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A jégzajlást kivéve egész télen járt a tápéi rév. A régi úszóművet az 

ártér sekély vizében is közlekedő kompra cserélik. 

A kemény tél nem ijesztette meg a tápéi révészeket: a komp egész té-

len rótta útját a két part között - tudtuk meg Jaksa Sándortól, a kom-

pot üzemeltető Sadar Komp Kft. ügyvezető igazgatójától. Csupán öt 

napra állították le a közlekedést: a legnagyobb jégzajlás idején, öt na-

pig nem kockáztathatták az úszómű és utasai épségét. 

Egyelőre a Tisza vízállása sem akadályozza a rév működését. Amíg 

a folyó nem emelkedik 600 centiméter fölé, zavartalanul fordulhat a 

komp. Az elmúlt napok lassú áradása után a Tisza pénteken apadt, s 

404 centiméternél nyaldosta a vízmércét. 

Hatméteres vízszint fölött azért szünetel a rév, mert a folyó akkor 

már kilép a hullámtérbe, ott viszont a komp hajtóműve már elérné a 

meder alját. A Tápénál régóta közlekedő önjáró kompot eredetileg a 

Dunára tervezték. 

Lehetséges, hogy már nem sokáig járhatunk a tápéi rév régen meg-

szokott úszóművével, faksa Sándor elmondta, hogy a mostani gépet 

szeretnék elcserélni egy Dunán szolgáló alkalmatossággal. A kisze-

melt kompnak nincs hajtóműve, azt egy kis hajó vontatja. Ami pedig 

a tiszai közlekedésre igazán alkalmassá teszi: merülése csekély, 

mindössze 40 centiméter, így az ártér sekély vizében is jól boldogul. 

A cserekomp fedélzete megközelítőleg megegyezik a jelenlegiével, 

teherbírása viszont nagyobb: a mostani 35, a másik 40 tonnás. Már 

tárgyalnak a cseréről, s ha minden a tervek szerint alakul, már a-nyá-

ron forgalomba állítják a sekély merülésű, hajóvontatta kompot. 

NYILAS PÉTER 

Nem lesznek tömeges elbocsátások a városházán 

A hivatali létszám 551 fő 
Elfogadták a polgármesteri hi-

vatal új struktúráját, húszmil-

lió forinttal felemelték a Városi 

Televízió Kht. alaptőkéjét és 

adókedvezményt biztosítottak 

a legalább kétszáz ú j munka-

helyet teremtő cégek számára 

tegnap a közgyűlésen a szegedi 

városatyák. 

A pénteki képviselő-testületi 

ülés Király Levente Kossuth-dí-

jas színművész, Tekulics Péter, 

az újszegedi gyermekkórház Bat-

thyány-Strattman-díjas orvos-

igazgatója, és Rózsahegyi János, 

a Somogyi Könyvtár Bánffy Mi-

klós-díjas gazdasági igazgatója 

ünnepélyes köszöntésével kezdő-

dött. 

A polgármesteri hivatal struk-

túrájának átszervezése, és a ko-

rábban elfogadott létszámának 

biztosítása volt a képviselők 

egyik legfontosabb feladata. A 

nagy vitát kiváltó témát Mózes 

Ervin jegyző, az átszervezésre vo-

natkozó előterjesztés készítője 

vezette fel. Elmondta: a korábbi 

közgyűlésen meghatározott 

55l-es hivatah létszám jelentő-

sebb leépítés nélkül elérhető. Ko-

hári Nándor (Fidesz) utalt is arra: 

a tavalyi évben 551 és fél fő volt 

átlagban a hivatal létszáma, eh-

hez képest nem érhető el jelentős 

megtakarítás. Gila Ferenc 

(MSZP) figyelmeztetett: az átla-

gos és a napi, valós létszám nem 

keverhető össze. Dobó László (Fi-

desz) szerint az átszervezést a je-

lenlegi városvezetés a hivatal 

rossz működésével indokolta, 

holott a polgármesteri hivatal 

dolgozói akkor is jól végezték a 

munkájukat. Révész Mihály 

(MSZP) reagálásában kifejtette: 

a végeredmény, azaz az egész hi-

vatalról a teljesítménye alapján 

kialakult kép azonban nem volt 

kedvező. 

Mózes Ervin leszögezte, első-

sorban a munkatársak átcsopor-

tosításával oldják fel az arányta-

lanságot a szakirodák létszámá-

ban. A hivatalban számos hatá-

rozott idejű munkaszerződéssel 

foglalkoztatott, illetve próbaidős 

munkatárs dolgozik, így elsősor-

ban az ő szerződéseiket nem 

hosszabbítják meg. Tavaly de-

cemberben egyébként a koráb-

ban meghatározott 477 fővel 

szemben még 596-an dolgoztak 

a torony alatt, ez a szám január 

20-án 580 fő volt, és az állomány 

létszáma azóta is folyamatosan 

csökken. így a létszámleépítés a 

tavaly decemberi állapothoz ké-

pest körülbelül tízszázalékos. 

Botka László polgármester hoz-

zátette: nincs szükség arra, hogy 

egyszerre bocsássanak el több 

dolgozót, hiszen a határozott 

idejű szerződések folyamatosan 

járnak le, így mintegy magától 

éri el a kívánt létszámot a hiva-

tal. 

A hivatali struktúra átalakítá-

sa egyébként elsősorban a ható-

sági ügyekkel foglalkozó terüle-

tek megerősítését célozza, a mi-

nél jobb ügyfélkapcsolati rend-

szer megteremtése érdekében. 

Gregor Józsefet avatják a köz-

gyűlés döntése alapján 2003-ban 

Szeged díszpolgárává. Pro Ur-

be-díjat Macskássy Izolda festő-

művész és Szabó Imre, az SZTE 

jogi karának dékánja kap a testü-

let tegnapi döntése alapján. 

K.B. 

Csak jégzajlás idején állt le a tápéi rév 

Ártéri vizekben is jár 
majd az új komp 

Vasmacska, komp és víz Tápén. Fotó: Gyenes Kálmán 

Szénapadlásként is szolgált valamikor 

Százéves a szegedi 
Nagyállomás postája 

Egy év múlva már használhatják a vendégek 

Folytatódhat a gőzfürdő felújítása 

Amatőr Artium SZEGEDIEK 

Rendőrségről 
kérdeznek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mivel a magyar rendőrség, így a 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-

tányság is elkötelezte magát egy 

magasabb színvonalú, az Euró-

pai Unió irányelveinek megfelelő 

munkavégzés mellett, ezért Lu-

kács János dandártábornok, me-

gyei rendőrfőkapitány által meg-

bízott diákok a rendőrségről kér-

dezik a lakosságot az utcán, az 

intézkedés után, valamint a ka-

pitányság épületén belül. 

A kérdőívek kitöltésénél a 

megkérdezettek nem kötelesek 

megmondani nevüket és foglal-

kozásukat. A főkapitányság kéri 

a lakosságot, hogy a válaszadás-

sal segítsék a rendőrség munká-

jának korszerűsítését, fejleszté-

sét. 

Hatvanhárom Csongrád megyei 

alkotó nyolcvankilenc munkája 

látható a szegedi megyeháza 

földszintjén, a köves csobogó 

körül. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Amatőr Artium - Csongrád 

megye vizuális alkotóművészete 

című kiállítást március 14-én 

délután nyitotta meg Tóth Attila 

művészeti író. Min t mondta, 

szép, mégis igazságtalan feladat 

jutott a zsűrinek, Szemadám 

György képzőművésznek, Asztay 

Csaba grafikusművészek és Ba-

ráth Hajnal textilművésznek, hi-

szen a kiállítótér végessége miatt 

is válogatniuk kellett. Am i itt 

látható, mégis jól reprezentálja, 

hogy milyen sokan foglalkoznak 

képzőművészettel szabadidejük-

ben Csongrád megyében. A 

patchworktől a hagyományos ké-

peken át a kisplasztikákig, sőt 

ruhákig terjed a bemutatott 

munkák köre és ezek nem csak a 

tárlat látogatóját állítják meg, de 

a szemében néhány pillanatra az 

időt is. A legtöbben hagyomá-

nyos festményekkel pályáztak a 

kiállításra és nagyon erős a naiv 

festészet jelenléte. A naiv alkotás 

megkülönböztethető a dilettáns-

tól, az az ősi tudás, ösztönösség, 

természetesség az ismertetőjele, 

ami a mesterségbeli ismeret bir-

tokában alkotó művészek mun-

káin is látható. 

A tárlat a megyei önkormány-

zat uniós programsorozatának, 

de egy országos kezdeményezés-

nek is része. A munkák közül ti-

zenhármat az országos tárlatra is 

beválogatott a zsűri. 

NAGYSZENTMIKLÓSON 

A romániai Nagyszentmiklós vá-

rosa világhírű szülötte, Bartók 

Béla emlékének és örökségének 

ápolása céljából néhány évvel ez-

előtt vette fel a kapcsolatot a sze-

gedi konzervatóriummal. Ennek 

eredményeként már a harmadik 

koncertre kerül sor vasárnap a 

nagyszentmiklósi Nákó-kastély-

ban a zeneszerző születésének 

120. évfordulója alkalmából ala-

kult Pro Bartók Társaság szerve-

zésében. 

IFJÚSÁGI KONFERENCIA 

Házon kívül - Ifjúsági munka a 

társadalomban címmel rendez 

konferenciát március 22-23-án 

a Szegedi Ifjúsági Házban a sze-

gedi Nagyító Középiskolások Is-

kolán Kívüli Képzése Alapítvány 

és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsá-

gi Szolgáltató Iroda. 

Száz éve nyílt meg Szeged má-

sodik postája, amelyet a Nagy-

állomás épületében rendeztek 

be. 

Szénapadlásos istállóként szol-

gált a szegedi Nagyállomás pos-

tájának mai csomagfölvételi épü-

lete száz éve, a posta megnyitása 

idején. A város 2. számú postája 

1903. március 16. óta gyűjti és 

továbbítja a küldeményeket. 

A korabeli elnevezéssel „kincs-

tári posta-távirdahivatal"-ként 

említett intézményt egy évvel a 

Nagyállomás átadása után nyi-

tották meg, s működése termé-

szetesen kapcsolódott a vasút-

hoz, hiszen a küldeményeket vo-

nattal hozták-vitték. 

Az első időkben lovas kocsikkal 

vitték a város többi postahivatalá-

ba a leveleket és csomagokat; 

1909-ben már két automobil is se-

gítette a vasúti postán dolgozók 

munkáját. Az intézményt három 

éve belülről fölújították, 2001 -ben 

pedig bekapcsolták az integrált 

postahálózatba. A százéves évfor-

duló kapcsán tegnap két rendezvé-

nyen is megemlékeztek a jeles ese-

ményről. A szegedi igazgatóságon 

Tóth László megbízott igazgató a 

2. számú posta száz évéről beszélt, 

Keresztes Péter, a Magyar Posta 

Rt. általános vezérigazgató-he-

lyettese a posta megújulását célzó 

modernizációs terveit vázolta. 

Ezután a 2. számú postán a 

nyugdíjas és mai postások rész-

vételével ünnepséget tartottak a 

századik születésnap tiszteleté-

re. 

NY. P. 

Fotó: Karnok Csaba 

Fotó: Miskolczi Róbert 

A szegedi gőzfürdő rekonstruk-

ciójának folytatásáról szóló do-

kumentumot tegnap írta alá a 

városházán a fürdőigazgató és a 

kivitelező cég képviselője. 

Munka ma a Nagyállomás postáján. 

Luxuselemek, azaz mélygarázs 

építése, az udvar lefedése nélkül 

folytatódhat Szegeden a Tisza 

Lajos körúti gőzfürdő felújítása. 

Mészáros Gábor fürdőigazgató és 

Peresztegi Imre, a munkát meg-

hívásos közbeszerzési eljáráson 

elnyert Zalaegerszegi Általános 

Építőipari Vállalat vállalkozási 

igazgatója tegnap, a közgyűlés 

szünetében írta alá az erre vonat-

kozó dokumentumot. 

Botka László polgármester az 

ünnepélyes aktus előtt elmond-

ta: az új műszaki tartalommal is 

megvalósítható az eredetileg ter-

vezett ^költségvetéssel a beruhá-

zás. - A szegedi polgárok a jövő-

ben képtelenek lennének megfi-

zetni a belépőjegyeket, ha az ere-

deti elképzelések szerint valósul-

na meg a rekonstrukció - szögez-

te le a polgármester. A tervek 

szerint a 1,5 milliárdos beruhá-

zás nyomán új burkolatot és víz-

forgató berendezéseket kapnak a 

medencék, elkészül a szaunát és 

a szoláriumot is magában foglaló 

részleg és összesen 13-féle, az 

OEP által is támogatott gyó-

gyászati szolgáltatást lehet majd 

igénybe venni a létesítményben. 

A beruházás felét a Széchenyi-

terven keresztül az állam finan-

szírozza. a kivitelező garanciát 

vállak arra, hogy 2004. március 

14-én átadja a megújult fürdőt. 

Az eredeti átadási határidő ez év 

novembere, ám ez a dátum a ter-

vek módosítása, az építkezés de-

cemberi leállítása miatt nem 

tartható. 

K.B. Szerényebb elképzelésekkel, de folytatódhat a munka. 


