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Lázár János az új időszámításról 

Óévi mérleg 
Hódmezővásárhelyen 
A feszültségekkel, politikai har-
cokkal terhes korszak a polgár-
mester szerint most lezárult 
Vásárhely történetében. Az új 
időszámítást az is jelzi, hogy 
most az itt lakók életminőségét 
javító beruházások kezdődtek a 
városban. 

Izgalmas, feszültségekkel, ne-
hézségekkel, változásokkal és vá-
rakozásokkal teli esztendő után 
van Vásárhely - értékelte a város 
2002. évét Lázár János polgár-
mester, országgyűlési képviselő. 
Véleménye szerint nehéz eszten-
dőt zárt a város erkölcsi, gazda-
sági és társadalmi értelemben is. 
A parlamenti és a helyhatósági 
választások lelassították a város 
ügyeit, s a politika elvonta a fi-
gyelmet az érdemi gazdasági 

Lázár János: új korszak kezdő-
dött Hódmezővásárhely életé-
b e n . Fotó: Tésik Attila 

döntésekről. Rapcsák András 
polgármester, országgyűlési kép-
viselő halála pedig megnehezí-
tette a város életét, különleges fe-
lelősség elé állította a város pol-
gárait. 

- Korszakváltásnak vagyunk 
tanúi, hiszen lezárul a város 
életének tizenkét éves korsza-
ka, ami, azt kell mondjam, a 
rendszerváltás volt - hangsú-
lyozta Lázár János. - Valami új, 
talán az európai integráció kor-
szaka kezdődött el. Ennek a 
változásnak vagyunk most a 
határán. E korszakváltás jegyé-
ben telt el az óesztendő, mely 
gazdasági értelemben is nehéz 
volt. Olyan nagyberuházások 
folynak, melyek az elmúlt évti-
zedben nem jellemezték a vá-
rost. A nyugdíjaslakópark, a 
száz szociális bérlakás vagy a 
fedett uszoda egy új életminő-
ség-javító program első elemei, 
s ezek komoly kihívás elé állít-
ják az önkormányzatot. 

Lázár János szerint nem volt 
könnyű a működés és a fejlesz-
tés közti harmónia megterem-
tése, de az európai integráció 
hátralevő évében a felzárkózás 
miatt szükség van a fejleszté-
sekre, különben a leszakadó te-
lepülések közé tartozik majd a 
város. 

- Október huszadika után poli-
tikai és társadalmi értelemben is 
a megnyugvás korszaka jellemzi 
a várost, mely jóval békésebb, ki-
egyensúlyozottabb - összegezte a 
polgármester. - A politika kicsit 
háttérbe szorult, s előtérbe kerül-
tek a napi, szakmai kérdések. 
Úgy látom, a megújulás, s a ko-
rábbitól eltérő politizálás vette 
kezdetét akár a közgyűlésben, 
akár a városban. 

B . K . A . 

Kozma József: Sokan kérdezik tőlem, megtaláltam-e a helyem ? 

Az emberi ügyek fontosak 
Kozma József az MSZP városi 
elnöke, országgyűlési és önkor-
mányzati képviselője, várospo-
litikai alpolgármester. Csak-
nem két hónappal a választá-
sokat követően kérdeztük ed-
digi munkájáról. 

- Régóta vállal szerepet a szege-
di közéletben. Elégedett a most 
betöltött pozíciójával 7 

- Sokan kérdezik tőlem: meg-
találtam-e a helyem, azt csinál-
hatom-e, amire vágytam, vá-
gyom? A közéleti tapasztalataim 
alapján elmondhatom: összefüg-
géseiben látom az ügyeket. Ren-
geteg elintéznivaló halmozódott 
fel az elmúlt időszakban, amikor 
ezek megoldásával senki sem tö-
rődött. És ma már tudom: a leg-
fontosabb, a legizgalmasabb dol-
gok itt történnek, a városban. 
Sok emberrel találkozom és nyil-
vánvaló: mindenki számára a 
maga problémája a legnagyobb. 
Lehet, hogy nem hangzik túl ma-
gasztosan, de a legérdekesebb fel-
adat: segíteni, hogy megoldódja-
nak ezek a gondok. 

- Szegednek még sohasem 
volt várospolitikai alpolgármes-
tere. Megtalálták már a konkrét 
feladatoki 

- Hogyne. Itt van például az 
oktatási intézmények helyzete. 
Nem csupán arról van szó, hogy 
számos iskolaépület vár felújí-
tásra a városban. De tudomásul 
kell venni, az előző városvezetés 
kísérlete arra, hogy az oktatási 
intézmények terhelését csök-
kentsék, kudarcot vallott: az e 
célból létrehozott cég, az NGSZ 
nem működik. Jól látszik: ez így 
nem maradhat, a gazdálkodást 
ésszerűsíteni, a feladatellátás 
hatékonyságát növelni kell. így 
kapcsolódnak össze a napi dön-
tések a strukturális kérdésekkel. 
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Már ai utolsó p i l l a n a t , még 
nem k é s ő , l e p j e meg sieretteit 
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Kozma József ma is az utcán tájékozódik a szegedi polgárok prob-
lémás ügyeiről. Fotó: Miskolczi Róbert 

Természetesen én egy személy-
ben képtelen vagyok átlátni 
minden ügyet, éppen ezért a 
munkatársaimmal szembeni el-
várásom az, hogy találják meg a 
megoldandó feladatokat. És sze-
rencsére ennek ők meg is felel-
nek. 

- A kultúra és az oktatás mel-
lett részben önhöz tartozik az 
egészségügy is. Az előző város-
vezetés választási vereségében 
mindenképpen benne volt az 
egészségügyi rendszer átalakí-
tására tett sikertelen próbálko-
zás. Az új városvezetésnek lesz 
bátorsága ilyen jelentőségű 
döntés meghozatalához i 

- Egy ilyen horderejű átalakí-

tást csak lépésről lépésre lehet 
megvalósítani. Először is meg 
kell erősíteni úgy az intézménye-
ket, hogy azok képesek legyenek 
elviselni egy ilyen váltást. A vá-
ros határozott lépéseket tesz eb-
be az irányba, ilyen például a ter-
vezett 500 milliós gép-műszer 
beszerzés. A reform egyébként 
nem feltétlenül jelenti külső be-
fektető bevonását, elképzelhető, 
hogy egy száz százalékban ön-
kormányzati tulajdonú közhasz-
nú társaság is képes lenne a je-
lenleginél hatékonyabban mű-
ködtetni az ágazatot. A privatizá-
ció egyébként számos kérdésre -
mint például az épületek felújítá-
sa - nem is hoz megoldást. Azt is 

tudomásul kell venni, hogy 
2004-től egy teljesen más jogsza-
bályi környezetben, más feltéte-
lek mellett kell működtetnie a 
városnak az egészségügyi intéz-
ményhálózatot. Jól látszik tehát, 
hogy az átalakítás elkerülhetet-
len. De az előző kísérlettel szem-
ben csak rendkívül megalapozott 
koncepció alapján léphetünk: 
össze kell hangolni például a re-
formot a klinikákat fenntartó 
egyetemmel is. 

- Önkormányzati képviselő-
ként az MSZP vezérszónoka 
volt és most még nagyobb a fele-
lőssége, hiszen a frakcióban 
számos újonc politikus kapott 
helyet. 

- Ragaszkodtam az új arcok-
hoz és már most is érezhető: jól 
választottak a szegediek. A szo-
cialista képviselők tervszerűen, 
tudatosan készülnek fel két 
munkacsoportban a közgyűlé-
sekre. Ám tudják: az ő munká-
juk színtere nem a városháza, 
nem a közgyűlési szereplésre kell 
koncentrálniuk. 

- Országgyűlési és önkor-
mányzati képviselő, alpolgár-
mester, egy párt városi elnöke. 
Lehet felelősséggel ennyi min-
dent csinálni ? 

- A feladatok egymáshoz kap-
csolódnak. A parlamentben, a 
kulturális bizottságban például 
személyesen tartom a kapcsola-
tot az oktatási tárca vezetőivel és 
ez számos esetben megkönnyíti 
a dolgomat. Egyébként csak szer-
vezés kérdése az egész. Heti egy-
szer még az egyetemen is taní-
tok. Gyalog megyek, a Kárász ut-
cán, hogy minél több emberrel 
találkozzam: így első kézből is-
merhetem meg a problémáikat. 
Ez a legizgalmasabb dolog a 
munkámban. 

K. B. 
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A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok 
társadalmi integrációjának támogatása II. 

című Phare-program 

Közzétételi hivatkozási szám: HU0101-0I 

Az Oktatási Minisztérium és az Államháztartási Hivatal Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egysége - az Európai 
Unió Bizottságának Phare-programja és a magyar kormányzat közös, 50-50% arányú finanszírozásában - pályázatot 
hirdet a szociálisan hátrányos helyzetű, elsősorban roma lakosság integrációjának elősegítése, esélyegyenlőségének 
megteremtése céljából. 

A program keretében az alábbi három útprogramra nyújtható be pályázat: 

Közzétételi hivatkozási szám: 
Az alprogram címe: 

Az alprogram teljes költségvetése: 
Az egy projekt keretében elnyerhető támogatás: 

Közzétételi hivatkozási szám: 
Az alprogram címe: 

Az alprogram teljes költségvetése: 

HUOlOl-Ol/l 
R o m a közösségi házak és információs központok létrehozása 

4 millió euró 

minimum 70 ezer és maximum 120 ezer euró 

HUOlOl-Ol/2.1 

A hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek 
iskolai integrációját segítő pedagógiai programok fejlesztése, 
adaptálása és alkalmazása 
2,5 millió euró Az egy projekt keretében elnyerhető támogatás: minimum 50 ezer és maximum 100 ezer euró 

Közzétételi hivatkozási szám: 
Az alprogram címe: 

Az alprogram teljes költségvetése: 
Az egy projekt keretében elnyerhető támogatás: 

HU0101-01/2.2 
Komológiai tanulmányok és képzések bevezetése - felsőoktatási 
képzésben résztvevők, valamint azon foglalkoztatási csoportok tagjai 
számára, akik napi munkájuk során kapcsolatba kerülnek romákkal 
l millió euró 
minimum 50 ezer és maximum 100 ezer euró 

A támogatható projektek időtartama: maximum 15 hónap. 
A program földrajzi kiterjedése: országos hatókörű. 

A pályázati kiírás teljes szövege, valamint a pályázati csomag letölthető az Oktatási Minisztérium Phare Programiroda 
által működte te t t www.phareof f ice .hu honlapról , valamint az Ál lamháztar tás i Hivatal Központ i Pénzügyi és 
Szerződéskötő Egysége (CFCU) honlapjáról: www.cfcu.hu. A pályázati csomag személyesen is átvehető nyomtatott 
formában az alábbi címen: 

Oktatási Minisztérium Phare Programiroda. 
Professzorok Háza, 

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21., 5. emelet 502. szoba 
Fax: (06-1)344-0338 

E-mail: infotaphareoffiCC.hu 
Információ kizárólag írásban kérhető a fenti címen. 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2003. március 12., 16 óra. 

A pályázatot a következő címre kell benyújtani: 
Oktatási Minisztérium Phare Programiroda, 

Professzorok Háza, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21., 5. emelet 502. szoba. 

The Call for Proposals can be downloaded from the following websites: www.cfcu.hu. and www.phareoffice.hu 
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