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Ki írhat be a városatyák „ellenőrzőjébe"? 

Képviselői 
hiányzások 

Kipufogófüst: mit szívunk be? 

Nem mind méreg, 
ami bűzlik 

A sok gyorsítás-lassítás megsokszorozza a környezetszennyezést. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

A tulajdonosi bizottsági 
idei tíz üléséből kettő határo-
zatképtelen volt, mert az öt 
bizottsági tag közül hárman 
hiányoztak. Nagy Sándor 
(SZDSZ) és Mécs László 
(MDF) négy-négy alkalom-
mal volt igazoltan távol a bi-
zottság üléseiről. A jogi és 
ügyrendi bizottság nyolc ülé-
se közül négyről maradt tá-
vol Dobó László (Fidesz), az 
egészségügyi testület öt 
összejövetele közül hármat 
kellett Tichy-Rács Csaba 
nélkül megtartani, míg a vá-
rosüzemeltetési bizottság öt 
ülése közül három Bénák 
László (Fidesz) nélkül zajlott 
le. A hiányzásokról a köz-
gyűlés állandó bizottságai-
nak munkájáról szóló beszá-
molók adnak hírt, amelyeket 
a pénteki ülés napirendi 
pontjai között tárgyaltak. 

Mivel a közgyűlés tavaly 
nem fogadta el a képviselők 
hiányzásának szankcionálá-
sáról szóló előterjesztést, a 
városatyák nem tudhatják 
pontosan, milyen következ-
ményekre kell számítaniuk 
hiányzásaik miatt. A tavalyi 
rendelettervezet szerint a vá-
rosatyáknak indokolatlan hi-
ányzás esetén számolniuk 
kellett volna azzal , hogy 
képviselői tiszteletdíjukat tá-
volmaradása ik számával 
arányban csökkentették vol-
na. Egy közgyűlési napról 
történő hiányzás akár a tisz-
teletdíj 25 százalékát is je-
lenthette volna, mínuszban. 
A tervezet ellen a szocialista 
frakció azért tiltakozott, mert 
szer intük az az e l lenzék 
egyik elvitathatatlan, a kivo-
nuláshoz való jogát csorbí-

Tegnap reggel még nem 
volt biztos, délután azonban 
már ünnepélyes sajtótájékoz-
tató keretében írták alá a sze-
gedi városházán azt a szerző-
dést, amely értelmében prog-
ramtársaság alakul a kong-
resszusi központ tervezésére, 
felépítésére, üzemeltetésére. 
(Mint ismeretes, a létesít-
mény a közelmúltban pályá-
zaton nyert közel kilencszáz-
millió forintot.) A társaság-
ban Szeged 51 százalékban 
tulajdonos, 49 százalékot az 
S.F.G. Sport und Freizeitan-
lagen GmbH birtokol. Ez 
utóbbit a Planungsbüro Dey-
le GmbH, személy szerint 
pedig Uwe Deyle képviselte. 

Az ünnepélyes aláíráson 
és sajtótájékoztatón részt vett 
Bartha László polgármester 
és Tímár László alpolgár-
mester is. Az előbbi hangsú-
lyozta. hogy a jelentkezők 
közül azt a társaságot része-
sítette előnybe a város, ame-
lyik az üzemeltetésben is 
szerepet kíván vállalni. A 
polgármester úgy vélte, 18 
hónap múlva jelentős létesít-

Munkatársunktól 
Az ablakon beugorva pró-

bált meg egy Mars téri la-
kásból műszaki c ikkeket 
zsákmányolni egy élelmes 
betörő, ám szemtanúja is 
akadt akciójának. Az értesí-
tett rendőrök azonnal közre-
fogták az épületet, és elcsíp-

totta volna. Éppen ezért nem 
vezetnek „hiányzási listát" a 
városházán, bár az üléseken 
jelenléti ívet kell aláírniuk a 
képviselőknek, s a számító-
gépes rendszer is pontosan 
regisztrálja, ki vett részt a 
szavazásokban, ki mikor 
szólalt fel. 

Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a városatyáknak ne 
kellene számítaniuk bizo-
nyos következményekre, me-
lyeket sorozatos távolmara-
dásuk vonhat maga után. Ta-
valy például a közgyűlés a 
polgármester indítványára 
szüntette meg Újhelyi István 
szocialista képviselő szociál-
is bizottsági tagságát. Az in-
doklás szerint a városatya 
gyakran maradt távol a bi-
zottsági ülésekről. Révész 
Mihály, a szocialista frakció 
vezetője az elmúlt pénteki 
ülésen hívta fel a polgármes-
ter figyelmét: ne csak az el-
lenzéki, a kormánypárti kép-
viselők munkáját is szigorú-
an ellenőrizze. 

Dr. Mezey Róbert jegyző 
hangsúlyozta: a képviselők 
mind a bizottsági, mind a 
képviselő-testület i ülések 
előtt jelzik, amennyiben tá-
vol maradnak, így igazoltan 
hiányoznak munkahely i , 
vagy egyéb elfoglaltságaik, 
esetleg betegségük miatt. A 
jegyző szerint minden képvi-
selőnek számolnia kell azzal: 
ha sorozatosan nem látogatja 
a közgyűlési üléseket és bi-
zottsági kötelezettségeinek 
sem tesz eleget, a polgármes-
ter kezdeményezheti bizott-
sági tisztének megszünteté-
sét. 

Kéri Barnabás 

ménnyel gazdagodik majd a 
város. Az elsősorban szabad-
időközpontokban „utazó", 
azon belül is a vizes szóra-
koztatórendszerekben refe-
renciával rendelkező társaság 
a tervezéstől az üzemelteté-
sig képes végigvinni a prog-
ramot és a forrásszerzésben 
is tud segíteni. 

Tímár László azt emelte 
ki, hogy a partner a nonprofit 
kongresszusi központhoz 
olyan elemeket képes hozzá-
tenni, amelyek biztosíthatják 
a hosszabb távú üzemelte-
tést. A többfunkciós kong-
resszusi központ és kiállítás 
mellé épülő szállodának, fe-
dett élményfürdőnek és a ter-
vezett kaszinónak lehet ilyen 
szerepe. 

A tempóra jellemző, hogy 
tegnap még csupán a magyar 
nyelvű szerződést írták alá, a 
fordí tó i rodátó l csak ma. 
vagy holnap kapják meg a 
német nyelvű változatot -
hangsúlyozta a sajtótájékoz-
tató végén Bartha László 
polgármester. 

K. A. 

ték a 14 éves fiatalembert, 
aki akkor már a lakásban ta-
lált értékeket hátrahagyva 
próbált meg elmenekülni. A 
büntethetőség határán éppen 
átlépett fiút a napokban bíró-
ság elé is állítják, ahol több 
hasonló cselekményért is fe-
lelnie kell. 

A városi légszennyezés 
jelentős része a gépko-
csik műve. A folyamato-
san haladó autók keve-
sebb méreganyagot fúj-
nak ki, a lüktető forga-
lomban váltakozva lassí-
tó-gyorsító kocsik viszont 
a határérték többszörösét 
is meghaladó mértékben 
pöfögnek az orrunk alá. 

Töredékére csökkenthet-
nénk a városi környezet-
szennyezést, ha a magukban 
autózók otthon hagynák ko-
csijukat, és buszra, trolira 
vagy villamosra szállnának. 
Ehhez persze vonzó külsejű 

Európában - Málta 
után, a lakosság aránya-
it is figyelembe véve -
hazánkban tanulják leg-
többen idegen nyelvként 
az olaszt. Ennek okairól 
és a továbblépés útjairól 
beszélgettünk Giovan 
Battista Verderame olasz 
nagykövettel. 

A múlt héten Szegeden járt 
Giovan Battista Verderame, 
az Olasz Köztársaság ma-
gyarországi nagykövete. A lá-
togatás apropója az SZTE Ju-
hász Gyula Tanárképző Főis-
kolai Kar Olasz Nyelv és Iro-
dalom Tanszéke fennálásának 
10. évfordulója és az ez alka-
lomból rendezett italianiszti-
kai nemzetközi tudományos 
konferencia volt. Ennek meg-
nyitóján mondott köszöntőt, 
majd nyilatkozott lapunknak 
a nagykövet. 

- Hogyan látja az 
olasz-magyar kulturális 
kapcsolatok alakulását 
ma, több éves magyaror-
szági tartózkodás után? 
- Ezek a kapcsolatok rég-

óta intenzívek. Úgy látom, 
akét ország együttműködését 
segítő megállapodás jól mű-
ködik. A római Magyar Aka-
démia, illetve a budapesti 
Olasz Kultúrintézet egyaránt 

tömegközlekedési járművek, 
sűrűn érkező járatok és csábí-
tó tarifák kellenének. 

Amíg ez az idő elkövetke-
zik, az autók tovább fújják a 
levegőbe a szennyezőanyago-
kat: a kormot, nitrogén-dioxi-
dot, szén-monoxidot, szén-di-
oxidot és szénhidrogéneket. A 
káros anyagok kibocsátását 
rendszeresen ellenőrzi a 
Csongrád Megyei Közlekedé-
si Felügyelet. 

A környezetvédelmi felül-
vizsgálatról szóló igazolóla-
pot (a „zöld kártyát") korsze-
rű, szabályozott katalizátorral 
fölszerelt autóknál három 
évenként, utánégetős katalizá-

rendkívül magas színvonalú 
programokat szervez. Giorgio 
Pressburgerrel, az Olasz Kul-
túrintézet igazgatójával na-
gyon jól együtt tudunk dol-
gozni, művészi tehetsége 
mellett remek szervezőkész-
ségről is tanúbizonyságot tett 
ebben a minőségében. 

torral futó kocsiknál és anél-
kül közlekedőknél évenként 
újítják meg. 

A kipufogógáz káros anya-
gai közül csupán a nitrogén-
dioxidot nem mutatja ki a mé-
rőműszer, de az oxigén „kivo-
násával" a nitrogén mennyisé-
gét is megkapják a leleményes 
szakemberek. A nitrogén-dio-
xid sajátossága, hogy színte-
len és szagtalan (úgy szívjuk 
be, hogy észre sem vesszük), 
ugyanakkor a kipufogógáz 
egyik rákkeltő eleme... 

A már látható és szagolha-
tó korom ugyancsak rákos be-
tegségek okozója lehet. A 
szén-monoxidtól megfullad-

- Mennyire elégedett az 
oktatás színvonalával, az 
olasz kultúra közvetítésé-
nek intenzitásával? 
- A magyar oktatási rend-

szer számos lehetőséget biz-
tosít az olasz nyelv tanulásá-
ra, Szegeden is két tanszéken 
foglalkoznak ezzel, kutatási 

hatunk (emlékezzünk a ga-
rázsban, járó motorral álló au-
tóban örökre „elalvókról" 
szóló hírekre). 

A szén-dioxid hosszabb 
idő alatt fejti ki káros hatását: 
a légkörben összegyűlve, 
„üvegházzá" változtatja a Föl-
det, s fölmelegíti a légkört. 

A benzinszagú kipufogó-
gáz az el nem égett üzem-
anyag jelenlétét jelzi. Az au-
tóból bodorodó benzinfüst bü-
dös ugyan (bár olyanok is 
akadnak, akik szeretik ezt a 
szagot), de korántsem olyan 
kártékony, mint az előbb fel-
sorolt anyagok. 

Nyilas Páter 

tevékenységgel kiegészítve. 
Különösen erősek, elevenek a 
két kultúrát összekötő szálak, 
ma már gyakran láthatunk 
akár Budapesten, akár más, 
nagy vidéki városban olasz 
filmeket, színpadi műveket is. 
A zene területén is szorosak a 
kapcsok: az UNESCO-támo-
gatással készített, híres euró-
pai operákat bemutató filmso-
rozat Traviata részét a buda-
pesti Operaházban rögzítet-
ték. 

- Miért éppen Szegedre 
esett a választás az új 
olasz centrum kialakítása-
kor? 
- Terveink szerint szep-

temberben nyílik a Dugonics 
téren ez az intézmény. Szege-
den nagy hagyományokra te-
kint vissza a felsőoktatás, ezt 
a mostani, a főiskola olasz 
tanszékének tizedik születés-
napja alkalmából rendezett 
konferencia is mutatja. Sze-
ged ezenfelül stratégiai szem-
pontból fontos helyen fek-
szik, az itteni intézet nagysze-
rű kiindulópontja lehet a ké-
sőbbiekben a dél felé nyitás-
hoz. Látogatóként nagyon 
szépnek találom a várost, 
sokszor voltam már itt, és 
mindig örömmel térek vissza. 

Wagner Aniká 

Tápéi környezetszennyezés 

Büntetik 
a szemetelő* 
Munkatársunktól 

Lapunk szombati számában 
írtunk a tápéi Tisza-töltésnél 
történt környezetszennyezésről. 
Egy szegedi vállalkozó megbí-
zásából egy Magyarországon 
illegálisan tartózkodó román 
vendégmunkás tizenkilenc zsák 
szemetet (építési törmeléket és 
háztartási hulladékot) készült 
ladikkal bevinni a folyó hul-
lámterébe. A rendőröket egy 
szemtanú értesítette. A szeme-
telő románt letartóztatták, a 
rendőrség az ügyet a szegedi 
polgármesteri hivatal igazgatá-
si irodájának adta át. 

Megkérdeztük dr. Mezey 
Róbert városi jegyzőt: milyen 
következménnyel járhat az ille-
gális szemétlerakás? Megtud-
tuk, hogy a román bérmunkást 
várhatóan kitoloncolják az or-
szágból, megbízója pedig sú-
lyos büntetésre számíthat. 

- Alapos vizsgálat után dön-
tünk a továbbiakról. Ha a cse-
lekmény súlyossága megkíván-
ja, büntető feljelentést teszünk 
- mondta a jegyző. Dr. Mezey 
Róberttól azt is megtudtuk, 
hogy - amennyiben mégsem 
indul büntető eljárás a megbízó 
ellen - tekintélyes szabálysérté-
si bírságnak néz elébe a vétkes. 
A bírság fölsó határa 150 ezer 
forint. 

Ot nyelven 
beszélő 

hivatalok 
Munkatársunktól 

Hazánkban alig akad szak-
nyelvet beszélő, más országok 
ügyintézésében járatos hivatal-
nok. Ez eddig is okozott prob-
lémákat, de az uniós csatlako-
zás közeledtével ennek orvos-
lása égetó szükségletté vált. A 
Szegedi Egyetem Távoktatási 
Központja sikerrel pályázott az 
Európai Unió Leonardo-prog-
ramjának keretében olyan nyel-
vi képzés elindítására, melynek 
keretében a köztisztviselők gya-
korlati segítséget kapnak a hoz-
zájuk forduló külföldiek ügyes-
bajos dolgainak elintézéséhez. 

A három év alatt végrehaj-
tandó, LIPS (Language Instruc-
tion for Public Servants - Nyel-
vi képzés tisztviseló számára) 
elnevezésű program keretén be-
lül a távoktatási központ olyan 
képzést kíván létrehívni, mely-
nek során az ügyfélszolgálatot 
ellátók megismerkednek a kül-
földiek okiratainak tartalmával, 
szerkezetével, ezenfelül pedig 
elsajátítják a magyar dokumen-
tumokkal kapcsolatos tájékoz-
tatás módozatait is. A tanulók az 
interneten keresztüljutnak majd 
a tananyaghoz és a különböző 
uniós nyelveken (angol, fran-
cia. német, spanyol, holland) 
rendelkezésre álló iratokhoz, 
űrlapokhoz. Megismerkedhet-
nek a születési anyakönyvi ki-
vonattól kezdve a cégkivona-
ton át a kerékbilinccsel gúzsba 
kötött autó kiszabadításához 
szükséges nyelvi ismeretekkel. 

Hazánkban az orosházi és a 
szegedi polgármesteri hivatal-
ban kezdődhet meg először a 
munka, később ezek példáiból 
okulva indulhat el egy több-
nyelvű ügyfélszolgálati képzé-
si és szolgáltatási hálózat létre-
hozása. 

Medgyessy 
a Tisza Körben 
Munkatársunktól 

Medgyessy Péter, az MSZP 
gazdasági kabinetjének vezető-
je, a szocialisták egyik minisz-
terelnök-jelöltje lesz a Tisza Kör 
mai vendége a Tisza Szálló 
hangversenytermében. A poli-
tikust 16 órára várja az est ház-
igazdája, Katona Tamás egyete-
mi tanár, a KSH korábbi elnöke. 

Programtársaság 
a kongresszusi központra 

Élményfürdő 
és kaszinó 

Tőlünk terjedhet dél felé az olasz kultúra 

Az olasz nagykövet Szegeden 

Giovan Battista Verderame: Szeged nagyszerű 
kiindulópont a dél felé való nyitáshoz. 

(Fotó: Karnok Csaba) Mozgékony betörő 


