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107 álláshely megszüntetéséről szavaz a közgyűlés pénteken 

Közalkalmazottakat bocsátanak el 
Nagy 
nevek 

A hivatalos közgyűlési előter-
jesztés úgy fogalmaz, „a Szent-
györgyi Albert Tudományegye-
tem Tanulmányi és Információs 
Központjának megnyitását kö-
vetően várhatóan jelentősen 
változnak a Somogyi Könyvtár 
forgalmi adatai", ezért kell ál-
láshelyeket március l-jétől el-
vonni. Az, hogy az egyetemet 
másképp hívják Szegeden, az, 
hogy a Somogyi-könyvtár nevét 
másképp írják, nem érdekes. De 
hogy alpolgármesterről No-
bel-díjas tudóst nevezzenek el, 
fontos hír. Ilyesmiről most elő-
ször szavaz a városi közgyűlés 
Szegeden. 

M. B. I. 

Folytatás az 1. oldalról 

A Somogyi-könyvtárból az előterjesztés 
értelmében március elsejével 9 könyvtá-
rost kell elküldeni. Szentgyörgyj Pál gaz-
dasági alpolgármester szerint a 120 fős in-
tézmény esetében ez kevesebb mint 10 
százalékos létszámcsökkentést jelent. Mi-
vel sok egyetemista vette igénybe a könyv-
tárat, szerinte logikus, hogy az egyetemi 
központ elkészültével csökkennie kell a 
látogatottságnak. A város azonban nem 
szeretné, ha romlanának a szolgáltatások, 
az olvasókat ugyanúgy ki kell szolgálni, 
mint eddig. Sőt: fejlesztéseket terveznek, 
most elsősorban a fiókkönyvtárak eseté-
ben - tette hozzá. így Szőregen és Petőfite-
lepen is új berendezés vásárlására pályá-
zik a város. 

Szőkefalvi-Nagy Erzsébet igazgató kér-
désünkre elmondta: a könyvtárhasználók 
száma méréseik szerint változatlan, csak 
a Dóm téri központban napi ezer fő fölött 
van. Az egyetemi könyvtár és a Somogyi 
feladata, gyűjteménye más. Lakossági el-
látásra például könyveket az egyetem nem 
is vásárol, bizonyos dokumentumok pe-

dig csak itt, vagy csak ott találhatók. A je-
lenlegi szolgáltatásokat meg kívánják tar-
tani, de csökkentett létszámmal és rövidí-
tett nyitva tartással ez biztos, hogy nem 
tartható. 

A szakorvosi és háziorvosi ellátás eseté-
ben 29 betöltött és 9 üres álláshelyet 
szüntetnének meg. Gaál István igazgató 
elmondta: az intézménynek a jogszabá-
lyok szerint kell eljárni, kötelezettségeket 
addig lehet vállalni, amíg a jogszabályok 
lehetővé teszik, közben a törvényben elő-
írt béremelés forrását valahonnan elő kell 
teremteni. Bizonyos feladatokat kisebb 
létszámmal is az előírtaknak megfelelően 
tudnak ellátni. Most még egy döntés-elő-
készítő folyamat zajlik, arról még egyez-
tetnek, hogy konkrétan kiket küldenek el. 
Információink szerint védőnőket, labo-
ránsokat és a nőgyógyászatot érinti a raci-
onalizálás. A város pályázaton szerez 
pénzt a végkielégítésekre. 

Az önkormányzat igyekszik visszafogni 
a működési költségeket, mivel a meg-
emelt közalkalmazotti bérekre az állam 
nem biztosít elég forrást. Közben a fejlesz-
tésre fordítható városi pénzek mellé ren-

geteg állami és uniós támogatást lehet ta-
lálni. A város minden erejével azon van, 
hogy a fejlesztésekre szabadítsa föl a mű-
ködésre költött pénzeket. A pénteki dön-
tés nyomán jövő hét keddtől már csök-
kentett létszámkerettel működnek tovább 
az intézmények. 

MOLNÁR B. IMRE 

FIOESZ-TILTAKOZAS 

Kohári Nándor fideszes önkormányzati képvi-
selő szerint a Somogyi-könyvtár csökkentett 
létszámmal nem tudja ellátni a feladatát, láto-
gatottsága pedig nem csökkent, ezt a beépített 
számláló is bizonyítja. A képviselő szerint ha a 
szolgáltatások rovására kénytelen takarékos-
kodni a könyvtár, az egy öngerjesztő leépülési 
folyamatot indít be. Képviselőtársa, Hűvös 
László szerint elfogadhatatlan, hogy a kor-
mány súlyos alulfinanszírozása miatt egész-
ségügyi dolgozókat kelljen elbocsátani, miköz-
ben ez a terület egyébként is komoly szakkép-
zett munkaerőhiánnyal küzd. A népszavazáson 
született eredmény kötelezi arra a kormányt és 
a városvezetést, hogy felelősen kezelje a köz-
egészségügy helyzetét - tette hozzá. 

Lakossági fórum 
Pokornival és Dobóval 
Pokorni Zoltán, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség alelnöke ma Sze-
gedre látogat. A vezető ellenzéki politikus délután 3 órától a Szegedi 
Tudományegyetem oktatóival folytat háttérbeszélgetést a felsőokta-
tás helyzetéről. Ezt követően Pokorni Zoltán este 6 órától a március 
6-i időközi önkormányzati képviselő-választás Fidesz-MPSZ-
MDF-KDNP-MKDSZ által támogatott jelöltjével, Dobó Jánossal tart 
közös lakossági fórumot a Kodály Téri Általános Iskolában. 

Nem tett le szándékáról az algyői férfi 

Gyógyítanák, de 
a kegyes halált akarja 
Bár cikkünk nyomán több ter-
mészetgyógyász és orvos is fel-
ajánlotta Mencigár Tibornak, 
hogy ingyen kezeli, az Algyőn 
élő férfi továbbra sem tesz le 
szándékáról: kéri az eutanáziát, 
a kegyes halált. Levelére a köz-
jogi méltóságok még nem vá-
laszoltak. 

Egy héttel ezelőtt írtunk lapunk 
hasábjain arról az Algyőn élő fér-
firól, aki eutanáziáért folyamo-
dott több közjogi méltósághoz, 
közöttük a köztársasági elnök-
höz és a kormányfőhöz. Menci-
gár Tibor 1976-ban szenvedett 
balesetet, azóta nem szűnő fáj-
dalmak gyötrik. Cikkünk nyo-
mán többen megkeresték a bete-
get. Például egy salgótarjáni ter-
mészetgyógyász házaspár ingye-
nes kezelést ajánlott neki. 

- Jólesett, hogy felhívtak, de a 
kezelésre nem tudok Salgótar-
jánba utazni - mondta lapunk-
nak Mencigár Tibor. - Kaptam 
viszont egy másik lehetőséget 
egy szegedi, homeopátiával fog-
lalkozó orvosnőtől, akinek a ren-
delőjében jártam. 

A férfi hallott már a homeopá-
tiáról, és kíváncsian várja a keze-
lést. 

- A leveleket, amelyben euta-
náziáért folyamodtam, múlt hé-

ten küldtem el több közjogi mél-
tóságnak, így a miniszterelnök-
nek és a köztársasági elnöknek is 
- mondta Tibor. - Bár többen se-
gítenének, szándékomról nem 
tettem le. Továbbra is ragaszko-
dom a kegyes halálhoz. 

NY. É. 

Mencigár Tibor örökre bezárná 
a kaput Fotó: Karnok Csaba 

A mozdíthatatlan szemétgyűjtőket nem tudják kiüríteni 

Szétmarja a konténereket 
Naponta három-négy szemetes-
konténert is kénytelenek ott-
hagyni a kukások, mert a törött 
kerekű hulladékgyűjtőket nem 
lehet megmozdítani. A gyűjtő-
edény javítása a tulajdonos, a 
társasházak feladata. Egy új 
konténer közel 100 ezer forint-
ba kerül. 

A szegedi Sólyom utcában gyak-
ran túlcsordul a házak elé tett, 
billenős tetejű konténerek szélén 
a szemét. Egy közeli albérletben 
lakó főiskolás lány szerint a lát-
vány megszokott. Magunk is lát-
tuk, hogy az út menti zöld sáv sa-
rába süllyedt gyűjtő mellett hul-
ladékkal tömött nejlonzacskók 
áztak az esőben. A szomszédos 
lépcsőházból kilépő nyugdíjas 
asszony szerint nem a házbeliek 
szemetelnek sokat. Autóval ér-
kező idegenek csempészik a hul-
ladékot a kerekes konténerbe. 

Hajnali ötkor kezdenek a Sze-
gedi Környezetgazdálkodási Kht. 
hulladékgyűjtő autóin szolgáló 
munkások, akik a műszak végéig 
átlag háromszázötven 700 és 
1100 literes gurulós konténert 
mozgatnak meg (és akkor a ke-
rek, százliteres kukákat még 
nem is számoltuk). Ha csak le-
het, fölemelik vagy elvonszolják 
a kocsi beöntőszerkezetéig a sze-
métgyűjtőket, de így is megtörté-
nik, hogy naponta három-négy 
konténert nem tudnak megmoz-
dítani. 

Mit lát ebből a lakó? Hogy „a 
kukások otthagyták a szemetet" 
- és már nyúlnak is a telefon 
után, beszólnak a Csörögbe, pa-
naszkodnak az ügyfélszolgálati 
irodán. Joggal: hiszen ők azért fi-
zetnek, hogy ne maradjon nya-
kukon a hulladék, ami a követ-
kező szállítási napig „kifolyik" az 
utcára, ráadásul nyáron még bü-
dös is. 

Bakacsi Zoltán, a környezet-
gazdálkodási kht. szállítási és lo-

Konténerhalá l - m á m a már n e m gurul tovább Fotó: Karnok Csaba 

SZÓLJANAK 
A LAKÓK 
A Szilléri sugárút 18. előtt a 
nagy havazás idején rekedt ott 
a szemét: a szállítók nem tud-
ták kiszabadítani a konténert 
a hóból. Kispéter Zsuzsa, a 
házat kezelő Kuckó Kft. gazda-
sági vezetője szerint évente 
csupán három-négy esetben 
fordul elő, hogy valamilyen ok-
ból nem ürítik a hulladékgyűj-
tőt. Arra kéri a Kuckóhoz tarto-
zó lakókat, telefonáljanak a 
kezelőnek, ha észreveszik, 
hogy nem vitték el a szemetet. 

gisztikai részlegvezetője az előb-
bieket még azzal egészítette ki, 
hogy a nagy, kerekes gyűjtőedé-
nyek javarésze húsz-huszonöt 
éves, és az idők során erősen el-
használódott. Sok konténer alját 

egyszerűen szétmarta a szemét. 
Bár a régi gyűjtők alumíniumból 
készültek, ki tudja, mi mindent 
öntögettek beléjük - az ered-
mény mindenesetre magáért be-
szél. 

Ha a gyűjtőedény mozdíthatat-
lan, a kukásautó személyzete fi-
gyelmeztető matricát ragaszt rá; 
a javítás a tulajdonos feladata. A 
baj az, hogy a társasházakat ke-
zelő közös képviselő gyakran 
csak későn értesül a történtekről 
- amikor ott marad a szemét. 

Ha viszont ürítés közben rom-
lik el a konténer (letörik a füle 
vagy a tetőt billentő kar), a kht. 
kérés nélkül csereedényt hoz, és 
saját költségére végzi el a javí-
tást. A végleg tönkrement sze-
métgyűjtő helyett a társasházak 
a kht.-tói bérelhetnek másikat -
még a régi árát is beszámítják. 
Egy új konténer közel 100 ezer 
forintba kerül. 

NY. P. 

Több pénz fejlesztésekre 
Idén sokkal több pénz jut Szegeden a városi 
költségvetésből fejlesztésekre. A működést vi-
szont egyre kevésbé finanszírozza az állam. Fe-
szített költségvetési év kezdődik, sok beruhá-
zással, közbeszerzéssel. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester tegnap 
sajtótájékoztatón ismertette a város ez évi költség-
vetésének főbb számait. A 68 milliárdos büdzséből 
kiemelte a fejlesztésre fordítható összegeket, sze-
rinte 37 milliárdot költenek erre. Az állami forrá-
sok idén 42 százalékkal nőttek a tavalyi évhez ké-
pest, a fejlesztési célú támogatások idén két és fél-
szeresét teszik ki a tavalyi összegnek. A város 20 

milliárd forintot költ a közalkalmazottak és köz-
tisztviselők bérére és az ehhez kapcsolódó közter-
hek befizetésére. 715 milliót különítettek el iskola-
és útfelújításokra. Növelik a fiatalok lakáshoz jutá-
sának támogatását. 

A költségvetés 2 milhárd 400 millió forintos hi-
ánnyal számol, de Szentgyörgyi hangsúlyozta, hogy 
a hiány a ciklus minden évében csökkent, most is 
kevesebb, mint tavaly. A működési hiány nőtt, ám 
évközben pótlólagos forrásokra számítanak ezen a 
területen. A működési hiány növekedése azonban az 
állami céltartalékképzés és a közalkalmazotti bérnö-
vekedés miatt következett be. Szentgyörgyi hozzá-
tette: a város hitelállománya nagyon kedvező feltéte-
lek, állami garanciavállalás mellett fölvehető euró 
alapú hitellel nő 3 és félmilliárd forint értékben. 

MDF-MKDSZ: 
kirakat-költségvetés 
Az MDF-MKDSZ közgyűlési frakciója szerint kirakat-költségvetés 
az idei Szegeden. Kalmár Ferenc és Mécs László önkormányzati kép-
viselő szerint szép fejlesztési célok vannak az idei költségvetésben, de 
az önkormányzat hitelállománya növekszik: 5 milliárd 450 millió rö-
vid távú, és 4 milliárd 800 millió felhalmozási célú hitel van beállít-
va. A fejlesztések nagy részét pedig az Európai Unió ISPA-alapjának 
támogatásával megvalósuló csatornázás teszi ki, amit évekkel ezelőtt 
nyert el a város. A városban sürgősen munkahelyekre lenne szükség, 
ennek érdekében Kalmárék a vízi bástya építése helyett a szomszédos 
országok felé nyitó vállalkozásokat támogatnának. Nem értenek 
egyet a közszférában tervezett leépítésekkel, hiszen legalább a város-
nak meg kellene őriznie a munkahelyeket. Több pénzt juttatnának az 
alapítványi és az egyházi óvodáknak, valamint szociális célokra. 

Az Európa-
tervről 
a Hangárban 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Piac és Profit üzleti magazin, 
valamint a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
a rendezője annak a road-
show-nak és konferenciának, 
amelyet A régiók és a kormány 
az Európa-terv sikeréért cím-
mel rendeznek meg csütörtö-
kön a szegedi Hangárban. A 
konferencia 10 órakor plenáris 
előadásokkal kezdődik: többek 
között Szegvári Péter, a Ma-
gyar Terület- és Regionális Fej-
lesztési Hivatal elnöke és Ba-
logh László, a Dél-alföldi Regi-
onális Fejlesztési Tanács elnö-
ke tart tájékoztatót területfej-
lesztési elképzelésekről. A ren-
dezvényen való részvétel ingye-
nes. 

Összefogást 
sürget a Fidesz 
oktatásügyben 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi Rókus l-es Számú 
Általános Iskola előtt tartott 
sajtótájékoztatót tegnap a Fi-
desz-MPSZ szegedi szerveze-
te. Farkasné Pocsai Blanka ön-
kormányzati képviselő el-
mondta: azért választották az 
iskolát a rendezvény helyszí-
néül, mert a pénteki közgyűlé-
sen szavaz a képviselő-testület 
a 2005-ös költségvetésről, 
amelynek három melléklete is 
a közoktatási létszámleépítés-
ről szól. Ezt méltánytalannak 
tartjuk - hangsúlyozta, hozzá-
téve: szeretnék felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy a szeptem-
beri óraszámcsökkenések mi-
att újabb leépítésre lehet szá-
mítani a közoktatásban. A 
képviselő sajnálatosnak ne-
vezte továbbá, hogy az önkor-
mányzati beruházásokat hitel-
ből fedezi a városvezetés. Gyi-
mesi László, a Fidesz-MPSZ 
szegedi elnöke kiemelte: az 
oktatás fontos ágazat Szege-
den, amit nem elsorvasztani, 
hanem fejleszteni kell. Ennek 
érdekében a Fidesz összefo-
gást sürget. 

HÍREK 
S Z E M K Ö Z T 
K O V Á C S M I H Á L L Y A L 
Szerda esténként fél 8-tól látható 
a Városi Televízió és a 
Délmagyarország közös műsora, 
a Szemközt. Ma Kovács Mihály 
alezredest, a Szegedi 
Rendőrkapitányság vezetőjét 
Balog József szerkesztő-riporter 
és Oláh Zoltán, lapunk 
főmunkatársa kérdezi 
elsősorban a rendőri 
intézkedésekről, valamint azok 
esetleges vagy vélt hiányáról. 

J Ó K A I A N N A A K É S Z - B E N 
A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége (KESZ) szegedi 
csoportja katolikus 
szabadegyetemi 
programsorozatának mai 
vendége Jókai Anna 
Kossuth-díjas írónő. 
Előadásának címe: Ember a 
harmadik évezredben. A 
rendezvény délután fél 6-kor 
kezdődik a katolikus házban 
(Dugonics tér 12.). 

E L Ő A D Á S • 
A C S O D A F E G Y V E R R Ő L 
A Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
kommunikációs és reklám-, 
valamint marketingklubja 
csütörtökön 14 órai kezdettel 
tart szakmai délutánt, amelynek 
keretében Dunaújváros 
városmarketing terve, avagy 
csodafegyver-e a városmarketing 
címmel hangzik el előadás. 


