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Továbbra sem gyárt műsorokat a Szeged Televízió 

Dömötör Máté nem vállalja el Költözhet végre 
a kórbonctan 
A Szegedi Tudományegyetem orvoskara nem kapja meg a szegedi 
klinikák műszerfelújításához kért 1 milliárdos gyorssegélyen kívül 
azt a 200 millió forintot sem az Egészségügyi Minisztériumtól, 
amit a most felépült kórbonctani intézet műszereire, beren-
dezéseire fordított volna. 

- A háromszintes új épületben a régi eszközökkel, műszerekkel foly-
tatható a munka, az anyagi segítséget a felszerelések minél jobb szín-
vonalúvá tételére kértük - informálta lapunkat Lonovics János pro-
fesszor, az orvoskar dékánja. 

Az új kórbonctani intézet építése, ami egy évvel ezelőtt kezdődött 
az egészségügyi tárca finanszírozásában, közel 1 milliárd forintba ke-
rült. Az összeg a beépített technológia költségeit is fedezte. 

Az új patológia a Kossuth Lajos sugárútról - ahol 1922 óta volt 
„ideiglenes" helye - a klinikai tömbben, az új klinika mögötti terüle-
ten épült fel. Az átköltözés már megtörtént, jelenleg a próbaüzem fo-
lyik, aminek eredményessége után következhet az épület átadása, s 
működésének megkezdése. Az utóbbi évek legnagyobb orvoskari be-
ruházásának megnyitására Csehák Judit minisztert kéri fel a kar ve-
zetése. 

K.K. 

A z ú j i n t é z m é n y egy m i l l i á r d b a k e r ü l t . Fotó: Schmidt Andrea 

Kossuth Lajos a Tiszatájban 
A szegedi irodalmi folyóirat, a Tiszatáj legfrissebb 
száma a 200 éve született Kossuth Lajosra em-
lékezik. 

A szeptemberi Tiszatáj szépirodalmi összeállításá-
ban Kiss Anna, Lászlóffy Aladár, Bogdán László, 
Nagy Gábor, Tőzsér Árpád verseit, Kiss László és 
Tandori Dezső prózáját, valamint Csabai Ferenc 
filmnovelláját találja az olvasó. A 200 éve született 
Kossuth Lajosra emlékező összeállításban Dénes 
Iván Zoltán Kossuth nemzet- és szabadságértelme-
zéséről, Gergely András pedig 1847 és 1853 közötti 

nemzetiségi politikájáról írt tanulmányt. Fried Ist-
ván Vörösmarty Mihályról szóló átfogó értekezésé-
nek újabb fejezetét adja közre, amelyben a költőt 
mint nemzetpolitikai gondolkodót jellemzi. Har-
matot sír minden virág címmel Aíóser Zoltán Bar-
tók Kossuth-szimfóniájáról és az 1903-as eszten-
dőről ír. 

A Kritika rovatban Tandori Dezső legújabb ver-
seskötetéről, Barús Attila könyveiről és Szepesi At-
tila Tündérek és katonák című kötetéről található 
értékelés. 

H. ZS. 

Egy íz, egy érzés 
„Egy íz, egy érzés, 1 mg"- fölirattal kelt vágyat a tüdőrombolásra 
egy cigarettareklám. A plakát aljáról kiderül, hogy az „ 1 mg" a szi-
varkában elhelyezett kátrány mértékegysége. Azt viszont nem ír-
ják, hogy most minek kell örülni: annak-e, hogy ilyen kevés a ba-
góban a szurok, vagy ellenkezőleg, hogy a világcég nem sajnálja 
tőlünk az ízekkel és érzésekkel egyenes arányban (két íz, két ér-
zés, 2 mg stb.) gyarapodó bitumenmennyiséget, amivel már akár 
le is aszfaltozhatjuk a légutakat. 

NY. P. 

Huszonhatezer hallgatóra 800 számítógép jut a Szegedi Tudomyányegyetemen 

Aid egyetemista, mostanában sorban áll 

Amikor teljes gőzzel dolgoztak a városi televízió munkatársai. Fotó: Karnok Csaba 

Bicikliút 
a Bertalan 
hídon 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A felsővárosi Bertalan híd közép-
ső szakaszának fölújításával egy 
időben elkészül a hídon átvezető 
kerékpárút is. A szegedi közgyű-
lés legutóbbi ülésén elfogadta a 
stratégiai iroda előterjesztését. A 
Csongrád Megyei Állami Közút-
kezelő Kht. 6 millió forintért már 
el is készíttette a bicikliút kiala-
kítását is magába foglaló tervet. 
Az állami tulajdonú és kezelésű 
hídért felelős kht. a városi célo-
kat is szolgáló kerékpárút meg-
építéséhez kérte az önkormány-
zat hozzájárulását. 

A terv szerint a híd „kifolyási" 
(azaz: déli) oldalán vezet át a két-
sávos bicikliút. A híd egyébként 
is szükséges fölújításával egy 
időben készülő kerékpárút sok-
kal kevesebbe kerül, mint ha 
utólag alakítanák át a kerekezők 
számára kijelölt járdát. Az egy-
idejű építéssel a bicikliút, idei 
árakon, bruttó 190 millió forin-
tért készülhet el. Ha viszont 
utóbb kellene ismét fölbontani 
és kiszélesíteni a járdát, akkor a 
költségek - ugyancsak mai áron 
számolva - a 350 millió forintot 
is elérhetik. 

A kerékpárút megépítése sem 
halasztható sokáig, hiszen a bi-
ciklisták egyre nagyobb veszély-
ben közlekednek a növekvő gép-
járműforgalom - különösen a 
külföldi kamionok - miatt. A ke-
rekezők már most is fölkénysze-
rülnek a járdákra, maguk is bal-
esetveszélyt teremtve: a keskeny 
járdán nem csak a gyalogosokat, 
de a kandeláberek oszlopait is 
kerülgetniük kell. 

Mintegy 26 ezer egyetemista 
kezdte meg tanulmányait Sze-
geden, internetes kurzusfelvé-
telükhöz 800 számítógépet biz-
tosít az egyetem. 

- Netkávézóban vettem fel az 
óráimat még augusztus 21 -én, az 
első lehetséges napon - mondta 
Bindics János II. éves biológus vi-
dáman, hiszen neki nem kellett 
sorban állnia a hallgatók számá-
ra fenntartott gépterem előtt e 
hét elején. Hogy a „legjobb" ta-
nárokat és időpontokat elcsípje, 
biztosra kellett mennie: ha nincs 
épp szabad gép az egyetemen, s 
kollégiumi szobatársa gépét sem 
kérheti kölcsön, akkor lecsúszik 
a legjobb helyekről, így aztán egy 
internetes kávéházban töltötte 
azt a délelőttöt. - Egy féléve mű-
ködik az egységes tanulmányi 
rendszer, sajnos a tanárok között 
is akad olyan, aki nem tudja 
használni: az egyik szeminári-
umra 48-an jelentkeztek, mert 
az oktató elfelejtette limitálni a 
létszámot - tette hozzá. A Szillé-
ri sugárúti épületben nem is tud-

Nem közvetítette a közgyűlés 
legutóbbi ülését a Szeged Tfe-
levízió, amely az egyhetes mű-
szaki leállás után továbbra sem 
gyárt műsorokat. A képviselők 
nem szavazták meg a kért több-
lettámogatást az adóssággal 
küzdő cégnek. 

Visszalépett a megbízatástól és 
nem foglalja el a Szeged Televízió 
Kft. ügyvezetői posztját Dömötör 
Máté, akit a cég tíz nappal ezelőt-
ti taggyűlésén választottak ügy-
vezetővé. így továbbra sincs ve-
zetője a televíziónak, miután a 
korábbi megbízott ügyvezetők 
mandátuma augusztus 31 -én le-
járt. A társasági törvény rendel-
kezései alapján a céget jelenleg is 
a leköszönt ügyvezetők irányít-
ják. 

A kialakult helyzetet tovább 
nehezíti, hogy eszközkarbantar-
tásra hivatkozva a televízió szep-
tember 2-án egy hétre leállította 
a saját műsorok gyártását. A Sze-
ged Televízió konzervműsorokat 
sugároz, a közgyűlést sem közve-
títette. Információink szerint -
melyeket Szemenyei Sarolta, az 
egyik korábbi ügyvezető megerő-
sített - ezen a héten sem sugároz 
új, saját gyártású műsorokat a 
Szeged TV. A leköszönt ügyveze-
tők - Kiss László és Szemenyei 
Sarolta - a törvény előírásainak 
megfelelően addig irányítják a 
céget, ameddig nem sikerül új el-
ső embert találni. Szemenyei Sa-
rolta nem kívánta kommentálni 
a hírt, amely szerint a közgyűlés 
elutasította a javaslatot a televí-
zió önkormányzati támogatásá-
nak havi kétmillió forinttal tör-
ténő emeléséről. Mint mondta, 
erről csak azután kíván nyilat-
kozni, ha írásban is megkapja a 
határozatot. A leköszönt ügyve-
zető továbbra sem tudott vála-
szolni kérdésünkre: valóban har-
mincmillió forintos adósságot 
görget-e maga előtt a televízió. 
Azt sem tudta pontosan meg-
mondani, mikor indul újra a mű-
sorok gyártása, és milyen lehető-

ták használni a gépeket, hiszen 
csak kedden kapcsolták vissza a 
rendszerbe. Az itt dolgozó T. 
Molnár Gizella főiskolai docens 
június végén még meg tudta hir-
detni óráit, a jelentkezéseket 
azonban otthonról volt kényte-
len nyomon követni saját gépé-
ről. 

Félév elején leginkább az első-
söknek gyűlik meg a baja az új 
rendszerrel. Sokuk először kény-
szerül interneten intézni a kur-
zusfelvételt, persze ez a gond 
csak akkor szakadhat nyakukba, 
ha találnak szabad számítógépet. 
Nagy volt hát a tolongás a netká-
vézókban is, akadt, aki helyet 
akart foglalni aznapra - tájékoz-
tatott Németh István, a Cyber 
Aréna vezetője. - Hétvége óta 
telt ház van, egy gép előtt többen 
is ülnek, sokan elég tájékozatla-
nok, nekik segítünk. 

Makay Árpád, a számítóköz-
pont intézetvezetője körülbelül 
700-ra becsülte az egyetemi karo-
kon a hallgatók rendelkezésére ál-
ló gépek számát, ehhez adódik 
még a közel száz, kollégiumokban 

ségeik vannak az önkormányzat 
segítsége nélkül. Hozzátette: van 
rá esély, hogy ma, azaz szerdán 
ismét elkezdődhet a saját műso-
rok készítése. A televízió nem 
működő internetes honlapjáról 
szólva elmondta, tegnap délelőtt 
technikai hiba miatt nem lehe-
tett elérni a weboldalt. A hibát 
azóta a szolgáltató kijavította. 

Szemenyei Sarolta szerint csak 
akkor várható kedvező fordulat a 
televíziónál, ha az önkormány-
zat mellett a másik tulajdonos, a 
Partiscum 2000 Szolgáltató Kft. 
dönt arról, milyen elképzelései 
vannak a kialakult helyzet keze-
lésére. A Partiscum Kft. ma tartja 
taggyűlését. 

A Szeged Televízió dolgozói ma 

található gép. - Minden kar anya-
gi lehetőségeihez mérten próbálja 
fejleszteni gépparkját, de például a 
bölcsészkaron helyhiánnyal is 

délelőtt stúdióértekezleten te-
szik fel kérdéseiket a cég várható 
sorsáról Szemenyei Saroltának 
és Kiss Lászlónak, ugyanis állítá-
suk szerint edig nem kaptak 
pontos információkat a televízió 
helyzetéről és tervezett jövőjéről. • 

Dömötör Máté azzal indokol-
ta, hogy mégsem vállalta el a 
Szeged Televízió Kft. vezetését, 
mert úgy érezte, a nézők, a dol-
gozók és a tulajdonosok igé-
nyeit egyidejűleg nem tudná 
maradéktalanul kiszolgálni 
úgy, hogy egyik oldal érdekei se 
szenvedjenek csorbát. A Sze-
ged Televízió Kft. taggyűlése ál-
tal az ügyvezetői feladat betöl-
tésére felkért és szervezetirá-

küzdenek. Az ideális az lenne, ha 
mindenkinek lenne saját gépe, 
amit az egyetem soha nem fog 
tudni biztosítani, de ez nem is le-

nyításban jártas fiatal jogász 
ugyanakkor megjegyezte: „Be-
tekintettem a televízió gazdál-
kodásába, és a megszerzett is-
meretek alapján rendkívül 
nagy kihívásnak tekintettem a 
feladatot." Dömötör Máté azt 
is elmondta, hogy az augusztus 
31-éig dolgozó két ügyvezető 
olyan pozitív folyamatokat in-
dított el, amelyek segíthetnek 
abban, hogy a jelenlegi nehéz 
helyzetéből kilábaljon a Szeged 
Televízió Kft. Dömötör Máté a 
jövőben nem főállásban, ha-
nem megbízási szerződés alap-
ján szervezeti és kommuniká-
ciós tanácsadóként részt vesz a 
Szeged tévé munkájában. 

KÉRI BARNABÁS 

het cél. A kollégiumokban kiépí-
tett hálózatra közel 250 saját gé-
pet csatlakoztattak a hallgatók. 

W.A. 


