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Szeptember 22-én 

Autómentes nap 
Szegeden 

DM-információ 
A stratégiai iroda, Mohi 

Miklós környezetvédelmi 
referens a lá írásával , dr. 
Bartha László polgármes-
terhez juttatta el azt a ja-
vaslatot, amely az Euró-
pai Unió által meghirde-
tett „Városi mobilitás au-
tó nélkül" elnevezésű ak-
cióprogramban való rész-
vételt kezdeményezi. Az 
akciót Európa-szerte min-
den év szeptember 22-én 
rendezik meg. 

„Az első autómentes napot 
1998. szeptember 22-én a francia 
Környezetvédelmi Minisztérium 
rendezte, melyen akkor 35 fran-
cia település vett részt. 1999-ben 
további 92 olasz és 66 francia 
város kapcsolódott hozzá, 2000. 
február 4-én Belgium, Dánia, 
Finnország, Franciaország, 
Olaszország, Luxemburg, Portu-
gália, Svédország, Spanyolor-
szág jelenlegi miniszterei aláír-
ták az Európai Kömyzetvédelmi 
Bizottság „Városi Mobilitás Au-
tó Nélkül" Chartáját. (Az idei 
felkészülés jellemző adata: au-
gusztus 18-i állapot szerint már 
637 uniós és néhány azon kívüli 
város vesz részt az akcióban.. 

Az akciónap célja, hogy fel-
hívja a városok polgárainak fi-
gyelmét arra, milyen egyéb alter-
natívák léteznek a személyautó-
val történő közlekedés helyett. 
Ezen alternatívák használatával 
lehetőség nyílik arra. hogy csök-
kentsük a zajterhelést, javítsuk a 
levegőminőséget illetve, hogy 

szabadon közlekedhessünk a vá-
rosban. 

A helyi önkormányzatoknak 
nyilvánvaló kötelességük, hogy 
támogassák a környezeti figye-
lemfelkeltő kampányokat, ame-
lyek célja egyrészt a lakosság 
magatartási mintáinak megvál-
toztatása, másrészt pedig, hogy 
az embereket meggyőzze: az ut-
ca az övék, közösségi tulajdon, 
melyet éppen ezért egymással 
egyetértésben kell használni és 
tiszteletben kell tartani. 

Az autómentes napot külön-
böző rendezvények kísérik, mint 
pedául kerékpártúrák, görkorcso-
lyás felvonulás, ügyességi ver-
seny, streetball, utcabál, iskolák 
közötti sport illetve játékos vetél-
kedők, öko-piae, stb. Szegeden, 
elsőként a magyar városok kö-
zül, két belvárosi helyszint javas-
lunk lezárni 2000. szeptember 
22-én. Az egyik a Dóm tér-Ár-
pád tér és környező utcák, a má-
sik, a Széchenyi tér városháza fe-
lőli oldala. (A lezárási tervet, és 
a rendezvények forgatókönyvét 
később pontosítjuk.) 

A fentiek alapján javasoljuk 
polgármester úrnak, hogy a 
Charta angol nyelvű változatát 
lássa el kézjegyével. Két magyar 
nyelvű változatot is mellékel-
tünk, valamint a már jelentkezett 
637 város listáját." Értesüléseink 
szerint az idézett felkérést a pol-
gármester úr képviseletében dr. 
Ványai Éva alpolgármester 
asszony látta el kézjegyével, így 
Szeged is belépett a 637 várost 
tömörítő „autómentes" település 
közé. 

Városházi hírmondá 
Munkatársunktól 

Ma este 8 órakor ismét 
jelentkezik a Szegedi Városi 
Televíz ió szokásos péntek 
esti önkormányzati magazin 
műsora — a Városházi hír-
mondó. Az adásban szó lesz 
a közelgő jugoszláviai vá-
lasztásokról, az Esély a sta-
bilitásért Alapítvány eddigi 
működéséről, a 22-es válasz-
tókörzet (Újrókus) fejlődésé-
ről, problémáiról, fejlesztési 

elképzeléseiről, valamint a 
szegedi játszóterek állapotá-
ról, felújításukról é s újak 
építéséről is. Stúdióvendé-
gek: dr. Mécs László, az 
Esély a Stabilitásért Alapít-
vány kuratóriumának elnö-
ke, dr. Péter Szilveszter, a 
22. választókörzet önkor-
mányzat i k é p v i s e l ő j e é s 
Szolnoki László, a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. 
műszaki igazgatóhelyettese. 

Pályázati felhívás 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános 
pályázatot hirdet a helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevéte lérő l s zó ló 1995. évi XLII . sz. törvény 
a l a p j á n a t e l e p ü l é s i f o l y é k o n y h u l l a d é k - g y ű j t é s i , 
-szállítási és -elhelyezési szolgáltatás ellátására a város 
közigazgatási területén. 

A részletes ajánlati felhívás átvehető: 
Szeged Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 
városüzemeltetési irodáján 
Szeged, Széchenyi tér 11. II. em. 216. sz., 
munkanapokon 8-13-ig 

Az ajánlat beérkezésének határideje: 
2000. október 31., 11.00 óra 
A késve érkezett ajánlatok érvénytelenek. 

Az ajánlat benyújtásának helye: 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
városüzemeltetési iroda 
Szeged, Széchenyi tér 11. II. em. 216. sz. 

Az ajánlaton feltüntetendő: 
.Ajánlat a folyékony hulladék szállítására." 

Ajánlatok elbírálása: 
Összességében a legkedvezőbb ajánlat kerül 
elfogadásra. 

Eredmény hirdetés: 
Közgyűlési döntést követően várhatóan 
2000. december 15. 
Az ajánlatakérő az ajánlattevőket írásban értesti. 

Egyéb: Az 1995. évi XLII. törvény alapján a törvény 
közigazgatási területén a szolgáltatást csak 
a nyertes ajánlattevő végezheti a szolgáltatás 
időtartama alatt. 

Rendörök is vigyáznak a dorozsmai gyermekekre 

Terelöszigetek lassítják a forgalmat 
A Do-

r o z s m a i 
úton a Jer-
ney utcai 
csomópont 
és a temp-
lom között 
részben el-

készült a tervezett forga-
lomtechnikai beruházás, 
amelynek megvalósítását 
a közelmúltban történt 
tragikus baleset gyorsí-
totta fel. Az úttestet szűkí-
tő terelöszigetek szemmel 
láthatóan elérték a kitű-
zött célt, hiszen a négysá-
vos úton lassult, ám még-
is folyamatos maradt a 
forgalom. A gyalogosok 
biztonságát a közeljövő-
ben elkészülő közlekedési 
lámpák teszik majd tel-
jessé. Addig azonban a 
rendőrök is vigyázzák a 
legveszélyeztetettebbek, 
a gyermekek épségét. 

Bár a szakemberek vélemé-
nye szerint csak viszonylagos 
biztonságot nyújthat a gyalo-
gosoknak a jelzőlámpa, a Do-
rozsmai úti forgalomtechnikai 
beruházások tervezésekor 
mégis f igyelembe vették a 
helybéli, az úton nap mint nap 
közlekedő polgárok vélemé-
nyét. így az utat kétsávosra 
szűkítő, s az autós forgalmat 
lelassító terelőszigetek, s a 
gyalogosok átkelését meg-
könnyítő járdaszigetek mellett 
két jelzőlámpa irányítja majd 
a forgalmat a két legforgalma-
sabb, s legveszélyesebb do-
rozsmai csomópontban. 

A~ önkormányzat már má-
jus 17-én magára vállalta az 
állami kezelésű úton tervezett 
beruházás költségeinek egy 
részét. Az első elgondolások 

Ma adják át az elkészült forgalomtechnikai berendezéseket - a jelzőlámpákon kívül -
hivatalosan is, a közlekedőknek. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

szerint a Jerney utca és a 
templom között szakaszokra 
bontva végezték volna el a 
szükséges munkálatokat. Ám 
idén már két áldozatot is sze-
dett a Jerney utcai csomópont, 
utóbb, augusztusban, egy 
gyermek veszítette életét itt. 
Ezért a Csongrád Megyei Kö-
zútkezelő Kht. és az önkor-
mányzat szakemberei közösen 
úgy döntöttek: egyszerre vég-
zik el a forgalom átszervezé-
sét ezen a szakaszon. A költ-
ségek felét az önkormányzat 
úgy is magára vállalta, hogy a 

polgárok kérésének engedve 
két, a beruházást jelentősen 
megdrágító jelzőlámpát is te-
lepítenek az útra. 

Az augusztusban megkez-
dett munkálatok során betonból 
készült úttcrelőkkel szűkítették 
az utat, melynek külső sávjai-
ban parkolókat alakítottak ki. 
és elkészültek az úttesten való 
átkelést megkönnyítő, úgyne-
vezett gyalogosvédó szigetek. 
A tervezett két jelzőlámpa kö-
zül az egyik már sárgán villog 
az Orczy utca kereszteződésé-
ben, és a Jerney utcánál is 

megkezdték a munkálatokat. 
Ma - a jelzőlámpákon, és a 
végleges útburkolati jeleken 
kívül - megtörténik a forga-
lomtechnikai berendezések 
műszaki átadása, s a közeljö-
vőben elkészülnek a jelzőlám-
pák is, a lehető legkisebbre 
csökkentve a gyalogosokra le-
selkedő veszélyt. A közleke-
dés biztonsága természetesen 
csak akkor szavatolható, ha 
nemcsak a gépjárművezetők, 
de a gyalogosok is betartják a 
KRESZ előírásait. Forrai Tí-
meától, a szegedi rendőrkapi-

tányság baleset-megelőzési 
csoportjának előadójától meg-
tudtuk, reggelente motoros 
rendőrök vigyázzák a Dorozs-
mai út legforgalmasabb cso-
mópontjaiban a gyermekek át-
kelését az úttesten. A baleset-
megelőzési szakemberek pe-
dig a jövő hét elején látják el 
hasznos tanácsokkal az Orczy 
és a Jerney iskola diákjait. Az 
osztályfőnöki órákon a nebu-
lók megtudhatják, hogyan is 
kell biztonságban átjutniuk a 
forgalmas úton. 

Kéri Barnabás 

A z i d ő s e k o t thon i 
g o n d o z á s a e g y új for-
máva l bővül Szegeden, 
a j e l zőrendszeres ház i 
gondozással. Az ország-
ban egye lő re c s a k né-
h á n y h e l y e n a l k a l m a -
zot t , i d ő s e k e t s e g i t ő 
módszert ná lunk októ-
ber elsejétől a l k a l m a z -
zák. A program közpon-
ti „szereplője" egy rádió 
a d ó - v e v ő r e n d s z e r , 
amelynek jeladó részét -
egy néhány centiméte-
res készüléket - a gon-
d o z á s r a s z o r u l ó i d ő s 
e m b e r a n y a k á b a n 
hordja, és ezzel - szük-
ség esetén - gombnyo-
mással riasztja a gondo-
zási központot. 

Az idősek házi gondozásá-
nak állandó problémája, hogy 
az idős ember - a gondozási 
idő kivételével - gyakorlatilag 
nem tud kapcsolatba lépni a 

Bizton ságérzet-növelő 

Rádió adó-vevő 
- idős embereknek 

gondozójával, ami szélsőséges 
esetben akár az idős ember 
életébe is kerülhet. A folya-
matos kapcsolattartás lehető-
ségét próbálta ki az elmúlt év-
ben, amely az idősek éve volt, 
a Szociális és Családügyi Mi-
nisztérium a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal közösen. 
Két modellkísérletet végeztek, 
aminek lényege, hogy a házi 
gondozást diszpécserközpont 
révén 24 órás folyamatos 
ügyelettel egészítették ki. A 
modellkísérlet sikere arra 
késztette a minisztériumot, 
hogy pályázatot hirdessen a 
jelzőrendszeres házi gondozás 
megszervezésére és működte-
tésére. A pályázathoz a szegc-

di önkormányzat 500 ezer fo-
rint önerőt biztosított, amihez 
a szegcdi Humán Szolgáltató 
Központ 3 millió forint egy-
szeri támogatást nyert, vala-
mint a máltaisoktól 6 millió 
forintot kapott a jelzőrendszer 
műszaki berendezéseire. 

Az októberben induló 
program „főszereplője" egy 
rádió adó-vevő rendszer, 
amelynek jeladó részét - egy 
néhány centiméteres készülé-
ket - a gondozásra szoruló 
idős ember a nyakában hord, 
és ezzel - szükség esetén -
gombnyomással riasztja a 
központot. A diszpécserköz-
pontban a számitógép-monito-
ron megjelenik a riasztás, és 

az ügyeletes gondozónő gép-
kocsival azonnal a helyszínre 
megy. A gondozónők az alap-
vető elsősegélynyújtó felsze-
relésen kívül maguknál horda-
nak egy rádió adó-vevőt, ami 
folyamatos összeköttetést biz-
tosít számukra a központtal, 
valamint rádiióelefont, ami-
nek segítségével - szükség 
esetén - riaszthatják az orvost. 

Az eddigi modellkísérletek 
azt mutatják, hogy a rendszer 
résztvevői nagyobb biztonság-
ban érzik magukat. A riasztá-
sokat követő intézkedések 70 
százaléka egészségügy i -
mentő, orvosi ügyelet kihívás 
sa míg 30 százalék lelki 
gondozói segítséget igénylő 

hívás. Szegeden egyelőre 50 
idős, főleg beteg és egyedül 
élő ember kap a 3-as számú, 
Kossuth Lajos sugárúti gon-
dozási központhoz csatlakoz-
tatott rádió adó-vevőt. Azt, 
hogy kik kapják meg ezt a se-
gítséget, a gondozási közpon-
tok szakemberei döntik el. A 
rendszer működtetésére el-
nyert 3 millió forint egy évig 
elég. A további működtetés-
hez szükséges pénzekre még 
két évig pályáznia kell a Hu-
mán Szolgáltató Központnak. 

A program amellett, hogy 
lehetővé teszi a folyamatos 
gondozást, széles körű alkal-
mazása esetén jelentős megta-
karítást is eredményezhet, hi-
szen a jelzőberendezéses házi 
gondozással a beteg, egyedül 
élő idős emberek - biztonsá-
gos körülmények között - ott-
honukban ápolhatok, nem pe-
dig szociális intézményekben, 
kórházakban. 

Kalocsai Katal in 

Fúvószenekar alakul 
Tudósítónktól 

Egy város zenei életé-
nek a fúvószenekar jelen-
léte mindig különleges ízt 
és zamatot adott. Az ün-
nepélyesség jelképe és kí-
sérője, amely fellépésein 
képes emelkedett hangu-
latot teremteni és hallga-
tóságát, a város polgárait 
kizökkenteni a hétközna-
pokból. 

Szeged városában a század 
első évtizedeiben a fúvószene a 
katonazenekarok munkálkodá-
sával volt jelen (II. honvédke-
rület fúvószenekara, 46. gya-
logezred fúvószenekara stb.). 

A zenekarok élén olyan ki-

tűnő karmesterek álltak mint 
Figedy Fichtner Sándor, ké-
sőbb pedig Fricsay Ferenc. 
Kodály Zoltán mondta Fri-
csayról: „Fricsay Ferencet 
egész életében szellemi tanít-
ványomnak tekintettem, jólle-
het a fölvételi vizsgáján az 
édesapja, régi barátját. Siklóst 
kérte meg, hogy fiát tanítsa. 
Ismeretségünk karnagyi mű-
ködése idején vált szorosabbá. 
Csodáltuk szívós kitartását, 
amellyel egy olyan vidéki vá-
rosban, mint Szeged, addig el-
képzelhetetlen zenekari kultú-
rát teremtett, méghozzá fiatal 
fúvósokat varázsolt elő a föld-
ből." A zenekar fel lépései 
egyébként mindig jelentős 

eseményei voltak a város kul-
turális életének. 

A II. világháború után váro-
sunkban több fúvószenekar is 
működött. Az utóbbi évtized-
ben a Szeged-MÁV Fúvósze-
nekar és a Dorozsmai tűzoltó-
zenekar, valamint újabban a 
Majorett zenekar és a Király-
König Péter Zeneiskola ifjúsá-
gi fúvószcnckara szolgáltatta a 
zenét a városi ünnepségeken, 
rendezvényeken. 

A jelen azonban eléggé el-
szomorító, hiszen a Majorett 
zenekaron és a Zeneiskola ze-
nekarán kfvül a többi együttes 
megszűnt vagy alig működik. 

A város vezetősége ezért 
egy városi fúvószenekar létre-

hozását határozta el. A zenekar 
szervezésére Szélpál Szilvesz-
tert. a Király-König Péter Ze-
neiskola igazgatóját kérte fel. 
aki a szervezési munkákban 
segítségül hívta a szimfonikus 
zenekar két művész tanárát és 
a zeneiskola fúvóstanárait. 

A zenekarba egyébként je-
lentkezni lehet 14 éves kortól, 
elsősorban Szegeden élő aktív 
amatőr zenészeknek, mégpedig 
2000. szeptember 18-án és 19-
én - 17-18 óra között, a Ki-
rály-König Péter Zeneiskolá-
ben. Szeged, Tábor utca 3. 
szám alatt. 

A jelentkezők lehetőség 
szerint hangszert is vigyenek 
magukkal. 

Zöld szám 
Munkatársunktól 

A 06-80-820-032-es, 
ingyenes, zöld számon 
hívhatják a szegedi pol-
gárok az önkormányza-
tot, ha kérdéseik, javas-
lataik vannak a várost 
érintő ügyekben. A tele-
fonos rögzftőn bárki 
hagyhat üzenetet egy 
percben, és szükség ese-
tén az illetékesek vissza 
is hívják, ha meghagyja 
nevét és elérhetőségét. A 
telefonszám csak a 62-es 
körzetszámról érhető eL 

Az oldalt 
szerkesztette 

K i s i m r e Ferenc 


