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Dohány klónokkal mérik az ózonkoncentrációt Egyre több cég ügyfélszolgálati 
telefonja rögzíti a beszélgeté-
seket. Nem minden ügyintézés-
nél helyettesíti a papírmunkát, 
ám gyakran jól jöhet, ha a szó 
nem száll el. 

- Áprilisban felhívtam a telefon-
szolgáltatót, hogy hűségakciójuk 
hirdetése alapján díjcsomagot 
változtatnánk. Az ügyfélszolgá-
lat rögzítette a beszélgetésünket, 
és azt hittem, a következő hó-
naptól működik a kedvező díj-
szabás. Családunkból többen 
váltottak, és májustól esténkén 
sokkal hosszabban beszélget-
tünk a szokásosnál. Hibáztunk -
panaszolta a szegedi Laczi Mi-
hály. A szokásos díjnak a duplá-
ját számlázták neki. Az ügyfél-
szolgálaton közölték, hogy írás-
beli kérvényt kell benyújtania, és 
akkor küldenek módosított szer-
ződést. A hangfelvétel nem elég. 

A telefontársaságok - más szol-
gáltatókhoz hasonlóan - rögzítik 

A TELEFON FÜLE 

| H A kedves női hang elhadarta ked-
vező üzleti ajánlatát, és mielőtt 
bármit felelhettem volna, megje-
gyezte: rögzítik a válaszomat. 
Megdermedtem, letettem a kagy-
lót. A tudakozó, az internet és az 
áramszolgáltató, sőt már egy au-
tómentő is őrzi a hangomat. Ösz-
tönös kelet-európai idegenkedés-
sel fülelek. Az idősebbeknek tán 
be is ugrik, hogyan rezzentek ösz-
sze, ha kattant a vonal. A szoron-
g a t ó emlékeket a közelmúlt törté-
nészi feltárásai sem hagyják elho-
mályosulni. És a bizalom nehezen 
erősödik. Egyelőre azt is szoknunk 
kell. hogy valami csak úgy, egyet-
len telefonhívással elintézhető. így 
aztán sosem tudom meg, mit akart 
vajon az üzletkötő. 

az ügyféllel folytatott beszélgetést. 
Az Invitel tájékoztatása szerint a 
felvételek személyes adatnak mi-
nősülnek, ezért az adatvédelmi 
törvénynek megfelelőn törvényi 
felhatalmazás alapján, vagy az 
ügyfél hozzájárulásával történhet 
a felvétel. A telefonálók figyelmét 
felhívják erre, és ha az ügyfél nem 
szakítja meg a telefonkapcsolatot, 
hozzájárulásnak tekintik. A tele-
fonszolgáltatónál rögzítik és a 
nyilvántartásba vételtől számított 
két napon át őrzik a telefonos ügy-
félszolgálatra érkező hívásokat. 
Az elektronikus hírközlésről szóló 
törvény .szerint szerződés nem-
csak írásban, hanem szóban vagy 
ráutaló magatartással is létrejö-
het. A rugalmas és gyors ügyinté-
zés érdekében előfizetőik számára 
biztosítják, hogy telefonon kezde-
ményezzenek bizonyos szerződés-
módosításokat. 

A Magyar Telekomnál egy évig 
őrzik az ügyfélszolgálati beszél-
getéseket, és ez helyettesíti az 
írásos dokumentumokat - ma-
gyarázta Ferenci Richárd, a má-
sik vezetékes telefontársaság 
ügyfélszolgálati igazgatója. Kivé-
tel ez alól például a jogviszony 
felmondása vagy a tikos szám 
feloldása. Az ügyfélszolgálati te-
lefonok hívása náluk a beszélge-
tés teljes ideje alatt díjtalan. 

Más hívásaink költsége a szám 
üzemeltetőjétől függ, ezért cél-
szerű mindig előre tisztáznunk, 
melyik fél fizeti a kicsengés után 
bekapcsoló automata szövegét és 
zenéjét. Ha ugyanis a szám nem 
ingyenes, rögtön pörög a számlá-
ló. Az ügyfélszolgálati számok je-
lentősen eltérőek: a zöldszámok 
például ingyenesen, a kékek he-
lyi tarifával, az emelt díjasok pe-
dig a meghirdetett árakon üze-
melnek. 

DOMBAI TÜNDE 

Nem kizárt, hogy Szegeden 
szmogriadót rendeljenek el a 
nyáron. Jelenleg a város száz 
pontján dohány klónokkal mé-
rik a káros közlekedési ózon-
koncentrációt. A kémiai lég-
szennyező anyag légzőszervi 
megbetegedések okozója, a 
szervezet fertőzésekkel szem-
beni ellenállását csökkenti. 

A levegő szennyezettsége világ-
szerte súlyos következmények-
kel jár: nő a légzőszervi megbete-
gedések száma, ritkul az ultra-
ibolya sugárzástól védő ózon-
pajzs, pusztulnak az állatok és a 
növények. Egyes légszennyező 
anyagok kibocsátásában ma már 
nem az ipar, hanem a közlekedés 
áll az első helyen Magyarorszá-
gon. A kipufogógázok rovására 
írható minden kétszázadik, „ak-

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hatodik nyári fesztiválját rende-
zi a hét végén a makói termál- és 
gyógyfürdő. A vendégeket ezúttal 
is szórakoztató és sportprogra-
mok sokasága fogadja: szomba-
ton fellép például a Borbély And-
rás Band, lesz dinnyeúsztató-, 
hamburgerevő- és sörivóverseny, 

tív korban" bekövetkezett halál-
eset. 

- Az ózon és a nitrogén-oxidok a 
városi közlekedés tipikus lég-
szennyező anyagai. Amikor az au-
tók kipufogógázaiból a levegőbe 
kerülnek a szerves vegyületek, 
nyáron a napfény és a hő hatására 
reakcióba lépnek a levegőben levő 
nitrogén-oxidokkal, és ózon is ke-
letkezik - tudtuk meg Mohi Mik-
lóstól, az önkormányzat környe-
zetvédelmi referensétől. Meglepő, 
de a megfigyelések szerint a légkö-
ri kémiai folyamatok miatt a kert-
városokban körülbelül tíz száza-
lékkal magasabb a káros közleke-
dési ózonkoncentráció, mint a 
forgalmas körutak környékén. 

A Csemete Természetvédelmi 
és Környezetvédelmi Egyesület az 
önkormányzattal közösen az 
ózonmérést nemrégiben kezdte el 

fellép az írisz Táncegyüttes és 
gyermekszépségverseny is lesz, 
sz t á rvendégkén t pedig - az es t i 
élményfürdőzés előtt - Peller An-
na ad műsort. Vasárnap többek 
között az aerobik, a lábtenisz, a 
strandröplabda és az asztalite-
nisz szerelmeseié lesz a fürdő. A 
vasárnap érdekessége, hogy dél-
től délután ötig élő közvetítéssel 

Szegeden. Mivel a műszeres mé-
rés iszonyú drága lenne, előzete-
sen Szeged száz pontján dohány 
klónokat helyeztek el. Ezek a nö-
vények a legalkalmasabbak az 
ózonkoncentráció kimutatására. 

- A szennyeződéstől a levelek 
pöttyösödnek, rozsdásodnak. Eb-
ből lehet következtetni, hogy mi-
lyen mértékű az ózonkoncentrá-
ció. A legkritikusabb részeken ez-
után műszeres vizsgálatokat vég-
zünk - mondta Antal Jánosné, a 
Csemete ózon biomonitoring ko-
ordinátora, aki szerint kritikussá 
válhat a nyáron Szeged levegő 
szennyezettsége. 

Ha tartós szárazság követke-
zik, egyes szakemberek nem 
tartják kizártnak, hogy szmogri-
adót kell elrendelni a városban. 
A nyári szmog ugyanis még az 
egészséges embereknél is okoz-
hat panaszokat: irritálja az orrot, 
torkot, tüdőt, mellkasi fájdal-
mat, köhögést, hányingert okoz, 
hosszabb idő után tüdőkároso-
dás léphet fel. 

Az Alsó-Tisza-vidéki Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőségnél állan-
dóan rögzítik a légszennyezési 
adatokat. A laboratórium vezető-

jelentkezik a fesztiválról a városi 
televízió. A stáb interjúkat ké-
szít, klipkéréseket teljesít, üze-
neteket közvetít, emellett játé-
kos vetélkedők sorozatára várja a 
képernyő előtt ülőket és a hely-
színen tartózkodókat. Többek 
között családi vetélkedőt és grill-
sütőversenyt is rendeznek - a je-
lentkezőket péntek délig várják. 

KÁROS ÓZON 
Az ózon erősen mérgező gáz. Magas koncentrációja fokozott fizikai fáradt-
ságot, köhögést, a szájban, az orrban, a torokban szárazságérzést, a szem 
kivörösödését, könnyezését, duzzadását válthatja ki. Növeli a fertőző be-
tegségekkel szembeni érzékenységet is. Az idült légzőszervi betegek és az 
asztmások állapota az ózon koncentrációjának növekedésével romlik. 

Fürdőfesztivál lesz Makón 

Több évtizedig irányított mezőgazdasági termelőszövetkezetet Do-
maszéken Palotás Imre szegedi agrármérnök, aki Csongrád megyei 
pártelnöki feladatot vállalt az újonnan alapított Magyar Gazda- és 
Polgárpártban. 

A gazdák, a vidék és a polgári értékek képviseletét, a közélet meg-
tisztítását zászlajára tűző pártot július 3-án alapították Csokonyavi-
sontán. Ez a szülőhelye Nagyatádi Szabó Istvánnak, akinek száz év-
vel ezelőtti programjában is a kulcsszavak voltak: gazda, vidék, pol-
gár. Az új párt hangsúlyozottan ezt tekinti szellemi elődjének és elha-
tárolódnak a Torgyán fózsef nevével fémjelzett kisgazdapárttól. A pár-
talapító Szeremley Huba nagyvállalkozó, badacsonyi borász - akitől 
legutóbb a francia színész, Gérard Depardieu is kedvet kapott a ma-
gyarországi borászkodáshoz. Mint nyilatkozta, az új párt azt a 40-50 
százaléknyi választót célozza meg, akiket a jelenlegi parlamenti erők 
nem tudtak megszólítani. 

Palotás Imre elmondta, országosan mintegy 200, a megyében kö-
rülbelül 20 tagja van az új pártnak, a következő két hónapot a szerve-
zésre szánják, szegedi és vidéki szervezeteket is létrehoznak, kiépítik 
az infrastruktúrát - és megnyerik a többi párt iránt bizalmatlan vá-
lasztópolgárokat. 

Sok ügyfélszolgálat rögzíti ügyfelei hívásait 

A szó nem száll el 

Szerveződik a vidék 
új gazdapártja 
A badacsonyi nagyvállalkozó, a borász Szeremley Huba frissen 
alakított pártját Szegeden egy agrármérnök szervezi. 

A hosszú forró nyárban szmogriadó lehet Szegeden 

Pöttyösödnek a levelek 

Fotó: Miskolczi Róbert 

FOKOZATOK 
| g g A szegedi önkormányzat szmogria-

dótervet alkotott június végén. Esze-
rint amennyiben a határérték-túllé-
pést az ózon koncentrációjának nö-
vekedése okozza, akkor a nitro-
gén-oxidokat és a szénhidrogéneket 
kibocsátó légszennyező források 
üzemeltetőit tevékenységük mér-
séklésére kell felszólítani, illetve te-
vékenységük korlátozására, vagy 
felfüggesztésére kell kötelezni. Az 
első fokozatban a tömegtájékozta-
tás valamennyi eszközével figyel-
meztetik a lakosságot az ilyenkor 
célszerű magatartásra, megerősítik 
az orvosi ügyeleteket és a mentő-
szolgálatot. A következő fokozat a 
riasztási küszöbérték elérésekor 
rendelhető el. 

je, Krímet Tibor elmondta: tavaly 
augusztusban az ózonszennye-
zettség elérte a szmogriadó tájé-
koztatási küszöbértékének ki-
lencven százalékát. Jelenleg ez az 
érték tizenkét százalék. Ennél fi-
gyelemre méltóbb, hogy a finom 
porszennyezettség júniusban 
már két napon is az ötvenszáza-
lékos értéken volt. 

CS. G. L. 

SZEMKÖZT 
A SZABADTÉRIRŐL 
Szerda esténként fél 8-tól látható 
a Városi Televízió és a 
Délmagyarország közös műsora, 
a Szemközt. Ma Bátyai Edinával, 
a Szegedi Szabadtéri Játékok és 
Fesztivál Szervező Kht. 
ügyvezető igazgatójával beszélget 
Márok Tamás 
szeikesztő-riporter és Hollósi 
Zsolt, lapunk munkatársa. 

TÉR, TÁRSADALOM, 
KULTÚRA 
A szegedi VII. Közművelődési 
Nyári Egyetemen, a 
megyeházán ma a helyi 
társadalmakról két szociológus, 
Böhm Antal és Bánlaky Pál tart 
előadást, G. Fekete Éva 
geográfus pedig a kultúra 
szerepéről beszél a helyi 
fejlesztési stratégiákban. 
Holnap az internet és a tér 
kapcsolatát Csepeli György 
elemzi. 

KOPÁSÁLLÓ PADLÓ 
AZ ISKOLÁKBAN 
A szegedi „út-iskola fölújítás" 
programban elsőnek az Arany 
János-iskolában fejezték be a 
rekonstrukciót: tizennégy 
tanteremben cserélték ki a 
balesetveszélyessé vált 
padlóburkolatot - 4,5 millió 
forintért. A város összesen 7 
milliárdot fordít az utak és az 
intézmények rendbetételére -
40 iskolában végzik el a régóta 
esedékes helyreállításokat. " 

A Kálvária tér teljes rehabilitációja 2006 végére fejeződhet be 

Szildák jelzik majd a stációkat a parkban 
Díszburkolattal, díszkivilágítással és sétautakkal ellátott 
parkot alakítanak ki a Kálvária téren az egykori benzin-
kút helyén, ahol még most is folyik a kármentesítés. A te-
rület önkormányzati képviselője szerint a tér teljes reha-
bilitációja jövő évvégére fejeződik be. 

A Kálvária téri benzinkút bezárásáról 2003 őszén döntött 
az üzemeltető cég. Az OMV-nél akkor úgy nyilatkoztak la-
punknak, hogy szeretnék minél hamarabb visszaadni a bé-
relt területet a városnak. A cég kötelezettséget vállalt, hogy 
megtisztítja a területet és közreműködik a tér helyreállítá-
sában. Tavaly kiszedték a föld alatti üzemanyagtartályokat 
és megkezdték a talajvíz tisztítását. Ez a mai napig is tart. 
Ott jártunkkor a környezet- és vízvédelemmel foglalkozó 
Rewox Kft. munkatársaival találkoztunk. Fábián Zsolt és 
Csehó László elmondta: folyamatosan vizsgálják a talaj és a 
talajvíz szennyezettségét. A tisztítóberendezés éjjel-nappal 
működik, s várhatóan hamarosan végeznek a munkával. 

A körzet önkormányzati képviselője, Lauer István el-
mondta, hogy a Kálvária tér hasznosítási tanulmányter-
vét már korábban elfogadta a tervtanács. A konkrét terve-
ket augusztus 10-éig kell letennie az építésznek az önkor-
mányzat asztalára. Lauer hangsúlyozta: amíg a Rewox 

nem végzi el teljesen a kárfelmérést és nem állapítja meg 
a környezeti kár értékét, addig nem lehet lezárni a tárgya-
lásokat az OMV-vel. 

A volt benzinkút ma még gazos, gödrökkel szabdalt terü-
letén parkot alakítanak ki. A pihenőhely középpontjában 
díszburkolattal - melyből a templom alaprajzát rakják ki -
jelzik majd, hogy a téren egykor kápolna állt. A képviselő 
számítása szerint a Széchenyi térnél nagyobb területű Kál-
vária tér teljes rehabilitációja több tízmillió forintba kerül. 
Korábban felmerült, hogy visszaállítanák a stációkat, de 
azok őrzése sokba kerül, így sziklahalmok jelzik majd azo-
kat a parkban. A pihenőhely Boros József utca felöli részére 
két díszburkolatos részt és ivókutat is terveztek. Ezek meg-
valósítására pályázni fognak. 

- Én tavaly és tavalyelőtt hatmillió forintot költöttem a 
képviselői alapomból a szakráhs jellegű tér felújítására. 
Idén és jövőre is öt-ötmillió forint jut a zöld alapból a reha-
bilitációra - a séta-, játszó- és labdatér kialakítására és kor-
szerűsítésére - magyarázta a képviselő. Lauer István szerint 
fantasztikus érzés lesz végigsétálni a díszburkolattal és 
díszkivilágítással ellátott Kálvária téri fősétányon, amely 
meggyőződése szerint központi hely lesz a városban. 

sz. c. sz. M é g n e m z á r u l t le a k á r m e n t e s í t é s Fotó: Gyenes Kálmán 


