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Az új SZKT-igazgató a járműjavításon spórolna 

Dózsa új trolibuszos 
vonalakat ígér 

Dózsa Gábor egyik fő célja a jövőben az elöregedett járműpark fia-
ta l í tása . Fotó: Kamok Csaba 

Május 15-étől irányítja a Sze-
gedi Közlekedési Társaságot a 
cég új igazgatója, Dózsa Gá-
bor. Az SZKT frissen megvá-
lasztott vezetője a társaság 
gazdasági stabilizálását és 
műszaki fejlesztését nevezte 
fő céljának. 

- Elődjét elsősorban a Vivaép 
Rt.-vei kötött 25 éves, kizáróla-
gos járműjavítási szerződés mi-
att támadták. Mit kezd ezzel az 
örökséggel ? 

- Nem vagyok jogász, így jogi 
szempontból nem tudom véle-
ményezni a kialakult helyzetet. 
Az azonban biztos, hogy a 25 
éves szerződés jogszerűségét már 
vizsgálják. Ez a megállapodás az 
SZKT számára gazdaságilag 
előnytelen, így rövid idő alatt 
meg kell találnunk a megoldást. 

- Mit vesznek majd észre az 
utasok abból, hogy új igazgató-
ja van a cégnek ? 

- Mindenképpen szeretném, 
ha javulna a cég arculata, és a 
jövőben valóban európai szintű 
szolgáltatást tudnánk nyújtani. 
Ehhez persze fejlesztések kelle-
nek. Az önkormányzat jelen 
helyzetben képtelen többet ál-
dozni a cég támogatására, így a 
fejlesztési forrásokat csak an-
nak a mintegy 700 millió forint-
nak a drasztikus csökkentésével 
tudjuk előteremteni, amelyet je-
lenleg külső szolgáltatóknak, 
közbeszerzési eljárás nélkül fi-
zetünk, legnagyobb részt jármű-
javításra. 

- A z önkormányzat a költség-
vetésében jelentős összeget ter-
vezett villamospálya-rekonst-

NEVJEGY 
Dózsa Gábor 1959-ben szüle-
tett Jászberényben. A mező-
gazdasági tudomány kandidá-
tusa, műszaki doktor. Jelenleg 
az SZTE Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola Technika tan-
székének docense, üzletveze-
tője a tömegközlekedési jár-
műveket, műszaki berendezé-
seket forgalmazó Technotip 
Bt.-nek. Nős, két gyermek, a 
7 éves Anna és a 17 esztendős 
Martin édesapja. 

rukcióra. Ez megszabja a fej-
lesztések irányát 1 

- A város 160 millióját mi is 
kiegészítenénk 40 millióval, így 
akár egymilliárdos beruházás 
központi támogatására pályáz-
hatnánk. Ebből a pénzből elké-
szülhetne a Dugonics tér és az 
Anna-kút között a pálya kétvágá-
nyúsítása. 

- Korábban szó esett a troli-
hálózat bővítéséről, amit hol tá-
mogattak a városházán, hol 
nem. Mi az ön véleménye ? 

- Mindenképpen kell új vona-
lakat létesíteni, hiszen a bevétel 
csak ezzel növelhető. Az előbb 
említett villamospálya-építés 
alapja lehet annak a beruházás-
nak, amely nyomán a Honvéd 
térig vinnénk el a 8-as troli vona-
lát. De már az idén újraindíthat-
juk a Bakay Nándor utcától a Vár 
utcáig közlekedő 5/A-s járatot, a 
későbbiekben pedig beindíthat-
juk a Csáky utcától a Vár utcáig -
a Tesco mellett, a Körtöltés ut-
cán - közlekedő 6-os járatot. 

- Van megoldási javaslata a 
rendkívül amortizálódott jár-
műpark megújítására is 1 

- Az elkövetkező két év alatt 3 
alacsony padlós buszt vásáro-
lunk, hogy esetleges üzemzavar 
esetén ne a Tisza Volántól kell-
jen bérelnünk buszokat, amelye-
kért egyébként évente majd 20 
millió forintot fizetünk. Két ala-
csony padlós troli forgalomba ál-
lítását is tervezzük, amiket ma-
gunk szerelünk majd össze. Az 
összeszerelést egyébként szeret-
ném olyan szintre fejleszteni, 
hogy a későbbiekben eladásra is 
dolgozhassunk. Megkezdjük a 
Skoda és Ikarus csuklós trolik 
felújítását is. A villamosparkot 
saját erőből, állami vagy önkor-
mányzati támogatás nélkül nem 
tudjuk megújítani, de fejlesztési 
elképzeléseink vannak. 

- Az ön cége, a Technotip Bt. 
éppen felújított járművek forgal-
mazásával foglalkozik. Ez össze-
férhetetlen új pozíciójával. 

- A Technotip Bt.-nek a to-
vábbiakban nem leszek tulaj-
donosa és a cég megszünteti 
ilyen tevékenységét. Ily mó-
don sem jogi, sem gazdasági, 
sem erkölcsi összeférhetetlen-
ség nem lesz. 

KÉRI BARNABÁS 

Nulladik évfolyammal plusz egy év a sikeres nyelvvizsgáért 

Ötéves lehet a középiskola 
Ha a parlament elfogadja az ok-
tatási törvény tervezett módo-
sítását, akkor 2004. szeptem-
berétől a középiskoláknak le-
hetőségük lesz arra, hogy nul-
ladik évfolyam keretében emelt 
óraszámban oktassák az idegen 
nyelvet. 

A kormány elfogadta és a T. Ház 
elé terjesztette a közoktatási tör-
vény tervezett módosítását. En-
nek egyik passzusa elfogadása 
esetén jelentősen befolyásolhatja 
a középiskolai oktatást. Az Ok-
tatási Minisztérium (OM) 
ugyanis elképzelhetőnek tartja, 
hogy a középiskolákban 2004. 
szeptemberétől felmenő rend-
szerben egy rendkívüli, nulladik 
év keretében megemelt óraszám-
ban tanítsanak valamilyen ide-
gen nyelvet és számítástechnikai 
ismereteket. 

Medgyes Péter, az OM nem-
zetközi oktatási és tudományos 
kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkára arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy amennyiben elő-
reláthatólag júniusban megsza-
vazza a parlament a törvénymó-
dosítást, úgy egy év alatt meg le-
het tenni a szükséges előkészüle-
teket a 2004. évi szeptemberi in-
duláshoz: 

- Ebben a rendkívüli nulladik 
évben a középiskola által válasz-
tott idegen nyelvet az órakeret 
legalább 40 százalékában oktatni 
kell. A számítástechnikát is 
emelt szinten, az órakeret 15 
százalékában kell majd tanítani, 
míg a fennmaradó időben szin-
ten tartó, felzárkóztató órákat 
kell majd tartani. Ezzel a megol-
dással reményeink szerint sok-
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A jelenlegi középiskolásoknak már nem kérdés, de a"z utánuk jövőknek az lehet a nulladik évfolyam-
ra járás. Fotó: Miskolcri Róbert 

kai dinamikusabban és intenzí-
vebben lehet a választott nyelvet 
tanítani, ezáltal nagyobb az esé-
lye a diáknak arra, hogy sikeres 
nyelvvizsgát tegyen már a nulla-
dik év végén - magyarázta Med-
gyes Péter. 

A tárcának az az egyik legfonto-
sabb célja, hogy minél hamarabb 
használható nyelvtudást szerez-
zenek a diákok. A helyettes ál-
lamtitkár hozzátette: a törvény-

FISZ-KLUB, DIAKOKNAK 
Klubot alakított a Felsőoktatási Információs Szolgálat (FISZ). A 
már nem csak felvételivel, hanem érettségivel, nyelvvizsgával és 
minden, oktatásba tartozó témakörrel foglalkozó FISZ számos in-
gyenes szolgáltatást kínál a diákoknak. Az információs szolgálat a 
napokban FISZ-klubot alapított, ahol a középiskolás diákok tagdíj 
nélkül elsőként értesülhetnek minden, oktatással kapcsolatos le-
hetőségekről, őket érintő változásokról és ingyen vehetik igénybe 
a FISZ valamennyi szolgáltatását. A FISZ-klub a www.fisz.hu 
honlapon érhető el. 

ben az OM csupán lehetőséget, 
ajánlást fogalmaz meg a nulladik 
évvel kapcsolatban. A törvény-
módosítás után az iskolafenntar-
tó önkormányzatokon és az isko-
laigazgatókon múlik, hogy beve-
zetik-e a nulladik évet vagy sem. 

A szegedi középiskolák igazga-
tóinak többsége eddig csupán 
hallott a kezdeményezésről, de 
hivatalos értesítést még egyikük 
sem kapott. Az iskolavezetők el-
mondták, kíváncsian várják az 
új kezdeményezést, amelynek 
talán egyik legneuralgikusabb 
pontja az anyagi háttér megte-
remtése. 

- A kormány nem tud meg-
emelt vagy plusz normatívát biz-
tosítani a programba bekapcso-
lódó iskoláknak. Az igazgatók-
nak és a településeknek lesz a 
feladata, hogy kidolgozzák a 
megvalósíthatóságát. A minisz-
tériumból egyébként is elég ne-
hezen határozható meg, hogy 

például egy szegedi iskola ho-
gyan építse be a tantervébe ezt a 
plusz egy évet, honnan tudja biz-
tosítani a tanerőt. Azt is tudjuk, 
hogy elsősorban a nagyobb gim-
náziumokban, esetleg szakkö-
zépiskolákban fogják kísérleti 
jelleggel elindítani a képzést. 
2004-ben még csak egy osztály 
indulhat iskolánként, s ha az el-
képzelések beválnak, akkor a kö-
vetkező tanévtől már több idegen 
nyelvből is indulhat nulladik év-
folyam - mondta Medgyes. 

A helyettes államtitkár hozzá-
tette: tisztában vannak vele, 
hogy a gyengébb középiskolákba, 
elsősorban szakiskolákba járó di-
ákok nagy valószínűséggel kima-
radnak ebből a programból. A 
szakiskolák idegennyelv-oktatá-
si problémáira a Világnyelv prog-
ram keretében próbálnak majd 
megoldást találni, de ez nagyon 
hosszú idő lesz. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

A riasztó 
buktatta le 
Kiskunhalason, a Gyöngyvirág 
utca egyik lakásában makói be-
törőt értek tetten egy biztonsági 
cég járőrei. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A 44 éves I. fános április 28-án 
délelőtt fél tíz körül hatolt be a 
lakásba. A helyiségeket átkutat-
va több használati tárgyat is ösz-
szekészített magának, mintegy 
nyolcvanezer forint értékben. A 
tettes azonban nem számolt az-
zal, hogy a lakásban riasztórend-
szer is működik. A jelzésre egy 
biztonsági cég járőrei felfigyel-
tek, a helyszínen elfogták I. Já-
nost, és a rendőrség megérkezé-
séig visszatartották. A kiskunha-
lasi rendőrkapitányság őrizetbe 
vétel mellett indított eljárást az 
ügyben - tájékoztatta lapunkat 
az Objektív Hírügynökség. 

Uniós versenyben döntősek 
Bejutott az Oké Európa vetél-
kedő döntőjébe a szegedi Rad-
nóti Miklós gimnázium 10/L 
osztályos csapata. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi Radnóti Miklós gim-
názium 10/L osztályos tanulója, 
Halász Kinga az interneten kez-
dett el válaszolni az Oké Európa 

vetélkedő kérdéseire. A l ó éves 
lány bejutott a középdöntőbe, 
ahol már csapatot alkotva, Né-
metországból kellett felkészül-
niük. - A Szeged Plazában meg-
rendezett középdöntőn német 
táncot kellett előadnunk és né-
met ételeket kellett készíte-
nünk. A csapatunk egyebek 
mellett kolbászt, fekete erdő 
tortát és húsgombócot készített 

barna mártással - mesélte Kin-
ga. A verseny célja egyébként az, 
hogy a fiatalok jobban megis-
merjék az Európai Unió intéz-
ményrendszerét, a tagországo-
kat, Magyarország és az unió 
kapcsolatát. A döntőt Budapes-
ten rendezik meg. A fiataloknak 
feladatul szabták, érjék el, hogy 
a helyi médium beszámoljon a 
versenyről. 

Bronzplakett 
a jubiláló 
gazdáknak 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Bronzplakettel jutalmazta a vá-
sárhelyi Hód-Mezőgazda Rt. a 
hétvégi állattenyésztési napokon 
azokat a kiállítókat, akik mind a 
10 rendezvényen bemutatták te-
nyészállataikat. így a Gorzsai 
Mg. Rt. (Vásárhely), a Kinizsi 
2000 Mg. Rt. (Fábiánsebestyén) 
és a Pankotai Agrár Rt. (Szentes) 
is kapott plakettet. 

A szarvasmarha-tenyésztés dí-
jazottjai: a holstein-fríz szűz üsző 
kategória 2. helyezettje lett a 
Hód-Mezőgazda Rt. tehene. A 
Csongrád megyei Agrárkamara 
különdíját a Hód-Mezőgazda Rt. 
kapta a csapatversenyben elért el-
ső helyezésért. A legeredménye-
sebben szereplő tenyészet szintén 
a Hód-Mezőgazda Rt. lett. A juh-
tenyésztési díjazottjai: 2. helye-
zett lett Silay Ferenc (Szeged) fe-
kete és fehér racka jerke csoport-
jáért. A kecsketenyésztés díjazott-
jai: első helyezést ért el a Szegedi 
Tudományegyetem Mezőgazda-
sági Főiskolai Kar. A lótenyésztés 
díjazottjai: az arab fajtacsoport-
ban a 3. helyezett lett Csikai Mik-
lós (Szentes) lova. A Furio-
so-North Star fajtacsoportban 2. 
lett a Hód-Mezőgazda Rt. lova, 3. 
Kovács Judit tenyésztő (Szeged). A 
Nóniusz fajtacsoportban 2. helye-
zett lett Gelcz Miklós tenyésztő 
(Szeged) lova, 3. a Kinizsi 2000 
Mg. Rt. (Fábiánsebestyén) lova. 

Kozma Imre atya Szegeden 

Máltaiak a közjóért 
Munkáját összegezte, elemezte, jövendő teendőit vázolta Szegeden 
tartott tanácskozáson a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
dél-alföldi régiójának húsz csoportja. 

A küldöttgyűlésen Lengyel Gyula területi vezető beszámolójához 
kapcsolódva a csoportok képviselői részletes képet adtak a szeretet 
önkéntesei tevékenységéről. Markánsan megfogalmazódott, hogy a 
jószolgálati intézmények (például a kecskeméti hajléktalanokat szol-
gáló orvosi rendelő és melegedő, a szegedi máltai játszótér, a kalocsai 
hajléktalanszálló) működtetése és a hagyományos karitatív tevékeny-
ségek mellett a máltaiak különös gondot fordítanak a lelki segítség-
nyújtásra is. 

A szegedi csoport például a Gondviselés házában immáron kilence-
dik éve heti öt alkalommal fogadja a segítséget kérőket és adományo-
zókat. Tavaly közvetítésükkel 32 ezer 760 kilónyi ruhanemű és 2 ezer 
292 pár cipő jutott el a rászorulókhoz. Hatodik éve étkeztetnek in-
gyen a hétvégéken a Hóbiárt bisztró támogatásával harminc nehéz 
sorsú kisgyermeket, akiknek családját is patronálják. Országosan is 
egyedülálló akcióval a szegedi máltaiak öt éve rendszeresen szervez-
nek egészségügyi előadásokat, mentálhigiénés gondozást a beteg, 
idős embereknek és hozzátartozóiknak. 

Gyermeksegítő munkájuk kiemelkedő eleme tíz esztendeje a „Szí-
vemből - szíved szerint" mottójú karácsonyünneplés, aminek kereté-
ben évente közel száz szegény kisgyerek kap általa áhított játékot 
ajándékba. Hagyományosak a csoport húsvéti, karácsonyi agapéi, 
élelmiszer-adományozásai. A szeretet szegedi önkéntesei ezernyi 
munkaórával, évente több millió forintban mérhető adománnyal se-
gítik a város lakóit, a régió szegényeit. 

A tanácskozáson részt vevő Kozma Imre apostoli protonotári-
us, az MMSZ elnöke a jelenlévők figyelmébe azt ajánlotta, hogy 
most, amikor a jóléti társadalmat favorizálják, ám az emberiség-
nek kilencven százaléka szegénységben él, komolyan el kell gon-
dolkodni a jövőn, s nekünk a hagyományos keleti gondolkodás 
jegyében a közjót kell a középpontba állítani. A humán értékeket 
a hit erejével, felelősségvállalással kell erkölcsi értékké emelni. 
A magyar máltaiak, akik mostanra 173-féle segítő tevékenységet 
végeznek, továbbra is a kiszolgáltatottak mellett vannak, mint-
egy üzennek ezzel a társadalomnak. Imre atya úgy fogalmazott 
„A kereszténységnek a veleje az, amit a máltaiak csinálnak", s a 
világnak, az embereknek elsősorban önmagukkal tartoznak, azt 
adják a szegények, a köz javára. 

SZABÓ MAGDOLNA 

http://www.fisz.hu

