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A közigazgatási hivatal nem emelt vétót 

Jogszerű volt 
a kolduskitiltás 
A közigazgatási hivatal nem fogalmazott meg aggályokat a kol-
dusrendelettel kapcsolatban, így a jövőben már jogszabály tiltja a 
kéregetést a Belvárosban és a Mars téren. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Az úgynevezett koldusrendelettel kapcsolatban nem merült fel tör-
vényi kifogás. A szegedi közgyűlés jogszerűen módosította a közterü-
let-használat rendjéről szóló rendeletet - nyilatkozta lapunknak dr. 
Dubeczné dr. Károlyi Eva, a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal 
vezetője. 

Mint azt korábban megírtuk, a szegedi közgyűlés februárban úgy 
döntött, március 15-ével megtiltja a koldulást a Belváros Tisza Lajos 
körút-Tisza által határolt területén, valamint a Mars téren. A rende-
let megszegőit 25 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtja. A módosí-
tást az SZDSZ - a Magyar Liberális Párt és a Fidesz-MPSZ képviselői 
elutasították. 

A rendelet, mint azt szintén megírtuk, csak holnaptól lép hatályba, 
ugyanis a város vezetői egy hetes türelmi időt adtak a bevezetéséhez. 
Március 23-ától a rendőrség és a közterület felügyelet munkatársai 
szociális munkásokkal együtt járják a Belvárost és a Mars teret. Egy-
előre nem büntetnek, hanem figyelmeztetnek és szórólapokat oszta-
nak az érintetteknek a Szegeden igénybe vehető hajléktalanszállások, 
ingyen étkezési lehetőségek címeivel, valamint az elérhető szociális 
támogatások igénylésének módjával. 

A Somogyi nagy könyve 

Kevés pénzből fiatalítja az SZKT kocsiparkját a cég igazgatója 

Dózsa járműkavalkádja 

Egy régi villamos döcög a felújított Tisza Lajos körúton 

Év végéig kilenc, felújított csuklós villamost állít forgalomba az 
SZKT, de látványosan gyarapodik a cég buszflottája is: két csuklós, 
felújított Ikarus, öt nagyon öreg Ikarus, egy alacsonypadlós hasz-
nált Volvo, és négy pár éves, ám alig használt Mercedes busz áll a 
„trolitelepen". Sőt, vettek egy távolsági luxusbuszt is. Az ellenzék 
szerint Dózsa Gábor igazgató összevissza fejleszt. 

Szegeden a Somogyi-könyvtár A 
Nagy Könyv címmel meghirde-
tett játék legnagyobb szavazat-
gyűjtő helye. A központi könyv-
tár és a fiókhálózat egész éves 
rendezvénysorozattal kapcsoló-
dik az olvasást népszerűsítő, or-
szágos programhoz. 

Egy hatalmas, kódex formájú 
könyv, s fölötte lúdtoll fogadja a 
szegedi Somogyi-könyvtár Dóm 
téri központjába belépő olvasót. 
Mellette szavazatgyűjtő doboz, 
amelybe A Nagy Könyvre adhat-
juk le voksunkat. A televízióban 
március elejétől folyamatosan 
hirdetett programban a legnép-
szerűbb magyar és külföldi re-
gényre lehet szavazni. 

Szőkefalvi-Nagy Erzsébet 
könyvtárigazgató kifejtette: a ver-
seny formájában meghirdetett 
rendezvény célja az olvasás nép-

szerűsítése. Azok megnyerése a 
cél, akik számára még nem vált 
mindennapi szellemi táplálékká a 
szépirodalom - mondta. 

A szavazatgyűjtésen és az olva-
sók tájékoztatásán túl a könyvtár 
szegedi fiókjaiban és megyei háló-
zatában rendezvények, kiállítá-
sok, vásárok sorával hívják föl a fi-
gyelmet A Nagy Könyv program-
jaira - tudatta Sikaláné Sánta Ildi-
kó igazgatóhelyettes. A gyerekek-
nek rajzpályázatot is hirdetnek. 

A Somogyi maga is összeállí-
totta a legtöbbet kölcsönzött fel-
nőtt- és gyermekirodalmi művek 
hstáját. Fontos tudnivaló, hogy a 
legolvasottabb könyvekre meg-
kötés nélkül csak a játék első for-
dulójában, áprüis 23-áig szavaz-
hatunk. Onnan már csak az első 
száz közé bekerült regények kö-
zül lehet választani. 

NY. P. 

Az első 20 éves, potsdami, csuk-
lós, felújított Tatra már forga-
lomba állt az l-es vonalon. Ha-
marosan újabbak követik. A 
csuklós Tatrákra épülő villa-
mosprojekt azonban kútba esett. 
Potsdam ugyanis akkor adta vol-
na el húsz éves KT4-es típusú 
cseh villamosait, ha forgalomba 
állnak náluk a vadonatúj Sie-
mensek. A Siemens Combinóról 
azonban kiderült, hogy nem biz-
tonságos, ezért a cég „visszahív-
ta" a járműveit, Potsdamban is-
mét Tatrák járnak. 

Dózsa Gábor SZKT-igazgató-
nak ezért új villamosokat kellett 
Németországban felkutatnia, ke-
vés pénzből, de látványosan meg 
kívánja újitani a cég járműpark-
ját. Rostockban bukkant olyan 

pótkocsikra, amelyeket havi 10 
euróért bérel a cég, majd 
2009-ben 10 euróért megvehe-
tők. Ezekbe a pótkocsikba szerel-
nek motort, így aktív pótkocsikat 
nyernek, amelyeket a meglévő 
szóló Tatrák után köthetnek. 
Azok ugyanis nem elég erősek 
ahhoz, hogy pótkocsit húzzanak. 
Drezdában járnak ilyen „moto-
ros pótkocsik". 

Talált még az SZKT a mit ten-
waldi járműjavítóban - ahol 
egykor a szovjet tankok ágyú-
csöveit új í tot ták föl - , két csuk-
lós Tatra villamost. Két hasz-
nált Tátrát pedig Cottbusból 
vadásztak össze. Igaz, ezek 
1000 milliméteres nyomtávú -
ak, de a Mittenwaldban talált 
forgóvázakkal (azaz a kerekeket 

tartalmazó résszel) a szegedi 
normál, 1435 milliméteres 
nyomtávú pályán közlekedhet-
nek. Most Prágában új í t ják föl 
őket. Az SZKT tehát év végéig 
elvileg kilenc felújított villa-
most állíthat forgalomba. A jár-
mű-felújítási tervről a legutób-
bi városi közgyűlés döntött . 

További újdonság, hogy a cég 
holnaptól cseréli a nagyállomás-
nál a síneket, és csütörtöktől az 
utasokat saját autóbuszaival 
szállítja: egy Vólvoval és három 
Mercedessel. A néhány éves, ala-
csonypadlós, megkímélt jármű-
veket használtan szerezte be Dó-
zsa Gábor Németországból. De 
az SZKT jutányosán, ugyanen-
nek a közvetítőnek a segítségével 
jutott hozzá egy néhány éves 
Mercedes Travego távolsági for-
galomba való luxusbuszhoz is. 
Az igazgató elmondta: a buszt 
szinte egész évre előre lekötöt-
ték, vásárlása jó üzletnek bizo-
nyult. Van továbbá az SZKT-nak 
hét öreg, durván húszéves csuk-

Fotó: Miskolczi Róbert 

lós Ikarusa is, amelyeket a 
BKV-tól vettek jelképes össze-
gért, ebből kettőt fölújítanak. 
Ezekre akkor lesz igazán szük-
ség, amikor az Anna-kút fölújítá-
sa miatt villamospótlók járnak 
majd. 

M. B. I. 

SZŐLLŐSI: EKLEKTIKUS 
bózsa Gábor Szeged eklektikus 
építészeti hagyományaihoz alkal-
mazkodik járműfejlesztéseivel -
mondta Szöllósi Béla. A Fidesz ön-
kormányzati frakcióvezetője sze-
rint az összevissza típusok bevá-
sárlása hosszú távon a javítási 
költségek emelkedését okozza. Az 
SZKT-nál szerinte számos aggasz-
tó jel mutatkozik: például a profil-
tiszta tevékenységet az elmúlt idő-
ben számos más feladattal össze-
mosták, a karbantartási cikluso-
kat meghosszabbították, az igaz-
gató pedig számos használt jármű 
kereskedésben megfordult hogy 
buszokat vegyen. 

INTEGRÁLT 
NEVELÉS 

• j Szegeden - az oktatási tör-
vénynek megfelelően - mind-
egyik óvoda f e l k é s z ü l t a s a j á -
tos nevelési igényű - mozgá-
sukban korlátozott, testi vagy 
érzékszervi fogyatékossággal 
élő, autista vagy dislexlás -
gyermekek fogadására. A 
Down szindrómában szenve-
dő kicsik részére is nyitottak 
az óvodák: például a Deák Fe-
renc utcai intézményben töb-
ben is járnak, s velük gyógy-
pedagógus foglalkozik. 

BECSEY ÉS TABAJDIA VENDÉG 
Szerdán 18 órától a Szegedi 
Közéletért Alapítvány által 
szervezett Pohtológiai esték 
című rendezvénysorozat 
keretében, a Katolikus Ház 
nagytermében Becsey Zsolt 
fideszes és Tabajdi Csaba 
szocialista európai parlamenti 
képviselő beszél eddig végzett 
munkájáról. A moderátor: 
Sulyok Róbert joghallgató. 

JESZENSZKYT DÍJAZTÁK 
A Városi Televízió Szeged tavaly 
alapított vándordíját, Fénytörő 
díjat kapott Jeszenszky Zoltán 
szerkesztő riporter. A kagyló 
alakú üvegszobor Bene Andrea 
képzőművész alkotása. A VTV 
munkatársai titkos szavazással 
döntöttek a díjazott személyéről. 

SZEGED ESÉLYEI 
Lengyel Imre egyetemi tanár vezeti 
azt a kötetlen beszélgetést, amelyet 
csütörtökön, a Novotelben 14 órai 
kezdettel a kamara 
kommunikációs és reklámklubja 
szervez. Címe: Szeged esélyei a 
XXI. század elején. 

IRODALMI TALÁLKOZÓ 
A VMDK Szegedi Tagozata 
ifjúsági irodalmi találkozót 
rendezett a napokban a 
Dugonics téri Katolikus Házban 
Fehér Ferenc és Herceg János 
irodalmi munkásságáról. 

KÉZMŰVES 
MESTERREMEK DÍJ 
A Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparicamara által alapított 
Kézműves Mesterremek Díjat az 
idén Oláh Róbert bőrműves 
iparművész kapta. A díjazott 
keresztneve tegnap A pénz beszél 
mellékletünkben helytelenül 
jelent meg. 

Úszás, tánc, zene, nyelvoktatás, sószoba-Az intézmények igyekeznek minél többet nyújtani, ez saját érdekük is 

Óvodát választani komoly felelősség 
Szegeden 53 önkormányzati 
fenntartású óvoda működik, az 
idén április 13-én és 14-án írat-
hatják be a szülők a kicsiket. Az 
intézményválasztist a csalá-
dokban mérlegelés előzi meg, 
bár a szakemberek szerint nem 
óvodát , h a n e m óvónő t kell vá-
lasztani. 

Szeged 53 önkormányzati óvodá-
jában összesen 4981 kicsiről 
gondoskodnak napközben. A vá-
rosban idén ősszel várhatóan 
1213 nagycsoportosból lesz kis-
iskolás, vagyis legalább ennyi 
gyermeket biztosan fel tudnak 
venni az óvodákba. Akad olyan 
intézmény, ahol 100 százalékos 
a telítettség, s olyan is, ahol sok 
az üres hely. A kisdedóvók az 
alapfeladatuk mellett többféle 
pluszszolgáltatást kínálnak, 
mert nagy a verseny a gyereke-
kért. Régebben a demográfiai 
hullám tetőzése okozott gondot, 
most inkább az a probléma, hogy 
kevés a kicsi. A törvény előírásai 
szerint azok a gyerekek mehet-
nek óvodába, akik elmúltak 3 
évesek, az 5. életév betöltése 
után pedig a kicsit kötelező be-
íratni valamelyik intézménybe. 

- Magyarországon a szülőket 
megilleti a szabad óvodaválasz-
tás joga, de figyelembe kell ven-
niük azt, hogy Szegeden léteznek 
a lakhely szerint kijelölt körze-
tek. Az ott lakó gyermeket az ot-
tani intézmény köteles felvenni 
- mondta Rákosné Szilágyi Eva, 
a Szegedi Óvoda Igazgatóság tan-
ügyi igazgatóhelyettese. - Ha va-
lamelyik szülő a körzetén kívüli 
oviba szeretné járatni gyerme-
két, s a jelentkezők száma meg-

Vidám gyerekek a szegedi Gyertyámos utcai óvodában Fotó: Schmidt Andrea 

haladja a felvehetőkét, az igény-
ről az óvodavezető dönt, s hely-
hiány miatt elutasíthatja a kérel-
met. Ilyenkor mérlegelési szem-
pont, hogy a vágyott oviba jár-e a 
gyerek nagyobb testvére, illetve 
hogy milyen a család szociális 
helyzete. 

- Négy csoportunkba 106 
gyermek jár - muta to t t körbe a 
Gyertyámos utcai óvoda vezető-
je, Lippai Zoltánné. - Közülük 
negyvenen mennek szeptem-
bertől iskolába, ennyi gyerme-
ket tehát biztosan tud fogadni 
az intézmény. Az óvoda alapít-

ványa segítségével többet tu-
dunk nyújtani a gyerekeknek, 
mint ami kötelező. 

A legtöbb óvodában nyelvokta-
tást kínálnak, a kicsik egészségét 
sok helyen szolgálja a sószoba és 
az úszásoktatás. Máshol zenét is 
tanulhatnak az ovisok, vagy ép-

pen néptáncot rophatnak, balet-
tozhatnak. A szülők elsősorban a 
belvárosi óvodákat keresik. Haj-
nal Andrea kislánya most megy 
óvodába. Az anyuka elmondta: a 
választásnál szempont, hogy az 
óvoda udvara tágas, játékkal jól 
felszerelt legyen, s az is, milyen 
szakkörök működnek az intéz-
ményben, járnak-e úszni a gyere-
kek. A szakemberek szerint vi-
szont nem elsősorban óvodát, 
hanem óvó nénit kell választani, 
mert az első, közösségben töltött 
évek meghatározóak a kisgyer-
mekek számára. 

A beíratást Szegeden április 
13-án és 14-én tartják. A szülő 
személyi igazolványa mellett 
szükséges a gyermek egészség-
biztosítási kártyája, oltási köny-
ve, valamint egy igazolás, hogy a 
kicsi egészséges, közösségbe me-
het. 

NYEMCSOK ÉVA 


