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Graffitimentesítő megoldások a MAV-nál 

Védőfólia kerül a vonatokra 

A vonatok ablakain is otthagyják nyomukat a graffitizők Fotó: Káinok Csaba 

AMÁVRt . a tavalyihoz hasonlóan 42 millió 
forintot költ arra, hogy olyan fóliával, il-
letve lakkal vonják be a vasúti kocsikat, 
amelyről könnyen letakarítható a graffiti. 
Szegeden havonta 35, míg Szentesen 13 
négyzetméternyi felületet kezelnek le a 
szerrel. 

Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan idén is 
42 millió forintot költ a MÁV Rt. arra, 
hogy egy úgynevezett garffitimentesítő 
szerrel kezeljék le kívül és belül a vasúti ko-
csikat. A vizes alapú, mikroviasz-diszperzi-
ós anyag lakk és fólia formában vihető fel a 
felületekre, ezekről könnyebben lemosható 
a firka. 

Idén Csongrád megyében három vasútállo-
máson tervezik a kocsik védőfóliázását, illet-
ve lakkozását. Szegeden havonta átlagosan 
20 négyzetméter belső, és 15 négyzetméter 

külső felületet látnak el a védőanyaggal. 
Szentesen, ahol kevesebb a graffitis rongálás, 
csak a kocsik külsejét védik le. Ott havonta 
13 négyzetméternyi felületet kezelnek le a 
szerrel. A kocsik graffitimentesítése akkor 
történik, amikor szervizbe küldik azokat, így 
az utasforgalmat a védekező munka nem za-
varja. Egy négyzetméternyi felület lekezelése 
háromezer forintba kerül. 

Kaposvári Péter, a MÁV Rt. szegedi területi 
igazgatója elmondta: a társaság együttműkö-
dik a határőrséggel, a rendőrséggel, a polgár-
őrséggel, emellett saját őrző-védő cége, a Vas-
útőr Kft. vigyáz a vonatokra. 

- Az egyenruhások jelenléte csökkenti a 
graffitisek aktivitását - mondta. - Azt ta-
pasztaltuk, hogy a tiszta felületeket kevésbé 
firkálják össze, erre jó példa az öt éve felújí-
tott szegedi MÁV-székház. 

Az időnként megjelenő firkákat azonnal le-

KARAR 
Az ország területén évente összesen 1500 
vasúti kocsit firkálnak össze a graffitizők, 
ezzel 225 millió forint kárt okozva a MÁV 
Rt.-nek. A társaság minden évben több 
mint 24 ezer négyzetméter - a budapesti 
Hősök terénél nagyobb - felületet tisztít 
meg a firkáktól. 

festik, így mások nem kapnak kedvet ahhoz, 
hogy az amúgy is elcsúfított falat tovább ron-
dítsák. Az igazgató hozzátette: jutalmazzák a 
segítséget. Azok, akik graffitiseket kapnak el, 
nemcsak erkölcsi, de anyagi elismerésben is 
részesülnek. 

NYEMCSOKÉVA 

A béka 
PANEK SÁNDOR 

Egy évvel a választások előtt nem törnek ki párton belüli forradal-
mak. Nem jött be az a forgatókönyv, amely szerint Szili Katalin 
népszerűsége, az MSZP tagságának a koalíciós partner iránti el-
lenszenve személyi fordulatot hozott volna a szocialista párt 
kongresszusán. A zárt ajtók mögötti eseményen Szili Katalint és 
közvetlen támogatóit kivéve mindenki beismerte tévedését, mi-
szerint jelöltjük sikerét csak feltételezésekre alapozták, és Gyur-
csány Ferencet a választásokig hátralévő időre a párt fölé emelték. 
Egyúttal azt is jelezték, ami egyáltalán nem meglepő, hogy a kö-
vetkező egy évben az MSZP számára a választás minden belső 
identitási csatánál fontosabb. 

A vereséget, voltaképpen Szili Katalinnal, és nem a koalíciós 
partnerrel azonosította a szocialista párt. Mint kiderült, Szili nem 
volt eléggé népszerű, s ha az volt is, ez nem számított, továbbá hi-
bázott abban is, hogy nem lépett vissza a jelöltségtől, pedig látha-
tó volt már, hogy az SZDSZ hajthatatlan. Szili Katalint egyszerű-
en elsöpörte „a helyzet ". Röviddel azelőtt még 6 volt az, aki a bal-
oldahbb és nemzetibb MSZP-t kívánó küldöttek számára a liberá-
lis Gyuicsány Ferenccel szembeni választást jelentette, most pe-
dig még a kongresszusi kifütyülés is belefért a protokollba. Neki 
valószínűleg csak akkor lehet már vezető szerepe az MSZP-ben, 
ha a párt alulmarad a 2006-os választásokon, és a szocialistáknak 
integráló személyiségre lesz szüksége. 

A küldöttek szerint Gyurcsány Ferenc élete legjobb beszédével 
állt elő a zárt körű kongresszuson - de ezt alighanem elcserélte 
volna arra a piknikes kongresszusra, amelyen Orbán Viktort újra-
választották. A Fidesznek ugyan a parlamenti győzelem mintha a 
vártnál kellemetlenebb szögből hullott volna az ölébe, hiszen a 
felmérések szerint a választók nem voltak oda parlamenti takti-
kájától, de a párt kongresszusa ettől még felszabadult maradt. Or-
bán Viktornak arra is volt gondja, hogy másnap a Felcsút-Celldö-
mölk focimeccsen csapata NB-II-es bajnoki címét ünnepelje, per-
sze, a politikai kommunikáció jegyében csak a 71. percben pályá-
ra lépve, amikor a Felcsút már vezetett. 

A kongresszusok hétvégéje egy nyitott kérdést hagyott: milyen 
lesz ezután a koalíciós társbérlet 7 Az MSZP ezúttal a reahtások-
ból indult ki, és ha nem is nyelte le a méretes békát, amit koalíci-
ós társa tálalt elé a köztársaságielnök-választáson, de nagyot cup-
pantott az orrára, hátha ettől királyfivá lesz. Ha a mesének lenne 
olyan kifejlete, hogy a csóktól a békából királyfi, a királylányból 
pedig béka lesz, e helyt lehetne hivatkozni rá, ezt az eshetőséget 
azonban a választásokig hátralévő idő megőrizte magának. 

Mercedes SL 55 AMG 45 millió 700 ezer forintért 

Autócsodák 
az újszegedi Hajtáson 
Folytatás az 1. oldalról 

A Hajtás szervezője, a Pálma 
Reklámstúdió ügyvezetője, Ele-
kes Zoltán a kiállítás idejére 
egyirányúsíttatta a környékbeli 
utcákat, így egyszerűbben meg 
lehetett közelíteni az Eko-par-
kot. Az autókiállításon jó né-
hány autót most először lehetett 
testközelből szemügyre venni. 
Ilyen volt az Opel Tigra, az Astra 
sportváltozata, a Jaguar, a Rangé 
Rover Sport, a Lotus, a Lexus GS 
300 és RX300. 

És voltak persze hétköznapi 
autók is, melyeket a szalonok-
ban már korábban is megvásárol-
hattak az érdeklődők. A Skoda 
Octavia kombija azért még új-
donságnak számított, s a Fiat, il-
letve a Mazda standján is volt 
néhány frissnek számító darab. 

A kiegészítőket kínálók sem ma-
radtak el az idén, a kiállításláto-
gatók igazi autóhifi-bemutató-
ban gyönyörködhettek. 

A rendezvény fő támogatója, a 
szegedi Mercedes-Benz kereske-
dés, az MB-AUTO Magyarország 
Kft. két vadonatúj modellt muta-
tott be. Az egyik az új B, a másik 
a felfrissített ML osztály. Rajnai 
Tamás, a kereskedés ügyvezető 
igazgatója elmondta: ez utóbbi 
autó annyira friss, hogy külön er-
re az alkalomra hozatták az ame-
rikai gyártósorról repülővel Ma-
gyarországra, hogy minél hama-
rabb megérkezzen. Az ML mel-
létt igazi különlegességek sora-
koztak a Mercedes standján. 
Ilyen volt az SL 55 AMG változa-
ta (45 millió 700 ezer forint), 
vagy a luxus sportlimuzin, a CLS 
500-as. 

Újhelyi a higgadtság, 
Nógrádi a szókimondás mellett 

A legnagyobb kormánypárt és a legnagyobb ellenzéki párt szombati 
kongresszusát követően egy bal-, illetve egy jobboldali Csongrád 
megyei országgyűlési képviselőnek te t tük fel ugyanazokat a kér-
déseket. Újhelyi Istvántól (képünkön jobbra) és Nógrádi Zoltántól 
(képünkön balra) azt kérdeztük: hogyan értékelik az államfő-
választás folyamatát és végeredményét, továbbá mi lesz párt juk 
stratégiája a választásokig. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A köztársasági elnök jelölésének 
folyamatát, valamint a választás 
végeredményét értékelve Újhelyi 
István, az MSZP alelnöke, or-
szággyűlési képviselő azt hang-
súlyozta: a szegedi szocialisták 
érezték Szili Katalin egyedüli je-
lölésének kockázatát, ezért azok 
közé tartoztak, akik Glatz Feren-
cet is támogatták. A több jelölt 
megnevezése mellett kardoskod-
tak. Újhelyi azt mondta, nem 
érez boldogságot amiatt, hogy a 
szegedieknek igaza lett. A meg-
választott köztársasági elnökkel 
kapcsolatban leszögezte: Sólyom 
László csalódást fog okozni a 
most győzelmi mámorban úszó 
jobboldalnak, mivel függetleníte-

ni tudja magát a politikától. 
Nyugodt afelől, hogy Sólyom jó 
köztársasági elnök lesz. A szocia-
lista párt - tette hozzá - bölcsen 
és gyorsan vonta le a következ-
ményeket, gyakorolt önkritikát, 
a kongresszusi küldöttek pedig 
kitartottak amellett, hogy a fő 
feladatra, a kormányzásra kell 
koncentrálni. „Az élet nem áll 
meg, a vasárnapot is a miniszter-
elnöknél töltöttem és készítjük 
elő a következő lépéseket" -
mondta. 

Nógrádi Zoltán, a Fi-
desz-MPSZ Csongrád megyei 
elnöke, országgyűlési képviselő 
azt fejtette ki, Sólyom László-
ról - politikai és szakmai ta-
pasztalata, eddigi tevékenysé-
ge, életútja alapján - már a je-

lölés időszakában kitűnt , hogy 
a legideálisabb köztársasági el-
nök lehet, ellene egy párt sem 
emelt kifogást. A magyar bel-
és külpolitika egyaránt abban 
reménykedhet, hogy a nemzet i 
ügyekben az integráció érdeké-
ben fog majd tevékenykedni. A 
választás menetét úgy kom-
mentálta, az rendkívül feszült 
volt: szerinte sokkolta a frakci-
ót, hogy egyes ellenzéki képvi-
selőket megfenyegettek vagy 
meg akarták vásárolni a szava-
zatukat, amire eddig nem volt 
példa. Ezért döntöt t úgy a Fi-
desz - mondta Nógrádi hogy 
ezt meg kell akadályozni, ne-
hogy árnyék vetüljön a köztár-
saságielnök-választásra. „Só-
lyom Lászlónak legfőbb erénye 

a függetlensége, ezt tar to t tuk 
tiszteletben" - mondta . 

S hogy az elkövetkező, a vá-
lasztásokig tartó szűk egy esz-
tendő politikai csatározásainak 
keménységére vajon Ader fános 
„tolvajbandázásából" következ-
tetni lehet-e, Újhelyi István azt 
válaszolta: nyugtalanító az a 
stílus, amit a Fidesz fölvett, be-
leértve az államfőválasztás tisz-
tázatlan körülményeit is. „A 
szegediek mást szoktak meg tő-
lünk, szeretnénk megmaradni 
a higgadt politizálásnál" -
mondta az MSZP alelnöke. 
Nógrádi Zoltán szerint az or-
szág gazdaságilag nehéz hely-
zetben van, ezek a súlyos kö-
rülmények meghatározzák az 
egyes családok jövőbeni sorsát, 
tehát eljött az ideje az őszinte-
ségnek és a szókimondásnak. 
„Nem szabad azt a látszatot 
kelteni, hogy a politika úri 
huncutság és csak nehezen ért-
hető ködös fogalmakat tud 
használni" - mondta a Fi-
desz-MPSZ megyei elnöke. 

Bevezetés előtt az abortusztabletta? 
A Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kol-
légium, valamint az érintettek, vagyis a nők 
többsége is jónak tartaná, ha hazánkban is 
bevezetnék az abortusztablettát. Egy nyug-
díjas szegedi nőgyógyász azonban azt 
mondja: ezt a pénzt inkább a terhesség 
megelőzésére, nem pedig a megszakítására 
kellene fordítani. 

A közeljövőben várhatóan hazánkban is törzs-
könyvezik a köznyelvben csak abortusztablet-
taként emlegetett készítményt. A Szülészeti és 
Nőgyógyászati Szakmai Kollégium a magyar-
országi bevezetés mellett foglalt állást, amely-
nek részletes szakmai feltételeit már elkezdték 
kidolgozni. A pirulák használatát az Egészség-
ügyi Világszervezet is támogatja, több mint 
húsz államban már alkalmazzák is. 

A gyógyszeres terhesség-megszakítás a 
mostani műtéti beavatkozásnál jóval kíméle-
tesebb. Lényege, hogy az első tabletta bevétele 
után a magzat elhal, a következő pedig meg-
indítja a spontán vetélést. Ezt a módszert 
azonban csak a terhesség kilencedik hetéig le-
het igénybe venni, az esetek 5-10 százaléká-
ban pedig a nem megfelelő kiürülés miatt 
szükség van a műszeres beavatkozásra is. 

Az abortusztabletta számlájára eddig ki-
lenc haláleset írható. Szabó István, a Nő-
gyógyász Szakmai Kollégium elnöke azonban 
arra emlékeztetett: ezek mind az orvosi fel-
ügyelet hiánya miatt következtek be. 

Rögtönzött közvélemény-kutatást végez-
tünk a Szegedi Tudományegyetem Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinikáján, hogy megtud-
juk: mi a véleményük az abortusztablettáról 

azoknak, akiket ennek bevezetése a legin-
kább érint. Találomra kiválasztott tíz, külön-
böző korú nőt kérdeztünk meg arról: végső 
elkeseredettségében melyik módszert válasz-
taná. A válaszok egyértelműek voltak: tablet-
ta. Mindenki a humánusabb módszert, vala-
mint a kisebb kockázatot hozta fel indok-
ként. 

A szakmai kollégium azért is támogatja a 
tablettás magzatelhajtást, mert annak jóval 
kevesebb a szövődménye, mint az eddig al-
kalmazott kaparásos módszernek, és az eddi-
gi tapasztalatok szerint nem áll fent a med-
dővé válás kockázata sem. Ok tehát a készít-
mény törzskönyveztetése mellett foglaltak 
állást, a végső szót azonban az egészségügyi 
tárca mondja ki. 

TÍMÁR KRISZTA 

Szezon előtti szenzációs akció 
a Sever Center Áruházban! 

ÁRUHÁZ 

Szeged, Vásárhelyi Pál u. 3-5. 
Nyitva: h.-p.: 9-20, szo.: 8.30-20, vas.: 9-19 

Tel.: 62/451-455 


