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• Tömegközlekedési fórum 

A „köz" távol maradt 
A múlt szerdai fórum 

azonban egy kissé félolda-
lasra sikerült: ott volt a pol-
gármester és két helyettese; 
az illetékes irodák vezetői, 
és segftő munkatársaik; a 
képviselőtestület jónéhány 
tagja; a közszolgáltató intéz-
mények vezetői - és termé-
szetesen a város tömegköz-
lekedtetését naponta végző 
két cég, a Volán Rt. és az 
SZKT első emberei. Létszá-
mukat tekintve lehettek 
összesen vagy harminc-
negyvenen. 

Ott volt ezen kívül még 
legalább tizenöt-húsz szege-
di polgár (de lehet, hogy túl-
becsültük a létszámot). 

A szegedi polgárok túlnyo-
mó többsége tehát érdektelen-
nek mutatkozott a városi tö-
megközlekedés ügyében. 

Megfogalmazódott vi-
szont utóbb egy olyan véle-
mény is, amely szerint nem 
közömbösségről van szó, ha-
nem arról, hogy ha a szegedi 
polgár délután fél ötkor ha-
zaszédeleg a munkából (már 
ha van neki munkahelye 
egyáltalán), bölcsődéből-
óvodából-napköziből magá-
hoz veszi a gyermekét, s át-
tekinti a rá váró házimunkát, 
akkor mindezek után vi-
szonylag kevés indíttatást 
érez a közéleti szereplésre, 
és arra, hogy maga vegye 
kezébe sorsa irányítását, már 
ami a tömegközlekedési tari-
fák jövő évi kijelölését illeti. 

Lehet, hogy csakugyan 
erről van szó. 

• 
Mindezt csak azért tartot-

tuk fontosnak közölni, mert 

November 22-én, 
vagyis múlt szerdán 
tartották a szegedi tö-
megközlekedésről szó-
ló közmeghallgatást. E 
fórum arra szolgálna, 
hogy a városlakó pol-
gár találkozhassék vá-
lasztott vezetőivel, s 
szemtől szembe fölte-
hesse kérdéseit az ép-
pen aktuális témában. 
Es hát ki az, aki nem 
érintett a tömegközle-
kedésben? 

több*telefonáló is érdeklő-
dött szerkesztőségünkben ar-
ról, hogy mi történt ezen a 
bizonyos közmeghallgatá-
son. Vegyük hát sorra: pol-
gármester bevezetőjében el-
mondta, hogy a szervezők 
nagyon komolyan veszik a 
fórumot, amelyen többek 
között azt is meg kell beszél-
ni, hogy Szeged is a több-
milliárdos nagyságrendben 
eladósodott városok közé 
tartozzék-e, mint más, ha-
sonló nagyságrendű városok. 

Megtudtuk, hogy az or-
szág 3 ezer 200 önkormány-
zata közül körülbelül kétszáz 
működik még hitelek nélkül. 
Egyelőre Szeged is közéjük 
tartozik. A 14 milliárd forin-
tos idei költségvetés viszont 
jövőre 600 millióval csök-
ken, és akkor még nem is 
számoltuk az inflációt. 

Többek között azért is 
volt szükséges napirendre 
tűznie a múlt heti közgyűlés-
nek a városi tömegközleke-
dés tarifáinak megemelését, 

mert ebben az évben 400 
millió forintot kellett támo-
gatásként a két tömegközle-
kedési cégnek átutalni - s ez 
az összeg már nem is elég. 
(Azt pedig ugye tudja, kedves 
olvasó, hogy kinek a zsebé-
ből való ez a bizonyos 400 
millió? Nyert: az önéből...) 

Elhangzott ezután a tö-
megközlekedési vezetők 
helyzetértékelése. A gyér 
számú hallgatóság megtud-
hatta, hogy a tömegközleke-
dés a világon mindenütt tá-
mogatásra, vagy más szó-
használattal: díjkiegészítésre 
szorul; hogy tarthatatlan a 
„háztól-házig" szállítás; 
hogy - az előbbiből követ-
kezőleg - meg kell szüntetni 
a párhuzamosan futó vonala-
kat; hogy a környezetbarát 
új járművek, meg a kiörege-
dett járműpark cseréje sokba 
kerül; hogy nagyobb bérlet-
választék kell, stb. 

Kiderült még az is, hogy 
a városi tömegközlekedés -
amely most 1,9 milliárd fo-
rintba kerül - a tarifaemelés 
után is többszázmilliós tá-
mogatásra szorul. 

Mindehhez összesen há-
rom szegedi polgár szólt 
hozzá. Egyikük sérelmezte, 
hogy a háza előtt elkanyaro-
dó villamosok miatt repe-
deznek a falak; másikuk ki-
fogásolta, hogy a buszvezető 
le akarta őt szállítani, amikor 
közölte vele, hogy jegy nél-
kül utazik; a harmadik egy 
szegedi közlekedési szövet-
ség létrehozását javasolta, 
osztrák mintára. Az illetéke-
sek minden fölszólalónak 
válaszoltak. 

Azután nagyjából ennyi-
ben is maradt a közmeghall-
gatás, a városatyák pedig 
másnap meghozták a már is-
mert döntéseket. 

Tömogközlekedni pedig -
továbbra is - muszáj... 

Ny. P. 

Nem olyan régen született 
az Éliker Rt. két gyermeke, 
Éli-Teri és Éli-Feri, de máris 
akkorára nőttek, hogy a pá-
ros hölgytagja megtanult te-
henet fejni, a férfi pedig ke-
nyeret sütni. Ennek köszön-
hető a cég legújabb, decem-
ber elsejétől boltokba kerülő 
két terméke, az Éli-tej és az 
Éli-kenyér. Tegnap a Royal 
Étteremben sajtótájékoztatón 
ismerkedhettek az újságírók 
az egyre határozattabb arcu-
latú Éliker legfrissebb ke-
nyerével és tejével. 

Csonka Miklós vezérigaz-
gató elmondta, hogy a tár-
saság közel kétmilliárd fo-
rintos bruttó forgalmat pro-
dukált az első háromnegyed 
évben, s a cég piaci részese-
dése - számításaik szerint -
a korábbi 35-3 8-ról 43 szá-
zalékra növekedett. Az árbe-
vétel nagysága valamivel 
meghaladja az egy évvel ko-

Éli-tej, 
Éli-kenyér 

rábbit, az infláció miatt 
azonban volumenben ez ke-
vesebb a tavalyinál. Pálfy 
István vezérigazgató-helyet-
tes beszámolójában kiemel-
te, hogy forgalmuk 80 száza-
léka élelmiszer, s ezúttal 
olyan terméket akartak kita-
lálni, amit a gyártó kizárólag 
a 19 Éliker-üzletnek készít 
és szállít. A 0,75 literes ki-
szerelésű, Éli-tejre például 
c s a k a z á r r é s 5 0 s z á z a l é k á t 
rakja rá a cég, és az így ke-
letkezett veszteséget az ár-
réstömegből akarják vissza-
hozni. A „háromnegyedes" 
tej 35 forintba, a 90 dekás 

kenyér 66 forintba kerül 
majd. Pálfy úr egyúttal arra 
is felhívta a figyelmet, hogy 
a december 1-10. közötti 
Adventi Vásáron 62 szállító 
304 terméke vesz majd részt, 
s a jellemző árengedmény 
15-20 százalékos lesz. 

Csépai Miklós, a Szeged-
tej Rt. vezérigazgató-helyet-
tese szerint a lokálpatriotiz-
mus kicsiben is működhetne, 
azaz hazai, vagyis Csongrád 
megyei tejet kellene inniuk a 
szegedieknek. 

Fenyvesi Gábor, a Szege-
di Sütödék Kft. szállításve-
zetője a 40 éves múltra 
visszatekintő kapcsolaton túl 
azt tartotta a legfontosabb-
nak, hogy a 90 dekás Éli-ke-
nyér csak természetes és ma-
gyar anyagokból készül, ki-
fejezetten kézi jellegű ke-
nyér, nem pedig kémiailag 
felfújt termék. 

K. A. 

A VÁROS 5 

A városházi összejövetel. (Fotó: Karnok Csaba) 

Kisebbségi önkormányza-
ti képviselőket fogadott teg-
nap a Városházán dr. Szalay 
István polgármester. A pol- " 
gármester a 30 kisebbségi 
képviselőnek vázolta a váro-
si önkormányzat szempont-
jából lehetséges együttmű-
ködési formákat. A fogadás 
után Eszéki Imre, a városi 
választási bizottság vezetője 
adta át a megbízóleveleket 
az új kisebbségi önkor-
mányzati képviselőknek. Ezt 
követően vonultak el a kép-
viselők, hogy maguk közül 
megválasszák az adott ki-
sebbség önkormányzatának 
elnökét és vezetőit. 

A Szegedi Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat el-
nöke: Bánfi András, elnök-
helyettese: Fátyol Károly. A 
Szegedi Görög Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke: Ungi 
Ferencné Papadopulu Foti-
ni, elnökhelyettese: Purosz 
Alexandrosz• A Szegedi Né-
met Kisebbségi Önkormány-

• Megalakult a négy új 
kisebbségi önkormányzat 

„Nem vagyunk tüske 
Szeged körme alatt!" 

zat elnöke: Farkasné Wéber 
Zsuzsanna, elnökhelyettese: 
Kendi György. A Szegedi 
Román Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke: Kimpián 
Péter, elnökhelyettese: dr. 
Petrusán György. 

Mérlegkészítésre is alkal-
mat adott a találkozó. 

• Milyen tapasztalatokat 
ad át az új testületeknek 
a közel egy esztendeje 
született szerb és szlovák 
kisebbségi önkormány-
zat? - kérdeztük az egy-

begyűltektől. 
Dr. Tóth István, a Szegedi 

Szlovák Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke: - Nincse-
nek disszonanciák, mégsem 
könnyű az együttműködés a 
városi önkormányzattal. 
Hogy mást ne említsek: csak 
ideiglenes székhelyünk van, 
a működésünkhöz szükséges 
anyagi forrásokhoz megala-
kulásunk után hónapokkal 
jutottunk. Össze kell fogni a 
kisebbségek ügyének képvi-
seletére létrejött szervezete-

ket. Ezért alakította meg 11 
bejegyzett szervezet a Szege-
di Kisebbségi Tanácsot. 
Nem tüske vagyunk Szeged 
körme alatt! A hat önkor-
mányzat köré tömörült, kis 
létszámú szegedi kisebbség 
kiterjedt és jó külföldi kap-
csolatrendszerrel rendelke-
zik, amit ha jól használ a vá-
ros, akkor abból akár költ-
ségvetési szempontból is lé-
nyeges eredmény születhet. 
Az, hogy a déli országha-
tárokon túl végre béke lesz, 
Szeged gazdasági fejlődésé-
nek új szakaszát nyithatja 
meg. A kisebbségek segítsé-
gével még szélesebbre tárha-
tó a Szeged jelentette kapu, 
mely Európából nyílik a 
Balkánra. 

Lung Milán, a Szegedi 
Szerb Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke: - Kísérleti 
időszakot élünk, hiszen a ki-
sebbségek, de a város veze-
tői számára is új fórumot je-
lent a kisebbségi önkor-
mányzati testület. Ritkán 
szólalunk meg, de akkor azt 
figyelembe kellene vennie a 
közgyűlésnek. Jogosultsága-
ink elsősorban a kultúra te-
rületén adódnak. Anyagi 
gondjaink oly súlyosak, me-
lyek működésünket és prog-
ramjaink sikerét is veszé-
lyeztetik. 

A frissen alakult kisebb-
ségi önkormányzatok veze-
tői megköszönték azt a 
szimpátiát, amit a szavazati 
arányok is kifejeztek. Szeged 
polgárai toleranciból jelesre 
vizsgáztak, hiszen voksaikkal 
lehetővé tették a városban 
élő kisebbségek számára az 
önkormányzatok megalakítá-
sát, az önrendelkezési jog 
gyakorlását. Hangsúlyozták, 
hogy e testületek pártsemle-
gesek, a város gazdasági és 
kulturális éltetét gyarapítva 
és gazdagítva. Szeged pol-
gárságának javát szolgálva 
dolgoznak. 

Ú. I. 

Falugyűlés Röszkén 

Kommunális ügyek 
Ma délután 5 órára falu-

gyűlésre hívja Röszke polgá-
rait Magyari László polgár-
mester. A Művelődési Ház-
ban tartandó összejövetelen 
tájékoztató hangzik majd el 
a község telefonhálózatának 
fejlesztéséről (előadó: dr. 
Lednitzky Péter, a Déltáv Rt. 
marketing igazgatója), a la-
kossági szemét (kommunális 
hulladék) elszállításának és a 
kerti hulladék kezelésének új 
lehetőségeiről (előadó: Sza-

bó Ferenc, a Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási Kht. 
ügyvezető igazgatója), a 
szennyvíztisztító és szenny-
vízhálózat előkészítésének 
jelenlegi helyzetéről (elő-
adó: Magyari László polgár-
mester), valamint a vákumos 
szennyvízhálózat működésé-
ről, építésének lehetőségéről 
(előadó: dr. Fábry György, 
az Axis mérnöki és gazdasá-
gi tanácsadó kft. manager 
igazgatója). 

Ellopott iratok. B. L.-né 
táskájából még szombaton 
emelték el pénztárcáját és 
személyes iratait. Az eset a 
Tisza Lajos körúton történt. 
Ha valaki véletlenül rábuk-
kanna az igazolványokra, 
szíveskedjék a dokumentu-
mokban föltüntetett címre 
eljuttatni az iratokat. 

Lába kelt a biciklinek. 
Hétfőn délután, a Kállai ut-
cából, lezárt tárolóból lop-
tak el egy piros „hegyjáró" 
(azaz: mountain bike) ke-
rékpárt, amelyen még egy 
sárga színű, biztonsági 
gyermekülés is volt - tud-
tuk meg a 431 -826-os tele-
fonszámról jelentkező olva-
sónktól. 

Gáz van? T. F. szerint 
igencsak lassacskán jutnak 
a Pál utcai gázvezetékcsere 

Á((f»))))))) 
VNESTEL 

Kedves Olvasójuk! Közérdekű problémái-
kat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a hé-
ten ügyeletes munkatársunkkal. Nyilas Péterrel 
oszthatják meg. Munkanapokon 8 és 10 óra kö-
zött. vasárnap 14-től 15 óráig hívhatják a 06-60-
327-784-es telefonon. Fölhívjuk olvasóink figyel-
mét arra, hogy Szegedről is valamennyi számol 
táresázni kell. Ha ötletük van Fekete pont cimő 

rovatunk számára, kérjük, ugyanitt tudassák 
velünk. Kiveszett tárgyakat, kutyákat, stb. ke-
reső olvasóink olcsó hirdetésben tehetik közzé 
mondandójukat. Hirdetésfelvétel 7 és 19 óra 

között a Sajtóházban. 

FIGYELEM! 
Csibe Baromfiholt. 

Új baromfiholt nyílik Szegeden, 
a Tavasz utcában, nov. 30-án. 

Frissen vágott baromfik, 
VADHÚSOK. 

Szeretettel várom régi és új 
vásárlóimat, a Rózsa utcai bolt 

volt boltosa Lantosné Icuka. 
Tavasz u. 10. 

Ny.: 7-17, szo.: 7-13. 

végére; már két hónapja 
tart a fölfordulás, miközben 
még a szemetesautó sem 
tud bemenni az utcába. 

Levél a környezetgaz-
dálkodásiaknak... A 324-
972-es telefonszámról azt 

javasolják, hogy a Bárka és 
Háló utca sarkán összesö-
pört leveleket gyorsan vi-
gyék el a Környezetgazdál-
kodási Kht. munkatársai, 
mert a kupacokat előbb-
utóbb széthordja a szél! 

Vizes hypo, vagy hypós 
víz? A régóta közkedvelt 
hypo fertőtlenítőszer minő-
ségére tett panaszt egy 
hölgy, aki úgy tapasztalta, 
hogy a hypós palackban va-
lami vizes lötty található. 

Talált rendszám. Va-
sárnap, a tápéi Belvíz utcá-
ban lelték a CBM-423-as 
föliratú rendszámtáblát. A 
323-292-es telefonszámon 
keressék, 7-15 óráig. 

Ruhák a Hit Gyüleke-
zetétől (is). Várkonyi End-
re arról értesített bennün-
ket, hogy a lapunkban meg-
hirdetett szeretetakcióhoz 
hasonlóan, a Hit Gyüleke-
zete is segít használt ruha 
szétosztással a rászoruló-
kon. 

Síró kutya. Egy járni 
nem tudó Ág utcai néni na-
gyon sajnálja azt a kutyát, 
amelyik a közelben egész 

nap hangosan vonyít. „Va-
lakinek gondoskodnia kel-
lene szegény állatról!" - ez 
hívónk véleménye. 

„Támogassák a kábel-
tévéseket!" Egy nyugdíjas 
hívónk szerint a tarjáni ká-
beltévések megérdemlik a 
támogatást, hiszen „kedve-
sek, aranyosak, segítőké-
szek" - legalábbis olvasónk 
így tapasztalta. 
" Vény - csak SZTK-ke-

retre. Nyugdíjas olvasónk 
nem érti, miért nem fogad-
ják el tőle a OFOTÉRT-nál 
a kedvezményre jogosító 
orvosi vényt. Információink 
szerint azért nem, mert a 
vény csak SZTK-szemü-
vegkeretre, vagy -lencsére 
érvényes. Ha valaki „már-
kázott" keretet, vagy len-
csét szeretne, akkor a teljes 
árat ki kell fizetnie. 

FIGYELEM! 
Pizsamák 1100 Ft, 
dzsekik 3980 Ft, 
női kosztümök 7980 Ft-

tól reklámáron. És hetente más-más akciós árakkal várjuk 
kedves vásárlóinkat 

Jókai utcai üzletház 
KFT. 

Jókai u. 6. 

L0MBABD T A N K Ö N Y V B O L T [ - ^ ^ K ) 

V / Ablakmatricák, karácsonyi csomagolópapírok, 
^ masnik, szalagok, kísérőcédulák nagy választéka. 

Egyes termékek 30%-ns árengedménnyel! 
Szeged, Budapesti krt. 5- (volt Lila A k á c é t terem) Tel: 62/482-776. 

Ma 
AZ MDF szegedi szerve-

zete 13-16 óra között ügye-
letet tart a Szeged, Római 
krt. 32. szám alatt. 

MÉSZÁROS ATTILA, a 
2 5 - ö s v á l a s z t ó k e r ü l e t k é p v i -
selője fogadóórát tart 
13.30-17 óráig a tápéi ügy-
félszolgálaton (Honfoglalás 
utca). 

DR. BÁLINT JÁNOS, a 
Szocialista Párt jogtanácsosa 
15-16 óra között ingyenes 
jogi tanácsadást tart Szege-
den, a Szilágyi utca 2. II. 
em. 204-es szobában. 

DR. VÁNYAI ÉVA al-
polgármester, a 18-as vá-
lasztókerület képviselője la-
kossági fórumot tart 17 órá-
tól a Dózsa György Általá-
nos Iskolában (Szt. György 
tér 7.). 

KALMÁR FERENC, a 
23-as választókerület (Ró-
kus) képviselője fogadóórát 
tart 17 órától a Rókusi Álta-
lános Iskolában (Kossuth L. 
sgt. 37.). 

DR. PIRI JÓZSEF, Algyő 
városrész önkormányzati 
képviselője 17-18 óráig tart 
fogadóórát az algyői kiren-
deltségen (Kastélykert u. 
40.). 

KATONA GYULA, a 13-
as választókerület (Móravá-
ros) képviselője a Kolozsvá-
ri Téri Általános Iskolában 
17-18 óráig tart fogadóórát. 

Holnap 
JOGSEGÉLYSZOLGÁ-

LATI FOGADÓÓRÁT tart 
az MSZOSZ Csongrád Me-

gyei Képviselőtestülete 
(Szeged, Eszperantó utca 
3-5., I. em. 5.) 14-16 óráig. 
Dr. Hajdú János ad felvilá-
gosítást a munkavállalók, 
munkanélküliek, pályakez-
dők és nyugdíjasok részére. 

A MUNKÁSPÁRT alsó-
városi és felsőoktatási alap-
szervezete 16 órakor együt-
tes taggyűlést tart a Szeged-
állomás ebédlőjében. 

A MAGYARORSZÁGI 
SZOCIÁLDEMOKRATA 
PÁRT szegedi szervezete a 
Fő fasor 9. szám alatti helyi-
ségében 16 órától díjmentes 
pénzügyi és jogi tanácsadást 
biztosít az érdeklődőknek. 
Tanácsadók: dr. Lázár Sán-
dor szakközgazdász, dr. Ha-
lasi Szilveszter szakjogász. 

DOBÓ JÁNOS, a lakás-
ügyi bizottság alelnöke 
17-19 óráig a Városháza 
klubjában fogadóórát tart 
(Széchenyi tér 10.). 

DOBOS KRISZTINA, 
MDF-es országgyűlési kép-
viselő 18 órakor, „Nehézok-
tatás" címmel fórumot tart 
az MDF Római körúti szék-
házában. A fórum vendége 
lesz Skultéty Tamás, a HÓ-
KOSZ alelnöke és Szemők 
Árpád, a szegedi önkor-
mányzat oktatási bizottságá-
nak elnöke. 

DR. TICHY-RÁCS CSA-
BA, a 14-es választókerület 
(Alsóváros) képviselője foga-
dóórát tart 18 órától az Alsó-
városi Általános Iskolában 
(Dobó utca 42.). 


