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Villamosfordulók a 4-es vonal végállomásain 

Tarjáni hurok, 
alsóvárosi delta 
A szegedi villamospark korszerűsítése miat t fordulókat építenek a 
4-es vonal végállomásain. A régi kocsikat fölújí tott , egy veze-
tőállásos járművek váltják föl. Az átépítés után Tarjánból hurok-, 
Alsóvárosról dcltafordulóval indulnak visszafelé a kocsik. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Olcsóbb villamosfordulókat épí-
teni, mint ha modern, alacsony-
padlós, két vezetőállásos kocsi-
kat vásárolna a Szegedi Közleke-
dési Társaság. A cég igazgatója, 
Dózsa Gábor ezt annak kapcsán 
mondta el, hogy a tervek szerint 
őszre átépítik a 4-es vonal két 
végállomását, így lecserélhetik a 
ma közlekedő, elavult, szaknyel-
ven csupán „bengáli sárgának" 
csúfolt villamosokat. A régi „tu-
jákat" fölújított, egy vezetőállás-
sal megépített Tatrák váltják föl. 

A 4-es vonal két végének átala-
kítása összesen 225 millió fo-
rintba kerül. A költségeket fele-
részt saját forrásból és önkor-
mányzati támogatásból, felerészt 

pedig pályázati pénzből fedezik. 
Tarjánban hurok-, a kecskési 
végállomáson pedig deltafordu-
lót építenek. A Vám téren új ki-
térő is lesz, így tartani tudják a 
tízperces követési távolságot. A 
beruházást a közbeszerzési eljá-
rás lebonyolítása után azonnal 
elkezdik. 

A tervek szerint ősszel a 4-es 
vonalon is (akárcsak az l-esen) 
fölújított Tatrák járnak majd. 
Ezek a 40-50 millió forintért for-
galomba állítható kocsik „terep-
járó" forgóvázzal készülnek, így 
még a szegedi vágányokat is bír-
ják. A tarjáni fordulóban egy rö-
vid, egyenes vonalú sínszakasz is 
lesz, a 3-as, 3F-es vonalon to-
vább közlekedő „bengáli sárgák" 
számára. 

Nyílt nap lesz 
a Szegedi ítélőtáblán 
Elkészült a Szegedi ítélőtábla új székházának felújított épülete - ad-
tuk hírül lapunkban is. A Szegedi ítélőtábla vezetése azt szeretné, ha 
minden érdeklődő megismerhetné a táblabíróság új otthonát. Ennek 
érdekében május 21-én, szombaton nyílt napot tartanak a Szegedi 
ítélőtáblán, amikor reggel 8 és déli 12 óra között mindenki beléphet a 
táblabíróság kapuján. A látogatókat a Szegedi ítélőtábla munkatársai 
kalauzolják végig az épületen, s betekintést adnak a táblabíróság 
munkájába. 

Létezik előírás a látogatási idő-
ről a szegedi egészségügyi in-
tézmények zömében, de nem 
tar t ják és nem tar ta t ják be. 
Ugyanakkor mindenüt t fontos-
nak tart ják a betegek gyógyulá-
sát, ezért arra kérik a látogató-
kat, hogy a súlyosabb betegség-
ből lábadozókat egyszerre keve-
sen, rövid időre látogassák. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi városi kórházban min-
dennap délután 4 és 5 óra között 
lehet látogatni a betegeket, hét 
végén pedig délelőtt is, 11 órától 
12-ig. Azonban szinte bármikor 
beengedik a szülészetre érkező 
apukákat, rokonokat. Ha valaki 
a látogatási időn kívül szeretne 

beteg hozzátartozójához bemen-
ni, azt a portással kell megbe-
szélnie. 

- Rövidnek tartom ezt az egy 
órát hétköznap - mondta Sári Jó-
zsefné, aki Kiskunfélegyházáról 
érkezett látogatóba. - Több mint 
egy óra a vonatút, fél óra, mire az 
állomásról ideérek, s csak kis 
időt beszélgethetek a barátnőm-
mel, már mennem is kell. De az 
előírást nem veszik szigorúan. 
Igaz, szólnak a nővérek, hogy le-
járt a látogatási idő, de van, hogy 
fél órával többet is maradhatok. 

A szegedi egyetem nőgyó-
gyászati klinikáján naponta két-
szer, 10 és 12, valamint délután 
4 és este 6 óra között lehet láto-
gatni a lányokat és asszonyokat. 
Ottjártunkkor a portás azt 

mondta, ezt nem veszik szigorú-
an, beengedik a látogatókat. Mi 
is besétáltunk, senki nem kér-
dezte meg, hová tartunk. A láto-
gatási időről tájékoztató táblán 
azonban azt is kérik, hogy a bete-
gek gyógyulása érdekében a hoz-
zátartozók tartsák be a rendet, s 
ezt - mint megtudtuk - a látoga-
tók figyelembe is veszik. A kis-
mamák a klinika kertjébe is le-
jönnek, ha jó az idő, itt fogadják 
a rokonokat. 

A szemészeti klinikán szintén 
tábla tájékoztat arról, hogy min-
dennap délelőtt és délután lehet 
látogatni a betegeket. A vasárnap 
délutáni látogatási idő a leghosz-
szabb, ekkor érkeznek általában 
a vidéki rokonok. Itt sem veszik 
túl szigorúan a „nyitva tartást", 

az egyik klinikai dolgozó azt 
mondta: a látogató örömet je-
lent, segíti a gyógyulást, ezért 
szemet hunynak afelett, ha nem 
tartják be a rendet. 

A sebészeti klinika épületében 
sem kívül, sem bent nem tüntet-
ték fel a látogatási időt, nincs is 
hivatalosan megszabva az „ide-
gennek", mettől meddig tartóz-
kodhat benn. Az I. számú belkli-
nika bejáratánál jobb oldalon 
nagy táblán jelzik a látogatási idő-
pontokat, de ez a rendelkezés már 
évek óta nem érvényes, ide bár-
mikor be lehet jönni a betegek-
hez. Az egyik dolgozó kérdésünk-
re elmondta, délelőtt a vizsgála-
tok miatt nem ildomos látogatni, 
délután azonban bárki bármikor 
jöhet, este 7-ig lehet látogatni. 

Makón, Deszken, Szentesen változik a rend 
MUNKATARSAINKTOL 

Átjáróház volt korábban a szentesi Dr. Bugyi 
István Kórház, mert szinte egész nap been-
gedték a betegek hozzátartozóit. Ezért szigo-
rítást vezettek be, ami ellen felháborodtak a 
kórházban fekvők családtagjai. Azt sérelmez-
ték, hogy az új rendelet szerint, aki délután 
4-5 óráig dolgozik, nem tud bemenni a kór-
házba hétköznap. A látogatás ajánlott rendje 
továbbra sem változik, azonban Farkas József 
gazdasági igazgató elmondta, hogy délután 3 
és este 7 között bejuthatnak a betegek hozzá-
tartozói a kapun. 

Hétköznap és szombaton délután fél 5 és 5 
közt, vasárnap pedig délelőtt 10-től 1 l-ig le-

het meglátogatni a betegeket a vásárhelyi Er-
zsébet-kórházban. Kivétel ez alól például az 
intenzív részleg, a gyermekosztály és a 
fül-orr-gégészet (ahol szintén vannak kicsik) 
- ide bármikor, akár éjszaka is beengedik a 
családtagokat. A többi osztályon pedig a ve-
zető főorvos engedélyével a hozzátartozók 
akkor látogathatják meg a beteget, amikor 
idejük engedi. A makói Dr. Diósszilágyi Sá-
muel Kórház és Rendelőintézet házirendje 
szerint hétköznapokon - szerda kivételével -
délután 4-től 5-ig, szerdán pedig fél 2-től fél 
4-ig tart a hivatalos látogatási idő. Amit nem 
tartottak be túl szigorúan - tudtuk meg Ba-
kos Gábornétól, az intézmény orvosigazgató-
jától. A szakember hozzátette: különösen a 

sebészeti osztály frissen műtött betegei ese-
tében nagyon kényelmetlen és a páciensek 
számára fárasztó is a rendezetlen látogatás. 
Ez változni fog. A deszki kórházban jelenleg 
korlátozás nélkül látogathatják a betegeket a 
rokonok, hozzátartozók. Bálint Beatrix, az 
intézmény főigazgató főorvosa elmondta: ő is 
úgy érzi, hogy a betegeknek, az orvosoknak, a 
kórházi dolgozóknak sem jó ez a helyzet, így 
a megyei önkormányzat által meghatározott 
látogatási rendet itt is be fogják tartani. 
Mindkét intézményvezető kiemelte: a terve-
zett látogatási időtől eltérő időpontban is jö-
hetnek hozzátartozók azokhoz a páciensek-
hez, akiknek az állapotát súlyosnak minősíti 
a kezelőorvos. 

MSZP-S KÜLÜGYESEK 
SZEGEDEN 
A magyarság az integrálódó 
Európában címmel tartott 
Szegeden kihelyezett ülést 
tegnap az MSZP országgyűlési 
képviselőcsoportjának külügyi 
és európai integrációs 
munkacsoportja. A tárgyalásra 
meghívták a vajdasági magyarok 
és a kormány magas rangú 
képviselőit: Józsa Lászlót, a 
Vajdasági Magyar Nemzeti 
Önkormányzati Tanács elnökét, 
Korhecz Tamást, a Vajdasági 
Tartományi Kormány titkárát, 
Bársony Andrást, a 
Külügyminisztérium politikai 
államtitkárát és Szabó Vilmost, a 
MEH határon túli magyarokkal 
foglalkozó politikai 
államtitkárát. 

JOGI TANÁCSADÁS INGYEN 
Ingyenes természet- és 
környezetvédelmi jogi 
tanácsadást tart ma 16 és 17 óra 
között Bóka Angéla ügyvéd, 
környezetvédelmi szakjogász a 
Csemete Környezeti Tanácsadó 
Irodájában Szegeden, az Arany 
János utca 1. számú épületben. 

Ötven kismotor 
50 tanyafelelősnek 
A homokháti tanyákon élő, kö-
zel ötezer embert segítő tanya-
felelősök tegnap ötven kismo-
tort vehettek át Mórahalmon. A 
tanyagondnoki rendszer kiépí-
tésére létrehozott program öt-
ven tartósan munkanélküli t is 
álláshoz jut tatot t . 

Ötven kismotort adtak át tegnap 
Mórahalmon a Tanyafelelősi há-
lózat kiépítése a Homokháton 
személyközpontú rehabilitáció-
val című, 13 önkormányzatot 
érintő program keretében, 50 
frissen végzett tanyafelelősnek, 
illetve az érintett települések 
polgármestereinek. 

A járművekkel a tanyafelelő-
sök közel ötezer, a Homokháton, 
a külvilágtól elzártan, gyakran 
egyedül élő számára szállítanak 
gyógyszert, meleg ételt. A 2004 
júniusában indult, 724 ezer 470 
eurós Phare-támogatásból létre-
jött program másik céljá is meg-

valósult: ötven, a Homokháton 
élő tartósan munkanélküli em-
ber jutott álláshoz. Az Európai 
Szociábs Alap és a Foglalkozta-
táspolitikai és Munkaügyi Mi-
nisztérium társfinanszírozásával 
működő programban részt vevő 
50 ember tanyafelelősi alapkép-
zésben vett részt, többen része-
sültek szociális gondozó-ápoló, 
illetve tanyagondnoki képzés-
ben, jogosítványt, számítástech-
nikai ismereteket szerezhettek. 

Nógrádi Zoltán, Mórahalom 
polgármestere az ünnepélyes áta-
dón úgy fogalmazott, a kismotor 
önmagában csak gép, de lehetővé 
teszi, hogy a jó szándék eljusson 
oda, ahol a segítséget várják. 

A kék vagy piros színű, Olasz-
országban gyártott Gilera Stalker 
dt típusú segédmotoros kerékpá-
rokat a homokháti önkormány-
zatok polgármesterei a helyszí-
nen kipróbálták. 

G. ZS. 

A motorok könnyebbé teszik majd a munká t Fotó: Gyenes Kálmán 

A betegek gyógyulása a legfontosabb cél 

Rugalmas látogatási idők 

A szegedi klinikákon rugalmasan kezelik a látogatási rendet Fotó: Schmidt Andrea 

Fölújított szökőkút 

A szegedi Széchenyi tér szökőkút ja ú j jászüle te t t . Tavaly az Áldáshozó és Romboló Tiszát jelképe-
ző szobrokat szépí te t ték meg, idén pedig a kút medencéjét á l l í tot ták helyre. Solymos László vá-
rosüzemeltetési alpolgármester tá jékoztatása szerint több min t tíz éve készen állt a rekonst ruk-
ciós terv, korábban mégsem ker í te t tek sort a mind sürgetőbb javításokra. A szökőkút medencéjé-
ből elszivárgott a víz, e lektromos hálózata is régen elavult. A szigetelést és gépészeti fö lúj í tás t is 
magában foglaló helyreállí tás 16 mill ió forintba került . A még hiányzó belső díszvilágítást ősszel 
sze re l ik föl Fotó: Schmidt Andrea 


