
SZERDA, 2005. F E B R U Á R 2. • A K T U Á L I S * 5 

Egy automata biztosító hibája miatt leállt a villamos 

Elromlott 
a felújított Tatra 
A hétfő délutáni átadás után 
nem sokkal a Széchenyi téren 
leállt a frissen forgalomba ál-
l í tott csuklós Tatra villamos. 
Min t kiderült, egy automata 
biztosító cseréjére volt szükség, 
a jármű tovább közlekedik. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hétfő délután avatta a város és 
az SZKT vezetése az első csuklós 
Tatra villamost. A húszéves, de 
teljesen felújított jármű tegnap 
forgalomba is állt. Azonban -
mint internetes fórumunkon je-
lezte egy olvasónk - hétfőn este 
hét óra tájban a Széchenyi téren 
meghibásodott. 

Dózsa Gábor, az SZKT igazga-
tója elmondta: a villamos meg-

bízhatatlanul működött az el-
múlt napokban. Többször leállt, 
és a méréseknél kiderült, a bizto-
sítót kell cserélni. Tegnap ugyan 
kiment a remízből, de nap köz-
ben javítani kellett egy automata 
biztosító, egy filléres alkatrész 
hibája miatt. Dózsa hangsúlyoz-
ta: ez a kocsi próbajáratként ed-
dig már több ezer kilométert fu-
tott Szegeden, hiszen be kellett 
szerezni a hazai forgalomba állí-
táshoz szükséges engedélyeket. 
Természetes, hogy működés köz-
ben számos apró-cseprő hiba jön 
elő. A társaság statisztikái azon-
ban azt mutatják, hogy csökkent 
a vonali meghibásodások száma. 
Ennél súlyosabb műszaki problé-
ma ne legyen soha - tette hozzá 
az igazgató. 

A képviselő szerint Szegedet ne helyben reklámozzák 

Kohári Nándor 
a városmarketingről 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi városvezetés 2004-es 
városmarketing-tevékenységét 
sajtótájékoztatón értékelte tegnap 
Kohári Nándor fideszes önkor-
mányzati képviselő, a kulturális 
bizottság tagja. Kohári elmondta: 
az általuk felkért szakértők véle-
ménye szerint a Belvárosi híd ta-
valyi „becsomagolása" és a Szege-
det népszerűsítő óriásplakát-kam-
pány indokolatlan volt, mivel sze-
rinte Szegedet nem Szegeden kell 

reklámozni. Kohári adatai szerint 
a híd feldíszítése hétmillió forint-
ba került, a plakátok-kampány ki-
vitelezése pedig milliós nagyság-
rendű volt. - Ezek elköltése nem 
szolgálta a célt. A szabadtéri reklá-
mozása kapkodó és elkésett volt, a 
programválasztás sem volt sze-
rencsés. Bízunk benne, hogy 
2005-ben a felújított Anna-fürdő, 
valamint az Ady téri egyetemi 
központ turisztikai vonzereje is je-
lentkezik - magyarázta a képvise-
lő. 

Szemközt Kardos Jánossal 
Ma este fél nyolckor ismét je-
lentkezik a Városi Televízió 
Szegedben a Szemközt, a VTV 
és a Délmagyarország közös 
műsora. 

A vendég Kardos fános, az ön-

kormányzat oktatási irodájának 
vezetője lesz, aki az iskolairányí-
tás átszervezéséről beszél. A két 
műsorvezető Mórok Tamás szer-
kesztő-riporter és Szabó C. Szi-
lárd újságíró. 

„Nem ígérhetek mást, csak munkát, munkát és munkát" 

Pajor Lászlót beiktatták 
Rendkívüli összdogozói értekezleten teg-
nap beiktat ták a Szegedi Városi Oktató 
Kórház új főigazgatóját, Pajor Lászlót. Az öt 
évre szóló megbízólevelet Botka László pol-
gármester adta át. 

Ünnepélyes keretek között tegnap vehet-
te át megbízólevelét Botka László polgár-
mester től Pajor László, a Szegedi Városi 
Okta tó Kórház ú j főigazgatója. Az uroló-
gusprofesszort az egészségügyi bizottság, 
a közalkalmazott i tanács, majd a pénteki 
közgyűlés is egyhangú szavazással válasz-
totta meg az in tézmény vezetőjének feb-
ruár elsejétől, öt évre. 

Az ennek kapcsán összehívott rendkí-
vüli összdolgozói értekezleten Botka 
László hangsúlyozta: a fenntar tó önkor-
mányzat érdeke, hogy a kórház pozíciója 
megerősödjön, ezért az új főigazgatóval 
szemben az az elvárásuk, hogy alapozza 
meg, majd vigye tovább ezt a folyamatot. 
Emellett fontos feladatul tűzték ki a vá-
ros két egészségügyi intézményének, a 
klinika és a kórház szakmai profi l jának 
összehangolását, amely Pajor László fő-
igazgatói pályázatában is kiemelt célként 
szerepelt. Az együt tműködés első lépése-
ként a tegnapi beiktatáson jelen volt Be-
nedek György, a Szegedi Tudományegye-
tem Altalános Orvostudományi Karának 
dékánja, valamint Lonovics lános cent-
rumelnök is. 

Pajor László rövid beszédében kiemelte: 
fontosnak tar t ja a gazdasági egyensúly 
megtar tását oly módon, hogy a betegellá-
tás színvonalából közben ne kelljen en-
gedni. Sőt: a fejlesztést mindennap célul 
kell ki tűzni . - Nem ígérhetek mást , csak 
munká t , munká t és munká t - mondta 
zárásként . 

Pajor Lászlót egyhangúlag választották meg Fotó: Karnok Csaba 

Az ú j főigazgató nehéz helyzetben vette át 
az intézményt, hiszen a 2 milliárd 400 mil-
lió forintos beruházás első ütemeként a 
pszichiátriai osztályt kiürítették és teljesen 
szétverték. Jelenleg csupán a belső tartófa-
lak állnak, ám ha elkészül, ez az épület-
szárny lesz a legmodernebb, és minden elő-

írásnak megfelel majd. Az évek óta helyhi-
ánnyal küzdő intézményben viszont most 
még jobban össze kell zsúfolódni. A pszichi-
átriát a tervek szerint májusban adják át, 
utána pedig megkezdődhet az urológia és a 
műtőblokk felújítása. 

TÍMÁR KRISZTA 

Negyvenéves 
a Fekete István-iskola 
Idén ünnepli fennállásának negyvenéves évfordulóját a szegedi Feke-
te István Általános Iskola. A jubileum alkalmából a héten vetélkedő-
ket, filmvetítéseket rendeznek. Holnap az ünnepi műsoron a dráma 
szakkörösök Charles Dickens Twist Olivér című darabjából adnak 
elő részleteket. A rendezvényre a szervezők várják a volt tanítványok, 
tanárok és egykori dolgozók jelentkezését a 62/548-960-as számon 
Dobos Edit igazgatóhelyettesnél. 

Az önkormányzati intézmények fele már részlegesen akadálymentesített 

Perelhetnek a mozgáskorlátozottak 
Szegeden a kétszázötven közintézmény fele 
már részlegesen akadálymentesített . Ebből 
ötvenet az elmúlt öt évben alakítottak át. A 
mozgáskorlátozottak szeretnék elérni, 
hogy komolyan vegyék az esélyegyenlőségi 
törvényt. Ha másképpen nem megy, pereket 
indítanak. 

- Semmi értelme több ezer per megindításá-
nak, hiszen azzal lehetetlenné tennénk a bí-
róságokat. De ha egy mozgáskorlátozott jog-
orvoslatot kezdeményez, akkor mellé áll a 
szövetség. Az a célunk, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet a helyzet komolyságára - mondta la-
punknak Hegedűs Lajos, a Mozgáskorláto-
zottak Egyesülete Országos Szövetségének 
(MEOSZ) elnöke, aki csak néhány tucat per-
ben gondolkodik. 

A MEOSZ megyei szervezetének vezetése 
viszont úgy véli, hogy a perek inkább ellen-
szenvet váltanának ki, mint együttérzést. No-
ha Tóth Margit elnök nem említi, tudunk a vá-
rosban olyan orvosi rendelőben végzett aka-
dálymentesítésről, ahol a lépcsőkre két desz-
kát szögeltek, ám a rámpa olyan meredek, 
hogy azon kerekes székkel felkapaszkodni cir-
kuszi mutatvány. Az elnök inkább a jó példá-
kat sorolja: kiemeli Dócot és Sándorfalvát, 
ahol komolyan vették az 1998-as esélyegyen-
lőségi törvényt. A szegedi Hansági Ferenc Ven-
déglátóipari, Idegenforgalmi Szakiskola és 
Szakközépiskolában is megkezdték a munkát, 
azonban a városban az önkormányzati általá-
nos iskolák között nem találtak pályázatuk-
hoz partnert. A vásárhelyi Szőnyi Benjámin 
Református Általános Iskolával és a puszta-
szeri általános iskolával összefogva a Phare-tól 
közösen negyvenmillió forintot nyertek. 

- A teljes összeg ránk eső része húszmillió 
forint, amiből az új tanév kezdetére elkészül 
egy lift, a nyílászárókat nagyobbra cseréljük, 
a kerekes székeseknek is megfelelő vizes-
blokkokat alakítunk ki, valamint a folyosó-
kon speciális burkolatot rakunk le, ami a 
gyengén látóknak segít a közlekedésben - tá-

A Tisza Lajos körúti rendelőintézetben már megtörtént az akadálymentesítés. így szabad 
a z ú t a k e r e k e s s z é k e k e l ő t t Fotó: Karnok Csaba 

jékoztat Birgésné Bujdosó Aranka, az iskola 
gazdasági vezetője. 

Priskinné Ale Mária, a polgármesteri hiva-
tal városfejlesztési osztályvezetőjétől meg-
tudtuk, hogy a szegedi önkormányzat 
2004-ben mindössze 2 millió 400 ezer forin-
tot nyert akadálymentesítésre. Rádai Sándor, 
a MEOSZ szakértője - aki 16 évig volt a szö-
vetség elnökségi tagja - elmondta, hogy ta-
valy az országosan szétosztható 498 millió 
forintnak közel a fele maradt a kasszában. 
Közölte: a beérkezett 818 pályázat kevesebb 
mint egynegyede felelt meg a követelmé-
nyeknek. Feltűnő volt - mint mondta - , hogy 
a legtöbb építésznek fogalma sincs az idevo-
natkozó előírásokról. Szerinte azért kell pere-
ket indítani, hogy büntetlenül ne lehessen a 
rendeletet semmibe venni. 

A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egye-

sülete viszont tárgyalások útján szeretne elő-
rehaladni. Fekete Albertné elnök úgy gondol-
ja, hogy perekkel nem érnek célba, csak az 
embereket hangolják maguk ellen. Szerinte a 
lépcsőn járó mobilliftekkel - amiket adott 
esetben más intézményekbe is át lehetne 
vinni - könnyíthetnének a mozgáskorláto-
zottak helyzetén. Ilyen másfél millió forintos 
berendezést szereltek fel nemrégiben két sze-
gedi orvosi rendelőben is - tájékoztatott Rácz 
Róbert. A polgármesteri hivatal városüze-
meltetési'irodájának műszaki osztályvezető-
je elmondta: Szegeden a kétszázötven közin-
tézmény fele már részlegesen akadálymente-
sített. Ebből ötvenet az elmúlt öt évben alakí-
tottak át, s az önkormányzat az ezredfordu-
lótól saját erőből negyvenmillió forintot köl-
tött ilyen célra. 

CS. GÁT LÁSZLÓ 

Solymos László és Dobó János a kampányról 

Névtelen szórólap 
az Északi városrészben 
Keményen bírálja a város ve-
zetését az az ismeretlen kam-
pánycsapat, amely a szegedi 
2 l -es választókerület postalá-
dáiba egy narancs színű, aláírás 
nélküli szórólapot jut ta tot t a 
napokban. A március 6-i idő-
közi önkormányzati képviselő-
választás baloldali jelöltje tisz-
tességes kampányra szólít fel, 
míg a jobboldali jelölt nagyrészt 
egyetért a szórólap tartalmá-
val. 

„Dráguló hétköznapok Szege-
den" - ezt a címet viseli az a na-
rancs színű szórólap, amelyet a 
szegedi Északi városrészben és a 
Franciahögyön dobtak be a pos-
taládákban ismeretlenek. A 
2l-es választókerületben márci-
us 6-án tartanak időközi önkor-
mányzati képviselőválasztást. 
Jelen állás szerint négy jelölt in-
dul. Berényi Károlyné az Együtt 
Szegedért Egyesület képviseleté-
ben, Dobó János a Fidesz-MPSZ-
MDF-MKDSZ-KDNP közös 
képviselőjelöltje, Hajdú Andrást 
a MIÉP jelölte, Solymos Lászlót 
az MSZP-SZDSZ-Centrum-
MSZDP támogatja. 

A városrészben 
mindenütt terítették 

Az aláírás nélküli sajtótermék 
ismeretlen szerzői keményen fo-
galmaztak, súlyos problémákat -
munkanélküliség, közlekedés, 
közbiztonság - emlegetnek; éle-
sen bírálják a város vezetését. In-
formációink szerint a városrész-
ben mindenütt terítették a szó-
róanyagot. A kormányoldal 
azonnal elítélte az ilyen eszkö-
zökkel folyó választási küzdel-
met. 

- Megdöbbentőnek tartom, 
hogy a vádaskodásra épülő nega-
tív kampány Szegedet sem kerül-
te el, ugyanakkor kérek minden-
kit, hogy miután Szegeden ez 
nem volt szokás, a jövőben tar-
tózkodjon tőle minden jelöltet 
állító szervezet. Én kitartok a 
tisztességes kampány mellett -
jelentette ki Solymos László. 

Az MSZP-SZDSZ-Centrum-
MSZDP jelöltjének célja az, 
„hogy a márciusi választást a 
programok és a jelöltek küzdel-
me határozza meg, hiszen a kör-
zetnek olyan képviselőre van 
szüksége, aki képes a városrész-
nek garantálni azt a fejlődést, 
ami egész Szegedet jellemzi". 

Kozma: Kontraproduktív 
az ilyen akció 

Az MSZP szegedi szervezete 
nevében Kozma József városi el-
nök elítélte az akciót. Szeged el-
utasítja a negatív kampányt - ír-
ta közleményében. Meggyőződé-
se, hogy a szegediek megbüntetik 
azt a pol i t ika i erőt , a m e l y i lyen 
eszközökhöz nyúl. Kozma meg-
jegyzi, hogy a nevüket nem válla-
ló terjesztők a Fidesz-propagan-
da színeit és retorikáját használ-
ták. 

Dobó fános, a Fidesz-MPSZ-
MDF-MKDSZ-KDNP közös 
képviselőjelöltje csodálkozik az 
MSZP-s politikusok érzékenysé-
gén. „A 2002-es ron werberi 
kampány óta sok furcsa hirdetés 
és szórólap jelent meg Magyaror-
szágon. Igaz, nem az MSZP-vel 
kapcsolatban. A magam részéről 
a szórólap tartalmának 95 száza-
lékával egyetértek, bár nem el-
lenőriztem, valószínűleg ténye-
ket tartalmaz a városvezetés mű-
ködéséről" - mondta. Szerinte a 
város vezetőinek inkább azon 
kellene elgondolkodnia, hogy a 
problémákat hogyan oldhatják 
meg. 

Kampányfurcsaságok 
- Engem az érdekelne igazán, 

hogy miért vesznek részt a kam-
pányban a kabinet és önkor-
mányzati cégek fizetett alkalma-
zottai, lehet-e szolgálati VW Bo-
rát használni a választási kam-
pányban, és hogyan kapcsolódik 
az a vállalkozó a város vezetésé-
hez, aki a Solymos László kam-
pányrendezvényére várépítéshez 
havat szállított a Kodály térre -
tette hozzá. 

M. B. I. 


