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Szeged 
város napja 

Kétnapos rendezvénysorozatot tartanak a hét végén Szeged vá-
ros napjának tiszteletére. A program május 20-án, szombaton 
reggel 9 órakor kezdődik az újszegedi ligetben, ahol egész napos 
sportprogrammal vátják a szegedieket. Fél 10-kor a Széchenyi té-
ren élő bábukkal élő sakkpartit játszik Lékó Péter nagymester és 
dr. Szalay István polgármester. „Az én városom Szeged" című 
gyermekrajz-kiállítást 11 órakor nyitja meg Ványai Éva alpolgár-
mesternő. A Belvárosi temetőben Szegi Endre zeneszerző emlé-
kének kulturális műsorral adóznak tisztelői. Délután 3 órakor 
Huszka Jenő születésének 120. évfordulóján a Tisza Lajos krt. 
43. számú háznál Sándor János rendező avat emléktáblát. Este 6 
órakor a Szeged-MÁV Fúvószenekar dr. Mucsi Géza karnagy ve-
zénylésével térzenét ad a Széchenyi téren. 18.30 órakor Szeged 
napja előestéjén „Daloló nap" elnevezéssel a Szeged Városi Kó-
rusegyesület ad műsort a Belváros utcáin és terein, s eközben ko-
szorúzási ünnepségeket is tartanak. Fél 8-kor Szalay István pol-
gármester köszöntője kíséretében adják át a város közönségének 
a felújított Dóm teret. Ezután a Hungária Szállóban jótékonysági 
estet rendeznek a Szegeden tanuló vajdasági és erdélyi diákok tá-
mogatására. 

Szeged napján, május 21-én reggel 7 órakor a város különböző 
pontjain zenés ébresztőt hallhatunk, majd negyed 9-kor a Széche-
nyi téren majorette-bemutató, majd térzene lesz. Tíz órakor alko-
tódíjakat és pályakezdődíjakat ad át a városházán Ványai Éva al-
polgármester. Negyed 11 -kor a városháza tornyából toronyzene 
csendül fel, majd 11 órakor kezdetét veszi az ünnepi közgyűlés. 
Ennek szónoka dr. Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke lesz. A 
közgyűlésen adják át a díszpolgári címet, a pro urbe és a Szege-
dért Emlékérem kitüntetéseket, valamint az Egészséges Szegedért 
Alapítvány díjait. Este 7 órakor Huszka Jenő és Erdélyi Mihály, a 
világhírű szegedi művészek tiszteletére a Régi Hungária (Kass) 
Szállóban ünnepi emlékest lesz a Szegedi Nemzeti Színház mű-
vészeinek. tánckarának és zenekarának közreműködésével. 

• Művészeti a lko tás közte-
rületen való elhelyezéséről -
a műalkotás ér tékére vonat-
kozó szakvélemény ismereté-
ben - a k é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 
dönt . No, de mi van a k k o r , 
ha ez a szakvélemény nem túl 
hízelgő, sőt... 

Előkészí tés: Kligl Sándor 
1994-ben a hódmezővásárhelyi 
önkormányzat és a Képző- és 
Iparművészeti Lektorátus által 
kiírt országos Szent István szo-
bor -pá lyáza t ra készí te t te el 
„Szent István és Gizella" című 
szobor t e rvé t . A pá lyáza t ra 
negyven alkotó negyvenhét pá-
lyaművet nyújtott be az ország 
minden részéből. December-
ben a lektorátus szakértői bi-
zottsága egyhangúlag Gyur-
csek Ferenc Munkácsy-dí jas 
szobrászművésznek szavazott 
b iza lmat . A szakér tő zsűri , 
mint minden pályamunkáról, 
így a közönségdíjas Kligl szo-
bórtervről is adott rövid szak-
véleményt. Ebből idézünk: „A 
kétfigurás kompozícióban a ki-
rály megjelenítő erejű, méltó-
ságos, de a királyi pár közötti 
kapcsolat profán. Az ábrázolás 
a különálló alakok miatt jele-
netszerűvé válik, világi, csalá-
diad hangulat érződik. A ki-
rályt főnézetből az attribútu-
mok jellemzik, a hátsó nézet 
azonban nem élvezhető. Oldal-
nézetből zavaró, hogy a trónon 

• Az utóbbi idők gyakorla-
tának megfelelően - a napirend 
meghatározását követően - is-
mét zárt üléssel „indított" a 
szegedi képviselőtestület. Na-
pirend előtti felszólalásában 
dr. Mécs László kisebbségi ta-
nácsos felhívta képviselőtársai 
és a város polgárainak figyel-
mét arra a jótékonysági estre, 
amelyet szombaton tartanaié a 
Hungária Szállóban és amely-
nek bevételét a határon túli 
magyar diákok segélyezésére 
fordítják. 

A délelőtti zárt ülésen tör-
téntekről dr. Szalay István pol-
gármester a délutáni nyilvános 
ülés kezdetén számolt be, s el-
mondta , hogy összesen 41 
tárgyban döntöttek, közöttük 
személyi ügyekben és néhány 
vállalat tavalyi munkájának be-
számolóját és üzleti tervét is 
elfogadták. 

A nyilvános ülésen azután 
még csaknem 20 téma követ-
kezett. Ezek közül a legfon-
tosobbakró l . Dr. Szilvásy 
László, a Kulturális, Közműve-
lődési és Sportbizottság elnöke 
b e a d v á n y á b a n a korábban 
megszavazott 50 milliós sport-
alap mellé újabb 23 milliót kért 
a közgyűléstől, amit a testület 
kis módosítással meg is szava-
zott: 20 milliót kap a bizottság, 
azzal, hogy a júniust képvise-
lőtestületi ülésre el kell készí-
tenie a részletes felosztási ter-
vet. 

Nem fogadta el a közgyűlés 
az előterjesztést egy önálló be-
fektetési társaság (szakosított 
pénzintézet) alapításáról - a 
Csongrád megyei, a Bács-Kis-
kun megyei önkormányzatok 

Virágositás 
Figyelemre méltó javaslattal állt elő tegnap napirend előtti 

felszólalásában dr. Berekné dr. Petri Ildikó képviselőnő: saját 
lakóterületi alapjából 30 ezer forintot választókerületének ajánl 
fel, úgynevezett egynyári virágok vásárlására. Elképzelése sze-
rint a Városgondnoksággal való megegyezés alapján a kerület-
ben lakók - az újságban meghirdetett időpontban és helyen -
személyi igazolványuk felmutatásával legfeljebb 1000 forint ér-
tékű virágot vehetnek át, azzal a kikötéssel, hogy azt az utcai 
fronton vagy az erkélyen helyezik el. 

A képviselőnő által felvetett Javaslathoz a tegnapi ülés folya-
mán csatlakozott dr. Ványai Eva alpolgármesternő és dr. Ti-
chy-Rács Csaba képviselő is, akik saját választókerületüket 
ugyanilyen összegben segítik a virágosítási akcióban. 

és a Magyar Befektetési és Fej-
lesztési Bank Rt. bevonásával 
szegedi központtal. Elfogadták 
azonban a Szegedi Repülőtér 
1995. évi üzemeltetési támoga-
tását, 3,1 millió forintos hozzá-
járulással, míg a tápéi komp 
idén december 31-ig való üze-
meltetésére 6,9 milliót biztosí-
tott a testület. 

A Tisza Volán Rt-vel való 
szolgáltatási szerződés megkö-
tése kapcsán nagyobb vita ke-
rekedett, jelesül, az a megjegy-
zés hangzott el először, hogy a 
peremrészeken és peremidőben 
közlekedő autóbuszokon a so-
főrök is végezzenek jegyárusí-
tást. Ez az utasok igényét is ki-

bizonytalanul ül a figura. A női 
alak megfogalmazása el-
lentétes a főalak ábrázolásá-
val, színpadias, koridegen, az 

ünnepélyesség el-
len hat." 

B o n y o d a l o m : 
ez év március vé-
gén-ápri l is elején 
két civil szervezet, 
a Szegedi Város-
szépítő Egyesület 
és a Dugonics Tár-
saság azzal a kére-
lemmel fordul az 
önkormányzathoz, 
hogy a honfoglalás 
1100. évfordulója 
alkalmából, 1996. 
augusz tus 20-án 
avassa fel a szegedi 
Szécheny i téren 
Kligl Sándor szob-
rászművész „Szent 
István és Gizella" 
c ímű szoborkom-
poz íc ió já t . 1995. 
április 7-én három 
szobrászművész -
Mihály Gábor, Kő 

Pál és Borbás Tibor - javasolja 
Kligl Sándor szobrának felál-
lítását. 

Tetőpont: 1995. április 18-

án a szegedi önkormányza t 
kulturális, közművelődési és 
sportbizottsága úgy határoz: 
indítványozza a közgyűlésnek 
a 8 mi l l ió fo r in tba ke rü lő 
„Szent István és Gizella" szo-
borkompozíció felállítását. (A 
Kligl Sándor által adott árkal-
kuláció a szobor és a poszta-
mens tel jes költségét tartal-
mazza.) A szobor elkészítésére 
a bizottság az idén 3 millió fo-
rint megítélését kéri a közgyű-
léstől az általános tartalék ter-
hére. Mindeközben a kulturális 
bizottság szakmai tanácsadó 
testülete - a Szegedi Képző- és 
Iparművészeti Kollégium - el-
fogadhatatlannak tartja a bi-
zottság határozatát, mivel az 
pályázat nélkül ju t ta tná sok 
milliós köztéri munkához Kligl 
Sándort. 

A z ügyben tegnap este lap-
z á r t á i g n e m d ö n t ö t t á k ö z -
gyűlés. 

Megoldás és katarzis (egye-
lőre) nincs. 

Sz. C. Sz. 

elégítené. Mező István, a vál-
lalat közlekedési igazgatója 
szerint ez lehetséges, de idő 
kell a technikai előkészületek-
hez, s a jegyek ekkor emelt 
áron kerülnek majd forgalom-
ba. Ez azért szükséges, mert 
különben senki sem vásárolna 
bérletet , hanem a j á rműben 
venné meg a vonaljegyet, ami 
viszont a menetrend rovására 
történne. Egyébiránt más vá-
rosokban ez már gyakorlat és 
működik is. A testületet egyet-
érett ezzel, s megszavazta a 
31,2 millió forintot a vállalat-
nak, azzal, hogy július 15-i ha-
táridővel kell megvalósítani a 
határozatban leírtakat. 

Az in terpel lác iók mindig 
„csemegét" jelentenek a néző, 
a jelenlévő számára. Tegnap is 
volt néhány. Amikor például 
Jenei Ferenc képvise lő azt 
kérdezte, hogy ki üzemelteti a 
dorozsmai szélmalmot, egyik 
képviselőtársa rávágta: a szél... 
Dr. Tichy-Rács Csaba polgári 
e l égede t l enség i m o z g a l m a t 
kezdeményezett a köztéri ci-
garetta és szeszesital-reklámok 
ellen, s azt javasolta, hogy en-
gedélyezze a testület az ilyen 
plakátok lemázolását vagy le-
tépését. Az ülést levezető dr. 
Szalay István ekkor meg je -
gyezte : - Én is megyek , de 
csak álruhában... 

Komolyra fordítva a szót, a 
képvise lők közül dr. Szabó 
László a régi híd kátyúira hfvta 
fel a figyelmet és ezzel egyide-
jűleg a baleset veszélyére. Kal-
már Ferenc a Tavasz utca la-
kóinak felháborodását tolmá-
csolta a Vasdisznó diszkó zaja 
miatt, Tűhegyi József a Sze-
ged-Algyő-Rákóczi-telepi ren-
dezetlen telefon helyzet érde-
kében szólalt fel. 

A képviselőtestület lapzár-
takor még folytatta munkáját, 
de az ülés kezdetén megálla-
podot t abban , hogy l egkö-
zelebb június 1-én és 2-án tart 
egésznapos tanácskozást. 

K. r . 

Botkát kiutasították 
Fura, s első hallásra botrányízű eset történt tegnap a szegedi 

közgyűlésen. A délelőtt elrendelt zárt ülésről Botka Lászlót, a vá-
ros országgyűlési képviselőjét Tóth László jegyző a terem elha-
gyására szólította fel. Az indok a zárt ülés elrendelése volt. 

Botka képviselő ekkor nyilatkozattal fordult a nyilvánosság-
hoz. Ebben leírta, hogy Szalay István polgármester és Szemők Ár-
pád MSZP-frakcióvezetó védelme ellenére is kénytelen volt tá-
vozni az ülésről. Botka László az esetet a jegyző önkényes, vagy 
sajátos jogszabályértelmezésével magyarázta, s egyúttal hivatko-
zott az önkormányzati törvényre és a képviselők jogállását szabá-
lyozó joganyagra , melyek je lenlétére jogi lehetőséget biz-
tosítanak. A nyilatkozat ugyanakkor sérelmezi, hogy a közgyűlés 
ilyen gyakran tart zárt ülést, s Botka képviselő nem tudja, hogyan 
lehet egy demokratikusan megválasztott testületnek ennyi el-
titkolni valója. 

Az üggyel kapcsolatban Tóth László jegyző fenntartotta állás-
pontját, jelezte, hogy bár sajnálatosnak tartja a történteket, de a 
szervezeti és működési szabályzat értelmében a zárt ülésen nem 
vehet részt az ifjú honatya. A jegyző hozzátette: a mostani prob-
léma felvetette, hogy sürgősen új szabályzatot kell alkotni. 

Botka László „kiutasításáról" megkérdeztük egy avatott szak-
ember, dr. Tóth Károly docens véleményét is. A JATE Állam- és 
Jogtudományi Kara Alkotmányjogi Tanszékének oktatója kifej-
tette, hogy a képviselőt jogosan szólították fel távozásra. A tavaly 
december 11. óta hatályos önkormányzati törvény ugyanis taxatí-
ve és kötelező érvénnyel rögzíti, hogy a zárt ülésen kik lehetnek 
jelen. Ezek szerint a képviselő-testület tagjai, a szakértő, a ki-
sebbségi szószóló, a jegyző, az érintett jogosultak erre. Botka 
képviselő pedig egyik minőséget sem birtokolta. Ugyanakkor 
meg kell jegyezni, hogy az szmsz sem állapíthat meg az előbbitől 
eltérő szabályozást, mivel a törvény magasabb szintű jogszabály, 
s a kérdés rendezését nem ruházza át a képvisel-testületre, vagyis 
rendelkezéseit alacsonyabb rangú szabályozás nem lépheti át. 
Ugyanis ez lenne az igazi törvénysértés. 

(arató) 

1 3 CSÖRÖG A K 
Közérdekű problémáikat, észrevételeiket 
ezen a héten ügyeletes munkatársunkkal, 

Chikán Ágnessel oszthatják meg. 
Munkanapokon 8 és 10 óra között, 

vasárnap pedig 14-tűi 15 óráig. 
Rádiótelefonunk száma: Ofr-óO-327-784. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy 
Szegedről is mindegyik számot 

tárcsázniuk kell. Ha ötletük van 
Fekete pont rovatunk számára, kérjük, 

ugyanitt tudassák velünk. 

• Mégiscsak sok. Fodor Má-
ria szerint, hogy a Kisteleki 
utcában és környékén nincs 
utcai telefon, Bfró Franciska 
(438-152) szerint, hogy a vá-
rosháza előtt egyre emelkedik 
a parkolási díj, Furkáné azt 
nehezményezi, hogy az IN-
TERHŰTO két hónapja nem 
válaszol álláshirdetésre kül-
dött levelére. 
• Köszönet. Jarabekné Trep-
lán Mariann (314-116) a Ság-
vári Endre Művelődési Ház-
ban, a Föld napja alkalmából 
megrendezett gyermekrajzki-
állítás támogatóinak, az S and 
S Könyvesbolt, a Sík Sándor 
Könyv- és Cserkészbol t , a 
Printker Papír-írószer Nagy-
kereskedés, a Játékkuckó és a 
Papagáj üzletház vezetőinek 
mond köszönetet. 
• K a n y a r . Hódi Károly 
(321^439) szerint csak bosz-
szúságot okoz a gépkocsive-
zetőknek, hogy oly gyakran 
fölbontják az utat sínjavítás 
ürügyén a Kossuth Lajos su-
gárúton, ott ahol a Vásárhelyi 
Pál utcáról a Pulz utcába ka-
nyarodik a villamos. Olva-

sónk szerint e bonyolult kun-
kort kellene megszünte tn i , 
úgy, hogy a rókusi állomásnál 
egyszerűen megfordu lna a 
villamos, s jelzőlámpa bizto-
sítaná addig a városból kifelé 
tartó forgalom biztonságát. 
• Felelmetes. Mármint Sze-
ged Belvárosa. Cs-oé naponta 
kénytelen keresztülmenni a 
Klauzál téren, arra visz az 
út ja munkahe lyé re . Mind-
annyiszor.félelem tölti el, és 
melegebbre fordulván az idő, 
még inkább retteg. Gyanús 
külsejű idegenek csapatostól 

körülveszik a járókelőket, va-
lutát követelnek, s ha nem 
kapnak, minősíthetetlen reak-
ció a válasz. Ugyanezt mond-
ta el Gy. A. is, aki férfi létére 
is elkerüli inkább ezta kör-
nyéket. Mindketten igényel-
nék a rendőrök jelenlétét. A 
belvárosi kerékpárutakat hiá-
nyoló Révész J ó z s e f n e k 
(490-191) is az a véleménye, 
a város szívében nem a sza-
bálytalanul közlekedő bicikli-
sekre kellene, hogy „vadász-
szanak" a rendőrök, hanem a 

gyalogosokat molesztáló, fe-
nyegető gyanús alakokra. 
• Csendet kérnek. M. P.-né 
és szomszéda i a Mars téri 
Sing-Sing miatt nem alszanak 
nyaranta . Ők is a láírnák a 
polgármetemek címzendó le-
velet. B. S.-nét a hajdan csön-
des Dugonics tér zajos, éjsza-
kai programjai zavarják, meg 
az, hogy nem végják ki a tér 
kiszáradt fáit. 
• Dugót a fülbe! Szabó Ró-
bert a Szőke Tisza, a mulatni 
vágyó fiatalok védelmében 
javasol ja : a nem alvók vá-
sároljanak 15 forintért fül-
dugót. Ő is azt teszi. Hasonló 
tanácsot ad L. Á. is: szülő-
ként ugyanis nem szeretné, ha 
c seme té j e autózni lenne 
kénytelen a távoli diszkóig. 
• Befürdött. Az a szülő, aki 
úszásoktatásra viszi a SZUE-
ba kisgyermekét, ezután aka-
ratlanul is fürödni fog. No 
nem meg, hanem be... Meg-
szűnt ugyanis a kiséró jegy, s 
a szárazon várakozó mama-
papa is kénytelen lesz ezután 
120 forintot fizetni, tudtuk 
meg B. I-től. 

• H o r g á s z p a n a s z . Fehér-
part-Szilváson, a Holt-Tisza-
ág partján elfelejtették csök-
kenteni a vízszintet, így el-
árasztja az utat, a földterületet 
a víz, horgászhelyüket alig 
tudják jpegközelfteni a pecá-
sok - telefonálta N. S. 
• T b - v á l a s z . A megye i 
egészségbiztosítási pénztár-
tól, Idul Jánosnétól megtud-
tuk: költözésük miatt valóban 
késtek a kifizetések, ezért el-
nézést kérnek. Az április 30-
ig beérkezett hibátlan igénye-
ket május végéig kielégítik. A 
Csörögbeli panaszos pénze is 
postán van. 
• Morzsák. B. I. (323-470): 
szemétdombot gyűjt maga kö-
ré egy hajléktalan a Mars téren. 
Kis Ádrienne (470-035): nem 
minden p a p í r z s e b k e n d ő 
büdös, az Andreas Kft. a No-
va - Papír Kft. kiváló zseb-
kendőit forgalmazza, olcsób-
ban. Cs-né (485-035) héthe-
tes keverék német juhászokat 
a jándékozna jó gazdiknak. 
Váradiné (486-444) két napja 
Füzesi Zsuzsa elhagyott Mon-
dókás könyvét megtalálta. 

MA 
DR. GÉCZI J Ó Z S E F or-

szággyűlés i és PAPP ZOL-
TÁN önkormányzati képvise-
lők fogadóórát tartanak Gyála-
réten a Faházban, 15 órakor; 
16.30 órától a Klebelsbergi Ál-
talános Iskolában; dr. Géczi 
József Röszkén 18 órakor tart 
fogadóórát, a községházán. 

DR. SZABÓ LÁSZLÓ, a 7-
es választókerület önkormány-
zati képviselője 16-17 óráig 
fogadóórát tart a Korondi utcai 
orvosi rendelő emeletén. 

A KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT Victor Hu-
gó utca 3. szám alatti székhá-
zában 16 és 17 óra között in-
gyenes jogi tanácsadást tarta-
nak a KDNP jogtanácsosai. 

AZ MDF székházban (Ró-
mai krt. 31.) 17 órától dr. Var-
ga László jogi tanácsadást tart. 


