht. válaszol. A gazos 
problémákkal kapcsolatban 
megkerestük a Környezet-
gazdálkodási Kht. osztály-
vezetőjét, Sajtos Pétert, aki 
sorban válaszolt is minden 
felvetésre. A Dorozsmai úti 
szakasz nem hozzájuk tar-
tozik, a Tündér utcához ha-
sonlóan, hiszen mindig a 
háztulajdonosnak kell az 
épület előtti részt rendben 
tartani. A vasúti átjárónál 

épp hétfőn tisztították meg 
a kht-hoz tartozó részt, ám 
itt a MAV-nak is restanciája 
van. Rendszeresen szedik a 
szemetet a Belvárosban, a 
munka eredményét mindig 
fényképpel dokumentálják, 
azonban elkeseredve látják, 
hogy hiába takarítják ki a 
Dugonics teret, fél óra múl-
va újra teledobálják szemét-
tel a polgárok. Jó lenne, ha 
mindenki vigyázna a rendre 
és a tisztaságra - hangzott a 
kht. kérése. 

Büdös víz. Már megint 
rossz minőségű melegvíz 
folyik a csapból, ugyanis a 
Szetáv ismét termálvizet en-
gedett a csövekbe - pana-
szolta a Hont Ferenc utca 
20. alatt lakók nevében 
Vigh Gyula közös képvi-
selő. Homokos, sárgás, ko-
szos a víz, nem kérünk ab-
ból a kálváriából, amit az 
Északi városrészben lakók 
már végigjártak - jelentette 
ki. 

P A N N O N G S M 
«x élvonal. • 

forrás 

Öngyilkos 
rendőr 

• Munkatársunktól 
Öngyilkosságot követett el 

egy rendőr Csongrádon. Sz. 
L., 33 éves zászlós vélhetően 
augusztus 29-én reggel lőtte 
magát halántékon csongrádi 
otthonában. A holttestre más-
nap reggel a szomszéd talált 
rá. Sz. L. nős, egy gyermek 
apja volt, búcsúlevelet nem 
hagyott hátra, s tettének oka 
ismeretlen. Az öngyilkossá-
got engedéllyel magánál'tar-
tott fegyverével követte el, a 
rendőrségi vizsgálat idegen-
kezűségre utaló nyomot nem 
talált. 

Autómánia 
• Munkatársunktól 

Ma, kedden ismét jelent-
kezik az Autómánia című 
magazin a Telin tévén 18 
órakor. A műsorban a szege-
di Hajtás Járműipari Szakki-
állítás és Vásár eseményeivel 
foglalkoznak. Az adás végén 
Elekes Zoltán, a kiállítás ren-
dezője kérdéseket tesz fel a 
telefonáló nézőknek. A 
győztes jutalma egy három-
ezer forint értékű vacsora a 
Bounty Pubban. 

Régi 
zongoristák 

• Munkatársunktól 
A Régi Zongoristák Klub-

ja ezúttal a Kiskőrösi halász-
csárdába kapott meghívást 
csütörtökön (szeptember 3-
án) este 19 órára. A vendég-
játékon fellép Arany János, 
dr. Lévay Endre, dr. Mózes 
János és dr. Veres László. 
Művészeti vezető dr. Polgár 
Gyula, a kitűnő szegedi pia-
nista lesz. 

Fórum 
a távfűtésről 

• Munkatársunktól 
A távhőszolgáltatás árá-

nak újabb emelése, valamint 
a fűtési idény végi számlák 
kifizetése sok fogyasztó szá-
mára nehezen elviselhető ter-
heket jelent. Az elszámolás-
sal elégedetlen társasházak 
közös képviselői lakossági 
fórumra hívják a Szetáv és a 
polgármesteri hivatal ve-
zetőit, valamint a távfűtött te-
rületek önkormányzati képvi-
selőit. 

A fórum szeptember 2-án, 
délután 5 órakor kezdődik a 
taijáni Csongor téri Általános 
Iskolában. 

Városnap 
Mórahalmon 

• Munkatársunktól 
Augusztus 28-i lapszá-

munkban tévesen jelent meg 
Mórahalom város napjának 
és szüreti mulatságánál idő-
pontja. 

A helyes dátumok a kö-
vetkezők: szeptember 18-án 
és 19-én városnapot tartanak, 
a szüreti mulatság pedig 
szeptember 20-án lesz. 

A MÁV és a vb 
• Munkatársunktól 

A szeptember 2-6. között 
megrendezésre kerülő kajak-
kenu világbajnokságra ér-
kezőknek a MÁV Rt. 50%-os 
alkalmi kedvezményt bizto-
sít. A menetjegyet induláskor 
oda-vissza útra kell megvásá-
rolni, és a rendezvény hely-
színén, a MÁV Rt. standján 
kell visszautazásra érvényesí-
teni. 


